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شركة املسامهة من أهم أعمدة التطور التجاري والصناعي للدول فهي أداة جللب تعترب 
مسؤولية املساهم فيها  ألن وذلك ؛مدخراهتمو  مرين وإغراء املدخرين على توظيف أمواهلمثاملست

ء االيت تشكل سو  تكون حمدودة تنحصر يف حدود ما يقدمه من حصة يف رأس مال الشركة
الذي يعول عليه يف إجناز اإلستثمار الذي أسست من النقدية منها أو العينية جمموع رأس املال 

من دون رأس املال هذا ال ميكن أن تتأسس الشركة أصال حيث أن وجود رأس و  ،أجله الشركة
 املال يف الشركات أو على األقل النسبة اليت حددها املشرع فيما يتعلق بشركة املسامهة يعد من

  .(1)املستلزمات األساسية للشركة

ويبدو هنا واضحا أن تقدمي احلصص من قبل الشركاء هو إلتزام أساسي يقع على 
والوفاء بأقيام هذه احلصص قد ميتد إىل ما ، مكتتبني ( ،) مؤسسني عاتقهم مبختلف صفاهتم

املال عند بعد جناح تأسيس شركة املسامهة يف ضوء السماح التشريعي بوفاء جزء من رأس 
وهو ما جيد تفسريه ، التأسيس وإلتزامهم هنا هو إلتزام مايل يقابله حق أساسي يف توزيع األرباح

وهو الرأي السائد لدى الفقه يف بداية القرن التاسع عشر؛ ؛يف املفهوم التعاقدي لشركة املسامهة
ال ينتج هذا التصرف ف، ، فشركة املسامهة عقد وأساس العقد وجوهره الشريعة العامة للمتعاقدين

النتيجة و  ،أو كما أرادوا ،وال تتحقق اآلثار إال طبقا ملا أرادوا، إال اآلثار اليت أرادها املتعاقدون
 .(  2) هي ثبات احلق بالعقد وعدم املساس به بعيدا عن رضا األطراف باإلمجاع

وكان ال ، إلقتصاديةغري أنه يف الفرتة التالية كانت احلياة اإلجتماعية مليئة باإلنقالبات ا
وخاصة أهنا كانت معدة ، نظمة األساسية للشركات ملواكبة حركة التطورألمفر من تعديل ا

وبالتايل شرط موافقة مجيع الشركاء على أي  ؛للبقاء مدة طويلة متتد أحيانا إىل فرتات السنني
األحداث وما على كل حماولة للتالئم بني تطور  معناه احلكم باإلخفاق ،تعديل للنظام األساسي

ارة أخرى كان من الضروري ـاحلكم عليها بالدمار بعبو  عــون عليه الشركة يف الواقـينبغي أن تك
وأمام املد الذي ال يقاوم  ،أن تواكب األنظمة األساسية ـ وبصورة سليمة ـ الظروف خارج العقد

                                                 
األردن،  بشرى خالد تركي المولى، إلتزامات المساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع، -1

 .  20، ص0202

 .02، ص0222المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، غادة أحمد عيسى، اإلتفاقيات بين المساهمين في شركة المساهمة،  -2
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الطبيعة  بإستخالص(1)الفقه والقضاء الفرنسيني إهتم كل من ،ملتطلبات املمارسات العملية
وتستوجب فكرة النظام التطور  ،توصل بعضهم إىل إعتبارها نظاما وقد ،احلقيقية لشركة املسامهة

التطور و  ألن أسلوب التالؤم ،والنمو؛ أي أنه ال ميكن تفسري نظام الشركة على أنه عقد
للشركة طبيعة مركبة فهي يف آن واحد عقد وعلى األخص أن ؛يتعارض مع املفهوم التعاقدي

 . وشخص معنوي

أنه  حبيث ينص النظام األساسي على، وكانت أوىل املساعي التخلص من قانون اإلمجاع
فإذا مل جيز النظام  .جيوز للجمعية غري العادية إدخال بعض التعديالت عليه مبوافقة األغلبية

أما إذا كان  ،القيام بذلك إال باملوافقة اإلمجاعيةفإنه من غري املستطاع ، إختاذ قرار التعديل
دية يف حدود كل افإنه جيوز إصدار قرارات من اجلمعية غري الع ،النظام ينص على كل ذلك

ألن كل شريك يف حلظة إنضمامه ، غري أنه ال يعين ذلك خروجا عن نظرية العقد، ذلك شرط
وقد طرح القائلون ، األغلبية يف هذا الشأنعلى اخلضوع ملا تقرره  ،للشركة أبدى موافقته مقدما

من ذلك مثال  ،مجلة قيود إلدخال تلك التعديالت إحرتاما ملبدأ سلطان اإلرادة (2)هبذا الرأي
ملال املمثل إلختاذ القرارات وأغلبية خاصة لرأس ا ،حضورني للأن يستلزم النص توافر نصاب مع

يف حالة سكوت النظام األساسي و  ،سبيل احلصرلتعديالت اجلائزة على أن حيدد النظام ا على
وال ميكن لألقلية  ،وأي تطبيق خيالف ذلك يقع باطال فإن اجلمعية العمومية تكون غري خمتصة

 . إعطاء الرضا لألغلبية بال تبصر
هبذا أصبح الحمالة التسليم بالطبيعة املزدوجة لشركة املسامهة فهي عقد من جهة ونظام 

ـ هذا  ذلك على احلقوق األساسية للمسامهني فيها )أي الشركة( يؤثر قدلكن  ،من جهة أخرى
         . ما سنعاجله يف الفصل التمهيدي ـ

بل أهنا النمط السائد يف شركات ، وال تتسم شركة املسامهة بالطبيعة املزدوجة فقط  
ا؛ هل كونينياليت تعتمد يف تكوينها على اإلعتبار املايل بصرف النظر عن األشخاص امل؛األموال

كون أن الثقة نابعة من رأس ماهلا وال  ،وهذا ما يظهر من حرية تداول األسهم الصادرة عنها
                                                 

 .10، ص0222عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في الشركة، دار الكتب القانونية، مصر،  -1
، رسالة الدكتورة في األولمحمد عمار تيبار، الحقوق األساسية للمساهم في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، الجزء  -0

 .01، ص0002معة عين الشمس، كلية الحقوق، مصر، الحقوق،  جا 
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فال تتأثر الشركة بوفاته أو  ؛تتوقف على صفات املسامهني؛ إذ أن شخصية الشريك ال وزن هلا
ديون الشركة مسؤوال عن  ويكون املساهم يف شركة املسامهة ،إفالسه أو إعساره أو احلجر عليه

حيث ميثل السهم فيها نصيب املساهم والسند املثبت حلقوقه؛ ومتنح  ،بقدر ما ميلكه من أسهم
؛ فيكون له احلق يف احلصول على نصيب (1)للشخص يف الشركةالعضوية و  ،ملكية حق الشركة

وال جمال لإلتفاق على حرمانه منها وذلك حتت طائلة  -مىت حققتها الشركة  من األرباح
املشاركة يف ضمان إحرتام مصلحة و  ،وكذا حضور مجعية املسامهني والتصويت فيها -بطالنال

 ...الشركة وإحرتام الشروط األساسية لنظامها فيتحقق له بذلك اإلشرتاك الفعلي يف اإلدارة
غريها من احلقوق األساسية اليت خيوهلا السهم و  ...وإقتسام موجودات الشركة عند تصفيتها

املستمدة من ركن نية و  بصفته شريكا على الوجه العام وعضوا مسامها يف الشركةلصاحبه 
 . املشاركة وما يرتتب عنها من مساواة بني الشركاء

لقد جتسد احلق األساسي للمساهم مبناسبة ختويل اجلمعية العمومية غري العادية 
 هذه السلطاتوبالرغم من أن  ،(2)شركةلسلطات إدخال تعديالت على النظم األساسية 

خصوصا  -إستشعرهتا مسألة تالؤم النظم األساسية مع الظروف اخلارجية ملواكبة حركة التطور 
وأن شركة املسامهة أكرب كيان لتنمية إستثمار األموال لدرجة أهنا تضاهي بعض الدول من 

غري أن التوسع يف هذه السلطات قد أثار ، -حيث القوة اإلقتصادية يف جذب املستثمرين
 . وكرس مفهوم شركة املسامهة نظام ،مسألة املساس حبقوق املساهم

على أنه إذا كانت مسألة تالؤم هذه النظم األساسية مع الظروف اخلارجية تقع على 
 ،(3)حمدودة إدخال التعديالت ليست إال أن سلطتها يف هذا التكيف أو،عاتق اجلمعية العمومية

 ،ولكن خضوع هؤالء األعضاء ليس مطلقا، عضائهفالقاعدة أن أي نظام ميلك سلطات على أ
وبالنسبة لشركة املسامهة فإن ومسألة ماهي درجة سيطرة الكل على اجلزء تطرح يف كل نظام 

وان شخصية املساهم ال  ،سلطات اجلمعية العمومية غري العادية مقيدة بتحقيق اهلدف املشرتك
                                                 

رياض الحلبي ومحمد الباشا، مبادىء القانون التجاري، الطبعة األولى، مطبعة عمان، و  عليان شريف وفائق شقير -1 
 .  062، ص0222األردن، 

 ، المتضمن القانون التجاري.0077سبتمبر 06المؤرخ في  70-77من األمر رقم 676المادة  -2 
 من القانون التجاري. 676المادة  -3 
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حقوقا أساسية  -باإلضافة إىل احلقوق متنحها له الشركة  -فهو ميلك  ،تستغرق متاما داخلها
 . حمتفظ له هبا يف عقد الشركة ال ميكن للجمعية العمومية املساس هبا

يف الغالب تلك القيود املعربة عن مصلحة املسامهني (1)ويقصد هنا باحلقوق األساسية 
اون مطلقة من كل ألن الشركة ليست أي شكل عادي للتع ،اليت ترد على حرية املؤسسني

ومن مث هناك حقوق بصفته شريكا تفرض إحرتامها  ؛وإمنا هلا شكل حمدد نظمه القانون ،قيد
وكذلك صفة العضوية فيها تستوجب أيضا بعض احلقوق  ،الشركة على املؤسسني عند تكوين

ج ذ النمو ولكن  ،بعبارة أخرى للمؤسسني احلرية يف إختيار نوع الشركة ؛وال تنتهك اليت ال متس
أي أن هناك عناصر جوهرية يف ، الذي يتفقون عليه يتضمن مسات أساسية يتعني إحرتامها

لذلك حرية  ،خاصا متكن من إعطاء إسم للشركة املستهدفة عقد الشركة ترتدي شكال
فال يستطيع  ،أصحاب املصلحة يف مزج الصفات املتنوعة ألمناط الشركة هي حرية مقيدة

ق اللصيقة بسند املساهم بالرغم من أن مجاعة الشركاء ال تساهم يف املؤسسون إنكار احلقو 
 . فهي صنيعة املؤسسني ويقتصر دور الشركاء على اإلنظمام إليها فقط ،إعداد النظم األساسية

ومرد  على أن إنظمام املساهم لعقد الشركة ال يعين ممارسته لكل احلقوق املنبثقة على السهم 
للمساهم فيه من حتديد ملسؤوليته عن ديون الشركة بقدر ما ميلكه من ذلك اإلعتبار املايل وما

إذ مىت قام بالوفاء بالقيمة اإلمسية بالكامل لألسهم اليت اكتتب هبا يف رأس  ،أسهم
بل صار له احلق يف التصرف يف اسهمه بإرادته املنفردة كلما  ؛إنقطعت صلته بالشركة،املال

البقاء يف الشركة ال ينجم  ملسامهني اليت ال ترغب يفإستدعت الضرورة لذلك فإرادة أحد ا
وحلول     شريك خبروج –بل أن ظاهرة جتدد الشركاء بإستمرار ، (2) عنها حل هذه األخرية

اهلدف من شراء األسهم كما أن  ،تعد السمة البارزة هلذا النوع من الشركات -آخر حمله 
إمنا ، الذي يعود بالفائدة على مجيع الشركاءليس املسامهة يف املشروع املايل وحتقيق الربح 

قيمة األسهم يف األسواق  اهلدف من ذلك له أبعاد إقتصادية حمضة أساسها املضاربة على
                                                 

إن المقصود بالحقوق األساسية هو الحقوق الضرورية التي ال يمكن إنتهاكها أو المساس بها من قبل الجمعية العامة  -1 
 وليس المقصود من ذلك التفرقة بين الحقوق بجعلها حقوقا أساسية وأخرى ثانوية.، غير العادية

مخبر القانون الخاص  -اهم في التصرف في أسهمه، مجلة الدراسات القانونية بوعزة ديدن، مدى حرية المس -2 
 .26، ص20، العدد0227جامعة أبوبكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، -األساسي 
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هلذا  ، (1)املالية" البورصة" بقصد احلصول على ربح سريع عن طريق بيعها كلما مسحت الفرصة
املوضوعية اخلاصة بعقد الشركة صارت غري فقد قيل أن نية اإلشرتاك بإعتبارها أحد األركان 

فعلى الرغم من عناية املشرع هبذه  ؛خصوصا عند احلديث عن احلق يف التصويت  (2)ملحوضة
إال أن جانبا من الفقه يثري الشكوك يف   ؛الطائفة من احلقوق وإقرارها بنصوص صرحية وآمرة

يكشف الواقع عن وجود إذ ،  (3)الدفاع عنهاو  كون املساهم قادرا على مباشرة هذه احلقوق
وذلك بتخلفهم عن حضور ، اإلدارةظاهرة إمتناع املسامهني عن مباشرة سلطاهتم يف 

والتصويت على القرارات املتخذة من مداوالهتا  العامة وعدم إشرتاكهم يف اجلمعيةإجتماعات 
عموما لكثرة عدد املادية؛ وترجع هذه األخرية و  قبلها؛ ويرجع ذلك لعدة أسباب منها النفسية

املسامهني إذ أن كثرة عدد هؤالء جيعل من الصعب تصور إجتماعهم يف هيئة عامة وعلى فرض 
حضورهم فإنه من الصعوبة أيضا أن جند مكانا مالئما إلجتماعهم هذا زيادة عن عدم كفاية 

لى مناطق كما أن غالبية املسامهني موزعني ع،  اجلمعية العامة دقاعـ عليهم ـ إلن نشر الدعوات
جغرافية متباعدة يف البلد الواحد وملا كانت أغلب إجتماعات اهليئة العامة تنعقد يف املدن 

فإن حضور مسامهي األقاليم البعيدة إىل إجتماع اهليئة العامة قد  ،أو يف العاصمة الرئيسية
ألسباب أما عن ا ،يكلفهم أحيانا مبلغا يعادل جزءا مهما من مقدار الربح الذي ميكن حتقيقه

النفسية إلمتناع املسامهني فرتجع ملقاصة األخطار؛إذ يلجأ بعض املسامهني إىل اإلكتتاب 
بأسهم شركات خمتلفة بغية تقليل املخاطر الناشئة عن اإلستثمار مما يرتتب عليه تشتت 

فاملساهم الذي ميتلك عددا  ؛التوظيفات وهو ما يؤدي إىل إلغاء الطابع الشخصي للتوظيف
األسهم يف شركة معينة ال متثل سوى جزء ضئيل من رأمساله الشخصي تكون له  قليال من

سوى مصلحة حمدودة هبذه الشركة وهوما يستتبع تراخي العالقات الشخصية اليت تربط 
 . املسامهني يف الشركة

                                                 

محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي بين وحدة اإلطار القانوني وتعدد األشكال، دار  -1 
 .060، ص0221الجديدة، مصر،  الجامعة

   نظرا لضعف نية اإلشتراك لدى الشركاء المساهمين فقد نعتهم بعض الفقهاء دائنون عابرون من ذلك: -2 
 Claud.champand,Le pouvoir de concentration de la société par action, paris,1962,p26 

 .062، ص0222المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية، األردن، فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم في شركة  -1
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إزاء هذا الواقع حاول املسامهون ومن خالل مبدأ احلرية التعاقدية وماله من دور يف 
ار الشخصي على احلقوق األساسية للمسامهن يف شركة املسامهة التفلت من إدخال اإلعتب

حلق  (1)جانبيةالنواقص يف نظام الشركة مبوجب إتفاقيات  القواعد القانونية اإللزامية وإستكمال
اإلدارية وتنظيم سري عمل و  إىل محاية املسامهني ورعاية العالقات املالية هتدف التصويت

  ؛للشروط اإلتفاقية املتفق عليها مسبقا بالنظام األساسي لشركة ماإنكار هذا دون ، الشركة
وماهلا من دور يف . . . . كالشروط الواردة على حق تداول األسهم وحق البقاء يف الشركة

قدي يف اترسيخ املفهوم التعو  إدخال اإلعتبار الشخصي على احلقوق األساسية للمسامهني
 . شركة املسامهة

ت دراستنا منصبة على حبث احلقوق األساسية للمساهم ومبدأاحلرية وعليه فقد جاء
إدخال اإلعتبار طريق  التعاقدية الذي حيتل أمهية كبرية بالنسبة لشركة املسامهة ألنه عن

كياهنا   ىالشخصي على احلقوق األساسية للمسامهني يف شركة املسامهة حتافظ هذه األخرية عل
خصوصا وأهنا تعتربأقوى وأفضل هياكل التنمية وتوظيف رأس املال  ؛وبنائها وسريورة أعماهلا

ومعاجلة  خلق فرص لتشغيل القوى العاملة وإستيعابو  املشاريع الكربىو  وإجناز اإلستثمارات
إقتصادية و  هبذا فللموضوع عدة أبعاد ليست قانونية فحسب بل كذلك جتارية، البطالة

 . وإجتماعية للدول

 أي مدى ملبدأ احلرية التعاقدية دور يف إدخال اإلعتبار فإىل ،على هذا األساس
 الشخصي على احلقوق األساسية للمساهم يف شركة املسامهة؟

فقد حصر حبسب ، السؤال وتسليط الضوء على هذا املوضوع اولإلجابة على هذ
قليل من الوصف هبدف حتليل وتفسري املعلومات يف شكل و  يف املنهج التحليلي طبيعته وبوب

                                                 

مثل هذه اإلتفاقيات أمر مألوف منذ فترة في فرنسا وفي الدول المتأثرة بالقانون المدني الفرنسي، حيث كثيرا ما يبرم  -1 
عالقاتهم في  ( يلحقون فيها مختلف  األحكام التي تراعي  ( pacte d’actionnaire تسمىب: المساهمون إتفاقيات

   ضوء السماح التشريعي لهم بذلك للمزيد راجع: 
Y.Guyon ,Traité des contrats , Les sociétés ,aménagements,statutaires et convention entre 

associes ,3émé édition,L.G.D.J ,1997,p53. 
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املتمثلة يف اإلجابة على و  نظم من أجل الوصول إل الغرض األساسي وحتصيل النتيجة املبتغاةم
 . هذه اإلشكالية بكل وضوح

والأنكر أنين تلقيت صعوبات متعددة يف إختياري للموضوع ليس لنقص املراجع 
ولنقص البحوث والدراسات والقرارات  ،بل لصعوبة املوضوع يف حد ذاته ،احلديثة فحسب

  .يف هذا اجملال ال سيما بالنسبة للجزائر القضائية

ولإلحاطة باجلوانب التفصيلية هلذا املوضوع قمنا بتقسيمه إىل فصلني رئيسيني 
النظامية وأثرها على احلقوق األساسية و  يسبقهما فصل متهيدي والذي خصص للنظرية العقدية

ا الفصل األول فقد خصص لبحث أم ،للمسامهني ومبدأ احلرية التعاقدية يف شركة املسامهة
أما الفصل  .احلقوق األساسية للمساهم بصفته شريكا ومبدأ احلرية التعاقدية يف شركة املسامهة

الثاين فقد تضمن احلقوق األساسية للمساهم بإعتباره عضوا ومبدأ احلرية التعاقدية يف شركة 
      .املسامهة

        

  



  

 

 

    

 

 

 

  الفصل التمهيدي
         الحقوق األساسية للمساهم

             في الحرية التعاقدية ومبدأ
التنظيم و  العقد ظل نظرية

 لشركةالمساهمة
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 ومبدأ الحرية التعاقدية في ظل نظرية العقد الفصل التمهيدي:الحقوق األساسية للمساهم
 التنظيم لشركةالمساهمةو 

 لى عاتق املسامهنيعا يقع ذسيسها هلأساسية لتاألمال الشر كة من املستلزمات س أيعد ر 
حتقيق يف  املسامهةو  ا رئيسيا بتقدمي احلصص فيهالتزامإ (مكتتبني ،سسنيؤ م) فيها مبختلف صفاهتم

ة التعاقدييوحي بالطبيعة  ماهو و  ؛فيها رباحألحتصيل او  لنجاح املشروع املتفق عليه ياملسعى اجلماع
 (1) كان البعض يف الفقه إني يطلق عليه اصطالح الشريك و الذفيها  الشخصمهية دور أبو  للشركة
نسجاما مع الطبيعة التنظيمية إكثر األو املساهم أعضو ا املصطلح عكس كلمة ذستعمال هإ ذقد نب

 . موالاأل مثل لشركاتاألج ذ النمو لشركة املسامهة 
شركة  يفيىف تك (2) ختالف الفقهإلاملصطلحات راجع الحمال  ختالف يفاإلا ذولعل ه
غلبية بأ (3)هب فريق من الفقهذقتصادية الىت تكتسيها حيث اإلمهية األاهتا نظرااىل ذاملسامهة ىف حد 

 ات سند تعاقدي ىف تكوينهاذالشركة  أن اليت تؤكدعلى بالنظرية التقليديةتمسك الحمافظة اىل 
يفسر مبدا سلطان االرادة ىف  هو ماو  حداثهاإلبالفعل  إجتهترادة املساهم الشريك قدإن فإبالتاىل و 

 عهى عبارة عن هيئة تنبثق عن فكرة مشرتكة هلا طابو  ىف حني ترى االقلية بان الشركة نظامالتعاقد 
 (4). عالقات تقوم بينها وبني الغريو  اخلاصة  القانونيةهلا حياهتا  التنظيم منطار إاالستمرار ىف 
اىل حل وسط جيمع ما بني الرأيني ويقر بالطبيعة املزدوجة لشركة  (5) فضى فريق ثالثأو قد 

أن وضع  التباين فإن ما ميكن اإلشارةإليه عموماو  ومهما يكن من أمر هذا اإلختالف .املسامهة
بعبارة أخرى إذا كان . فما تاثريذلك على حقوقه؟؛املساهم يتحدد بالطبيعة القانونية لشركة املسامهة

بوجود األصل ىف وجود الشركة العقد الذى أحدتثه اإلرادة اجلماعية ما مصري مبدأ سلطان اإلرادة 
ة التنظيمية اليت تطغى الصفو الذي يربر آمرةالتدخل التشريعي بقواعد و  قانون األغلبية من جهة

 .بكثرة على هذا النوع من الشركات من جهة أخرى؟

        : نبحث ذلك على التواىل ىف املبحثني التاليني
                                                 

 .027فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص -1 
 .017ص 0222ملكي؛القانون التجاري؛ الشركات دراسة مقارنة؛دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، أكرم يا  -2 

3-Y.Guyon,op.cit,p58. 
 . 0حمدعمار تيبار، المرجع السابق، صم -4 

5-E.Escarra et J.Rault,Traité Théorique et pratique de droit commercial , Les sociétés 
commerciales ,T1,paris, 1982,p28. 
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 المبحث األول

 شركة المساهمةأثرها على الحقوق األسا سية للمساهم في و  النظرية التعاقدية

عقد بني شخصني أو أكثر هي (1) الشركة حبسب تعريفها التشريعي يف القانون املدين
  .لإلضطالع مبشروع معني

على أنه خبالف العقود عادة اليت تقوم على التناقض بني مصاحل األطراف فيها كالبيع 
التبادلية يقوم على إحتاد مصاحل  عقد مسمى من عقود املعاوضة -الشركة -فإهنا (2)أو النقل 

 .قانوين حمددلكل االشخاص املكونني هلا تعد بذلك من االتفاقات اليت ينشأعنها مركزو  أطرافه
إن كان و  هذا  ،السلطة العليا يف إدارهتا متكون هلو  هؤ مستقل عن الشخص املعنوي الذي انش

 (3)املغفلة  إعتبارهم الشخصي يف ذلك مغفال يف مثل هذا النوع من الشركات اليت تسمى بالشركة

حاجة الشركة إىل مرونة يف تعديل و  جهةإنشغاهلم مبصاحلهم اخلاصة هذا من و  فتعدد الشركاء
التوسع من جهة أخرى و  نظامها األساسي لتالئم مع تطور األحداث ومواجهة متطلبات النمو

 -النقص الوارد هبا -أدى بفقهاء هذه النظرية اىل التسليم بقانون األغلبية بغية تغطية ثغراهتا 
ره القانون بدليل أن املشرع إستلزم العمل هبا هو مايتناىف مع ما يقو  معتربين األغلبية عمال مجاعيا

 .هو ما يطغي عليها الصفة التنظيميةال العقديةو  بنصوص آمرة

 لكن عموما إذا سلمنا بقانون األغلبية فهل يربر فعال قانون األغلبية اإلرادة اجلماعية؟
 . ما تأثريه على حقوق املساهم يف الشركة؟و 

                                                 

متمم و  معدل المتضمن القانون المدني 0077سبتمبر 06المؤرخ في  72 - 77.من األمر رقم416نص المادة  -1 
 (.0077/  20/  12المؤرخة في )  72الجريدة الرسمية العدد 

 . 000، ص0220، محمد فريد العريني ؛هاني محمد دويدار، قانون األعمال،  دار المطبوعات الجامعية، مصر -2 
 الفقه اإلسالمي، المؤسسة الجامعية للدراساتو  علي نديم الحمصي، شركات المساهمة في ضوء القانون الوضعي -3 
 .020، ص 0221التوزيع، لبنان و  النشرو 
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عالقتها بقانون األغلبية يف املطلب األول أما و  التعاقديةلذلك نبحث تفصيال النظرية        
ومبدأ احلرية  احلقوق األساسية للمسامهني املطلب الثاين فنتناول بيان أثر هذه النظرية على

       هذا على النحو التايل:و  شركة املسامهة التعاقدية يف

 ولألالمطلب ا

 غلبيةألعالقتها بقانون او  التعاقدية النظرية مضمون

ف الطبيعة القانونية لشركة يوىل النظريات اليت قيل هبا يف تكيأتعترب النظرية التعاقدية       
ظهرت هذه النظرية يف وقت كان و  القضاء التقليديان بأهنا نتاج عقدو  قد أمجع الفقهو  .املسامهة
أهم مصادر  القضاء متجهة للعقد بإعتبارهو  كانت أنظار الفقهو  الفردي يف أوج جمده املذهب
 -قد-غريأهنا (1)مبدأ العقد شريعة املتعاقدين بإعتباره مقدسا ال جيوز املساس به و  اإللتزام

   .(2) وطرح بشأهنا العديد من التساؤالت إلرتباطها بقانون األغلبية تعرضت للتشكيك

    التوايل:هذا على غلبية ألمث لعالقتها بقانون ا ؛ن نتطرق ملضموهناأا وجدنا من الضروري ذهل

 األول الفرع

 مضمون النظرية العقدية

إن الطبيعة العقدية لشركة املسامهة ترجع يف مضموهنا إىل ذلك العمل اإلرادي املنشىء        
إشرتاطات واردة هبا يف و  ما أفرغ من بياناتو  عقد اإلكتتابو  املتمثل يف العقد التأسيسيو  هلا

ما و  األسلوب الذي يتم به إبرام العقد اإلبتدائىالنظام األساسي للشركة؛و ما يؤكد ذلك 
                                     دخول األطراف املعنية يف مباحثات متهيدية تنتهي إىل توافق منيقتضيه 

قبوهلم مبضمون العقد لينتج عنه إلتزام أساسي لكل مساهم بتقدمي مبلغ مايل و  أطراف العالقة
جزء و  قوقا أثناء حياهتا لنهايتها فيكون هلم مثال احلق يف إدارة الشركةتسليم سند خيوله ح مقابل

                                                 

 .01محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص  -1 
 . 7سابقا، ص أنظر،  -2 
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  .إخل. . . . . . احلصول على نصيب منها عند تصفيتهاو  قسمة أصوهلاو  من أرباحها
 عنوان األكثرمن ذلك ما يؤكد الصفة التعاقدية لشركة املسامهة أن املشرع قد ذكر حتتو 

شركة التوصية وشركة املسؤولية  .وهي شركة التضامن (1) الشركات التجارية أربعة انواع منها
ملا كان من الثابت ان األساس التعاقدي و  يز بينهايمل يشري اىل أي متو  شركة املسامهةو  احملدودة

مل مييزبني أساس هاتني  وكان القانون .شركة التوصية مل يكن حمل جدالو  لشركة التضامن
ساس شركة أن أنه ميكن القول بإف ؛املسامهة وشركة دودةاحمل شركات ذات املسؤوليةو  الشركتني

  .ن حقوق املسامهني نامجة عن العقد ال حمالةإا فذاملسامهة قانون تعاقدي وهب

ا يف فرع ذهو  غلبية بالنظرية التعاقديةألعلى عالقة قانون ا اهتمام منصبإليبقى ا من هنا
   .ثاين

 الفرع الثاني
 غلبيةألبقانون اعالقة النظرية التعاقدية 

هي اليت  ورادة شركة املسامهةإرادات الشركاء هي املكون احلقيقي لسلطة إن حزمة إ      
منا التعاون إو  رادات فرديةإو  فال توجد حقوق فردية ؛اهلدف احملدد هلا ذجتاه تنفيإتقودها 

ما جيد تفسريه هو و  (2) هدافهاأي حيقق ذمساعيهم هو الو  راداهتمإتفاق إختياري للشركاء بإلا
لن تكون و  ساسية لقيام الشركة اليت بدوهنا ملألاو  حدى الدعامات القويةإشرتاك إليف نية ا

 شرتاكإلثر على مفهوم نية اأقد  -الشركاء-لك رغم ان تعددهمذيقال  .وشركاءأهناك شركة 
ن أبش راء الفقهيةألختالف اإي بدوره مل يسلم من ذغلبية الألعتماد على قانون اإليف ظل ا

 و عالمة من عالماتأحد مظاهر أجيعله و  بني من ينكرها تفسري عالقته بالنظرية التعاقدية
العقد شريعة املتعاقدين  أمبدو  من يربز العالقة الوطيدة بني املفهوم التعاقديو  نظرية النظام

                                                 

 ي.من القانون التجار  0فقرة  766المادة  -1 
2- Blaise Jean-Bernard,Droit des affaires,librairie generale de droit et de jurisprudence , 

paris,  1999 ,p58.   
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مر ال آدارة التجمعات جعل من املشرع يقره بنص إيف  مهيته العمليةألنظرا  أا املبدذن هأمؤكدا 
        .جيوز العمل خبالفه

 :النحو التايلجتاهات على إله اذه العالقة نبحث تفصيال هذو يف سبيبل تبيان ه

   :ة قانون تعاقديغلبيألقانون ا  أوال:

ي خيضع للنظام ذن عقد الشركة من عقود القانون اخلاص الأجتاه إلا اذنصار هأرى ي
ال بني إتزام ال نه ال ينشىء عالقةأو  برامهإالعادي للعقود واالصل يف العقد تراضي الطرفني على 

دين امل من القانون 022ه العالقة القانونية فقد نصت املادةذنشاء هإين تراضيا على ذالطرفني ال
ال و  حقافالعقدال يكسب الغري  ".ف املتعاقدةالعقد إال فيما بني األطراثر أال ينصرف : "نهأعلى 

إىل ذلك أنه  (2)ويضيف بعض من الفقه (1)هو ما يعرب عنه مببدأ نسبية األثر امللزم و  حيمله إلتزاما
 ذإذا كانت شركة املسامهة عقدا فإنه جيب التسليم بأن القرارات اليت تصدر عن األغلبية تأخ

أصحاب األقلية حبيث تكون هذه املسامهني  من مث ال يعتد هبا يف مواجهةو  حكم العقود
 ،به غري أن هذا التصور خيالف الواقع القرارات بالنسبة هلم أمرا حاصال من األغيار ال صلة هلم

هبذا يستنتج و  ،األغلبية حيتج هبا يف مواجهة األقلية اليت يتعني عليها اإلمتثال لذلك قرارات فإن
  .أصحاب هذا الرأي بأن شركة املسامهة ليست عقدا

  ،هيئاهتا قراراتو  هناك خلط بني الشركة بأن ؛على ذلك(3)ويرد بعضهم اآلخر 
باإلضافة إىل  ،والقرارات الصادرة عن اجلمعية العموميةال متثل عقودا فالشركة تظل دائما عقدا

 املادة   ال ختالف نصمع ذلك و  ممن مل يصوتوا لصاحلها أهنا ميكن ان تسري على املسامهني
 اجلمعية بقرارت  تتعلق ة ـه املخالفذـه  نأل ،ودـللعق  العامة النظرية و   كورةذ امل

                                                 

 . 167إسماعيل غانم، النظرية العامة لإللتزام، مصادر اإللتزام، الجزءاألول، مكتبة وهبه، بدون سنة النشر، ص  -1 
2 -Y.Guyon,op.cit,p58. 
3 - Benchaneb Ali, Théorie générale du contrat , L’office des publications universitaires, 

Algér, 1982, p92. 
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 إالال يسري  أا املبدذفه ن تستبعد الطبيعة التعاقدية للشركةأتقف عندها دون و  العمومية   
ترب جانب من عإا السبب ذهنا من الغري هلأقلية على ألعتبار اإمن غري املمكن و  ،اجتاه الغري

جتد نفسها مرتبطة بالقرار رغم  ذإ، هي نوع منهو  اخللف اخلاصقلية من ألن اأ لرأيا اذه
ن أل(1) صاغلبية من اخللف اخلألال ميكن تأسيس إرتباطهم با أنه غري، هتارادإلالغياب الكامل 

كان قائما يف ـ  شخصيا  أوي حقا ماليا عينياأـ من يتلقى من سلفه مال معينا خري هو ألا اذه
بقرار  رتباطإلا اذهعترب إلك ذعلى  وردا. صيل هلاأقلية تتمتع حبق ألامة السلف يف حني ذ
قلية جيب ألا إرادةن القانون ينص يف حاالت معينة بأن أمبعىن  ،(2)ساس إنابة شرعية أقلية ألا

مل يرد  إذا ا التربير يكون مقبولذن هأغلبية غري ألصحاب اأو تعرب عنها إرادات أان ختضع 
   .صريح التمثيل القانوين بنص

 أساسإىل إجتاهني يف سبيل حتديد  (3) نظريةهلذه األسباب إنقسم انصار هذه ال
أواألقلية  ول فإنه يرى بأن إلتزام املساهمفبالنسبة لإلجتاه األ ،خضوع األقلية لقرارات األغلبية

لعقد الشركة فكل متعاقد يسعى وراء باخلضوع لقرار األغلبية ما هو إال نتيجة للطبيعة اخلاصة 
فقد فسرهذا ؛أما بالنسبة لإلجتاه الثاين. حتقيق نفس األهداف والىت يرتمجها نية اإلشرتاك

عقود معارضة و  عقود إحتاد يف املصاحل ،اخلضوع على أساس أنواع العقود اليت تقسم إىل فئتني
إرادات الشركاء لتحقيق هدف و  أن عقد الشركة عبارة عن تالقي مصاحلو  أو تناقض املصاحل

لدى أعضاء الشركة املسامهة ألن هناك مسامهني بعض يف تالقي املصاحل الواحد ومع ذلك نازع 
غري أنه ميكن أن تكون ، هلم مصاحل متالقيةو  نفس عدد األسهم تكون هلمو  من نفس الفئة

 ذا كانت نية املشاركةكما أنه إ،نية التوظيف ،نية املعارضة من ذلك مثال لديهم نوايا متعارضة
 إال أن هذا التربير غري كايف بل. عن العقود األخرىاملميز و  هر اإلجيايب هلذا العقدهي املظو 
األساسي باألغلبية وال حاجة يف بنود النظام  فإذا كان للجمعية العمومية أن تعدل ،منازع فيهو 

                                                 

 من القانون المدني.  022المادة  -1 
التي 010المادة  0220صار النظرية التعاقدية في اإلنابة الشرعيةعلى الئحة التجارة اإليطالية سنة نو قد إستند أ -2 

مد عمار تيبار، المرجع السابق، مح راجع، أن الغائبين عن إجتماعات الجمعية ممثلون بقوة القانون، للمزيدإفترضت 
 .06ص

3 - Manuel Dominique Vidal, Droit des sociétés, 2émé édition, L.G.D.J , paris, 1998, p72. 
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العمومية غري العادية اإلحتفاظ مع مام هذه السلطة املفرطة للجمعية أفكيف ميكن ، إلمجاع الشركاء
 الشركة؟ إراداهتم داخلو  حقوق املسامهنيو  ذلك باملفهوم التعاقدي

تفاقيات إال بالرضا املتبادل لألطراف يف إلنه الميكن الرجوع يف اأصل العام ألن اأكما 
قيدة هي تعرب عن عو  ،ننياهي قاعدة مستقرة يف القو و  هذا يتعارض مع قانون األغلبيةو  ،العقد

طراف املتعاقدة إال ألي شرط من العقد دون رضا اأتقتضي بأنه ال ميكن تعديل  اليترادة و إلسلطان ا
  .لتزامات خبالف تلك اليت أرادهاإجيد املتعاقد نفسه مقيدا بعقد أن  ال ميكن كما ،مجاعبإإل

بني القانون نكار العالقة إخر إىل آمام هذه اإلنتقادات املوجهة هلذا اإلجتاه ذهب جانب أ
    .قانون األغلبية معتربينها عالمة من عالمات نظرية النظامو  التعاقدي

 ظاميةنقانون األغلبية قانون ذو طبيعة تعاقدية ال : ثانيا

 هنم إختلفواأغري  ،ديقانون التعاقبالن قانون األغلبية ال رابطة له أ (1) جتاهاإلنصارهذا أ يؤكد
فضل أجيد عالمة على التصرف اجلماعي و  غلبيةن قانون األأفبعضهم يرى ، ستدالليف طريقة اإل

حيث ؛يف قرارات اجلمعية العامةو  الشخص املعنوي يتضح أكثريف تكوينمكان له داخل النظام و 
  .تظهر احلاجة إىل قانون األغلبية

تعرض هذا لكن و  ،آمرةبصورة  األغلبية قانون بتنظيم فقد استدل يف ذلك خر؛آلما البعض اأ
فمثال تنظيم املال العام لدولة جيب ، نظامي ان يكون بالضرورة آمرا وألنه ليس كل ما ه؛ي لنقدأالر 

و بقواعد أ  يتحقق بطريقة نأمعينة ميكن  العام ملؤسسة املال تنظيم يف حني ان يتحقق بقانون آمر
  امناو  ،معينة   بنسبة األغلبيةصور   منصورة ان يكون اإلمجاع  صحيحا  ليس  كما انه   (2) خرىأ

فهو جوهر ، إلمجاع املخففا أشكال  من  شكال  تعترب األغلبية  فإن   ؛ذلك  من  العكس على 
تتحول احيانا إىل إمجاع حقيقي بالنسبة لبعض كما أن األغلبية   ؛مفهوم اجلمعية العمومية

ن ليس من ذإ، القراراتاإلمجاع مطلوب يف بعض  ية حال مبا أنأعلى و  القرارات اخلطرية

                                                 
1 - Manuel Dominique Vidal,op.cit,p74. 

،  0221   البحري، دار الجامعة للنشر، مصر،و  وهاني محمد دويدار، مبادىء القانون التجاريمحمد فريد العريني  -2 
 .020ص 
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ـ اعية تشبيه األعمال اإلمجانه ال ميكن و  ،الضروري أن يتحقق العمل اجلماعي مببدأ األغلبية
   .بقانون األغلبية  -بصفة عامة

على ضوء ما سبق ميكن إعتبار قانون األغلبية ليس إال قيدا على إرادات األطراف يف 
سلطان اإلرادة قياسا على ما  األغلبية قد نال من مبدأالعقد برأي جانب من الفقه فإن مبدأ 
إلشرتاكهما يف ذات الصلة و  ليس النصوصو  الفردية فعله القانون بوضع قيد على اإلرادات

   .اق حكمهما بالنتيجة حلكم القانونميكن إحل
            

 ،(2) ناء عليهاثإمنا يرد كإستو (1) نظرية العامة للعقودال كما ال خيالف قانون األغلبية
و جيد متعاقد إىل آخر؛من  (3) اعتباره إنابةيكون اقرب لتكييفه وعالقته بالنظرية التعاقديةو 

  .تفسريه يف التزام التعاون الناشىء عن نية اإلشرتاك

تنظيم أعمال ليس هلا بالضرورة الطبيعة  زد على ذلك فقد تستهدف القوانني اآلمرة
فمثال إذا كان املشرع ينظم ، هنا ليس كل ما هو قانوين هو بالطبيعة نظامي منالنظامية 

إال أن العديد من العقود األخرى هي ؛بصورة آمرة تكوين عقد الشركة وآثاره لطبيعتها النظامية
الرغم بمنه ال ميكن رفض الطبيعة التعاقدية هلذا العقد فو  بالتايل، مرة كعقد النقلأحمل قواعد 

  .ثارهأوينتج  إلتزاماتو  عقدا ترتتب عنه حقوقنه منظم بصورة آمرة فإنه يظل أمن 

 المطلب الثاني

 شركة المساهمةفي ثر النظرية العقدية على الحقوق األساسية للمساهم أ

من األشخاص تتوافق إرادهتم على إبرام  لعدد إراديإن صفةالشركاء ناجتة عن عمل 
فالعقد هو العمل األول يف ؛إلتزاماتعليهم  يرتبو  حقوقايكسبهم بذلك العقد التأسيسي 

                                                 

 من القانون المدني. 026المادة  -1 
 من القانون المدني. 020 - 022المادة   -2 
 من القانون المدني. 76و 71المادة   -3 
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ى الفقه احلديث لنظرية التعاقدية هبذا فما دل هو ما يؤكدالرأي السائدو  ،خلق شركة املسامهة
 مبدأ احلريةالتعاقدية يف شركة املسامهة ؟و  آثرها على حقوق املسامهني

 الفرع األول
 من حيث أطراف العالقةأثرها 

ثاره اجتاه أطرافه هذا ما تقره النظرية العقدية حيث إنقسم الفقهاء إىل أكل عقد ينتج 
يف  اإللتزاماتو  ثالثة آراء خبصوص حتديد أطراف العالقة العقدية أي حتديد أصحاب احلقوق

  لعقد ؟االنظرية على حقوق املسامهني أطراف  أثر هذه؛ فما مدى العالقة

  : على انه ميكن إجياز هذه اآلراء كما يلى

  :العقد مبرم بين المكتتبين وحدهمأوال: 

 (1) تتأسس مبوجب عقد مربم بني املكتتبنياملسامهة  يرى جانب من الفقه أن شركة
ينعقد بتعبري  و  ،وهذا العقد يتكون مبقتضى اإلنظمام املتعاقب للنظام األساسي بني املكتتبني

ن املكتتبني أو  ،بتكل مكتب عن املشاركة يف الشركة أي انه حيصل إنفراديا من  تكل مكت
 الرضا هم لتبادلزم فيه كل منهم اجتاه األخر دون تعارف سابق بينتيلو  ،يربموا هذا العقد بينهم

 املكتتبني تبادل الرتاضي بنييتم وفقا هلذا الرأي بوساطة بني املؤسسني من أجل إمتام الذي و 
لكن تعرض هذا  .املكتتبني فيما بينهم بنيإلتزامات و  حقوق منبالتايل فإن العقد ينتج آثاره و 

 ؟فضالة مهل وكالة أ؛فما هوأساس هذه الوساطة ؛الرأي لإلنتقاد

بالتايل ال و  فالبنسبة ألمر الوكالة فإن الشخص املكتتب غريمعروف بالنسبة للمؤسسني -  
 . توكيلهحىت يقبلوا  ال قدرته على الوفاء بإلتزاماته مستقبالو  سلوكهميكنهم من تقدير 

                                                 

 .026ص  ،0020ثاني، منشورات عويدات لبنان، إلياس ناصيف، الكامل في الشركات التجارية، الجزءال -1 
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صاحب مصلحة غري موجود بالتايل فهذا يتناىف مع  للفضالة فهي إدارة لشؤونأما بالنسبة  -
مما جيعل من الفضويل شخصا غري مؤهل أصال حليازة الذمة  حقيقة املساهم املوجود يف الشركة

 كما ان حلول الفضويل حمل صاحب املصلحة يتكلم بإمسه. املالية بوجود صاحب املصلحة
قدرة سلطة صاحب  إال أنه يشرتط يف ذلك أال يكون حمل هذا احلق يفوقيكسبه احلق؛و 

التصرف و  ال املكتتببه ففي الوضع املاثل بل األكثر من ذلك أن يكون حق معلوم املصلحة 
  .يعلم هبا املؤسس هالذي يسعى إىل حتقيق

بتاتا خريا من الواضح أن هذا الرأي املوحي مبوجب العقد بني املكتتبني ال يضمن أ
إذ من غري  كما انه يظهر تناقضا مع املبادىء التعاقدية لنظرية العقد حقوق املسامهني فيها

هذا وإن  الوكالة أو الفضالة بطريق إالممارسة املساهم حلقوقه يف الشركة تصور املمكن مثال؛
مبدأتفويض األغلبية باجلمعية العامة غري ذهب بعض من الفقه إىل تربير ذلك عن طريق 

هو ما ال يناقضه مبدأ و  ،املتعاقدين يف تعديل النظام األساسي بصفتها متثل مجيع (1) عاديةال
   .(2)التعاقد 

 المؤسسين:و  ثانيا: العقد مبرم بين المكتتبين

 لقدإتفقت كلمة غالبية الفقه التقليدي على ان عقد اإلكتتاب مربم بني املؤسسني 
يعترب هذا العقد مربما منذ اللحظة اليت و .(3)إلتزامات ما بينهم و  املكتتبني ينتج آثاره من حقوقو 

يلتزم فيه املكتتب بتقدمي قيمة األسهم اليت إكتتب و  ،يكون فيها عرض املكتتب قد واجه قبوال
بتخصيص عدد من األسهم لكل و  ،كما يلتزم املؤسسون بالسعي لتأسيس الشركة،  فيها

إن إخالل أي طرف بإلتزامه يؤدي إىل و  ،فيهامكتتب بنسبة ما إكتتب به ليكون شريكا 
                                                 

من القانون التجاري حيث نصت على أن:"تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصالحيات  676المادة  -1 
 ذات القانون:من  677تعديل القانون األساسي في كل أحكامه...."، كما نصت المادة 

 السابقة...."   676غير المذكورة في المادة "تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات 
2 - Mestre Jacques et Pancrazi Marie-eve,Droit commercial ;Droit interne et Aspects de 

Droit international,26émè édition,librairie générale de droit et de jurisprudence,paris, 

2003,p 420. 
3 - Y.Guyon,op.cit,p59. 
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 أن العقد املربم بني املؤسسني (1)يرى بعض الفقه و  مسؤوليته يف مواجهة الطرف اآلخر
لعل ذلك يرجع إىل الرغبة و  ،حبيث ال يكون اإلكتتاب يف كامل رأس املال املكتبيني له شرطيةو 

 وقعمن و  فرصة أمام ناقص األهليةإتاحة الو  أطراف هذا العقد  حقوقو  يف حتديد إلتزامات
   .()العقد للنظر يف مدى إمكانية إبطاله ضحية غلط أو تدليسمعيبا رضاؤهم 

نصار هذا اإلجتاه التمسك بصفة عامة بالطابع الثنائي للعقد املربم بني أ لذلك يرى
املسامهة مبعىن أن شركة ، يتحملون وحدهم عبء تأسيس شركة املسامهةو  ،نيساملؤسو  املكتتبني

إلتزاماهتم تنتقل إليها مبوجب نظرية و  حقوقهمو  ،كة املكونة بينهما ال تكون إال إمتدادا للشر 
 . التنازل الصوري

ملاذا تعود  ؛املؤسسنيو  ا بني املكتتبنيمفي ولكن إذا كان صحيحا أن الشركة تتكون
اه الغري مسؤولية التصرف بالكامل على املؤسسني بالتضامن يف حالة فشل تأسيسها اجت

املكتتبني الذين -بينما يستطيع بقية الشركاء ، (2) من القانون التجاري ( 00مكرر707)املادة
ن أافة إىل ذلك ال ميكن القول ضباإل، التخلص من هذه املسؤولية املشددة -هم املتعاقد األخر

ألهنا ال تتشابه قانونا مع ، املؤسسنيو  كة املربمة بني املكتتبنيا تكون شركة املسامهة إمتداد للشر 
لذلك هناك شك يف ، اإللتزاماتو  ال يف احلقوقو  األهدافإبتداء ال يف الشركة اليت تكونت 

  (3).لشركة املسامهة على نظرية التنازل الصوري اإللتزاماتو  تأسيس التفسري القانوين لنقل احلقوق

 

 

 
                                                 

1 - Gaston Lagard,Répertoire des sociétés ,T3 ,Encyclopédie,Dalloz,paris,1987,p53. 
 والتي نصت على انه: - 2
، متضامنين بالمسؤولية عن …..القائمون باإلدارة و  " يجوز أن يعتبر مؤسسو الشركة، الذين أسند إليهم البطالن 

 ة".الضررالذي يلحق المساهمين أو الغير من جراء حل الشرك

، 0222 اإلفالس، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،و  أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية -3 
 .061ص
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 : التعاقد بين المؤسسين :لثااث

 تعاونوا من مؤسسيه الذينأن عقد الشركة يتم بإتفاق بني جمموعة  (1)يرى بعض الفقه
فإذا قام املؤسسون مبا يفرضه القانون  ،بداية اإلتفاق على العقد ذعلى تأسيسها وتكوينها من

أما إذا تأسست على ، صارت شخص معنويو  تأسست الشركة من واجبات وإجراءات
أحكام عقد الشركة خاصة و  عامة املتعلقة بالعقودخالف ما تقتضي به القواعد القانونية اآلمرة 

الغرض منه حتديد مسؤولية  بذلك يعترب عقد التأسيس إتفاقا غري مسمى ؛فإهنا تقع باطلة
قد تعرض هذا و  ،الشركة وأن تكون إجراءاهتا صحيحةو  املؤسسني فيها بينهم أمام املكتتبني

 . الرأي إلنتقادات الرأي السابق

حرياهتم التعاقدية يف و  واضحا أثر النظرية العقدية على حقوق املسامهنييبدوا أخريا      
إال أن حتديد ؛فإذا كان للشخص مطلق احلرية يف إبرام عقد الشركة يكون طرفا فيه، الشركة
ذلك أن  من إلتزاماته اجتاه الطرف اآلخر أمر خمتلف فيه برأي فقهاء النظرية العقدية حقوقه

   .()أطراف العقد ني تتعارض هذه اآلراء بشأن حتدياجتاه أطرافه يف ح العقد أصال ينتج آثاره

 خاصة شركةو  لعقد الشركةومع ذلك فإن األخذ بعني اإلعتبار للطبيعة اخلاصة   
الغريكما و  قد ألقى املسؤولية على مؤسسيها لألضراراليت تلحقها (2)جند أن املشرع املسامهة

هو ما يعين أن كل متعاقد أين كانت صفته و  ؛احلالةأجاز أن تشمل املسامهني فيها حسب 
يلقي و  هو طرف يف عقد يكسبه حقوقاو  )مؤسس أو مكتتب( هو مساهم فيها يف الشركة

  .عليه إلتزامات

حرياهتم و  على هذا يبقى البحث يف مدى أثر النظرية التعاقدية على حقوق املسامهني
           .عاقدية يف الشركة من حيث أحكامهاالت

                                                 

بدون دار النشر، مصر، بدون سنة النشر، مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الجزءاألول، الطبعةالثانية،  -1 
   . 667ص

مكرر  707راجع المادة  لعاشرمن القانون التجاري تحت عنوان المسؤولية المدنية؛هو ما يمكن إستنباطه من القسم ا -2 
 وما يليها. 00
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 الفرع الثاني

 أثر النظرية العقدية على الحقوق األساسية للمساهم في شركة المساهمة من حيث أحكامها

العقد إال بتوافر  مع ذلك ال يتأسسو  ،تعترب الرضائية مبدأ تقوم عليه كل العقود
عقد شركة املسامهة خصوصا ال خيرج هو و  أحكامه القانونية اليت الينبغي اخلروج عن نطاقها
باألحكام اخلاصة به كعقد و  عقدية بل يتأثر هباأيضا عما تقتضى به النظرية العقدية من أحكام 

تتحدد بناءا عليها حقوق و  حيث تلعب أحكامه دورا كبريا يف حياهتا )الشركة (؛خاص
 العقدية على حقوق السامهنيكيف أثرت النظرية و  ،فما هي هذه األحكام؛هبذا. املسامهني فيها

        ؟ شركة املسامهة من حيث أحكامهاحرياهتم التعاقدية يف و 

  األحكام على النحو التايل : ميكن حصر هذه - 

               تعدد الشركاء : أوال

املؤسسني إن شركة املسامهة مبقتضى النظرية التعاقدية تتأسس على عقد يضم  
 لشرعية تأسيسها أن يتضمن عقد تأسيسها مجيع العناصر اجلوهرية إلبرامالشركاء؛و يتعني و 
وفقا لنص)املادة  وأنه. لى الشروط اخلاصة بعقد الشركةعباإلضافة ؛شرعية العقد بصفة عامةو 

ميكن تلخيص هذه العناصر اجلوهرية يف إتفاق اإلرادات على املسامهة  (من القانون املدين 606
لذلك ميكن أن نستنتج أن العيوب اليت  ،إقتسام ما ينشأ من ربح بغرضيف مشروع إقتصادي 

جترإىل بطالهنا هلذا يشرتط القانون لصحة تأسيس شركة املسامهة  تلحق بقواعد تأسيس الشركة
من  700وهذا يعترب احلد األدىن للشركاءبنص املادة  أن يكون من بني املؤسسني سبعة مسامهني

أ شركة املسامهة إجتمعت احلصص يف يد شخص واحد أي أن تنشأماإذا . القانون التجاري
إذا مل تبادر (1) تجاريال القانونمن 00مكرر 707وحده اعتربت الشركة منحلة حبكم املادة ميوهلا

األصل أنه إذا قام شخص بإنشاء شركة يساهم و  ،خالل ستة أشهر إىل إستكمال هذا النصاب
                                                 

جوزللمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة، بناء على طلب كل معني، إذا كان عدد المساهين يحيث نصت على أنه:" -1 
    .قد خفض إلى أقل من الحد األدنى القانوني منذ أكثر من عام...... "
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من  022فقا ملا تقره املادة و  ملخالفتها مبدأ وحدة الذمة طالنا مطلقافيها وحده تكون باطلة ب
طبيعة املشاركة القائمةعلى  كذلكو  ،بديونه مجيعا ضامنة للوفاء ينالقانون املدين بأن أموال املد

إن كان جيوز قانونيا إنشاء شركات ذات املسؤولية و  .التعاون ال يتصور قيامها إال بتعدد الشركاء
لكن ال ميكن تصورها و  (1) ذات املسؤولية احملدودةو  ذات الشخص الوحيداحملدودة أواملؤسسة 

 .ا فقد أثرت فعال النظرية العقدية على عقد الشركةذهل ؛شركة مسامهة

          مبدأالمساواة في المعاملة بين المساهمين  ثانيا:

املبدأ هذاو  العقد عموما أن يكون مجيع األطراف على قدم املساواة يف املعاملة يستلزم
بينهم أو يف  فيما و من مث يسري على مجيع املسامهني سواء؛ينطبق على عقد الشركة أيضا

فهو يرسي أهم تدبري حلماية األقلية من حتكم  دام هم يف ظروف متشاهبةما ، مواجهة الشركة
   .األغلبية

. فيهاحقوق املسامهني و  و لعل هذا هو الدليل على مدى أثر النظرية على عقد الشركة
أن يفهم املبدأ  وجيب ،أن إستخدام مفهوم املساواة بني املسامهني غري مالئم (2)ويرى بعض الفقه

إذا كانت األسهم مصنفة إىل و  ،و ليس بني املسامهني (3)األسهم يف معىن املساواة بني
 النوعحبيث تتساوى أسهم ذات ، فإن املساواة املطلقة ال تسود إال يف داخل كل فئة ،جمموعات

جيعل من هذا ووفقا هلذا املفهوم األخري ، القيود اليت ترد عليهاو  اإلمتيازاتو  يف احلقوق الواحد
 ىفعل ،ليس من العقد الذي يعترب مصدرا للتفاوتو  ،املبدأ يستمد أساسه من قانون الشركات

إستبعاد و  إغفاله النظرية العقدية بعقد الشركة إال أهنا مل تصل إىل ثتالرغم من األثر الذي أحد
         .هحكامأبو  الطبيعة اخلاصة هلذا العقد القائم بذاته

                                                 

تجاري بنصها على أنه: "إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا الن من القانو 0 فقرة  766المادة -1 
المسؤولية وذات  للفقرة السابقة، ال تضم إال شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هذه الشركة مؤسسة ذات الشخص الوحيد

 .المحدودة"
2 -Claude.Champand,op.cit,p29. 

وتمنح  قانون تجاري بنصها على أن:"القيم المنقولة...... 12مكرر 707هو ما يتماشى مع ما تقضي به المادة و  -3
 .حقوقا مماثلة حسب الصنف........ "
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  إنعدام األعباء اإلضافية ثالثا:

عباء إضافية تزيد عن تلك املثبة يف ال أحد يستطيع أن يلزم املساهم ضد رغبته بتنفيد أ
أو زيادة القيمة ، بالتايل ال ميكن إلزام املساهم باإلكتتاب يف أسهم جديدةو  ،النظام األساسي
مقررة   أو غري ذلك من األعباء اليت مل تكن ،مطالبته بتسديد الفرق للشركةو  اإلمسية لألسهم

فإإلرادة املشرتكة للمسامهني هي اليت ؛هو ما تقضي به قاعدة العقد شريعة املتعاقدينو  ،من قبل
      .حتدد ماهية وحدود اإللتزام اإلضايف ملوضوع العقد

 ،لى زيادة إلتزاماته يف املستقبل مىت تعينتعميكن للمساهم أن يوافق  بعبارة أخرى
و هذا بنص يف النظام األساسي لشركة حيدد هذه األعباء مبوافقة أغلبية (1)يكون مسؤوال عنها و 

قد تأسس ذلك  ،اإلضافة لصحة هذه (2) األغلبيات اليت يتطلبهاو  طبقا لإلجراءات املسامهني
حبيث يفرتض يف هذه ؛املسامهني قد وافقوا مقدما على الزيادة يف األعباءعلى إعتبار أن مجيع 

احلالة أن األقلية اليت ال حتضر إجتماع اجلمعية العمومية غري العادية أو اليت مل تقر قراراهتا قد 
  .وافقت سلفا على اخلضوع لرأي األغلبية يف هذا املوضوع

 الجمعية العامة للمساهمين السلطة العليا للشركة رابعا:

هبذا اإلكتتاب و  ،يصبح املساهم عضوا يف الشركة مبجرد إكتتابه يف عدد من األسهم
تنازل عن حقه يف ملكية بعض احلصص و  ،يكون قد شارك املساهم يف تكوين شركة املسامهة

تسمى و  ،و إنتقاصها إال برضاهالنقدية مقابل إكتسابه حقوقاتعاقدية ال جيوز حرمانه منها أ
، وهي تقرتب كثريا من حقوق املواطن يف جمتمع سياسي ،هذه احلقوق باحلقوق األساسية

متثل السلطة و  إطارهيئة تدير شؤون الشركة ميارسها يفو  ،يستمدها املساهم من صفته كشريك
سري  هي اليت توجهو  تتشكل من جمموع املسامهني يطلق عليها باجلمعية العمومية ،العليا فيها

ليس للجمعية  إن كان من الناحية العمليةو  بوصفه وكيل عنها، أعماهلا عن طريق جملس اإلدارة

                                                 

 .102، ص0006 علي حسن يونس، الشركات التجارية، بدون دار النشر، مصر، -1 
 من القانون التجاري. 677-676راجع، نص المادة  -2 
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جتماعاهتا يف الغالب إو  بوجه خاص يف شركات املسامهة الكربىو  العمومية إال سيادة نظرية
بل ، ارةترتك أغلب األمور جمللس اإلدو  ،فهي ال تنعقد على بضع ساعات من كل عام شكلية

لكن مبوجب القواعد العامة لعقد الشركة خيول كل و (1) أصبح يستأثر بإدارة الشركة بالكامل
 ،بتطبيق ذلك على شركة املسامهةو  اإللتزام بشروطهو  على تنفيذ العقد (2)شريك حق الرقابة 

عليه لكن يتعني و  ،هبذا يكون لكل مساهم سلطة رقابة إحرتام شروط النظام األساسي للشركة
احلصول على كل املعلومات املتعلقة بالشؤون التجارية للشركة ومركزها املايل وأساليب تنفيذها 

                   .هو ما يبقي على دور اجلمعية العامةو  .ألنشطتها

وأخريا؛و يف إطار املفهوم التعاقدي لشركة املسامهة فإن إرادات املسامهني هي اليت  
واجبات مل تكن معروفة هلم من قبل الرابطة و  تولد قبلهم حقوقاو  ،بينهمت فيما تنشىء إلتزاما

قد اليقتصر أثرها و  ،تلك الواجباتو  هي اليت تنقل أو تعدل هذه احلقوقو  ،اليت أنشأهتا بينهم
  .ما نقلته أو عدلته من هذه الروابطو  بإستطاعتها أن تنهي ما أنشأته على ذلك بل

تعد كافية خلدمة مصاحل مسامهي شركة املسامهةاليت تبتعد  ة اإلختيارية ملدار غري أن اإل
 ،زيادة أمهيتها اإلقتصاديةو  بسبب تضاعف عدد حاملي أسهمها بإستمرار عن مفهوم العقد

السهم األوىل  ةيحبيث أصبحت رحب؛فقده صفة الشريكو  غلبة فكرة املمول فيها على املساهمو 
ضوية الشركة؛هذا الواقع العملي جعل عمرار يف دون اإلهتمام باإلست باإلعتبار لدى املساهم

وجب عقد على مقابل حصته مبمن ممارسة املساهم حلقه الشخصي يقتصر يف احلصول 
مبنظور إداري  (3)كةدارة الشر عضاء األغلبية إلألها من احلقوق ليتنازل عن غري ، اإلكتتاب

   .مستوحى من فكرة النظام القانوين

                                                 

 . 010، ص 0221فوضيل نادية، شركات األموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1 
وما يليها من القانون التجاري بنصها: "يحق لكل مساهم أن يطلع خالل الخمسة  0فقرة  622و هو ما تقره المادة  -2 

 ما يلي :...".عشرة يوما السابقة إلنعقاد الجمعية العامة العادية على 
ما يجب أن يقابل ما و  و تبعا لذلك يرى بعض الفقه أن هناك قرينة بوجود تطابق للمصالح بين ما يقره العدد األكبر -3 

الشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، و  للمزيد راجع في ذلك، البستاني يوسف سعيد، قانون األعمال ترغبه الجماعة؛
 .060ص ،0226لبنان، 
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 المبحث الثاني
 أثرها على الحقوق األساسية للمساهم في شركة المساهمةو  النظاميةالنظرية 

ري إدارهتا إىل التسجيل يف يتسو  خيضع كل شخص معنوي خاص يف أداء وظيفته
اته يف شركة املسامهة إذ ال ميكن ذو األمر ؛ينشر هذا القيد يف اجلريدة الرمسيةو  السجل التجاري

التدخل التشريعي املستمر ملواكبتها لتطورات األحداث نفي اجلانب النظامي فيها خصوصا مع 
     .من مت فالفكر النظامي موجه ملصلحة الشركة؛اإلقتصادية

 حقوقهم مقابل حتقيق محايتهاو  إذن فهل يعين ذلك إهدار ملصاحل األعضاء 
أم أن مضمون النظرية النظامية يويل بعني اإلعتبار مصلحة الشركة على مصاحل ؛مصاحلهاو 

و هو ما نتناوله يف -النقصان ؟ و  حقوقهم اليت ال تتحصن أمام التعديالت بالزيادةو  ائهاأعض
               .-ب األوللاملط

عتبار هلذا التدخل التشريعي املستمر بغرض حتقيق أهداف اإلبعني  ذعلى أن األخ
            .الشركة يؤثر دون شك يف حقوق مسامهيها

ما نتناوله  وو ه-املفهوم النظامي على حقوق املسامهني ؟ فما هي األثار النامجة عن
                 .-يف املطلب الثاين
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 المطلب األول

 عناصرهاو  مضمون النظرية النظامية

يتولدعن تأسيس شركة املسامهة شخص قانوين جديد له حياته اخلاصة وهو غري قابل   
للتفسري مبفهوم العقدإذ أن اإلنظمام املتعاقب للمسامهني للتجمع يعرب عن إلتقاء اإلرادات 

لكن على موضوع مشرتك بالنظام األساسي لشركة تتحدد فيه و  (1)املتفقة ليس فيما بينها
مصلحتها اليت و  املتغرية للشركةيف تبعا للشروط اإلقتصادية تتكو  حقوق مسامهيها

فما هو مضموهنا ؟ أو بعبارة ؛هو ما جيد تفسريه يف النظرية النظاميةو  تتجاوزمصاحلهم اخلاصة
      ما هي عناصرها؟و  اخرى فما املقصود هبا

 الفرع األول

 تحديد المفهوم النظامي

الضرورة اليت تفرض  ةحالو  اإلجتماعي لإلنسانيتأسس املفهوم النظامي على اجلانب  
بالتايل و  هي تبدأ من إثبات إنتمائه جملتمع يفقد فيه جزءا من حريتهو  عليه أن يعيش بني مجاعة

 إن قيام أي جتمع يشرتط تضحيات من جانب أعضائه بالتنازل عن قدر من حرياهتم
و ؛كن احلصول عليها تلقائياحقوقهم لصاحل املصلحة اجلماعية؛غري أن هذه التضحيات ال ميو 

متثل يف بنية و  فيما بينهاتعرب عنها هيئات مؤهلة متدرجة  (2)إمنا جيب أن تكون هناك سلطة
التنسيق بني اجلهود الفردية بغرض حتقيق و  و هي ضرورية إلستمرار التجمع ؛الشركة سلطاهتا
  .عضاء الشركةألالغاية املشرتكة 

                                                 

أ العقد بإتجاه اإلرادة إلى تحقيق مصالح متعارضة مثال:في عقد البيع يسعى البائع لنقل ملكية الشيء بأعلى إذ ينش -1 
على العكس من ذلك المشتري يبذل قصارى جهده إلكتساب الشيء بأقل األسعارفي حين تنشأ شركة و  األسعار الممكنة،

 غرض من تكوينها.المساهمة بحزمة متالقية من اإلرادات المتفقة في تحقيق ال
 يمكن إعتبارهذه السلطة داخل بنية شركة المساهمة بالجمعية العامة للمساهمين. -2 
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خص مبفاهيم متعددة من و  را للعديد من الدراساتو ن املفهوم النظامي كان حمأعلى 
  أنصاره ميكن حصرها على التوايل :

   "M. Houriou" ذأوال : المفهوم النظامي عند األستا

و تزود ؛تدوم قانونا يف وسط إجتماعيو  النظام هو فكرة عمل أو مشروع اليت تتحقق 
هذه الفكرة اليت تقود بوضوح لإلشرتاك يف اإلدارة  ذهيئاته بإمتياز السلطة من أجل تنفي

يتضح من ذلك أن ملفهوم النظام و  منظمة بإجراءات حمددةو  ،سلطةمبوجب هيئات هلا 
                  خاصيتني :

            .السعي املستمر وراء غاية حمددة-

      (1).ل اخلاصة بتحقيق هذه الغايةاإلعداد أو التكيف الدائم للوسائ-

    "G. Ripert"ذاألستاثانيا: المفهوم النظامي عند

" إىل تأصيل نظرية Houriou"على خالف األستاذ " Ripertإجته األستاذ " 
فقد نبه إىل علم ؛دون اخلوض يف إعطاء تعريف مباشر للنظام الطبيعة القانونية لشركة املسامهة

يتضمن دراسة هذه اآلليات للعالقات الناشئة ن القانون التجاري جيب أن أو  اآلليات القانونية
 . اليت كشفت عن الكثري من التعقيدات والتشعبو  عن املمارسة العملية

وحلت مكانه  ومن مث أصبح قانون اإلرادة عاجزا عن مواجهة كافة العالقات بالتنظيم
رادة يتمثل يف الذي تبقى لإلالدور الوحيد و  ،أخذت دوره يف احلياة العمليةو  ،اآللية القانونية

وحدها تبعا حلركة غري قابلة للتغريو من  تعملمث تظل اآللية  إدخال احلركة األلية عند البداية
فهذه النظم تفسر ، شركة املسامهةو  ،عمليات البنوكو  )السفتجة( :الكمبياالتأمثلة ذلك

            .نفسها مبوجب اآللية القانونية

                                                 

 .67محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص  -1 
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كآلية قانونية على أهنا: "أداة أنشأهتا الرأمسالية   شركة املسامهة Ripert "(1)"وقد عرف
       ."إستغالل املشاريعو  احلديثة جلمع املدخرات بغرض إقامة

 ،األموال رؤوسهي جتميع و  وتربر خصائص اآللية القانونية للشركة املسامهة غايتها
جتد حقوق املساهم و  ،تبعا لذلك يعترب تكوين الشركة مبثابة البدء يف إنشاء اآللية القانونيةو 

يعترب األشخاص املكلفون و  ،اآللية القانونيةمربرها يف املساعدة اليت تقدمها خللق أو تكوين 
، طابع آيل تاذمن مث أصبحت حياة الشركة و  ،والرقابة هم أعضاء اآللية القانونية باإلدارة

شركة ليفسرغلبة الطابع اآلمر للنظام القانوين و  ،مدة حمددة بصفة إلزاميةو  ،ختضع لنسق معني
             .تنسيق هذه اآلليةو  مث تدخل املشرع بظبط نونيةاأن احلياة العملية أفرزت اآللية الق املسامهة

 "أعطى لنظرية النظام طابعا خاصا بضبط Ripert "ذأن األستاويستنتج من ذلك 
اجلماعية لشركاء يف طابع قانوين موجه بقواعد آمرة حتد ه اإلرادة ثتتنسيق املشروع الذي أحدو 

مع ذلك و  هائنشاإاهلدف املبتغى من و  من مصاحلهم اخلاصة حتقيقا للمصلحة اجلماعية لشركة
 ذج اليت توصلت إليها النظرية السابقة لألستائتعريفه ملفهوم النظام ال خيتلف كثريا عن النتافإن 

 "Houriou بعنصرين: حتديد املفهوم النظامي"و بالتايل يتفقا على  

     .ول:الفكرة اليت أنشأت الشركة من خالهلا حتقيقا لألهداف اجلماعيةألا

لدميومة و  هلمية ااحلقوق الثابثة للمسامهني محو  الثاين:دور القانون يف حتديد السلطات
     -هذا ما نتطرق له يف الفرع الثاينو  - .الشركة كمصلحة عامة

 

 

                                                 
1 - Georges Ripert et Reni Roblot, Traité de droit commercial, 14émè édition par Philippe 

delbecque et michel germain, L.g.d.j, paris,1996,p162. 
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 الثانيالفرع 

 عناصر المفهوم النظامي

برأي انصار النظرية ، فإنه يسعى إىل حتقيقها، إن اإلنسان عندما يستشعر حاجة ما 
اليت تليب سياج قانوين حييط بالفكرة إذا إعرتف اجملتمع هبا فإنه يعمل على إنشاء و  النظامية

فهو فكرة  بالنظامهذا السياج القانوين يسمى ، إستمرارهاو  هذه احلاجة من أجل حفظها
إستمرار و ، تنظيم قانوينو  بذلك تتحلل عناصر النظام إىل فكرةو  تؤسس يف إطار من التنظيم

لذلك نبحث تفصيال هذه العناصر يف الفكرة املشرتكة أوال مث التنظيم  .التنظيمو  للفكرة
         القانوين هلذه الفكرة ثانيا على النحو التايل :

 مشروع معينالفكرة لعمل أو  أوال:

قد تكون لتلبية حاجة إقتصادية تظهر يف شكل و  ،الفكرة أو اهلدف هي حمور النظام  
أو أي نوع من ، أو حاجة أمنية بالتكتل يف مجاعات أو دول، مشروعات إقتصادية أو جتارية

هذه الفكرة تقتضي وجود أخرى بعبارة ، احلاجات األخرى اليت حيس اإلنسان بضرورهتا حلياته
تتميز الفكرة عن احلقوق الشخصية اليت و  ،أفراد من أجل حتقيق هذا العمل اجلماعيجتمع 

على أساس أن النظام يستقل عن صاحبه وال يسيطر ، يتمتع هبا اإلنسان مبقتضى القانون
، ليس له مظهر خاص يفصله عنهو  أما احلق فهو خيضع متاما ملطلق تصرفات صاحبه، عليه

يشرتط يف الفكرة حمل النظام ما  .أما النظام فهو موضوعيفاحلق ذو طابع فردي شخصي 
  يلي:

أو تستهلك باملدة أو  ذأوتنف ذناقض بالتنفيت؛حبيث ال ت(1)اإلستمرار و  الدميومة-0-
فمثال:العقود ، واضحا اإلستهالكو  الوفاء على عكس العقود املتتابعة اليت يظهر فيها التناقض

يف حني األنظمة على عكس ، مصاحل ليست عديدة-ملدة قصرية-هي أوضاع تتعارض فيها 
                                                 

هو ما و  سنة00التي يشترط فيهاالديمومة واإلستمراردون تجاوز و  وهو ما يتفق مع األحكام العامة للشركات التجارية -1 
 من القانون التجاري. 766نصت عليه المادة 
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هلا و  هذه اجلماعات تعيش. ملدة طويلة مصاحل اجلماعاتو  من ذلك هي أوضاع تتالقى فيها
 .كما هلا قانون مجاعي خاص هبا غريب عن القانون التعاقدي،  وجود قانوين مستقال خاصا هبا

 األنظمة العامة كاهليئات اإلدارية مات سواء يف األنظمة اخلاصة كالشركات أوستتوافر هذه الو 
نه أها عن عمراإلنسان ذ تزيد مدة تنفيهذه العقود اليتمع ذلك يرى بعض الفقه يف بعض و 

  .ميكن إدراجها ضمن مفهوم النظام كعقد إجيار العقارات طويلة األجل

من احلاجات اإلنسانية  تمع العقل مستوحا أن تكون الفكرة متماشية-0-
 ،ال ختالف القواعد الطبيعية أو ما يسميه أنصار هذه النظرية بالقانون الطبيعياليت ؛املعقولة

يعترب مبثابة القوة املسيطرة اليت و  ،فاإلنسان يتمتع هبيبة العقل الذي حيكم تصرفاته وإحتياجاته
أو حترمه من ، اإلنقراضو  غرائز هبيمية جتره إىل الفناءو  متنعه من اإلنزالق وراء دوافع عمياء

 ،فالعقل وحده الذي حيدد لإلنسان إختياره للحاجة اليت تستلزم التنظيم ،يش يف سالمالع
         .من مث التستحق التنظيمو  اليت ختالف الطبيعة اإلنسانية تلكو 

 التنظيم القانوني للفكرة ثانيا:

فإن ، رعايتهاو  أما فيما يتعلق باإلطار القانوين أو ما يسمى بتنظيم الفكرة حلمايتها
اإللتزامات اليت تقتضيها و  فالتصرفات أو احلقوق، آثاره تنعكس على مستوى صلته بالغري

هذه و  ؤدي إىل إكتساهبا األهلية الالزمة لذلك اليت جتعل منها شخصية معنويةتالفكرة 
فقد يوجد بدوهنا عندما ال يكون له عالقات خارجيةأو  الشخصية ليست ضرورية للنظام

ذلك  لكنو  ،سرة أو فرع الشركة اليت ليس هلا وجود بالنسبة للغريغرضه اليستلزم ذلك كاأل
 (1)بالتخصص هلية النظام مقيدةأكما أن ،  هتاايقتضي أن تكون عالقاته قاصرة على الشركة ذ

أن و  ،أو يف حتديد أهداف الفكرة حسبما يراها املؤسس، الذي يرد يف سند إنشائه
بأن يقتصر على تكيف الوسائل  ،الفكرة مبدأالتخصص يستجيب للتطوير يف حدود حتقيق

ينتهي األمر و  ،حىت ال تتحول إىل فكرة أخرى الالزمة لتقييدها دون أن يتعداه إىل الفكرة ذاهتا
                                                 

كتماله للسن القانوني -1  منها و  ة فإن أهلية الشخص المعنوي الخاصفإذا كانت أهلية الشخص الطبيعي تتحدد بالتمييز وا 
 من القانون التجاري. 766شركة المساهمة تتحدد بحكم شكلها مهما كان موضوعها بحسب نص المادة 
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فمثال مشروع النقل قد يطور وسائله ، ببطالن النظام بإعتبار أن الفكرة مقيدة بالغرض منها
  .لكن ال يتحول إىل مشروع آخرخلق مرتو اجلزائر مثال إستجابة لتقدم املواصالت ك

 وللنظام مميزات ميكن حصرها كما يلي:

تقوم على التماسك ؛بني أعضائهو  للنظام حياة قانونية داخلية متثل العالقات بينه -أ
درجة التماسك و  ،والرتابط يف الداخل مبا يساعد على خضوع أعضائه وقبوهلم اإلمتثال للسلطة

تساعد على و  فهي تتقوى بقوة إجتذاب الفكرة لألعضاء، آخرختتلف قوة وضعفا من نظام إىل 
 كما تتطلب احلياة الداخلية وجود سلطة تؤكد على إستمرار التماسك .طول مدة بقاء النظام

السلطة هي و  ،ألجل تنسيق املساعي القوية يف اهلدف لتحقيق الغاية املشرتكة الرتابط يف النظامو 
ال أثرهلا يف و  خرأخلقته مبجرد تكوينه دون ما إجراء و  توجد فيه بطبيعته، خلقي يف النظام

ال شأن للغري بصاحب السلطةوإمنا عالقته تكون مع صاحب احلق يف التمثيل و  ،مواجهة الغري
السلطة ليست حقا و  ،السلطة الفعلية يف النظامالذي ليس بالضرورة أن يكون صاحب 
واعد النظام على اهليئات املكونة له توزع حسب قو  ،شخصيا بل إختصاصا وظيفيا ملن ميارسها

تدرج بفالسلطة بطبيعتها ال توجد إال ، األغراض اليت يتخصص فيها النظامو  يوافق طبيعتها مبا
       .تسلسلها داخل النظام بنص قانوين حيددهاو  اهليئات

 ؛الشخصية حلقوق املسامهنيبعيدة عن الصبغة  العالقةاملوضوعية للنظام بأعضائه-ب
و إمنا ينظر إليه كمركز قانوين حيكمه ؛ال ينظر يف املفهوم النظامي للعنصر بصفته الشخصية

على و  ،اتذو هي قواعد حمددة ختاطب األعضاء بالصفة ال بال (1)ينطبق عليه التنظيمو  القانون
ليس العالقة بني و  ،السلطة احلاكمة أن تعامل مجيع األعضاء معاملة أساسها القانون واملساواة

                                                 

يظهر ذلك من خالل تنظيم المشرع بأحكام خاصة في القانون التجاري لحقوق المساهمين حيث جعل من السهم و  -1 
مماثلة لكل مساهم له سند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة بدليل نص المادة كقيمة منقولة مصدرا إلكتساب حقوق 

 قانون تجاري.  12مكرر 707
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ليس هلم من عالقات سوى تلك اليت يتجهون هبا حنو و  أساسا فهي ال تقوم؛أعضاء النظام
        .الفكرة املشرتكةو  النظام أو التجمع

 أثره على احلقوق وبعد التطرق ملضمون املفهوم النظامي يبقى علينا حبث مدى
 . سامهةمبدأ احلرية التعاقدية يف شركة املو  للمساهم األساسية
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 المطلب الثاني
 في شركة المساهمة األساسية للمساهم الحقوق ثر المفهوم النظامي علىأ

جيعل من مصلحة الشركة األوىل ؛إن تكريس املفهوم النظامي يف شركة املسامهة 
من مث حقوق املساهم . -برأي أنصارها -أعضائها تطغى أحيانا على مصاحلعتبار بل أهناإلبا

اء بالزيادة أو بالنقصان مما يؤثر يف و وإدخال التعديالت عليها س، ال تتحصن ضد اإللغاء
التعاقدية بفعل التدخل املتزايد للمشرع مبجموعة من قواعد قانونية كما ترتاجع حريته ،  تصنيفها

الفكرة املشرتكة اليت أنشأت الشركة من أجلها مما يؤثر يف بنية  ذخاصة من شأهنا ضمان تنفي
            .الشركة

يف الفرعني  حرياهتم التعاقديةو  هبذا نتطرق ألثر املفهوم النظامي على حقوق املسامهني 
               :اآلتيني

 الفرع األول
في الشركة من حيث تصنيف  األساسية للمساهمين الحقوق أثر النظرية النظامية على

 تصنيف حقوقهم ( من حيث )أثرها .حقوقهم

ويعرتف له حبقوق تتأثر  ،الفكرة املشرتكة هلا ذمركز املساهم يف شركة املسامهة بتنفيرتبط 
هذا ، مبقتضيات مصلحتها دون التمسك باحلق املكتسب الذي خيضع مقدما لقرارات األغلبية

ذلك أن العالقة التنظيمية ؛اشريك هركة أكثر منشلااملساهم عضوا يف  املفهوم النظامي جعل من
عضو كحقوقه وإلتزاماته املقررة بالنظام األساسي مصدرها إنتماءه إىل الشركة   من داخلها جتعل

وبالتايل ال تعترب ملكية السهم فقط أساسا  .تصري جزءا منهاو  فيها حبيث تدخل يف تركيبة بنائها
وإمنا اإلرادة الفردية تضمحل أمام إرادة ومصلحة الشركة   .إلكتساب احلق وحرية التصرف فيه

هذه ألنصار  (1)من هنا إختلفت اآلراء الفقهيةنوي خماطب بأحكام القانون؛كشخص مع
                                                 

1 - George Ripert et René Roblot ,op.cit,p258. 
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النظرية يف حتديد قائمة للحقوق األساسية للمسامهني فقد حددها بعضهم يف أربعة حقوق 
  منها:

بالتايل حق املقاضاة ببطالن و  ،أن يكون للمساهم حق التعامل مع شركة قانونية-
                 .الشركة حق مانع

   .حق يف أال يستبعد من الشركة دون تعويض منها-

 . حق يف حتديد خماطره بالقيمة اإلمسية لسهمه-

   .حق اإلحتفاظ بسنده أوبيعه -

أن تصنيف هذه احلقوق بطريقة اخرى حبيث ( 1) حني إقرتح غريهم من الفقهاءيف 
وحق حتديد ، التنازل عن سهمهوحق  ،تشمل احلق يف احلصول على حصة من األصول

 ذفال يستطيع رفع دعوى لعدم تنفي ،وحق التصويت فإذا مت اإلعتداء على هذا احلق، أعبائه
ت اجلمعية ابناءا على املفهوم النظامي الطعن ببطالن قرار  ذلك وإمنا حيق له، إلتزام تعاقدي

تهاكه فهو حق وإلتزام يف آن ق يف املساواة يف املعاملة فال ميكن إناحلزد على ذلك  .العمومية
فهو واجب مستمد ، واحد يفرض على أعضاء شركة املسامهة إحرتام حقوق بعضهم البعض

  .غريه يلتزم فيه كل فرد بإحرتام حقوق(2)من إلتزام عام 

من الواضح أن هذه اآلراء مل تتمكن حصر قائمة حلقوق املسامهني حبيث ال  ،أخريا
ضى األمر ترجيح الكفة ملصلحة الشركة لذلك فإن تدخل املشرع ميكن املساس هبا حىت ولو إقت

بشأن تعديل نظام   بنصوص آمرة لتعيني سلطات اجلمعية غري العاديةو  مبنطق نظامي
وهو  (3)الشركة نه قدراعى هبذامصلحة األغلبية يفأوإن كان حتديد النصاب باألغلبيةإال ؛الشركة

                                                 

 .060مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  -1 
 سداد أقساط سنداته في مواعيدها.هو و  و الجدير ذكره أنه ليس للمساهم إال إلتزام وحيد إتجاه الشركة -2 
عبد الفضيل محمد أحمد، حماية األقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعيا ت العامة للمساهمين، مكتبة  -3 

 .067الجالء، مصر، بدون سنة النشر، ص 
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ومل يقتصر املفهوم النظامي على تصنيف  .بصفة عامةما يضمن فعال احلماية حلقوق املسامهني 
إلتزامات و  ها الداخلي ومنه حبقوقئوإمنا مشل أحكام خاصة بالشركة تتصل ببنا، احلقوق فقط

  .الثاين املساهم فيها وهو ما نتطرق له يف الفرع

 الفرع الثاني
المساهمة من حيث  شركة في الحقوق األساسية للمساهمينأثر المفهوم النظامي على 
 ( بالشركة األحكام الخاصة حيث )أثره من أحكامها

هو حال و  تتمتع بالشخصية املعنوية، احملاصة ةشركإن مجيع الشركات التجارية ما عدا  
أمكن إعتبارها  (1)قيدها بالسجل التجاريو  مبجرد تكوينها بشكل صحيح إذ؛املسامهة ةشرك

هذا األخري يعترب األثر األول واملباشر ، املكونني هلاشخصا قانونيا مستقال عن األشخاص 
هي إذن اآلثار األخرى اليت حتكم بناء الشركة وتؤثر على حقوق فما  للمفهوم النظامي؛

              مسامهيها ؟

           ميكن حصر هذه األحكام فيما يلي: 

 ينالمساواة في المعاملة مع عدم زيادة أعباءالمساهمنسبية أوال:

املساواة يف املعاملة بني املسامهني مبدأإستقر ألجل محاية املساهم من  األصل ان 
هو ما تقضي به النظرية النظامية على أن و  ،القرارات التعسفية الصادرة عن أغلبية املسامهني

أما ، املساواة النسبية شرعت قانونا من أجل تعايش فئات خمتلفة من األسهم داخل الشركة
ة يف املعاملة تربره مصلحة الذلك عدم املساو ؛املطلقة التسود إال يف داخل كل فئةاملساواة 
دون أن يكون هذا ، ميكن إدخال أي تعديل على فئة أو عدة فئات من األسهم الالشركة و 

منه فإن التمايز يف و  ؛فيه أمام القضاء لعدم منافاته ملبدأاملساواة يف املعاملةاإلجراء قابال للطعن 

                                                 

ية إال من تاريخ قيدها التي نصت على أنه:"التتمتع الشركة بالشخصية المعنو و  من القانون التجاري 760المادة  -1 
 بالسجل التجاري".
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سواء  (1) ددة بنص القانوناحملفئات الف تالخإلة كأثر نظامي ميس األسهم ال املسامهني باملعام
كذلك أصبح هيكل وآلية شركة املسامهة  ،حلظة اإلكتتاب عند تأسيس الشركة أو أثناء حياهتا
صنيف األسهم إىل بالتايل صارت فكرة تو  ،ال يتعارض مع توزيع رأس املال على فئات خمتلفة

العينية من تعسف  كحماية أصحاب احلصص،  محاية ملسامهي الفئة الواحدة فئات عامل
كما أن حسن معاملة املسامهني يرتبط ال  أصحاب احلصص النقدية عند تقدير احلصص العينية

التزامات تتجاوز تلك  ذإذ ال ميكن لشركة أن تلزم أعضائها بتنفي ،حمالة بعدم زيادة أعبائهم
فال ، فإذا وىف املساهم بقيمة أقساط األسهم للشركة ؛األساسياملنصوص عليها يف النظام 

و قد إستند أصحاب هذا الرأي على ؛يكون هلا أن تطالبه مببالغ أخرى حىت إذا منيت خبسارة
ا ذيضا مل يغفل القانون التجاري هأو  احلرية الفردية يف حظر زيادة اإللتزامو  العدالةمبادىء 

تتكون من شركاء ال يتحملون اخلسائر إال و  . . . .على أن : " 700احلظر بنصه يف املادة 
   .هو ما يستفاد منه ضمنا عدم زيادة أعباء املسامهنيو  ." بقدر حصتهم

      حماية األقلية في الشركةو  مبدأالفصل ما بين السلطات ثانيا:

العمومية اجلمعية أن و  ،السلطات بني هيئات الشركة يقر أنصارنظرية النظام مببدأ فصل
 ميارسون مت ومن لكوهنم أعضاء يف جسم الشركة ،األخرى للمسامهني مل تتسلط على اهليئات

 جملس املراقبةو  للجمعية أن ختتار أعضاء جملس اإلدارة كان فإذا ،أصلية فيها بصفة وظائفهم
 األساسيو هلا حق تعديل النظام (2)يف حالة اخلروج عن واجباهتم الوظيفية  هلا أن تعزهلمو 
نطاقها يتحدد  فإن، (3)مركز الشركة مباشرة و  إختاذ قرارات على مسائل رئيسية متس حياةو 

ومن مت سلطتها ، النصوص القانونية اآلمرة ذات العالقةو  بشروط النظام األساسي للشركة
هلا حرية التصرف يف إختاذ  دصالحياهتا تتأكيف حدود و  اإلدارية املقيدة بتفاصيل العمل فيها

  .القرار فهي العضو القانوين األكثر سلطة يف شركة املسامهة

                                                 

 من القانون التجاري. 60مكرر 707و 60مكرر 707راجع، نص المادة  -1 
 قانون تجاري. 601 و 600  المادة -2 
 قانون تجاري. 0فقرة  622المادة  -3 
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إمنا يف حدود القانون وال جيوز هلا و  غري أن هذه السلطات الواسعة ال متارسها تقديريا       
رة أو سلب منها الصالحيات املقررة مبوجب القانون على االتعدي على إختصاصات جملس اإلد

 كما  -ال سلطاهتامنعا لتعسف األغلبية يف إستعمو  يف إطار مبدأ الفصل ما بني السلطاتأنه 
ظهرت احلاجة إىل محاية أقلية املسامهني من خالل اللجوء إىل بعض الوسائل  -تقتضيه النظرية

كذلك و  النصوص القانونية ذات العالقةو  اليت تتحقق مبوجب النظام األساسي لشركةو  القانونية
املبادىء العامة للقانون فمثال: جيوز أن ينص النظام األساسي على بعض القرارات مبقتضى 

غلبية ثالثة أمعينة ك (1)اليت جيب أن تؤخذ باإلمجاع أو يشرتط هلا احلصول على أغلبيةو  املهمة
  .تماعأرباع أصوات احلاضرين لإلج

 إدخال أي تعديل عليهاميكن القول أن بنية الشركة كعقد تستلزم عدم إمكانية  ؛أخريا
و الميكن نقضه إال بإمجاع ؛؛طبقا للقاعدة األساسية :العقد شريعة املتعاقدين )على العقد (
وز أن متنح أغلبية املسامهني حق تعديل النظام األساسي جيتبعا لذلك فال و  ،رضا األطراف

   .(2)"العقد يفرتض رضا مجيع املسامهنيالفا لرأي األقلية فالقاعدة أن"نقض خ

 غري أن هذه الصرامة للمفهوم التعاقدي للشركة ال ميكنها أن تنفي الطابع النظامي هلا
جييز للجمعية العمومية الذي و  متطلبات احلياة اإلقتصادية اليت تقر ال حمالة قانون األغلبيةو 

 الإذن  .قانون جتاري ( 676) طبقا لنص املادة  احلق يف تعديل القانون األساسي العاديةغري 
 ،هذا الشأن  يف  سلطتها مقيدة إمناو  نظام الشركةاحلرية يف تعديل مبطلق تتمتع اجلمعية العمومية 

وأن حترتم احلقوق األساسية   مها أن تبقى الشركة هي ذاهتا فكرتني؛  تستخلص هذه القيود منو 
 على القضاء من شأهناتعديالت اليت اجلمعية العمومية أن تدخل  تستطيع فال ،للمسامهني

ت يف سبيل أأنش وأهنا  شخصيتها املستقلةألن لكل شركة  ،شخص جديد أو إجياد الشخص املعنوي
التعديل يصل  أال   جيب بالتايل  و اهلدف هذا  فال وجود هلا خارج  للشركاء  هدف معني إجناز 

 رضها األصلي كذلكغبتغيري شكلها أو تعديل يف  أخرى  إىل درجة أن تستبدل شركة بشركة 
ألن وجود الشخص املعنوي  ،ال تستطيع اجلمعية العمومية أن تضر حبقوق املسامهني األساسية

                                                 

 .2سابقا، ص  أنظر، -1 
2 - Bencheneb Ali,op.cit ,p25. 
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إمنا يتنازل عن قدر من حقوقه أمام سلطات و  ،ال يقتضي أن تذوب شخصية الشريك كلية فيه
هذا بناءا على القاعدة اليت تقول أن مجيع احلقوق هلا و  الشركة بقدر حتقيق اهلدف املشرتك

            .متنح ألصحاهبا لتحقيق هذا اهلدف هدف حمدد

هذاو إن إعترب ـ بإختصار تتضمن الشركة دائما عنصرا تعاقديا غري قابل للمساس به 
أما الشروط النظامية فإهنا تعترب  ،ـبعض أنصارالنظرية العقدية أن األغلبية تعرب عن إمجاع الشركاء

ألن الشخص املعنوي قادر على تنظيم سريته  ؛-بنص القانونـ شروطا إحتياطية ميكن تعديلها 
حقوق و  الشركة تنبثق عنه إلتزاماتو  من مث فإن عقد اإلكتتاب املربم بني املساهمو  ،بنفسه

متبادلة بني الطرفني دون إهدار حلقوق املساهم األساسية للشركة وإن كانت بنية هذه األخرية  
عضوا و  الشركة فيجعله شريكا من جهة تنظيم يؤثر ال حمال يف طبيعة حق املساهم يفو  كعقد

 :نييف الفصلني التاليله  هو ما نتطرقو  من جهة أخرى
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الفصل األول: الحقوق األساسية للمساهم بإعتباره شريكا ومبدأ الحرية التعاقدية في 
 شركة المساهمة

تأسيسها باإلكتتاب فيها أو أثناء حياهتا تبدأعالقة املساهم بالشركة سواء عند بداية 
بشراء أسهمها أو التنازل من أحد املسامهني إليه بعوض كالبيع أو بدون عوض بطريق املرياث أو 

                 .(1)يتصور ذلك إال يف شركات املسامهة خاصة اليت تطرح أسهمها يف إكتتاب عامالو  ؛اهلبة

الشركة مع تعهده يقصد باإلكتتاب أن يعلن املكتتب رغبته يف اإلشرتاك يف مشروع و 
املكتتب هبذا املعىن هو املساهم األول يف الشركة ألنه يقدم و  ،بتقدمي حصة يف رأس املال الالزم

يتمتع فيها بكافة احلقوق املقررة جلميع األسهم من و  التأسيسهي يف مرحلة و  حصته يف رأمساهلا
 (2). النوعنفس 

يف شركة ما؛فإلرادة املساهم مطلق احلرية  هبذا يبدو واضحا أنه ال يلزم أحد على الدخول
هو ما و  (3) .ال ينازع أحد أن هلا دورا ظاهرا يف إنشائهاو  حنو اإلشرتاك يف مشروع الشركةيف اإلجتاه 

إدارة و  طغت على تسيري على أنه إذا كانت اإلرادة التشريعية قد. يعرتف به املشرع أثناء تأسيسها
كما تغلب النظام على الطابع العقدي هلا؛إالأن هذا ال يعين ؛الشركة خالل حياهتا بقواعد آمرة

ذلك يربز  للشركة إذ عادة ما يلجأ املشرع يف حكمه للعقد التأسيسي هلا إنكارا منه للصبغة العقدية
إذ أنه مكن املساهم من  (4))الشركة (؛  اخلروج منهاو  من خالل مثال؛حق املساهم يف تداول أسهمه

و هو ما ؛حقه دون حرمان منه غري أنه قد سعى إىل إشرتاط اإلحالة للغري مبوجب القانون األساسي
ه القانون أو ـم أو التنازل عنها ملا ميليـهم أصحاب األسهم أحرار يف تداول األسهو  يعين أن الشركاء

اسي حبيث يتغريون بإستمرار بسبب الثقل املايل الذي تقوم مت اإلتفاق عليه مبوجب القانون األسما 
                                                 

 .  06عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص  -1 
2 - Paul le Cannu,Societes par action, Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit 

économique,Edition par Dalloz,Paris,2007,n’1,p165. 

الدراسات القانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية  يوسف فتيحة، مدى الحرية التعاقدية في الشركات التجارية، مجلة -3 
 .010، ص 26، العدد 0227الحقوق، تلمسان، 
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يف نشاطها خبالف اإلعتبار الشخصي فال و  فهو يشكل أساسا متينا يف تكوينها، عليه هذه الشركة
شركة و  األسهم يف شركات األموالتداول  مربرات حرية يف وجودها غري أنه إذا كانت أمهية له

  .فما هو أساس هذا التداول ؟ املايل؛ املسامهة بصفة خاصة وجود اإلعتبار

 ،للتداول بقابليتهافإهنا تتميز ، بإ عتبارأن األسهم يف شركات املسامهة هي قيم منقولة
فقد قضت حمكمة النقض فقدت الشركة صفة املسامهة  فإن فقدت هذه األسهم طابع التداول

بأنه إذا نص نظام شركة املسامهة بأن أسهم الشركاء ال جيوز التنازل عنها فلن يكون  (1)الفرنسية 
بأن حصص الشركاء تتكون من أما إذا نص نظام شركة األشخاص ، للشركة طابع شركة املسامهة

فمبدأ تداول ، لكن تأسست بصورة غري قانونيةو  سندات قابلة للتداول فستكون شركة مسامهة
هو و  التعامل جتاريا يف األسهمو  هو الذي يسمح بتسعرهتاو  شركة املسامهةاألسهم هو أساس 

فسهولة تعامل املسامهني يف  .(2)املعيار الذي مييز السهم عن احلصة يف شركات األشخاص
اليت و  ذلك بقيود نظامية أو قانونية جيعل من السهم خيتلف عن احلصةرية ما مل يقيد حبأسهمهم 

بإعتباره صفة ، يف السهميف ذات الوقت فإنه جيد أساسه و  .كل الشركاءدعي إحالتها موافقة  تتس
ما دام أن ، هذا إىل جانب كونه حقا مصدره السهم ذاته .(3) مرتبطة به أي بالسند التجاري

الوفاء بالقيمة اإلمسية بالكامل لألسهم اليت أكتتبت هبا يف رأس املال مينح صاحبها )املساهم 
عليه و  مصدرا حلق التداولو  تداوهلا على أنه إذا كان السهم سندا (حق التصرف فيها بطريق

التجارية بصفة عامة؛إذ يتأسس و  ألوراق املاليةاهو ال يعد مبنأى عن بقية و  ،يقوم هذا املبدأ
 . عليه يف نفس الوقت تتأسسو  عليها

يف أن يكون  خصائص السهمو  يستدعي توافر مجيع شروط )املبدأ ( هلذا فإن قيامه
هو ما يستتبع ضرورة أن يكون ماال و  السهم سندا جتاريا يسهل التعامل فيه بالطرق التجارية

 مسياإإما على إعتباره سهما ، حبسب الشكل احملرر بهو  اوله بتلك الطرقدمنقوال ميكن نقله أو ت

                                                 
1 - Cass.com, 22oct, 1969 cité par Philippe Merle,D roit commercial, Societés commerciales, 

5’éme édition, Dalloz,Paris, 2005, p837. 

 .26، ص المرجع السابقبوعزة ديدن،  -2 
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ذا كان إ تسليمه أو تظهريهيف دفاتر الشركة أو على إعتباره سهما حمررا حلامله بطريق  بطريق قيده
ضف إىل ذلك عدم قابلية السهم للتجزئة يف مواجهة الشركة بإعتبار أن السهم الواحد ال ، ألمر

هو ما يوجب و ؛(1)السند     هو صاحبو  يرتب اإللتزامات لشخص واحدو  مينح حقوقاو  يتجزء
ملمارسة اليت يتبعها املساواة بني املسامهني ضمانا و  معه التساوي يف القيمة اإلمسية للسهم

مرد ذلك الطبيعة التعاقدية للعالقات و . اإلنسحاب منها حقوقهم بالبقاء يف الشركة مع إمكانية
يقال هذا أمام  .عدم جواز إبعاد املساهم بإرادة منفردةاليت تربط املساهم بالشركة واليت تفسر 

ء كل القضاو  وهو ما فتح باب اإلجتهاد للفقه ؛نص صريح جييز أو حيظر هذا الفصل غياب
غري أنه إذا كان اإلجتهاد يستبعد يف حظور النص ؛الرفض للفكرةو  يربر وجهة نظره بني التأييد

يستحب يف غيابه إال أن التربير السديد للفكرة إجازا أو رفضا يستقيم باإلستدالل مبا و  الصريح
إدخال نوع من و  املشرع من قوانني أساسية كمصدر إلرادة املسامهني يف تقرير عزل املساهم ميليه

شروطها؛كإلغاء قيد إسم املساهم من و  يف شركات األموال بتوافر احلالةاإلعتبار الشخصي 
و إن كان املشرع مل يقدم على تنظيم هذه ؛دسنالذي مل يفي فيها بقيمة الو  سجالت الشركة

الوفاء  حتت مسؤولية املساهم املمتنع عنو  احلالة إال أنه يف حالة اإلمتناع تباع األسهم حلساب
دارة الشركة يف حالة إو إن كان هلذا األخريأن يأمر بإحالة أسهم القائمني ب؛دون تدخل القضاء

      (2) .املراقبةو  اإلدارة ريواحلكم عليهم باإلفالس أو املنع من مزاولة نشاط التسي

مسألة حتمية للمشاركة يف حتقيق و  إن بقاء املساهم يف الشركة حق بديهي عموما
 لو أهنا شركة مسامهةو  لذلك يؤخذ فيها باإلعتبار الشخصي للمساهم ،اجلماعي هلااملسعى 

ه أن يلجأ لإلنسحاب ـمع ذلك لو  ،تسيريهاو  إدارهتاو  ثقل يف نشاطهابصفته كشريك لوجوده و 
لكن إىل  ،(3)أسهمه   إهناء أثر هذا العقد بالتصرف يفو  منها بإرادة منفردة تربز حريته يف التعاقد

    .يبقى للمساهم مطلق احلرية يف التصرف يف أسهمه ؟أي مدى 

                                                 

 .022فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص  -1 

 .00بوعزة ديدن، المرجع السابق، ص  -2 

ال ترغب في البقاء في هذا دون أن يؤثر ذلك على حياة الشركة ؛ ففي شركة المساهمة إرادة أحد المساهمين التي و  -3 
 الشركة ال تؤدي إال حلها بخالف شركات األشخاص.
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مالزمة لصفته كشريك مالك  -إداريةو  مالية -للمساهم حقوقا أخرىعالوة على ذلك ف
حينما ميز بني  (1)ألسهم له مطلق احلرية يف ممارستها بيد أن هذا ال ينفي ما عرب عنه الفقه ل

أن الواقع العملي و  السيما؛املساهم يف إدارهتامشاركة و  حقوق املساهم على إدارة الشركة
خصوصا حينما يتعلق األمر بظاهرة تغيب املسامهني عن  ؛لشركات املسامهة قد أثبت ذلك فعال

 فقد تتوافر لديهم من؛ور جلسات اجلمعيات العمومية وممارسة حقهم يف التصويتضح
يهم الشركة يطلق عل املسامهة يف إدارةمع ذلك ميتنعون عن و  ،األسباب املتاحة حلضور اإلجتماع

تمامهم سيكولوجية احلصول على األرباح أكثر من إه لغلبة (2)الفقه تسمية "املساهم السليب"
   .تفكريهم يف أسعار األسهم يف سوق األوراق املاليةو  وكل إهتمامهم باألمور اإلدارية بالشركة

ال يتأثر بالواقع بفعل تدخل ؛على أي حال يبقى التصويت حقا مقدسا ذو أمهية كربى
الفجوة يق تلك يلتض سعيه الدائم لضمان مشاركة املساهم يف هذه العملية بوضع حلولو  املشرع

كإجازة التصويت بوكالة أو باملراسلة اإلتفاق بني املسامهني  يف الواقعو  بني دور املساهم قانونا
جتنب و  ية يف مصلحة الشركةبذات الشركة إلحتاد املصلحة للحصول على قرارات ذات فعال

إن  و  (3)عنه أو بالتصويت حسب رأي األخرين اليت تقضي باإلمتناع -الباطلة أصالـ اإلتفاقيات 
على قرار واحد مع بقاء حرية اإلختيار ما دام و  يف إجتاه واحد ان يصح اإلتفاق على التصويتـك

بني املبادىء اليت يقوم عليهاوهو" ال يؤثر يف مبدأ أساسي من و  أنه ال مينع من ممارسة هذا احلق
   .حرية التصويت"

التصويت  بعض األسهم مزايا سواء يف -لذات اهلدف-ضف إىل ذلك فقد منح املشرعأ
ا بعني اإلعتبار لشعور املساهم بأن أسهمه ذأخ ،.... أو األرباح أو ناتج التصفية كأسهم التمتع

                                                 

 .076غادة أحمد عيسى، المرجع السابق، ص  -1 
2 - Marcel Onnainty, Guide pratique de la constitution des societés ,Sarl,Sa, Sas, Snc, Eurl, 

Edition d’organisation,Paris, 2003,p,54. 

ذه اإلتفاقات عمال غير قانوني من شأنه تقييد حرية المساهم في التصويت داخل الجمعيات العمومية وهي إذ تعتبره -3 
 بذلك تشكل وقفا لحق التصويت بصورة غير مباشرة؛وهو ما عبر عنه الفقيه:

Philippe Merle,op.cit, n’314, p313 : « ……sont considérées comme nulles les conventions 

par les quelles un actionnaires s’engage par avance a voté dans tel ou tel sens ». 
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يؤدي به إىل الدفاع عن  سهم العادية مماألاتأيت باألولوية عن غريها من و  حتصل على األرباح
لعل هذا ما يربز مبدأ تناسب األصوات مع رأس املال يف و  هذه امليزة باملشاركة يف إدارة الشركة

بطبيعته كحق شخصي له قيمة مالية مرتبط  كما يوحي .(1) التصويت يف اجلمعيات العمومية
الوظيفي له كسلطة متنح للمساهم عن طريق بعكس املنطق باملصلحة الشخصية و  باملفهوم الذايت

 مسى من املصلحة الشخصية لكل مساهم؛أمبنظور خيدم مصلحة  ،القانون أو القوانني األساسية
وإن كان هذا ال مينع من اجلمع بني نظريتا حق التصويت حبيث يكون فيها للمساهم ممارسته ملا 

 . ةخيدم مصاحله اخلاصة ما دامت يراعى فيها مصاحل الشرك

إن ما يزيد حق التصويت أمهية إقرار املشرع اجلزائري نوعا من األسهم بدون حق 
جديدة  يف اإلكتتاب ألسهم املمتازة أو ذات األولويةيطلق عليها إصطالحا األسهم ، التصويت

و هي اليت ميارس ؛يقابلها إصطالح األسهم ذات األفضلية يف األرباح يف القانون الفرنسي
إدراكا منه  ذلكو  ،(2)باألسهم العادية ما عدا احلق يف التصويت  احلقوق املرتبطةصاحبها كافة 

ال يرغبون يف حتمل عبء  -خاصة الذين دخلوا الشركة أثناء حياهتا-لوجود طائفة من املسامهني 
أن إهتمامهم األول هو احلصول فقط على الربح بغية دفع املساهم إىل حتويلها إىل و  التصويت

لعل هذا ما يدفعنا إىل التساؤل و  ،عتباره أهم احلقوق اإلداريةإاحلق يف التصويت بأسهم تعطي 
شىت هلا إرتباطا وثيقا هبذا احلق ذلك أن حدة تدخل املشرع يف احلماية اليت يوليها هلذا عن أمور 

   .فما هي إذن؟ ؛ذلكلاحلق ملا له من أمهية تستدعي ضوابط قانونية 

إذ أن احلماية اليت كفلها املشرع اجلزائري هلذا احلق ليست واليقف األمرعند هذا احلد؛ 
 بل أن هذه احلقوق إمنا سخرت خلدمة هذا احلق على إعتباره أهم احلقوق اإلدارية فحسب

والذي يعد ضمانة أكيدة لشركات . الذي ميثل يف النهاية محاية حلق املساهم على األرباحو 
من شأهنا توفري إمكانيات ، ة يف نظام اإلقتصاد احلرإجتماعيو  املسامهة باعتبارها ظاهرة مالية

، املاليةو  سلطاهتم اإلداريةو  متثل األسهم فيها مصدرا لثروة املسامهني؛هائلة للتنمية اإلقتصادية
اإلستثمار يقبلون على توظيف أمواهلم عن طريق شراء األسهم ملا و  ذلك ماجعل رجال األعمال

                                                 
1 -Yves Guyon,L’assemblées D’actionnaires , Rev,Soc,Dalloz,Sept,2002,p27. 
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إحتمالية ألهنا تعتمد على واقعة و  ت ثابتة يقينية بل هي متغريةغري أهنا ليس، (1) حتققه من أرباح
فليس . إحتمالية هي ما يكشف عنه اجلرد السنوي الذي قد يسفرعن حتقيق أرباح أو خسائر

قد يتمخض نشاط الشركة عن حتقيق  ،من املؤكد أن حتقق الشركة أرباحا بل على العكس
يادة األصول عن اخلصوم كان معىن ذلك أن ذلك أنه إذا إتضح من اجلرد السنوي ز ، خسائر

أما إذا زادت اخلصوم عن األصول فمعىن ذلك أن الشركة منيت ، الشركة حققت رحبا
، اخلسائرركنا جوهريا يف تكوين عقد الشركةو  بل تعد مسامهة كل شريك يف األرباح؛خبسارة

تفرضه من إحتاد يف  هذا أمر منطقي تقتضيه فكرة الشركة ذاهتا مباو  (2)حيث ال تقوم بدونه
يف املادة صراحة ما أقره املشرع  حتمل اخلسائر ذلكو  هبدف إقتسام الربح (3)املصاحل بني الشركاء

        هلذا عمدنا إىل تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث كالتايل:و  من القانون املدين 606
 . موجودات الشركةحقه يف إقتسام و  حق املساهم يف احلصول على الربح:املبحث األول

 .حق املساهم يف تداول أسهمهاملبحث الثاين:
    .التصويت يف اجلمعية العموميةو  حق املساهم يف اإلعالماملبحث الثالث:

حقه في إقتسام موجودات و  حق المساهم في الحصول على الربح :المبحث األول 
   الشركة

، جتميع رؤوس األموال بغرض القيام مبشروع جديد مناألصل أن تنشأ شركة املسامهة 
 قة للثرواتالفهي خ؛إال أهنا ال تكتفي باإلستخدام الطبيعي لألموال املقدمة يف رأس املال

بأعمال تفوق  تستطيع القيامإستغالهلا اإلقتصادي لألموال املقدمة يف رأس ماهلا جيعلها و 
تشكل شخصا جديدا مستقال ال يتشابه فهي ؛األشخاص املكونني هلاو  إمكانيات األموال

قدمة يف إطار الشركة قيمة جديدة هبذا يتعرض حق ملكية املمسامهات األموال  ذتأخو  ،معهم
                                                 

والسياسية، جامعة أبو بكر واإلدارية  مجلة العلوم القانونية محمد زالجي، الحماية الجبائية للمتعاملين في البورصة، -1 
 . 27، ص27، العدد 0227بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، 

بصفة خاصة و  يعتبر تحقيق األرباح العنصر الجوهري الذي يميز الشركة عن بعض النظم القانونيةالتي تشتبه بالشركة -2 
أعمالهم دون السعي إلى تحقيق الربح، راجع في هذا و  في تقديم أموالهمالجمعية التي تمثل تجمعا ألشخاص يشتركون 

 تحمل الخسائر في الشركات التجارية في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونيةو  الشأن، فتات فوزي، قواعد توزيع األرباح
 .  00، ص6، العدد0226اإلدارية، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، و 

 .02فتات فوزي، المرجع السا بق، ص  -3 
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على جمموع أموال  املساهم لتحول مماثل للذي تعرض له موضوعه ليصري حقا جديدا يكتسبه
   .هو حق دائنيةو  الشركة

شركة  الذي جيد مربره يف متتعو ،(1)الفرنسيو  لدى الفقه املصريحبسب الرأي السائد 
غري ، إلتزامات قبلهاو  فال يكون للمسامهني إال حقوق ضد الشركة، شخصية املعنويةلاملسامهة با

خبالف الرابطة اليت ، أنه ال يتشابه كلية مع حق الدائنية الذي يعطي تناقضا مصلحيا بني أطرافه
أن احلقوق  (2)الفقه  لذلك يرى غالبية، التآزرو  فهي تقوم على التعاضد جتمع الشريك بالشركة

هو حق شخصي يكون دائما ذا طبيعة و  ،هي مبثابة حق دائنية من طبيعة خاصة؛املالية للمساهم
لو كانت مجيعها تتكون من و  ال يتأثر بطبيعة األموال اليت تتكون منها الذمة املالية للشركة، منقولة

احلق الذي خيوله السهم هو حق دائنية إىل أن تنقضي أن (3) الفقهاء بعضيرى و  ،عقارات
كية يبفضل دينامو  ليس على األموال املقدمةو  ن هذا احلق ميارس حقيقة على األرباحأل ،الشركة

املقدمة كحصص لن تظهر إال بعد مضي مدة زمنية يف صورة أرباح  شركة املسامهة فإن األموال
، سبب إلتزام مقدم املال هو إستغالل الشركة ألموالهوأن  ،مرةثمنتجة سواء كانت مدخرة أو مست

 ،ألنه ال يرغب أن تظل راكدة بل البد أن تستخدم حبسب ما أعدت إليه من أجل إنتاج األرباح
   .فإن حق املساهم يف الربح حق دائنية بدون شكلذلك 

هلذا ميكن   ،محايته أي برقابة هذا اإلستغاللو  وتتوقف قيمته على نتائج إستغالل الشركة
وإهنا تتمتع ، ضمان دائنيهاو  القول أن رأس مال الشركة خمصص أصال لتحقيق أغراضها

ذمتها املالية؛إال أن هذه و  من مت هناك إنفصال بني ذمم الشركاءو  ؛بالشخصية القانونية املستقلة
ال  فهي، يظهر ذلك واضحا إذا حققت الشركة أرباحاو  ،ليست مطلقةالذمتني  اإلستقاللية بني

فال جيوز للنظم ، بل يتعني عليها توزيعها سنويا على املسامهني كلما كان ذلك ممكنا تستأثر هبا
ألنه خيالف وظيفة -، ويقع باطال كل شرط حيظر أي توزيع لألرباح. األساسية أن حتد من ذلك

 . ؟لكن مىت يستحق املساهم نصيبه من األرباح حىت يصري دائنا هبا للشركة . -الشركة ذاهتا
                                                 

  .Et G. Ripert et R.Roblot,op.cit,p158 .076فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص  أنظر؛ -1 

 .60، ص 0226أحمد الورفلي، توزيع أرباح الشركات التجارية، المكتب الجامعي الحديث، مصر،  -2 
3- Frédéric Masquelier et Nicolas Simon de KERGUNIC,Société par actions simplifiée. 

(Création, gestion, Evolution),2éme éditions ,Delmas, Paris,2001,p79. 
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؛حيث ذهب رأي (1) لقد أثار هذا التساؤل فعال إختالف وجهات النظر لدى الفقه
حلظة  ذمنو  تاريخ معرفة صايف ناتج الربح ذللقول بأن املساهم يصري دائنا للشركة بأرباحه من

العمومية للتصديق على حسابات السنة ن تدخل اجلمعية أو ؛إثباته مبوجب القواعد احملاسبية
لكن يؤخذ على هذا و  .للشركة ال ميثل إال دورا ثانويا يف تقدير حق املساهم يف الربحاملالية 
أنه إذا كانت هذه النتائج أظهرت و  أن امليزانية املعروضةعلى اجلمعية العمومية ليست هنائية الرأي
اسة فال يرتتب بناء عليها إلزامها بتوزيعها بل هي صاحبة الكلمة العليا يف تقديرها سي، أرباحا

حتويلها إىل إحتياطات ملواجهة و  من مث تستطيع رفض توزيع األرباحو  ،الذمة املالية للشركة
إنعقاد اجلمعية العامة يقتصر على املطالبة بذلك أن حق املساهم قبل و  ،إحتياجات الشركة املالية

               .وفقا للمواعيد املنصوص عليها بالنظم األساسية

أن تاريخ نشوء حق املساهم يف -على نقيض الرأي السابق - (2) آخريف حني يرى إجتاه 
. أما قرار توزيع األرباح فال يعطي املساهم إال حق الشريك، األرباح هو التاريخ املعني للصرف

جيعل حق ، ذلك أن ربط نشوء احلق يف األرباح بتاريخ الصرف، غري أن هذا الرأي مردود عليه
ما ال  ىلإطلق تقدير جملس اإلدارة الذي يستطيع تأجيل تاريخ الصرف يف العائد رهينا ملاملساهم 

باإلضافة إىل أن عدم اإلعرتاف للمساهم حبق دائنية إال بعد تاريخ الصرف ، هناية حبجج واهية
الء األعضاء على إرتكاب حيل تدليسية إلثارة مثال رفع أسعارها بغرض و من شأنه أن حيث هؤ 
إلقتناءها فيصدر قراره بتوزيع عائد أعلى تشجيع أرباب رؤوس األموال و  الرتويج ألسهم الشركة

    .من العائد املناسب صرفه

إىل القول بأن  (3) -وهو الرأي الذي ننظم إليه-وكنتيجة ملا سبق ذهب غالبية الفقه
إعتماد امليزانية من اجلمعية  تاريخ يف الربح إال من حبصته للشركة املساهم ال يصري دائنا

                                                 
1- Frédéric Masquelier et Nicolas Simon de Kergunic,op.cit,p69. 

 .07فتات فوزي، المرجع السابق، ص -2 

 من القانون التجاري.  0فقرة  701الذي نصت عليه المادة و  -3 
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ذلك تطبيقا للقواعد العامة اليت و  ،(1)العائد الذي يوزع على املسامهني تقدير مقدارو  ،العمومية
  .أجل إستحقاقهو  تفرق بني تقرير احلق

أهم ـ اهم حلقه يف الربح سبنا حنو البحث عن حتصيل املذإجنعموما يبدو واضحا أننا 
  .الربح إذن؟دون معرفة معناه أي املصطلح ؛فما هو  -حقوقه األساسية

 تكون احملصلةو  اليت تضاف إىل ذمة الشركةاألرباح بشكل عام هي عبارة عن املبالغ 
يكون حتقيقها حماسبيا عن طريق املقارنة بني التكاليف اليت و  ،اإلجابية للعمليات اليت تباشرها

من جمموع هذه العائدات يتكون الربح اإلمجايل للشركة يف و  بني العائد اإلمجايلو  تبذهلا الشركة
 -الربح اإلمجايل-ال يعد هذاو  و الذي ميثل كل زيادة يف أصوهلا على خصومها(2)سنتها املالية 

لذا فال  مل يكتسب الزيادة على وجه هنائيو  رحبا حقيقيا طاملا أن بيع هذه املوجودات مل يتم
 رحبا صافيا أيمكتسبة بصورة قطعية و  ا حمققةحإذا صارت أربا جيوز توزيعها على املسامهني إال

حساب نفقات و  هو الربح الناتج عن العمليات اليت باشرهتا الشركة بعد خصم املصاريفو 
   .اإلستهالك املرتتبة على مباشرة تلك العمليات

قبل بإختصار إن حق املساهم يف حصة األرباح املوزعة متثل املضمون األساسي حلقوقه 
لذلك كان إهتمام ، مل تكن إال هبدف احلصول عليه (3)بل أن تقرير احلقوق األخرى  الشركة

تستبعد منها نصوص جنائية ، ضمان هذا احلق بعدة نصوصو  املشرع األول هو محاية
ـ  املشرع قد أورد عليه عدة قيود إن كانو  صوريةاألرباح مثال ضمانا لوصول هذا احلق إىل املساهم

القانونية ألوضاع و  إمنا هي قيود تنظيمية كتقرير اإلحتياطات النظامية-الحقاكما سنرى 
املساهم من احلصول على حصة  إىل حد منعأن تصل  تقتضيها مصلحة الشركة لكن دون

فحق املساهم  ،فيها من دخوله اليت متثل اهلدف األساسي الذي يسعى إليهو  صافية من األرباح

                                                 

 .600، ص 0027محمد كامل أمين ملش، موسوعة الشركات، بدون دار النشر، مصر،  -1 

بين و  يميز بعض الفقه بين المعنى الضيق للربح والذي هو الحصيلة النقدية التي توزع على الشركاء في فترات دورية، -2 
أكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن،    تقدر بالمال ؛للمزيد و  هو كل مزية تعود على الشركةالمعنى الواسع الذي 

 .22، ص 0027الشركات التجارية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، مصر، 

 .000-000عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص -3 
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صول على حصة صافية من األرباح املساهم من احلإال بعد الشركة ال يتأكد على موجودات
فحق املساهم على موجودات ، فيهااليت متثل اهلدف األساسي الذي يسعى إليه من دخوله و 

 لينشأ .أحد أسباب إنقضائها إذاما حتققتو  ،وسداد ديوهناالشركة ال يتأكد إال بعد تصفيتها
 فإذا، املنحلة كنتيجة طبيعية حلقه يف األرباح السنويةصول الشركة أ حقا للمساهم يف صايف منه

احتجزت مبالغ  و  كان قد حرم من احلصول على نصيبه السنوي كامال منها أثناء حياة الشركة
 احلرمان كان مؤقتافإن هذا ، يف تكوين أموال إحتياطية تراكمت عرب السنواتو  ،كبرية منها

 بقيت كل أو بعض تلك األموال قائمة بعد تصفيتهابالتايل إذا و  ،يزول عند إنقضاء الشركةو 
إالإذا كان القانون أو  -بإسرتجاع القيمة اإلمسية لسهمه ؛كان للمساهم أن ينال نصيبه منها

باإلضافة إىل  -فله ذلكـ إذا حتقق فائض يف التصفية و  -يكفل له ذلك ال القانون النظامي
حسب التوزيع  تسموا هذه األموالأصحاب احلقوق األخرى أن يقو  ذلك فإن للمسامهني

  .املنصوص عليه يف النظام األساسي

 املال خبالف فرتة أو حالة إستغالل، وال يثار أي إشكال هنا ما دامت األنصبة مفرزة
هذا نظرا إىل أن حمل حقوق و  ،(1)الشيوع  يف حق الشريك تكييف صعوبة ثارتأاليت و  الشائع

 ؛و السلطات املمنوحة لكل مساهم على هذا املالالشائعةهو األعيان و  املسامهني مجيعا واحد
 ،اإلستعمال هي سلطاتو  ،طبيعة السلطات اليت يتمتع هبا غريه من الشركاء هي من نفس

إن كان ال و  ،أن حق كل شريك يف امللكية الشائعة يرد على املال كلهو  ،التصرفو  اإلستغالل
إستغالل املال فإن هذا التشابك بني السلطات من شأنه أن جيعل ، إال نسبة من منافعه زحيو 

ألن مباشرة املساهم وحده لشيء من ، لكية شخص واحداملدا مما لو إنفرد بيالشائع أكثر تقي
و من هذا املنطلق فقد ؛املساس حبقوق غريه من الشركاء-يف الغالب -هذه السلطات يرتتب عليه

                                                 

قد ورد ت بعض األحكام على وجه العموم في القانون و  م قسمة الشركات التجارية،لم يتعرض القانون التجاري ألحكا -1 
منه على أحكام قسمة المال الشائع بعبارة أخرى أن تسري أحكام المال الشائع على قسمة  662المدني، ثم أحا لت المادة 

 جودات الشركات المدنية من أحكاماألعيان المتبقية من أصول الشركات التجارية فيما لم يرد في نصوص قسمة صافي مو 
من القانون المدني؛حيث ال تطبق أحكام هذا الفصل على الشركات التجارية فيما  660هذا تطبيقا لما تقضي به المادة و 

 العرف التجاري.و  يخا لف القوانين التجارية
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بعبارة  ؛يتقرر إستحقاق املساهم لصايف موجودات الشركةيرتكز اإلشكال هنا يف حتديد مىت 
 . ما هي األساليب لتحصيلها؟و  يف نصيبه من أصول الشركةأخرى مىت ينشأ حق املساهم 

غري أنه قد ال تثري هذه الفرتة أي إشكال إذا ما طبقت األحكام العامة يف إستغالل 
إال يف فرض ناذر احلدوث حتول فيه ؛القسمة ال حمالة -املال الشائع-ذلك أن مآل ؛املال الشائع

توزيعه على و  قسمة مثنهاو  ،عوامل دون قيام املصفي ببيع هذه األموالو  عدة إعتبارات
   .(1)فتصري مملوكة هلم على الشيوع ، املسامهني

 خري؛ميكن إعتبار حق املساهم يف األرباح حق يفرضه واقع عمل شركة املسامهةو يف األ
 ،هو الربحو  إستثمارها حتقيقا لذات اهلدفو  وجودها كمصدر لتجميع رؤوس األموالأصل و 
سري عملها و  إن حقه يف إقتسام موجودات الشركة أمر بديهي يقره واقع مشاركته يف تكوينهاو 

    .؛لكن كيف يتم حتصيلها؟هذا إذا ما حتققت أحد أسباب إنقضائها

   :هذا ما سنتطرق إليه يف املطلبني التاليني 

 حق المساهم في الحصول على الربح  المطلب األول:

أنه إذا كان هناك حق و  ،(2)يقر البعض بأن احلق يف األرباح مبثابة سبب إلتزام املساهم 
مع ذلك رغم اللمعان و  ،فبالتأكيد أنه هذا احلق ؛أساسيا للمساهم يف الشركةجيب إعتباره 
اآلمال املعقودة عليه إال أنه قد تسفر امليزانية السنوية للشركة عن وجود خسائر و  الذي حييط به

ها على املساهم يف يقع عبء حتمل -ركنا عقد الشركةو  لة واحدةو مها وجهان لعم-ال أرباح 
 ؛هايو بقدر حصته فيها يف حني يبقى على الشركة ضمان ديوهنا قبل دائن(3)حدود مسؤوليته 

و لعل هذا ما يربز الصفة التنظيمية ال (4)فالقاعدة تقر أن أموال املدين كلها ضامنة لديونه 

                                                 
 .71محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص  -1
 

2- Dominique Légéais,Droit commercial et Des affaires ,14émé édition,Armand colin, Paris, 

2004, p 117. 

 من القانون التجاري. 0فقرة  700المادة  -3 

 من القانون المدني. 022المادة  -4 
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فتجميع ، التضامنية يف طبيعة عالقة املساهم بشركة املسامهةو اليت تبتعد متاما عن نظرية العقد
هو السعي الرئيسي للمساهم فيها و  إستثمارها هو منط عمل هذا النوع من الشركاتو  األموال

 . حتقيق األرباح بالدرجة األوىل

اليت تنتهجها معظم الشركات تبدي مدى مشاركة املساهم  سياسة اإلشرتاكغري أن 
ذلك بإستخدام ناتج إستثمارات حصصهم يف و  ـجيعله شريكا فيها ال مستثمرا ألمواله  -فيها

املتزايدة لكن املمارسة العملية ، تدعيم مركزها املايل للصمود يف وجه املنافسنيو  تغطية إحتياجاهتا
كشفت عن أن هذه السياسية قد خفظت إىل حد كبري من حقوق املسامهني   ةجملالس اإلدار 

فيها فلم يكتفي بتقنية اإلستقطاع املباشر من مالية الشركة يف صورة مصاريف لتشغيل دون علم 
بل أنه حىت إذا تبني أن  ؛مهنيأي حجب النتائج احلقيقية للسنة املالية دون رضا املسا، املسامهني

فإهنا تستطيع أن تقرر إعادة إستثمارها إستنادا على مقتضيات ، هناك أرباح صافية قابلة للتوزيع
          .مصلحة الشركة

            .قواعد توزيع األرباح؟و  ولعل هذا ما يدفعنا إىل التساؤل عن ما هي شروط
               -يف الفرع األول-

إال أنه  ؛من الواضح أنه مل يعد احلق يف األرباح يظهر من بني إمتيازات املساهم عموما
 مصلحة املساهم على إذا كانت مصلحة الشركة األوىل يف اإلعتبار فمن أولوياهتا احلفاظ

 ،خاصة ضاربة اليت يقرها نظام شركة املسامهة بصفةامل فيها بناءا على سيكولوجية حقوقهو 
أنه جزء من األرباح إال يستويل يف كل عام على كان ليس من حق املساهم أن اجلدير ذكره إذاو 

لكن ما  .املال اإلحتياطي القابل للتوزيعو  حقه يف األرباح احملققة منجيب أال حيرم بال وجه حق 
     .هي طرق حتصيله هلذه األرباح؟

   -يف الفرع الثاين -
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 توزيع األرباحقواعد و  الفرع األول: شروط

تعترب و  ؛بالسلطة املختصة يف ذلكقواعد توزيع األرباح على املسامهنيو  ترتبط شروط
 ؛و لكن ال تتمتع بسلطة مطلقة يف هذا املوضوع ؛اجلمعية العامة العادية صاحبة القراربتوزيعها

مبا ورد و  ،باحملافظة على بقاء رأس املال سليمافهي مقيدة بإحرتام أحكام القانون فيما يتعلق 
-بالرغم من أنه جيوز هلا و  ،ما تقتضيه مصلحة الشركةو  مبشروع امليزانية املقدمة من جملس اإلدارة

فإهنا ال ؛إدخال بعض التعديالت على مشروع امليزانية -بإعتبارها السلطة العليا يف الشركة 
ختصيصها كلها أو جزء و إن كان جيوز هلا ؛توزيع أرباح غري حمققة أو صورية تستطيع أن تقرر

إىل إحتياطات الشركة أو تأجيل توزيعها كلها أو بعضها إىل السنة املالية التالية لشطب  منها
 الذي للشريك املساهم فيها حصته يف تكوينهاو  إعادة رأس املال إىل أصلهو  اخلسائر السابقة مثال

هم حبسب طبيعة احلصص حق يف إستخالص أرباحها يستوجب إتباع قواعد لتوزيع األرباح بينو 
أو أال يكون القرار صادر ببواعث ، بشرط عدم وجود نص خمالف يف نظام الشركةو  .املقدمة

ذلك أهنا ملزمة  ال يقتصر التوزيع على مبالغ الربح القابلة للتوزيعو  تعسفية يف إستعمال احلق
لكن تشمل أيضا و  ،(1)بتوزيع األرباح مىت حتققت خالل تسعة أشهر من إقفال السنة املالية 

بإختصار فهي ال تتمتع إال حبق ، مبالغ اإلحتياطيات اليت للجمعية العمومية حق التصرف فيها
 :قواعد نذكرها كاآليتو  بشروط .سلطتها مقيدة يف هذا اجملالو  ،نسيب يف تقرير توزيع األرباح

 أوال: شروط توزيع األرباح

صل توزيعها إال إذا كانت أرباحا حيلكن ال ؛مىت حتققت األرباح صار للمساهم حق فيها
و قد ال تتحقق هذه األرباح خالل ؛م املخالفةو و إال أعتربت رحبا صوريا مبفه؛صافية قابلة للتوزيع

يكون لديها إحتياطات قابلة للتوزيع يف صورة أرباح على املسامهني  السنة املالية للشركة ومع ذلك
على أن ال يكون يت ال حتقق فيها الشركة أرباحا. الإحدى السنوات  يف هلذا الغرض ختصص

                                                 

 :على أنهمن القانون التجاري  0فقرة  706المادة  تنص -1 
يسوغ مد هذا األجل بقرار و  قصاه تسعة أشهر بعد إقفال السنة المالية،"غير أن دفع األرباح يجب أن يقع في أجل أ 

 قضائي ".
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إذ يشمله مبدأ  تهصفيكتسب و  يصبح جزءا منهو  إحتياطي قانوين الذي يتم دجمه يف رأمساهلا
 . عدم جواز املساس بهو  الامل ثبات رأس

إحتياطيا بأنواعه املختلفة حقق توزيع األرباح إال إذا كانت األرباح صافية أو يتبإختصار ال 
         و هذا كاآليت:-إلنشاء اإلحتياطي القانوين-

         ع :تحقق الربح الصافي القابل للتوزي -0

من صايف ربح السنة املالية املنتهية مطروحا منه اخلسائر  يتكون الربح القابل للتوزيع
  التايل:و هي شروط حتققه نذكرها على التفصيل (1) إستقطاعات اإلحتياطي القانوينو  ،السابقة

           :خصم خسائر السنوات المالية السابقة -أ

كأصل عام تقتصر األرباح القابلة للتوزيع على املبالغ اليت ال يؤدي توزيعها إىل املساس 
هو ما و  ،ال جيوز اإلنتقاص منه أو توزيعه بإعتباره احلد األدىن لضمان دائين الشركةو  ،برأس املال

إذا مل يتحسن و  ،األخرية خلسارة فلن تكون هناك أرباحا قابلة للتوزيعيعين أنه إذا تعرضت هذه 
فإن الشركة تكون مضطرة ، ترتب عليها نزول صايف األصول حتت حد معنيو  ،مركز الشركة املايل

ون التقيد خبسارة نسبة معينة كذلك قد تلجأ إىل ختفيض رأس املال د  (2)إىل ختفيض رأس ماهلا 
، يستغرق أرباح سنوات عدة حيرم خالهلا املسامهون من مثرات املشروعاخلسارة جرب إذا كان  منه

ال و  إذا كان ذلك من مصلحة الشركة فالتخفيض ال يتعارض مع إحرتام مبدأ ثبات رأس املال
على أنه كثريا ما يرتتب على هذا التخفيض يف ، يرتتب عليه إحلاق الضرر باحلقوق املكتسبة للغري

ألن القاعدة ال تكون هناك أرباح حمققة ميكن ؛فائض من الربح ميكن توزيعهاملستقبل وجود 
إن  و  .تأكد ذلك يف احلسابات اخلتاميةو  إال إذا كانت أصول الشركة أكرب من خصومها، توزيعها

فقد تزيد  الناحية العملية توزيع األرباح بتحققها يف السنة املالية املنصرفة كان ال يشرتط من
قيمتها املرصودة يف  أو التعويض عنه بثمن يزيد عن، لبيع أصل من أصوهلا الثابتةأصوهلا نتيجة 

                                                 

 من القانون التجاري. 702المادة  -1 

 من القانون التجاري. 701 - 700المادة  -2 
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على ذلك عدم متكني الشركة من إعادة أصوهلا  األرباح بشرط أال يرتتب مما يسمح بتوزيع دفاترها
   .(1)إىل ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة 

الذي حيول دون توزيع األرباح و  اخلسائريكفي مبدأ ثبات رأس املال إلستبعاد ؛عموما
   .الصورية على املسامهني

 إقتطاع نسبة اإلحتياطي القانوني: -ب

إمنا عليها أن و  حىت تضمن الشركة حسن سريها جيب أال تقوم بتوزيع األرباح كلها
ذلك لتكوين إحتياطي تستطيع به مواجهة ما يصادفها من و  ،تقتطع نسبة معينة يف هناية السنة

يعد اإلحتياطي جزء من خصوم الشركة لذا و  ،أزمات أو خسائر أثناء حياهتا أو يف املستقبل
يلزم الشركة قانونا هو  قبل توزيعها كما ختتلف أنواعه لكن ماجيب إقتطاعه من األرباح 

يدخل يف و  حكم رأمسال الشركة ذوهو يأخ (La Réserve Légale)اإلحتياط القانوين
للدائنني فال حيق للجمعية العامة أن تقوم بتوزيعه كما الحيق ألي شخص املطالبة الضمان العام 

و عليه فقد نصت ، (2)حيق للدائنني اإلعتماد عليه يف إستيفاء حقوقهمو  به أثناء حياة الشركة
   من القانون التجاري على ما يلي : 700املادة 

سندات شركات املسامهة يقتطع من األرباح و  "يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة
خيصص هذا اإلقتطاع و  ،تطرح منها عند إقتضاء اخلسائر السابقةو  نصف العشر على األقل

   .ذلك حتت طائلة بطالن كل مداولة خمالفةو  "إحتياطي قانوين "لتكوين مال إحتياطي يدعى 

    ." ....أس املالويصبح إقتطاع هذا اجلزء غري إلزامي إذا بلغ اإلحتياطي عشر ر 

إذن يف حالةإذا ما حصلت الشركة على أرباح ألزم املشرع الشركاء بعدم توزيعها كلها على   
بل أجربهم على إقتطاع جزء من هذه األرباح يساوي نصف العشر على األقل منها ، أنفسهم

                                                 

، 0006أحمد محمد محرز، النظام القانوني لشركات المساهمة، النشر الذهبي للطباعة يسرى حسين إسماعيل، مصر، -1 
 .120ص 

 .700أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص  -2 
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الشركة إال كان تصرف و  لتكوين إحتياطي يقي الشركة من األزمات اليت قد تعرتض طريقها
هذا اإلحتياطي الذي نص عليه القانون إذا وصل إىل عشر رأمسال الشركة فيعد من غري و  ،باطال

عنده وضع حدا أعلى يقف  املشرع فإن إعماال بنص املادةو  من هنا ؛(1)الضروري إقتطاعه 
املسألة مل ترتك هذه و  ،إقتطاع النسبة املقررة من صايف األرباح على ذمة تكوين إحتياطي قانوين

إختصاصها يف هذا اجملال بوضع حد أعلى وأدىن و  ا قيد سلطتهالتقدير اجلمعية العمومية وإمن
يلزمها بتكوينه أي نسبة نصف العشر على األقل دون أدناه أوبوقف جتنيب هذا اإلحتياطي إذا 

  .هو عشر رأمسال الشركةو  بلغ أعلى هذا احلد

جيوز للشركاء أن  إمنا ياطي إىل هذا احلدقف إلزامية تكوين اإلحتتزد على ذلك فال 
 اليت يطلق عليها وهي؛يتفقوا يف العقد التأسيسي للشركة على تكوين أموال إحتياطية أخرى

يف عقد تأسيسها على  الشركة قد تلتزمو  (La Réserve Statutaire)اإلحتياطي النظامي 
أال يقل هذا اإلحتياطي عن حد أدىن تستمر يف إقتطاع هذا اإلحتياطي من األرباح كلما نقص 

 . (2)عن احلد األدىن 

كما أن له ،  ن اإلعرتاف هبذا اإلحتياطي هو لضمان القدرة على الوفاء بالديونإ، أخريا
دون مراعاة عواقب أو امليل إىل توزيع األرباح فهو يهدف إىل حماربة املبالغة ، وظيفة وقائية

هلذا فال تستطيع اجلمعية العمومية التصرف فيه لفائدة املسامهني يف السنوات اليت ال  ،األمور
إذا كان من املسلم أن الربح و  -حكمه ذيأخو  بإعتباره ملحقا لرأس املال -تسفر عن أرباح 

فإن الربح املقتطع من اإلحتياطي القانوين يعترب رحبا ، الذي يقتطع من رأس املال هو ربح صوري
اإلحتياطي القانوين يعاقب و  هبذا فعدم إحرتام الشروط القانونية لتوزيع الربح .(3)صوريا كذلك 

لتوزيع جنائيا بالعقوبة املقررة و  عليها مدنيا ببطالن القرارو مبسؤولية املشرفني على إدارة الشركة
   .يتحقق؟مىت و  ما هو الربح الصوريف، إذن األرباح الصورية

                                                 
 .من القانون التجاري0فقرة 700المادة  -1

، ص 0007جالل وفاء البدري محمدين، المبادىء العامة في القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  -2
060. 

 .066، ص0222شركات األموال الدار الجامعية، مصر، محمد سميرالصبان عبد اهلل العظيم، المحاسبة المالية في  - 3
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            أن يكون الربح حقيقيا غير صوري: -ج

الربح الناشىء عن عمليات ، يقصد بالربح احلقيقي القابل للتوزيع يف صورة عائد
 اإلستهالكاتو  اإلستغالل املتبقي من أرباح السنة املالية بعد إستقطاع أعباء الشركة

، الربح الذي ال يستجيب هلذا املفهوم فإنه يعتربرحبا خياليا أو ومهياأما ، اإلحتياطات املقررةو 
ميكن تعريف الربح الصوري على أنه  هبذا (1) واألرباح املوزعة يف هذه احلالة تكون أرباحا صورية

                  .(2)تفرزها امليزانيةو  كل مغاالة يف تقدير األصول حىت تربو على اخلصوم

من مث فهي تشكل ختفيضا لرأس املال دون و  تقتطع من رأس مال الشركة واألرباح الصورية
األمر الذي يرتتب عليه إحلاق الضرر بدائين الشركة  إتباع اإلجراءات اليت ينص عليها القانون

أن األرباح تكون صورية  (3)بعض الفقهاء  يرىو  ،لديوهنمحيث يعد رأس املال الضمانة الوحيدة 
 ذيأخو  أيضا يف حالة إقتطاعها من اإلحتياطي القانوين ألن هذا األخري ميثل إمتدادا لرأس املال

 . حكمه

 وعلى أية حال يرتتب على توزيع هذه األرباح مجلة من اآلثار بعضها يتعلق باملسامهني
  كما يلي:و  ثار تباعاألامراقيب احلسابات وسوف نبحث هذه و  بعضها يتعلق مبجلس اإلدارةو 

       ثار المترتبة على توزيع أرباح صورية بالنسبة للمساهمين:ألا -0

ثار هو هل من اجلائز ألفيما يتعلق هبذه ا إن التساؤل األساسي الذي يتعني اإلجابة عنه
  .ألرباح من املسامهني أم أن هذا اإلسرتداد غري جائز؟اإسرتداد هذه 

 حيث يذهب البعض إىل أنه جيب التمييز بني، إسرتداد هذه األرباحإختلف الفقه بشأن 
من مث احلكم جبواز إسرتداد هذه األرباح إذا كان املساهم سىيء و  سوء نيتهو  حسن نية املساهم

بالعكس إذا كان حسن النية فإنه ال يلزم بالرد ألهنا تعترب عندئذ من قبيل الثمار اليت متلك و  النية

                                                 

 من القانون التجاري.  701المادة  - 1

 .070محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص  - 2
3 - Michael de Juglart et Benjamin Ippolito,Traité de Droit Commercial , 2émé edition 

volume les sociétés, 3émé edition montchrestien, Paris,p107.  
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الفقه إىل جواز  بينما يذهب اإلجتاه الراجح يف (1) ا مكتسبا للمساهمبالقبض وألهنا حق
ألن هذه األرباح ال تعد من ، كون املساهم حسن النية أو سيء النية دون متييز اإلسرتداد دائما

الوقوف و  قبيل الثمار فضال عن ذلك فإن من حق املساهم اإلطالع على دفاتر الشركة ووثائقها
و أمام هذه  (2) حقيقة هذه األرباحايل للشركة بالشكل الذي ميكنه من معرفة على حقيقة املركز امل

ال إجتهاد مع صراحة نص املادة و  اآلراء جند موقف املشرع يتضمن حكما صرحيا هلذا الصدد
الذي أقر فيه عدم جواز طلب إسرتداد أي ربح من املسامهني أو و  من القانون التجاري 706

  .منه 707و 706 حالة التوزيع اجلاري خالفا ألحكام املادتنيحاملي األسهم ماعدا 

احلالة اليت يكون فيها دفع هذه األرباح مما يعين مبفهوم املخالفة أن اإلسرتداد يتم يف 
 . هو ربح صوري يف هذه احلالةو  حمقق بطرق غري قانونية أو إلنعدام الربح

  مراقبي الحسابات:و  ثار توزيع أرباح صورية بالنسبة لمجلس اإلدارةأ -5

تتجسد هذه اآلثار بقيام املسؤولية املدنية ألعضاء جملس اإلدارة إذا ثبت قيامهم بتوزيع و 
باعتبار أن التوزيع يشكل خطأ يوجب مساءلتهم وفق القواعد العامة املقررة يف -أرباح صورية

 ،الناجتة عن هذا الفعليلزمون بالتعويض عن األضرار و  ،-يف باب الفعل الضارالقانون املدين 
تدقيق و  ذلك ألنه يعد وكيال عن الشركة يف مراقبةو  يضاأيكون مراقب احلسابات مسؤوال و 

من القانون  00مكرر  707 هو ما أقرته املادةو  إذا ثبت علمه بصورية هذه األرباح (3)حساباهتا 
        على ما يلي: التجاري

األخطاء الشخصية املرتكبة أثناء ممارسة "يعترب أعضاء جملس املراقبة مسؤولني عن 
       .وال يتحملون أية مسؤولية بسبب أعمال التسيريو نتائجها، وكالتهم

                                                 
؛للمزيد، بوعزة "هي الربح فقطو تسمية النسور التي ال تبحث إال على فريسة "لهذا يطلق الفقه الفرنسي على المساهم -1 

لقيت على طلبة ماجيستر، جامعة أبو بكر ديدن، دروس نظرية في مقياس القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة، أ

 .0226 - 0227بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان 

 .20نادية فوضيل، المرجع السابق، ص  -2 

بحوث في المحاسبة المالية، أساسيات المحاسبة في الشركات المساهمة، دار الصفاء و  أحمد حلمي جمعة، دراسات -3 
 .77، ص 0002النشرو التوزيع، األردن، و  للطباعة
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حالة  املديرين يف سإعتبارهم مسؤولني مدنيا عن اجلنح اليت يرتكبها أعضاء جمل وميكن
  .عدم إخبار اجلمعية العامة بذلكو  درايتهم هبا

  .املذكورين أعاله" 06مكرر  707و 07مكرر 707تطبق أحكام املادتني 

يسأل أعضاء املراقبة مسؤولية شخصية عن األخطاء اليت يرتكبوهنا أثناء أدائهم ، إذن
ذلك أن ما ينجم عنه و  التسيريمسؤولية يف الرقابة دون أن يلقى عليهم عبء  لوظائفهم املتمثلة

يسألون مدنيا عن اجلنح اليت يرتكبها غري أهنم ، التسيري خيرج من دائرة إختصاصهمو  اإلدارة
كما خيضعون ،  مل يبلغوهنا إىل اجلمعية العامةو  أعضاء جملس املديرين إذا كانوا على علم هبا

اليت سبق اإلشارة و  06مكرر 707و 07 مكرر 707 دنية اليت ذكرهتا املادتنيلشروط املسؤولية امل
             .نفاأإليهما 

ون التجاري يقرر عقوبات جزائية تفرض حبق كل من رئيس فضال عما تقدم فإن القان
اليت تصل إىل احلبس سنة إىل مخس و  ونممديروها العاو  ئمون بإدارهتاالقاو  شركة املسامهة

املسريون ؛دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط 0220222دج إىل  020222بغرامة منو  سنوات
دون تقدمي قائمة للجرد أو بتقدمي قوائم جرد  الذين تعمدوا توزيع أرباح صورية بني الشركاء

         (1)  .مغشوشة

ه املادة أن اجلرمية قد تكونت جبميع أركاهنا لتفسر عقوبة جرمية ذواملالحظ من خالل ه
هو عدم وجود جرد أو إستخدام و  توزيع األرباح الصوريةإذ أهنا إشتملت على عنصر مفرتض

سوء النية املتمثلة يف الفعل اإلرادي العمدي حنو و  ،توزيعهاو  ووجود أرباح صورية جرد تدليسي
أخريا العنصر القانوين بنصه يف املادة السابقة الذكر على العقوبة النامجة عن هذا و  هاثإحدا

           .ال جرمية إال بنصو  التصرف إذ العقوبة

غري صورية بعد يشرتط لتوزيع األرباح على املسامهني أن تكون صافية حمققة ؛عموما -
لكن هل يشرتط لتوزيعها أن ؛يستقطع منها اإلحتياطي القانوينو  أن يستخلص منها اخلسائر

                                                 

 من القانون التجاري. 0فقرة 222المادة  -1 
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أال ميكن توزيع إحتياطيات حرة يف صورة أرباح ، تكون الشركة قد حققتها خالل السنة املالية
                  .فيها الشركة أرباحا؟ على املسامهني يف إحدى السنوات اليت ال حتقق

 (: قابلة للصرف للتوزيع ) ةطيات في صورة أرباح قابلوجود إحتيا -3

توزيع مجيع أموال اإلحتياطات على  -بصفة عامة -ال تستطيع اجلمعية العمومية 
تقتصر مهمتها على تأمني املخاطر و  ألن هذه اإلحتياطات تعترب مكملة لرأس املال، املسامهني

فهي  املستقبل وعلى تأمني احلقوق املكتسبة لدائين الشركة اليت ميكن أن تتعرض هلا الشركة يف
  .غري قابلة للتوزيع على املسامهني

يقصد هبا و  ولكن احلكم على النقيض يف ذلك خبصوص اإلحتياطيات القابلة للصرف
أهنا جمموعة من الوسائل اليت حيتفظ هبا يف السر إلستخدامها يف حالة  يف التعريف اللغوي على

اليت تنتجها الشركة خالل السنة املالية ، أي تلك املبالغ املقتطعة من األرباح الصافية (1)الضرورة 
ميكن أن يشمل أي و  ،النفقات املنظورة أو غري املنظورة يف املستقبلو  اخلسائرملواجهة خماطر 

و ال تظهر هذه (2)زيادة يف األصول الصافية حتتفظ هبا الشركة أو تكون حتت تصرفها 
إسرتداد حصص الشركاء يف و  ات إال عند تصفية الشركة بعد سداد ما عليها من ديوناإلحتياط
ليس من احملتم أن و األصول  ا ميكن أن تنشأ اإلحتياطيات من الزيادة يف صايفذهكو  ،رأس املال

  (3) .األرباح تكون من قبيل

تنظيمها حيث مل جيري واجلدير بالذكر أن هناك قصور تشريعي يف معاجلة هذه املسألة 
القدر و  ،الغموض حول شرعيتها إذا تكررت لسنوات متتاليةو  مبا يزيل اللبس، على حنو متكامل

أمهية العمل هبا ألن األصل العام يف الشركات توزيع األرباح وليس و  الذي جيب أال تتجاوزه
   .-ن اإلحتياطي القانوينأو هذا خبالف التنظيم القائم بش-جتميدها 

                                                 

 .006، ص 0072محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري المصري، الجزء األول، الطبعة الثانية، مصر،  -1 
2 -J.lacomb,les Réserves Dans les Sociétés par actions, Thése Nancy ,1962,p50 cité par 

M’coziass et A’viander,Droit des Sociétés ,9émé édition, paris,1996,p320,N870. 
3 -Alfred jauffret, Manuel Droit commercial,22émé éditions, Delta, paris ,1996, p233. 
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 من اجلائز تكوين إحتياطي نظامي يتفق عليه يف العقد التأسيسي فمنعلى أنه إذا كان 
 قد جرى العمل بنوعني مها:و  تكوين إحتياطيات أخرى -قياسا -اجلائز أيضا

  (  La Réserve Libre) اإلحتياطي الحر أو اإلختياري: -أ

عن  خيتلفو  تقرره اجلمعية العامة للشركاءو  هذا اإلحتياطي ال يلحق برأمسال الشركة
حيق للجمعية العامة توزيعه على  إذا مل تكن الشركة حباجة إليهو  ،النظاميو  اإلحتياطي القانوين

 . ال حيق للدائنني اإلعرتاض عليهو  فهي حرة يف التصرف فيه الشركاء

 يف العقد التأسيسي لشركة أن تقوم اجلمعية العامةبتكوين هذا اإلحتياطي وقد يدرج
أنه ال يرى  فريق (1) ؛عقدها التأسيسي فقد إنقسم الرأي إىل فريقنيذلك يف  لكن إذا مل يدرجو 

فريق آخر يرى أنه جيوز هلا أن تنشىء هذا و  جيوز للجمعية العامة تكوين هذا اإلحتياطي
أن تقتضي و  اإلحتياطي شريطة أن يكون هناك نص ال مينع ذلك يف العقد التأسيسي لشركة

حسن التبصر ملواجهة و  حدود ما يفرضه احلرص العاديالضرورة تكوين مثل هذا اإلحتياطي يف 
ال و  نفقات ليست يف احلسبان ذلك أن إقتطاع مثل هذا اإلحتياطي الذي ال يفرضه القانون

  (2) .من مث فال ميكن خصمه إال إذا كان هناك مربرجديو  نظام الشركة هو جزء من األرباح

يض اخلسارة اليت تلحق برأمسال وهذا اإلحتياطي يتقدم على اإلحتياطات األخرى لتعو 
  ،تلتزم الشركة بإعادته كما كان من قبل تعويض اخلسارة يف الرأمسال من األرباح املستقبلةو ،الشركة

  (3) .الدوام صفة  ليس لهو   يتعلق به حق الدائنني  اإلحتياطات ال هذا النوع من   ذلك ألن

و النظامي ألنه أوخيتلف اإلحتياطي احلر أو اإلختياري عن كل من اإلحتياطي القانوين 
توزيعه و  لغاءهإفال جيوز  أما اإلحتياطي النظامي ،من طرف اجلمعية العاديةه ءإلغاو  ميكن توزيعه

هذا خيرج عن و  إال من طرف اجلمعية العامة غري العادية ذلك ألن إلغاءه يتضمن تعديال للنظام

                                                 

 .617، ص 0006علي الزيني، أصول القانون التجاري، الجزء األول، الطبعة الثانية، مكتبة النهضة العربية، مصر،  -1 

 .670، ص 0076علي حسن يونس، الشركات التجارية، دار الفكرالعربي، مصر،  -2 

 .77نادية فوضيل، المرجع السابق، ص  -3 
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إختصاص اجلمعية العامة العادية أما اإلحتياطي القانوين فال جيوز توزيعه ألنه مقرر حلياة دائين 
  .من مث فال جيوز املساس بهو  الشركة

   اإلحتياطي السري أو المستتر: -ب

ينشأ من طرف إدارة الشركة عن و  (1) هذا النوع من اإلحتياطي يكون خفيا غري ظاهر
فقد يكون إراديا من طرف إدارة الشركة أو غري ، ينقسم إىل نوعنيو  خصومهاو  تقسيم أصوهلا

إما عن طريق املغاالة يف إظهار قيم ؛يتم تكوينهو  تتعمد فيه تكوين إحتياطي مسترت إرادياو  إرادي
              .منحها قيما أكثر من احلقيقة أو املغاالة يف ختفيض قيم بعض األصولو  بعض اخلصوم

ال تسعى إلنشائه ذلك و  فاإلرادة ال تتعمد، راديإأما بالنسبة لإلحتياطي املسترت الغري 
     .اإلنتاجو  على أساس تقومي ميزانية اإلستغالل هي فكرة اإلستمرار يف العمل

واملالحظ أن هناك تقلبات يف أسعار العملة إخنفاضا أو إرتفاعا يف قيم بعض أصول 
 م بتسجيلها يف دفاتر الشركة يؤدي إىل وجود إحتياطي سري معتمدامليزانية ال تقو و  ،الشركة

  من مث فهو يأثر يف مشروعيتهو  اإلحتياطي املسترت اإلرادي يتضمن خرقا ملبدأ صدق امليزانيةو 
يتقدم للقضاء بطلب توزيعه ألنه عبارة عن و  حيق لكل ذي مصلحة أن يثبت وجود هذا النوعو 

          (2)  .أرباح حمبوسة عن أ صاحبها
يبىن على و  فهو عكس األول ألنه مشروع، أما بالنسبة لإلحتياطي املسترت الإل رادي

                 .صدق امليزانية

وكل هذه اإلحتياطات تدخل يف باب القواعد العملية حلياة الشركة التجاريةـ وشركة 
ن إشرتاط فائدة ثانية أو ال ميكو  ألن امليدان التجاري مليء باملفاجآت -املسامهة بصفة خاصة

هذا ما ، إضافية لصاحل الشركاء إال إذا كانت الدولة قد منحت للحصص ضمانا لربح أدىن 
من القانون التجاري اليت قضت مبا يلي:" حيظر إشرتاط فائدة ثانية أو  707جاء يف نص املادة 

                                                 

 . 072جالل وفا البدري محمدين، المرجع السابق، ص  -1 

، ص 0007ر، محمد توفيق سعودي، القانون التجاري، الشركات التجارية، الجزء الثاني، دار األمين للطباعة، مص -2 
016. 
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تطبق أحكام الفقرة ال و  .يعترب كل شرط خمالف لذلك كأن مل يكنو  ،إضافية لصاحل الشركاء
  .مىت منحت الدولة لألسهم ضمان ربح أدىن"، املتقدمة

أن نص هذه املادة يتطابق مع املبدأ العام الذي تبناه املشرع اجلزائري يف املادة يبدو 
وإمنا على  ،الذي حيرم على األفراد تقاضي فوائد ألنه مبثابة رىبو  من القانون املدين 607

فعلية ترتبت عن جناح املشروع التجاري الذي يقومون و  حقيقية أرباححيصلوا على  الشركاء أن
   .بإستثماره وإستغالله بأجنع السبل

ما و  فما هي؟؛التعرف عن قواعدهاقى لنا ببعدما تطرقنا لشروط توزيع األرباح يت ،أخريا
     .هي اجلهة املكلفة بتطبيقها إلمكان حصول املساهم على حقه؟

               األرباح:ثانيا: قواعد توزيع 

التحقق و  بعد اإلنتهاء من إعداد امليزانية حتدد اجلمعية العامة بعد املوافقة على احلسابات
كل ربح يوزع خالفا و  ،احلصة املمنوحة للشركاء حتت شكل أرباح من وجود مبالغ قابلة للتوزيع
           (1) .هلذه القواعد يعد رحبا صوريا

األرباح بني الشركاء حبسب طبيعة احلصة اليت يقدمها الشريك بني   وختتلف قواعد توزيع
       .(2)كوهنا حصة مالية )نقدية أو عينية (أو حصة من عمل 

  :العينيةو  قواعد توزيع األرباح على الشريك بالحصة النقدية-0

األرباح فطريقة إقتسام ، الغالب أن يتفق الشركاء فيما بينهم على قواعد توزيع األرباح
من هنا فقد يعني عقد الشركة عادة نصيب  ؛و هي مرتوكة إلرادهتم يف تنظيمها؛مرهونة بإتفاقهم

توزع األرباح على الشركاء طبقا ملا مت تعيينه يف عقد الشركة أي يف  ذعندئو  كل شريك يف األرباح
األرباح بني املسامهني حىت ولو مل تتم  من ذلك كأن يتم اإلتفاق على جتزئة ،النظام األساسي هلا

                                                 

 من القانون التجاري. 701وهو ما أقرته المادة  -1 
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أحد الشركاء احلق يف احلصول  مينحوكذلك اإلتفاق الذي ، هذه التجزئة بنسبة مسامهة كل فريق
على نسبة معينة من األرباح مث يشرتك بعد ذلك مع غريه من الشركاء يف إقتسام الباقي وذلك 

على ختصيص جزء من األرباح ألسهم ألن األرباح توزع على كل الشركاء كما لو مت اإلتفاق 
أما إذا مل يبني العقد ، وبعد ذلك يوزع الباقي على كل األسهم مبا فيها أسهم األفضلية ؛األفضلية

نصيب كل منهم يف األرباح كان ذلك حبسب نسبة حصة كل منهم يف رأس املال وفق إفرتاض 
مبدأ املساواة يف احلقوق ما بني املسامهني يف و  هو ما يتفقو (1)تساوي القيم يف القواعد العامة

 . ما دمنا بصدد شركة املسامهة  (2)حتصيل األرباح حبسب الصنف الثابت لكل سهم 

  قواعد توزيع األرباح على الشريك بالعمل:-5

 ثابتو  لصاحلها مقابل أجر حمددو  ل جهده طوال حياة الشركةذيلتزم الشريك بالعمل بب
هذا الربح املنتظر؛و يتحدد نصيبه بالعمل يف أرباح الشركة حسب ما هو بذلك فليس له إال و 

أما إذا سكت عقد الشركة عن ذكره قدر القاضي نصيب ؛متفق عليه يف النظام األساسي هلا
من القانون  607رته املادة قهو ما أو  منهاهذه احلصة مبقدار ما يعود على الشركة من فائدة 

اجلزائري قد وضع املعيار املوضوعي يف تقدير نصيب هذه احلصص بذلك يكون املشرع و  ،املدين
فالفائدة اليت تعود على الشركة من حصص العمل هي الفيصل يف تقدير نصيب  ،من األرباح

فمعيار الفائدة تقوم به احلصة بالعمل أوال مث حيدد به مقدار هذه . هذه احلصص من األرباح
 حتصل عليهاالشركة يف أوال العمل الذي يقدمه الشريكتتمثل الفائدة اليت و  .احلصة من الربح

مضافا  مضافا إليه األعباء املالية اليت على الشركة أن تتحملها يف العمل الذي يقدمه الشريك
املتمثلة و  إليه األعباء املالية اليت كان على الشركة أن تتحملها يف مقابل حصوهلا على هذا العمل

أخرى فوق عمله نقودا أو أي شيء ا قدم الشريك بالعمل حصة أما إذ، يف األجورأو املرتبات
نصيب آخر يف الربح عما قدمه فوق عمله من و  ،آخر فيكون له نصيب يف الربح عن عمله

 . نقود أو شيء آخر

                                                 

من القانون المدني على أنه : "تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وأنها تخص ملكية المال ال  600تنص المادة  -1 
 مجرد اإلنتفاع به، ما لم يوجد إتفاق أو عرف يخا لف ذلك". 

 من القانون التجاري. 12مكرر  707المادة  -2 
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الشركة هي  رباح اليت حتققهاألفا، العملو  ميكن القول أنه ال يوجد فرق بني املال ؛أخريا
فال يسوغ اإلتفاق على أن أحد الشركاء ال يساهم يف أرباح الشركة من مث  .نتاج العنصرين معا

اإلتفاق على إعفاء الشريك الذي  أو يف خسارهتا وإال كان عقد الشركة باطال؛و إن كان جيوز
مل يقدم سوى عمله من كل مسامهة يف اخلسائر على شرط أال يكون قد قررت له أجرة مثن 

                    (1) .عمله

عند إبطاهلالعقد الشركة الذي (2)ما أكدت عليه حمكمة التمييز املدنية الفرنسية  وهذا
 مينح حق املسامهة يف كامل األرباح لفريق من املسامهني دون فريق آخر بناءا على شرط األسد

(La Clause Léonine   ) . 

ي أعلى أنه إذا كان جيوز قانونا اإلتفاق على إعفاء الشريك الذي مل يقدم سوى عمله 
 عمله   حصة من عمله من كل مسامهة يف اخلسائر على شرط أال يكون قد قررت له أجرة مثن

أن ال يسهم أحد الشركاء يف أرباح الشركاء  إال أن الشرط األسدي القاضي باإلتفاق على ،(3)
أو يف خسائرها يعد باطال وال ينصرف البطالن هنا لعقد الشركة؛ إذ ال ينجم البطالن يف شركة 

فقرة األوىل من لمن القانون التجاري من بطالن الشروط احملظورة با 711املسامهة بنص املادة 
أن عدم املسامهة يف حتمل اخلسائر وإقتسام  من القانون املدين وهو ما يعين معه 606املادة 

    .يف حني ال يؤدي ذلك إىل بطالن شركة املسامهة ؛األرباح يعد شرطا باطال

على أنه مىت حتققت األرباح بعد تسعة أشهر من إقفال السنة املالية نشأ حق املساهم 
ما مل متدد هذه املدة إستنادا إىل قرار قضائي ؛-وفقاما سنتطرق له يف الفرع الثاين -يف حتصيلها

                                                 

 من القانون المدني. 606المادة  -1 
2 - cass.civ. 2mars1931 : « Le partage du bénéfice réalisé au moyen des apports mis en 

commun étant de La naissance de la société , un contrat est nul ou tout au moins n’est pas 

comme contrat de société si La totalité de bénéfice est attribuée par L’acte a certaines des 

parties a L’exclusion des autres…… ». 
 . 16للمزيد راجع في ذلك، غادة أحمد عيسى، المرجع السابق، ص  
 من القانون المدني0  0فقرة  606المادة - 3
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من القانون التجاري بنصها :" غري أن دفع األرباح جيب أن 0فقرة 706 به املادةهذا ما قضت 
       .يسوغ مد هذا األجل بقرار قضائي"و  ،يقع يف أجل أقصاه تسعة أشهر بعد إقفال السنة املالية

  الفرع الثاني:طرق تحصيل األرباح

ان تستخلص  حساب األرباح واخلسائر ميكن لشركةو  إلنتهاء من إعداد امليزانيةبعد ا
و تضع اجلمعية العامة طريقة لتوزيع صايف أرباح السنة ؛مقداراألرباح اليت توزعها على الشركة

عند غياب اجلمعية العامة يقوم جملس اإلدارة أو القائمون باإلدارة أي املكلفون و  املالية املنتهية
اليت نصت على و  من القانون التجاري 067و هذا جاء يف نص املادة (1) .بتسيريها بتوزيع األرباح

  ما يلي:

"إن كيفيات دفع األرباح املصادق عليها من طرف اجلمعية العامة حتددها هذه اجلمعية أو عند 
 . عدمها جملس اإلدارة أو القائمون باإلدارة"

غري أنه جيب أن يتم يف  (2)صرف العائد  حتديد تاريخويرتك يف الغالب جمللس اإلدارة 
هي تسعة و  مباالجياوز املهلة اليت ينص عليها القانونو  امليعاد احملدد سنويا يف القانون النظامي

     .أشهر

كما ميكن أن تتم  ،وطريقة حتصيل األرباح يف شركة املسامهة تتوقف على شكل األسهم
  .حتت احلساب أو عن طريق توزيعه، مبقابل عيين

  تحصيل األرباح بحسب شكلها :  -0

د نلذلك جيب أن يقدم الس؛يتم حتصيل األرباح حبسب شكلها إمسية أو حلاملها  
اإلجرءات اليت حيتاجها الصرف فمثال األسهم اإلمسية و  وأن يتم الصرف تبعا للطريقة، لتحصيلها

سهم حلامله فيكفي لصرف ألأما بالنسبة ل  ،إثبات تاريخ الصرفو  حتتاج إىل طابع أو ختم
  .األرباح تقدمي الكوبون أو تقدمي السند نفسه

                                                 
 700نادية فوضيل، المرجع السابق، ص  -1 

 0700محمد عمار تيبار، المرجع السا بق، ص   -2 
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 تحصيل األرباح بمقابل عيني: -5

و  فليس هناك ما مينع أن يكون الوفاء مبقابل عيين؛إذا كان صرف األرباح عادة يتم نقدا
فقد إعرتف القضاء الفرنسي مبشروعية ، هو جائز قانونا بشرط أن يقبل الدائن الشريك ذلك

لكن و  مبقدار يعادل قيمة األرباح خبصوص شركة ذات مسؤولية حمدودة (1) منسوجاتتسليم 
 الة قيمة الربح الذي يؤول لكل سهمئوض، فإن كثرة عدد املسامهني، بالنسبة لشركة املسامهة

ت املسامهة إصدار سندات مع ذلك تستطيع شركاو  ،الوفاء العيين غري عملي -كل منها ـ جتعل 
ميزة هذا النظام و  ،طريق اإلكتتاب يف أسهم جديدة يف حافظتها كأرباح أي عن أو توزيع أسهم

 627هو ما جيد حكمه يف نص املادة و  بأنه ميكن الشركة من زيادة رأس ماهلا بإجراءات مبسطة
 (2) .من القانون التجاري

  تحصيل الربح تحت الحساب: -3

حبيث يعطي  ،الشركة بتوزيع قسط من الربح خالل السنة املاليةقد يقضي نظام 
على أن خيصم من نصيبه عند توزيع األرباح يف  قبل إمتام احلساب اخلتاميو  للمساهم مقدما
جتنيب املسامهني مشقة اإلنتظار حىت و  ذلك بغرض التعجيل بصرف األرباحو  ميعادها الطبيعي

، إحتماالت غري مؤكدة إذ التوزيع يف هذه احلالة يقوم على طرغري أن هلذه الطريقة خما هناية العام
وإذا ، فقد تشهد الشركة يف بداية السنة املالية إزدهارا مث ال تلبث أن تتبدل األموال إىل خسارة

غريأنه ال تعد أرباحا صورية الدفعات ( 3)أسفرت امليزانية عن خسارة عندما وزع على رحبا صوريا 
اليت يقرر جملس اإلدارة توزيعها و  ،أو اجلاريةأرباح السنة املالية املقفلة  من املسبقة حتت احلساب

و هذا إذا كانت للشركة قبل التوزيع املقرر بعنوان ؛قبل املوافقة على حسابات السنتني املذكورتني
وزائد على مبلغ  700إحتياط من غري اإلحتياطات اليت نصت عليها املادة ، السنة املالية السابقة

مصادق عليها من و  املوضوعة خالل السنة املالية أو يف آخرها الدفعات أو مىت كانت امليزانية
بعد تكوين  ،خالل السنة املاليةتثبت أن الشركة حصلت ، طرف مندوب احلسابات

                                                 

 .062محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص  -1 
 التي أقرت أنه : " يزاد رأسمال الشركة إما بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة قيمة إسمية لألسهم الموجودة".و  -2 
 من القانون التجاري. 0فقرة  701وهذا بحسب ما أقرته المادة  -3 
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ذلك عند و  ،املؤونات الضرورية أرباحا صافية زائدة على مبلغ الدفعاتو  اإلستهالكات
من القانون  100اإلقتطاع املنصوص عليه يف املادة و  بعد طرح اخلسائر السابقة، اإلقتضاء
                .(1) التجاري

إذن إن احلظر اخلاص بتجزئة صرف األرباح ال ينصب إال على الوضع اخلاص بسنة 
يف حني يظل جائزا قانونا صرف عدة دفعات خالل نفس ، مالية حمددة قبل إقفال حساباهتا

الية سابقة أو يتم توزيع الربح بعد إعتماد امليزانية السنوية يف تواريخ ترباح تتعلق بسنوات ألالسنة 
  .(2) صوما من اإلحتياطي النظاميأو كان هذا التوزيع خم، خمتلفة

اليت حيق للمساهم  ساسيةإىل أن احلق يف األرباح من احلقوق األ، خنلص يف األخري
عضاء جملس اإلدارة فيما ألينجر عن حتقيقها دفع مكافآت التمتع هبا؛بل األكثر من ذلك قد 

هذا نظري جهدهم يف اإلسهام لتحسني سري و  .(3)اليتجاوز مبلغها عشراألرباح القابلة للتوزيع 
 باملئة 02املقابل الفعلي ملسؤوليتهم املقررة بإمتالك عددمن األسهم متثل همأعمال الشركة؛و لعلم

يف حني  .(4)األخطاء النامجة عنهاو  املخصصة لذات اهلدف أي لضمان مجيع أعمال التسيريو 
إذا كانت الدولة قد منحت للحصص إال  (5)حيظر إشرتاط فائدة ثانية أو إضافية لصاحل الشركاء 

من القانون  607هو ما يتطابق مع املبدأ العام الذي تبناه املشرع يف املادة و  ضمانا لربح أدىن
إمنا على الشركاء أن حيصلوا على و  الذي مينع على األفراد تقاضي فوائد ألهنا مبثابة رىبو  املدين

  .فعلية ترتبت عن جناح املشروع التجاريو  أرباح حقيقية

اهم على أرباح الشركة ال يهدف بنظرنا والواضح أن تدخل املشرع يف تنظيمه حلق املس
احلد من إرادة املساهم يف حتصيلها بدليل أنه قد ترك إلتفاق الشركاء و  لتضييق دائرة العقد

ما و  األولوية يف حتديد قواعد توزيعها مبا يتماشى ومبدأ احلرية التعاقدية للمسامهني يف الشركة
                                                 

 من القانون التجاري. 0فقرة  701المادة  -1 
، 0220األسواق المالية، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، و  جبار محفوظ، األوراق المالية المتداولة في البورصات -2 

 .07ص 
 من القانون التجاري. 702و 707المادة  -3 
 من القانون التجاري. 600المادة  -4 
 من القانون التجاري. 707المادة  -5 
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أن  يف حني ؛األرباحيف حتصيل  اهممن إدخال اإلعتبار الشخصي على حق املس يسفر عنه
بغية منه احلفاظ على منط هذا النوع من الشركات أي مربرها مصلحة  هو بعض األمورل هتنظيم

هواحلق يف األرباح من و  محاية منه ألعظم حق للمساهم تأسست عليه الشركةو  الشركة من جهة
  .جهة أخرى

احلصول على أرباح الشركة أثناء ن للمساهم افإذا ك؛وال يقف األمر عند هذا احلد
 هو ما سنتطرق إليهو  -. ائها كحق مايل ثابت لهضموجوداهتا بإنق على حياهتا فله أن حيصل

  .-يف املطلب الثاين

 المطلب الثاني:حق المساهم في الحصول على صافي موجودات الشركة

ال  التصرف يف األشياء بشرط أنو  امللكية حبسب تعريف املشرع هي حق التمتع
هي بذلك ختول لصاحبه كل السلطات اليت و  ؛(1)األنظمة و  يستعمل إستعماال حترمه القوانني

اليت ال ميكن فصلها عنه و  عناصره اجلوهريةو  متكنه من احلصول على كل مزايا الشيء حمل احلق
ع ملبدأ عدم قابلية احلق كما من خصائصه أهنا جامعة مانعة ختض .إال هبالكه أو تغريه

أن و  للتجزئة؛فال يتصور أن يوجد أكثرمن حق ملكية واحد على شيء ما يف نفس الوقت
تكييف حق و  التسليم بذلك يؤدي إىل هنوض تعارض ظاهري على األقل بني مفهوم امللكية

و مرد ذلك أن املقصود بامللكية الشائعة أن ميتلك ؛الشريك على املال الشائع بأنه حق ملكية
حبيث يصري كل مساهم صاحب  أرباح الشركة املتبقية بعد التصفيةو  مجيع املسامهون أصول

ال يرتكز على جانب معني و  ،يف كل جزئياهتاو  حصة يف الشيوع ترد على مجيع األموال الشائعة
يف حني أن امللكية املفرزة ال يشارك فيها  ،(2) نظام الشركة على خالفهذلك ما مل ينص و  بالذات

كذلك الشيء اململوك يف الشيوع ال ميلكه  حق املالك على الشيء كلهيرد فيها و  املالك آخرين
وحيتفظ  هذا ما مييزها عن امللكية املشرتكةو  ،بل ميلك كل مساهم حصة فيه الشركاء جمتمعني

                                                 

 .من القانون المدني 676المادة  -1 
كانت حصة كل منهم فيه غير مقررة فهم شركاء و  من القانون المدني بنصها:" إذا ملك إثنان أوأكثر شيئا 701المادة  -2 

 تعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك".و  على الشيوع



الفصل األول: الحقوق األساسية للمساهم بإعتباره شريكا ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة 

 المساهمة

 69 

فيعترب عقارا أو منقوال حبسب املال  حق املساهم يف املال الشائع بطبيعة املال الذي يرد عليه
  (1) .املتعلق هبذا احلق

 (2)مع ذلك تشعبت اآلراء الفقهيةو  ال يشبوها أي لبستبدو املفاهيم واضحة ؛عموما

تصنيفها و  ميكن مجعهاو  تعارضت يف حتديدها لطبيعة حق الشريك على حصته يف املال الشائعو 
حيث ذهب اإلجتاه األول إىل أن حق الشريك املشتاع ال ميكن أن يكون ؛يف إجتاهني رئيسيني

  :حلق إىل رأينيإنقسم أنصار هذا الرأي حول التصور البديل لطبيعة هذا الكن و  ،حق ملكية

يتأسس على أن األموال الشائعة تعترب  (3)فمنهم من ذهب إىل إعتباره حقا شخصي 
مجاعة املشتاعني بإعتباره شخصا  املالك هنا هوو  مملوكة للشركاء بإعتبارهم وحدة قائمة بذاهتا

 أما حق الشريك فإنه يقتصر على إستغالل حمل امللكية، هلامستقال عن الشركاء املكونني 
 . احلصول على نصيب من األرباح دون أن يكون مالكا للمال وال مالكا حلصة فيهو 

غريأن هذا الرأي يتعارض مع األحكام العامة للقانون والذي ال يقر بالشخصية القانونية 
من إعرتافه هلذه اجلماعة بتقرير حق القيام بالرغم  للمجموع الذي يتألف منه الشركاء املشتاعون

هكذا إذا تعذر اإلعرتاف بالشخصية القانونية جلماعة الشركاء و  .(4)التصرف و  بأعمال اإلدارة
إعتبار حق الشريك حقا فإنه يصعب ، على أهنا وحدة قائمة بذاهتا مستقلة عن األشخاص

خول املشرع الشريك سلطات ترد مباشرة على الشيء  بل على العكس من ذلك شخصيا
  .؛مما يؤكد على إعتباره حقا عينيا(5)الشائع 

                                                 

دكتورة، جامعة القاهرة،  تداولها في الشركات المساهمة في القانون الكويتي، رسالةو  يعقوب يوسف صرحوه، األسهم -1 
 .20، ص 0020مصر، 

منصور مصطفى منصور، حق الملكية في القانون المدني المصري،  و.000محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص  -2 
 .02، ص0077مكتبة سيد وهبة، مصر، 

 .11صالمرجع السابق،منصور مصطفى منصور،  -3 
 .76الحقا، ص أنظر،  -4 
 .72ص حقا، أنظر، ال  -5 
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ذهب جانب من الفقه إىل ؛وما دام أن حق الشريك املشتاع ال يعترب حقا شخصيا
ال ميكن إعتباره حق و  إعتباره حقا عينيا من نوع خاص ال يندرج ضمن احلقوق العينية التقليدية

و لكن هذا الرأي حمل نظر ألن مضمون احلقوق العينية حمصور يف ثالث سلطات ؛ملكية أصال
القول بأنه حق عيين من نوع خاص ال خيرج عن أحد و  ،(1) اإلستغالل والتصرفو  هي اإلستعمال

 و يف هذه احلالة يعترب حق ملكية إما أنه خيول هذه السلطات كاملة للشريك املشتاع، األمرين
إما أنه خيول الشريك جزءا من هذه و  ،وصفه حقا عينيا من نوع خاصهو ما يتناىف مع و 

هو ما و  من مث تثور مسألة تعيني صاحب احلق الذي تثبث له ملكية الشيء الشائعو  ،السلطات
كما أنه من غري املعقول أن يبقى املال   -كما سلف البيان  -ال يستقيم مع أحكام القانون

  .الشائع دون مالك طوال فرتة الشيوع

هو ما يؤكده و  إىل إعتبار حق الشريك املشتاع حق ملكية؛من هنا ذهب اإلجتاه الثاين
غري أن بعضهم يرى أنه حق ملكية متميز  (2) من القانون املدين 0فقرة  706و 701املادة  بنص املشرع صراحة

احلصول عليها اليت ميكن فبينما يتمتع صاحب امللكية املفرزة بكافة املزايا  ؛نشأتهو  يف مضمونه
 بسلطات كاملة فإن سلطات املالك على الشيوع حمدودة ال يف مباشرهتا فقطو  من الشيء

ألهنا مل تثبت للشريك إال ليحصل على قدر حمدد أو نسبة من مزايا  لكن بأصل وضعهاو 
  .الشيء

من نوع  لوصف حق الشريك املشاع حق ملكية (3) و لكن إنتقد البعض هذا الرأي
امللكية و  ليس له معىن مقبول إال إذا إقتصر على التمييز بني امللكية الشائعة هو وصفو  خاص

 تفرض إختالفا بينهما يف األحكام ما يستتبع ذلك من نتائجو  املفرزة من حيث تعدد أصحاهبا
أن  (4)هلذا إرتآى البعض  ،مع ذلك هذا اإلختالف ال يغري من طبيعتها الواحدة كحق ملكيةو 

                                                 

ورأي الفقيه منصورمصطفى منصور،المرجع السابق من القانون المدني. 676على الوجه الذي أقره المشرع بنص المادة -1 
 .06، ص

 .02يعقوب يوسف صرحوه،المرجع السابق، ص -2 
 .006 -002، ص 0070إسماعيل غانم، الحقوق األصلية، بدون دار النشر، مصر،  -3 
السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كسب الملكية، الجزء التاسع، الطبعة عبد الرزاق أحمد  -4 

 .660، ص 0002الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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ألن  -وهو الرأي الراجح  -ال الشائع حق ملكية تام من حيث املبدأحق الشريك على امل
فهي تشمل على ذات السلطات اليت خيوهلا  ،ال حتد من سلطاتهو  امللكية الشائعة ال متس طبيعته

يستوي يف التمتع هبذه السلطات أن يكون املالك شخصا واحدا و  ،حق امللكية املفرزة لصاحبه
يظل الشيء الشائع وحدة واحدة ال و  التعدد ال يلحق حمل امللكيةألن  ،أو أشخاصا متعددين

حبيث يوجد أكثر من مالك  إمنا ينصب التعددعلى صاحب امللكية وحدهو  تتجزأ على الشركاء
 . لنفس الشيء

ال حيول و  (1)أخريا نرى أنه ليس هناك ما مينع من تعدد حق امللكية على الشيء الواحد 
دون و  ،يثبت هلا تكييف حق امللكية التام، ة الشائعة جامعا مانعاذلك دون إعتبار حق امللكي

أن حق كل شريك ال خيتلف عن و  ،مزاياو  إستئثار الشريك مبا خيوله هذا احلق من سلطات
إال من حيث أن يتعطل يف مباشرته بسبب وجود حقوق أخرى من نفس الطبيعة  امللكية املفرزة

وأن يستويل  له أن يتصرف فيهاو  وع أن يستعمل حصتهلبقية الشركاء؛ مبعىن للشريك يف الشي
هو ما عربعنه املشرع صراحة و  أن يستعملهاحبيث ال يلحق الضرر بالشركاء اآلخرينو  على مثارها

له و  ،من القانون املدين:" كل شريك يف الشيوع ميلك حصته ملكا تاما 0فقرة 706بنص املادة 
يستعملها حبيث ال يلحق الضرر حبقوق سائر  أنو  أن يستويل على مثارهاو  أن يتصرف فيها

 . الشركاء"

الشريك  تأكيدا على هذه الطبيعة فقد إعترب التصرف الصادر عنو  ذلك زد على
فإذا تصرف أحد الشركاء  ،مع إعتباره غري نافذ يف حق باقي الشركاء صحيحا صادر عن مالك
فإنه ، يك املتصرف بعد القسمةخر غري الشر آ مث وقع يف نصيب شريك يف جزء من املال الشائع

مبوجب ميكن اإلستعانة بفكرة احللول العيين بتغيري حمله إىل اجلزء الذي آل للشريك املتصرف 
مادام التصرف قد آل بالقسمة إىل غري الشريك املتصرف فإنه يعترب غري و  بإختصار ،القسمة

               من القانون املدين: 0فقرة  706و يظهر ذلك جليا بنص املادة ؛يف حقه ذناف

                                                 

محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني األردني، الحقوق العينية األصلية، أسباب كسب الملكية،  مكتبة دار  -1 
 . 160، ص 0006التوزيع، األردن، و  للنشر الثقافة
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مل يقع هذا اجلزء عند و  إذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من املال الشائعو "
القسمة يف نصيب املتصرف إنتقل حق التصرف إليه من وقت التصرف إىل اجلزء الذي آل إىل 

ل أن التصرف ال للمتصرف إليه احلق يف إبطال التصرف إذا كان جيهو  ،املتصرف بطريق القسمة
  ."ميلك العني املتصرف فيها مفرزة

حق املساهم يف متلكه حلصته الشائعة ملكية تامة من دون  أن يبدو واضحا، أخريا
غري أن تعدد املالك من شأنه أن يثري صعوبة أكثر تعقيدا من الناحية العملية يف إستغالل  ؛منازع

   .مبلكيته شخص واحداحلصول على منافعه مما لو إنفرد و  املال الشائع

احلق  تصرفه يف املال الشائع منذ تاريخ نشوءو  من هنا فما هي حدود سلطاته يف إدارته
      .ما هي أساليب حتصيله لصايف موجودات الشركة؟و  يف إستحقاقه؟

   سلطاته فيهاو  لفرع األول: تحديد مدى حق المساهم في ناتج التصفيةا

سداد و  ،أصوهلا إعطاء املصفي حق بيعو  تصفية أمواهلاإن إنقضاء الشركة يستتبعه حتما 
مث توزيع ما تبقى من مثنها على املسامهني كل حسب نصيبه املنصوص عليه ، مصروفاهتاو  ديوهنا

لعل هذا ما جيرنا إىل التساؤل عن ما هو تاريخ إستحقاق صايف موجودات و  ،(1) يف الشركة
   .نشوء حق املساهم فيها ؟و  الشركة

إال  ؛إن كان حق ملكية تامو  يف خضم مرحلة الشيوع فإن حق املساهمو  ذلكزد على 
دا مما لو إنفرد مبلكيتها يإستغالهلا أكثر تعقأن تعدد مالك األعيان الشائعة من شأنه أن جيعل 

لذلك جيب أن يتفق الشركاء على إدارة هذه األموال حىت يتمكنوا من احلصول ، شخص واحد
  .على مزاياها

                                                 

 من القانون التجاري. 0و 0فقرة  722المادة  -1 
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أن يتفق الشركاء مجيعا  هوو  (1) -ما أدىل به املشرع املدين  -والصورة املثلى هلذا التعاون 
ى لألغلبية حق إدارة إذا مل يتحقق ذلك فقد أعطو  ،أسلوب اإلنتفاع بهو  على إدارة املال الشائع

لكن إذا تعذر  ؛أن تفرض إرادهتا على األقلية يف إختيار السياسة املالئمة لذلكو  املال الشائ
حتقيق ذلك من الناحية العملية فقد أجاز املشرع للشريك منفردا القيام ببعض أعمال اإلدارة 

كما جيوز له  ،(3) الرتميمو  الصيانةو  أو القيام بأعمال احلفظ ،(2)بصفته وكيال على الشركاء 
على املال  ترتيب بعض التصرفات على حصته الشائعة؛و ما دام أن تصرفات الشريك املنفردة

              .الشائع هي ما يهمنا يف هذا البحث كما سلف الذكر؛فماهي إذن سلطاته فيها؟

 وهو ما سنتطرق إليه يف النقطتني التاليتني:

  : تاريخ إستحقاق المساهم لحقه في صافي موجودات الشركة : أوال

 احلساب حلظة التصديق على ذمن -كمبدأ عام-يسري حق املساهم على املال الشائع 
غري أنه ال جيوز اإلحتجاج على الغري حبالة امللكية الشائعة  ،بني الشركاء إقفال التصفيةو  اخلتامي

  .(4) إال من تاريخ شهر إقفال التصفية بالسجل التجاري

بتاريخ شطب الشركة  ومع ذلك ال ميكن التسليم بربط إنتقال امللكية الشائعة للمسامهني
قد يهمل املصفى يف أداء هذا و  ،ألن هذا اإلجراء قد يستغرق وقتا طويال، السجل التجاريمن 

أو  الصحيح أن تؤول امللكية للمسامهني بتاريخ إثبات اجلمعية العمومية إقفال التصفيةو  الواجب
دة بتاريخ قرار احملكمة باخلصوص عند البت يف هذه املسألةو هوما تداركه املشرع التجاري يف املا

من القانون التجاري بنصها: " يستدعى املصفى يف ظرف ستة أشهر من تسميته مجعية  727

                                                 

من القانون المدني بنصها :" تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف  707المادة  -1 
 ذلك."

 من القانون المدني. 0فقرة  706المادة  -2 
 من القانون المدني. 702المادة  -3 
يتبع و  من القانون التجاري بنصها:" تعتبر الشركة في حالة تصفية من وقت حلها مهما كان السبب. 766المادة  -4 

تبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة إلحتياجات التصفية و  عنوان أو إسم الشركة بالبيان التالي "شركة في حالة تصفية".
 ذي تنشر فيه في السجل التجاري."  ينت  حل الشركة ثثاره على الغير إال إبتداءمن اليوم الإلى أن يتم إقفالها.و ال
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عن اجلل و  عن متابعة عمليات التصفيةو  خصوم الشركةو  الشركاء اليت يقدم هلا تقريرا عن أصول
يف حالة إنعدام ذلك تستدعي اجلمعية سواء من طرف هيئة املراقبة إن  و   .الضروري إلمتامها

إذا تعذر . من طرف وكيل معني بقرار قضائي بناء على طلب كل من يهمه األمر كانت أو
فإن املصفى يطلب من القضاء اإلذن الالزم للوصول إىل ، إنعقاد اجلمعية أو مل يتخذ قرار

                 هذا بنصه على أن :و  من القانون التجاري 776"كما أقر على ذات األمر باملادة . التصفية

مل تتمكن اجلمعية املكلفة بإقفال التصفية املنصوص عليها يف املادة السابقة أو " إذا 
رفضت التصديق على حسابات املصفي فإنه حيكم بقرار قضائي بطلب من املصفي أو كل من 

                ". يهمه األمر

وهلذا الغرض يضع املصفي حساباته بكتابة احملكمة حيث يتمكن كل معين باألمر من 
 وتتوىل احملكمة النظر يف هذه احلسابات .حيصل على نسخة منها على نفقتهو  ن يطلع عليهاأ
 . عند اإلقتضاء يف إقفال التصفية حالة بذلك حمل مجعية املشرتكني أو املسامهنيو 

ما يرتتب عليها من زوال للشخصية القانونية و  هلذا من املسلم أن تقدير إقفال التصفية 
، يف هذا اخلصوص ومل يفرق القانون بينهما، الشركاء والدائنني يف آن واحد لشركة يكون ملصلحة

مت تسوية و  قد إنتهت حقيقة -هذه التصفيةـ إال إذا كانت  لذلك لن يكون هناك إقفال للتصفية
فمثال ال جيوز للشركاء حرية حتديد تاريخ إقفال التصفية تعسفا على حساب ، الديون مجيعها

  .الدائنني

أن هناك عناصر من األصول مل تدخل يف  -ناء ثعلى سبيل اإلست -ولكن إذا تبني 
فقد إختلف الفقه يف تأسيس إسرتداد ، أو أن هناك ديونا غري مدفوعة، لتصفيةامليزانية اخلتامية 

فريى بعضهم أن اإلقفال ، الدائنني حلقوقهم يف ظل زوال الشخصية القانونية لشركةو  الشركاء
يف حني يرى جانب  .تفتتح التصفية من جديدو  ن خطأ جيب إعتباره كأن مل يكنالذي أثبت ع
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أن القانون أحاط إقفال التصفية بقدر من الشكليات بقصد حظر إدخاهلا  (1)آخر من الفقه 
                    .يف اخلوصصة من جديد

أن تبعث من الميكن و  ،مةئيتعذر إعادة النظر فيها ألن الشركة مل تعد قا وتبعا لذلك
مل تبع أو تقسم مبقتضى التصفية أصبحت مملوكة على و  األموال اليت كانت متلكهاو  جديد

مع ذلك يرى أنصار هذا اإلجتاه أنه جيوز للدائنني املطالبة قانونيا بديوهنم ما و  ،الشيوع للشركاء
بشأن ألن زوال الشخصية املعنوية ال يرتب خطرا عليهم  دامت حقوقهم مل تسقط بالتقادم

مالحقة الشركاء خبصوص أموال الشركة اليت إستولوا عليها إضرارا هبم لذلك جيوز للدائنني 
 يستوي أن يكون كل شريك تلقى نصيبهو  مطالبة الشركاء بقدر العائد الذي مت توزيعه عليهم

ليست املعنية مت التصرف فيها أو  املطالبة حىت إذا كانت األموالجيوز هلم و  بل، نقدا أو عينا
إذا تبني أن  قابلة للتجزئة غري أنه ال يستطيع الرجوع على املسامهني بأكثر مما هم مدينون به

 ،إعماال ملبدأ حتديد املسؤولية الذي يظل قائما حىت بعد التصفية قيمة الدين أكثر من ذلك
كمة لكن جيوز للدائن الرجوع باملسؤولية على املصفي الذي إقرتح على الشركاء أو على احملو 

هوما أقره و  (2) إثبات إقفال تصفية مل تنته أعماهلا بعد وأن عدم إستيفاء الدين كان بسبب خطئه
                من القانون التجاري بنصها : 0فقرة  776املشرع يف املادة 

الغري عن النتائج الضارة احلاصلة عن األخطاء اليت و  "يكون املصفي مسؤوال جتاه الشركة
   ". أثناء ممارسته ملهامهإرتكبها 

إال بعد  ،وهذا املوقف ينسجم مع املبدأالعام الذي يقضي بعدم إقتسام أموال الشركة
  .النفقاتو  سداد كافة الديون

 أن إنتهاءها كان ظاهريا فقطو  ،واجلدير بالذكر أنه إذا تأكد أن التصفية مل تنته بالفعل
هو ما يعين عدم حتصن و  ؛تشفت بعد إقفاهلااكإلتزامات ترتبط بالتصفية و  وأن هناك حقوقا

                                                 
1 - P.Didier, La compétence législative du droit commercial, Revue trimestrielle de droit 

commercial,Paris,1965, p54 . 
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و أن إعتبار الشركة مستمرة يف احلياة (1)حقوق املسامهني يف ملكية املال الشائع من السحب 
حتصن حقوق املسامهني و  ألن إنتهاء الشخصية القانونية؛رغم شطب قيدها بالسجل التجاري

وأن التصفية جيب أن تكون مطابقة  ،اإللتزامات اخلاصة بالشركةو  مرتبط بتصفية مجيع احلقوق
مبعىن آخر ال يصري املساهم مالكا على  ،للحقيقة شاملة جلميع جوانب األصول واخلصوم

يف مجيع و  ،الشيوع حلصته يف موجودات الشركة إال بعد سداد كافة ديوهنا ما مل تسقط بالتقادم
لشركاء غري املصفني أو األحوال جيب مراعاة التقادم اخلمسي لكافة الدعاوي املقامة على ا

  .(2)التجاري      ورثتهم أو ذوي حقوقهم إعتبارا من نشر إحنالل الشركة بالسجل

زوال و  ال يتقيد حق املساهم يف موجودات الشركة بتاريخ إقفال التصفية، عموما
كما ال يقتصر على األموال اليت آلت للمسامهني على الشيوع مبقتضى ،  الشخصية املعنوية

وإمنا ميتد هذا احلق ليشمل احلقوق واملطالبات األخرى للشركة اليت تكتشف بعد ، فقط التصفية
 لذلك جيوز للمساهم يف هذه احلالةأن يقاضي املدين بإسم الشركة، التصفية بأهنا مل تسوى

من مت الحيق له املطالبة بسداد الديون و  ،ألن املصفى مل يعد ميثلها حلساب مجعية املسامهنيو 
حيث سلمت هلم حقوق أقل مما هلم يف الشركة  أن الشركاء وحدهم املتضررون من ذلكبإمسها و 

طبقا ملا تقضي به القواعد العامة يف ذلك متثيال هلا و  بدعوى غري مباشرة اليت جرت تصفيتها
؛و هو أمر منطقي مرجعه أن لكل شريك يف الشيوع (3))الشركة (و نيابة عن غريه من املسامهني 

لو كان ذلك يغري موافقة باقي و  ،تخذ من الوسائل ما يلزم حلفظ الشيءاحلق يف أن ي
اليت جرت تصفيتهاو هو  حبقوقهم يف الشركة األوىل أن له أن يطالب الشركاء؛ومن مت فمن
ما هي حدود سلطات املساهم ؛لكن السؤال الذي يطرح هبذا اخلصوص بذلك أمر مفروغ منه

 . يف الشيوع؟

                                                 
1 -Cass.Com.15 juin 1993,note y-Chartier,rev, soc,Aix -enprovence, Paris, 1993,p797. 

 المعنوية في مواجهة الدائن نتيجة لما ثبت لديها أن حل الشركة وتصفيتها خصيةجاء قرار المحكمة بإحتفاظ الشركة بالش
قفال هذه التصفيةو   كان عبارة عن غش أو حيل تدليسية ؛بغرض إسقاط حقوق الدائن بحيث ال يمكن التمسك بحل الشركة ا 
 تصفيتها ضده.و 
 من القانون التجاري. 777المادة  -2 
 من القانون المدني. 020المادة  -3 
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  سلطات المساهم في الشيوع: -ثانيا

وأن  ،هواملال الشائعو  مجيعا يف الشيوع ترد على حمل واحدمن املسلم أن حقوق الشركاء 
حق كل شريك يف الشيوع خيول صاحب السلطات اليت متكنه من احلصول على نسبة معينة من  

إستعمال أو إستغالل أن السلطات اليت يتمتع هبا أحد الشركاء على حمل احلق من و  ،كل منافعه
بالنظر إىل التشابك بني و  ،أو تصرف هي من نفس طبيعة السلطات املمنوحة لباقي الشركاء

القاعدة و  ،فإنه غالبا ما يرتتب على مباشرة الشريك لسلطاته املساس حبقوق غريه، تلك احلقوق
اقي الشركاء أن ميارس حقوقه أو يباشر سلطاته على حنو يضر حبقوق ب أنه ال جيوز ألي شريك

سلطات لذلك نبحث تفصيال سلطات املساهم املشتاع سواء بالنسبة ألعمال اإلدارة أو ، (1)
 التصرف على النحو التايل:

 أعمال اإلدارة:-0

جيوز للمساهم أن يقوم بأعمال الزمة حلماية املال الشائع سواء كانت هذه األعمال 
أو تصرفات قانونية كرفع  ،قبل أن تتلفجين الثمار يف موعدها و  كأعمال الرتميم،  مادية

وإذا قام أحد الشركاء بعمل إداري ، قطع التقادم ملصلحة الشركاءو  سداد الضرائبو  الدعاوى
أما إذا إعرتض ، فإنه يعترب وكيال عنهم دون إعرتاض بقية الشركاء املعتادةاإلدارة ل من أعما

كان العمل الذي قام  ،ثل األغلبيةمت وكانت حصص من مل يعرتضوا باإلضافة إىل حصته البعض
 ا كان الشريك األمر إذ كذلك ،ا يف مواجهة اجلميع بإعتباره صادرا من األغلبيةذبه الشريك ناف

وإذا كان للشريك أن يشرتك يف مزايا املال الشائع  .(2)مبفرده  حيوز على نصاب األغلبية نفسه
الطبيعي أن يشرتك يف حتمل ما ينفق على فإن من ، حسب نصيبه يف نسبته إىل جمموع املال

     (3) .سواء إلدارته أو للمحافظة عليهو  املال الشائع

 

                                                 

 .660عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -1 
 من القانون المدني. 706المادة  -2 
 من القانون المدني. 700المادة  -3 
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  سلطة التصرف : -5

ملكا تاما هلذا جيوز له أن ألصل أن كل شريك على الشيوع ميلك حصته الشائعة ا
سواء بنقلها إىل غريه أو برتتيب حق عيين أصلي أو تبعي  (1) يتصرف فيها كلها أو بعضها

يستوي أن يكون املتصرف إليه أحد و  ضة كالبيع أو تبعا كاهلبةو سواء كان التصرف معاو  ،عليها
ا يف حق مجيع ذنافو  يكون صحيحاو  ثارهأكما يرتتب على التصرف كافة  ،الشركاء أو أجنبيا

ا كانت احلصة الشائعة عقارا يف هذه احلالة ال تنتقل إال إال إذ، الشركاء دون حاجة إىل موافقتهم
   .بالتدخل

وإذا تصرف الشريك يف جزء مفرز من املال الشائع فإن هذا التصرف يكون معلقا على 
وال يرتتب بني ، يف نصيب املتصرفهو وقوع املال املتصرف فيه بعد القسمة و  شرط واقف

أما بعد  ،(2) ينتقل احلق العيين إال مبوافقة بقية الشركاء الو  ثارا شخصيةأالطرفني قبل القسمة إال 
وإذا وقع يف ، القسمة فإذا وقع املال املتصرف فيه يف نصيب املتصرف إستقر وجود هذا التصرف

  .نصيب شريك آخر يقضي املشرع بإنتقاله إىل اجلزء الذي آل للمتصرف

بإعتباره تصرفا من الشريك  ذغري ناففإنه يكون ، ثار التصرف بالنسبة لبقية الشركاءأأما 
يرى غالبية الفقه أنه فيما زاد عن  كذلك إذا تصرف الشريك يف املال الشائع كلهو  فيما ال ميلك

  (3) .حصته يعترب تصرفا يف ملك الغري

                                                 

 من القانون المدني. 0فقرة  706و 701المادة  -1 
ذلك بمقتضى و  وذلك األمر يقع إذا كان األمر يتعلق برهن ملك شائع أي بترتيب حق عيني تبعي على ملك شائع -2 

المالكين لعقار شائع، أيا كانت النتيجة من القانون المدني:" يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع  0فقرة  202نص المادة 
 التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته".

من القانون المدني بنصها:" إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو اليملكه  107وهو ما ينطبق مع نص المادة  -3 
في كل حالة ال يكون و  وقع البيع على عقار أعلن أولم يعلن بيعه. لوو  يكون األمر كذلكو  فللمشتري الحق في إبطال البيع

 هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو أجازه المشتري".للمزيد راجع:

P. Didier , op.cit,P56.  
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  ؛إذا كان املشرع قد أحاط حق املساهم املشتاع بأحكام قانونية حتدد سلطاته، خريا أ
فما هي الضوابط ؛نشوء حقه فيهاو  كما بني تاريخ إستحقاقه لصايف موجودات الشركة

 .أي لتحصيل صايف موجودات الشركة؟؛القانونية الكفيلة لتحصيله هلذا احلق

    أساليب تحصيل المساهم لحقه في صافي موجودات الشركة الفرع الثاني:  

وتستلزم الشخصية  ،املال يقضي عقد الشركة أن يساهم كل شريك حبصته يف رأس
حبيث تصري ، توضع حتت تصرفهاو  القانونية للشركة أن خترج ملكية هذه احلصص من أصحاهبا

وال يكون للشركاء بعد ذلك إال جمرد  إعتبارا من متام العقدمملوكة هلا مبافيها مثار هذه احلصص 
إقتسام خسائرها إن حق يف نسبة معينة من األرباح السنوية إذا حققت الشركة أرباحا أو 

 ،رأس ماهلااليت تشمل و  كما يكون للشركاء نصيب يف موجودات الشركة عند تصفيتها،  حتققت
  .أموال األرباح املرحلة إذاظلت قائمة كلها أو بعضها عند إنقضائهاو 

على أنه جرى العمل على إطالق لفظ القسمة خبصوص إعادة احلصص املقدمة من 
إعادة حصص  (1)لذلك جيب أال تشمل  إتالفههو خطأ شائع يتعني و  الشركاء لتكوين رأس املال

زمنيا لديون دائين و  ولكن سدادها يكون تال قانونيا، ألهنا مبثابة دين على الشركة، الشركاء
ميكن اإلبقاء على إسرتداد القيمة اإلمسية لألسهم ضمن عمليات القسمة مع ذلك و  ،الشركة

 احلسبان أن مفهوم القسمة يستوعب كل ما من شأنه تسوية احلقوقخذا يف أ باملفهوم الواسع
 . ختصيص حصص الشركاءو 

وتبعا لذلك نبحث تفصيال أساليب حتصيل املساهم لصايف موجودات الشركة يف النقاط 
 التالية:

 

 

                                                 

 .716علي شخانبة، المرجع السابق، ص  -1 
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  أوال : إسترداد القيمة اإلسمية لألسهم وإقتسام الخسائر

الوصول إىل توزيع املبالغ املتبقية من أصوهلا بعد إن الغرض النهائي من تصفية الشركة 
يساوي رأس ماهلا  فإنه إذا تبني أن هناك فائضا من أمواهلا بعد التصفية، دفع ما عليها من ديون

وجود كما لو تبني  .هي قاعدة مستقرةو  أو يزيديف هذه احلالة يتعني رد القيمة اإلمسية لألسهم
بعد سداد و  حق القيمة اإلمسية فور إنتهاء التصفيةتتسو  خسائر بعد التصفية وجب إقتسامها

زمنيا بعد ديون دائين الشركة اليت هلا حق و  فهي تأيت يف املرتبة الثانية قانونيا، ديون الدائنني
فليس هلم نصيب يف عملية  ؛(1) التأسيسأما فيما يتعلق بأصحاب حصص  .األفضلية عليها

هذا يف  اإلسرتداد ألن حقهم قاصر على نصيب يف أرباح الشركة اجلائزة للتوزيع يف أثناء حياهتا
   .بعض التشريعات اليت جتيزها على غرار القانون اجلزائري

غري أنه ميكن أن يتم اإلسرتداد ، واألصل العام أن يتم إسرتداد املسامهات عادة نقدا
أن تظل تلك و  ،أن يكون منصوصا على ذلك بالنظام األساسي (2) وذلك بشرطني، عينيا

هبا  بعبارة أخرى تنقسم األسهم حبسب طبيعة احلصة اليت يشرتك؛األعيان قائمة لدى الشركة
نظرا إلختالف طبيعة كل واحدة منهم و  ،حصص عينيةو  املساهم يف رأس املال إىل أسهم نقدية

  .(3) ألحكام املنظمة لتسوية حقوق أصحاهبااعن األخرى ختتلف بشأهنا 

يتم إستعادهتا قبل إجراء القسمة لفائض التصفية أي مبجرد حتقق  (4)ففي احلصة النقدية 
وتسرتد القيمة اإلمسية لألسهم  النفقاتو  بعد سداد كافة الديونو  فائض يف موجودات الشركة

فهي متثل رأس مال وليس ؛عقد الشركةال تتقيد بنسب توزيع األرباح يف و  بالكامل للمسامهني

                                                 

ابها ال يساهمون بشيء في رأس مالها، تصدر حصص التأسيس في شكل صكوك ليس لها قيمة إسمية، ألن أصح -1 
لذلك تقتصر حقوق أصحاب الحصص على نصيب من األرباح التي تحققها الشركة أثناء حياتها، وال يشتركون في الخسارة 

 .من القانون التجاري10مكرر 707وهي صكوك يمنع إصدارها في القانون الجزائري المادة

 .107علي الزيني، المرجع السابق، ص  -2 

من القانون التجاري بنصها: "تتم قسمة المال الصافي المتبقى بعد سداد األسهم اإلسمية أو حصص  701المادة  -3 
 الشركة بين الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة وذلك بإستثناء الشروط المخالفة للقانون األساسي".

كمساهم فيها لهذا تكون الشركة مدينة للشريك بهذا المبلغ، ويتعين وهي التي دفعت قيمتها بالنقود نظير إنضمامه  -4 
 عليها رده عند التصفية.
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جتدر اإلشارة إىل أنه إذا كان للشركة ديون على املساهم مل يتم إستفاؤها حىت إنتهاء و  .أرباحا
حيدث هذا التخفيض يف و  فإن حصته النقدية ختفض بقدر الدين املطلوب منه، عمليات التصفية

حلصة النقدية اليت إلتزم باملسامهة هبا يف احلاالت اليت مل تسدد فيها األقساط املتبقية من قيمة ا
كذلك حيدث هذا اخلصم إذا قامت الشركة بإستهالكها كليا تعطى للمساهم أسهم و  ،رأس املال

ال يستحق املساهم نصيبه و  ،لكن ال جيوز إستعادة قيمة هذه احلصص جمدداو  ،متتع عوضا عنها
  .ري املستهلكةيف فائض التصفية إال بعد الوفاء جبميع حصص الشركاء غ

أو أن يتقدم هبا املساهم على ، فإما أن تكون على سبيل التمليك (1) أما احلصص العينية
بغرض إستعماهلا مدة معينة  وذلك التمتع مع بقاء رقبتها على ملك صاحبهاو  سبيل اإلنتفاع

 إنقضتو  هبذا فإذا قدمت احلصة العينية على سبيل التمليك؛تكون عادة مدة بقاء الشركة
أصبحت ضمن  ألنه فقد ملكيته هلا بتقدميها هلا الشركة فال تعود نفس احلصة عينا للمساهم

أو بقيمتها وقت تقدميها للشركة إذا ، لكن تعود إليه قيمتها حسبما ورد يف دفاترهاو  ممتلكاهتا
غري أنه إذا نص عقدها على إعادة هذه احلصة بعينها ، سكت نظامها األساسي على ذلك

فإذا زادت قيمة هذه ، فإنه حيق للشريك إستعادهتا كانت موجودة عند إنتهاء التصفيةو  للشريك
فإن املساهم يكون ملزما بدفع فرق  ،احلصة يف الفرتة ما بني تقدميها للشركة ووقت تصفيتها

أما إذا ، وإضافة هذا الفرق إىل فائض التصفية الذي يوزع على مجيع الشركاء، الزيادة لشركة
فيسرتد الشريك حصته مع إلزام  ،أو أصيبت بتلف جزئي ها عن حلظة تقدميهانقصت قيمتأ

 هلكت احلصة كليا أثناء حياة الشركة اوكذلك إذ ،(2) الشركة بدفع فرق النقص يف القيمة املالية
  .فإن حقه يظل قائما يف قبض مثن حصته عند إنتهاء التصفية كما لو كانت احلصة سليمة

فيحق للشريك ، العينية على سبيل اإلنتفاع أو على سبيل التمتعأما إذا قدمت احلصة 
إذا كانت احلصة مما ال يهلك باإلستعمال كالسيارة و  إسرتدادها بعد إنتهاء عمليات التصفية

                                                 

قد تكون الحصة التي تقدم بها المساهم في رأس المال عينا من األعيان، بمعنى أن تكون هذه الحصة شيئا ثخر غير  -1 
أو الماكنات، أو منقوال معنويا كبراءة اإلختراع أو النقود، يستوي أن تكون قطعة أرض أو مبنى أو منقوال ماديا كاآلالت 

 بل أن يتم تقديرها على نحو صحيح.ال يمنح لها إسمها قو  عالمة تجارية، ويجب الوفاء بالحصص العينية كاملة،

 70بشرى خالد تركي المولى، المرجع السابق، ص   -2 
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غري (1) وذلك طبقا لألصل العام بأن يلتزم املنتفع بإعادة الشيء الذي سلم إليه لينتفع به، مثال
أما ، (2)التصفية فإنه حيق للشريك أن يستعيد قيمتها قبل توزيع  شركةأنه إذا هلك نتيجة خطأ ال

ة اهلالك حىت إذا كان بقوة بعفإن الشركة تتحمل ت ،(3) إذا كانت العني مما يهلك باإلستعمال
 . ألجل إستعماهلا وليس لإلحتفاظ هباقاهرة ألن هذه احلصة قدمت للشركة 

يف تركيب رأس املال هلذا بعد إنتهاء ؛فهي ال تدخل (4)وخبصوص احلصة من العمل 
عمليات التصفية فإن الشريك ال يشرتك يف إسرتداد حصص رأس املال بإعتباره ليس دائنا 
للشركة فهو مل يقدم ماال يدخل يف تكوين رأس املال هلذا السبب فإذا مت تعويضه مببلغ مايل 

  .عادت له اخلدمات اليت قدمها هلاإمنا أو  كأهنا مل تستفد من عملهو  تكون الشركة يف هذه احلالة

يشرتك  على أنه إذا كان للمساهم أن يسرتد القيمة اإلمسية ملسامهاته فمن باب أوىل أن
التساوي يف و هذا ؛اخلسارة يقابل ملبدأ الربح اخلسارة إعماال يف إقتسام مع غريه من الشركاء

أو ية أو حصصا عينية مجيع األسهم املقدمة يف رأس مال الشركة سواء كانت حصصا نقد
 . (5)حبصة العمل من أية خسائر وز إعفاء الشريك جيعمل إال أنه حصص 

إذا أظهر احلساب اخلتامي للتصفية أن صايف موجودات الشركة ال تكفي ، و يف األخري
فإن إستغالل الشركة يكون ، أو على األقل ال يكفي إلعادة القيمة اإلمسية لألسهم لسداد ديوهنا

وتكون  ،يتعني توزيعها عليهم حبسب النسب املتفق عليها يف توزيع اخلسائر خسارةقد حقق 
أما إذا كان ناتج ، تكون اخلسارة نسبة واحدة جلميع األسهم حبيث(6)ماء غر القسمة بينهم قسمة 

فإن اخلسارة تكون  صايف موجودات الشركة ال يكفي حىت لسداد بعض ديون الشركة املنقضية
بإعتبار أن الضامن الوحيد  القيمة اإلمسية لكافة األسهمو  نيبقية حقوق الدائنتضيع و  هنائية

تكون حمدودة بقدر القيمة اإلمسية  أن مسؤولية املسامهنيو  ،للوفاء بديوهنا هو رأس ماهلا فقط
                                                 

 .  77ص ،  0020ر، ، بدون دار النشر، مص0محمد صالح، شرح القانون التجاري، ج  -1 

 .760عيد شخانبة، المرجع السابق، ص  -2 

 .077يعقوب صرخوه، المرجع السابق، ص  -3 

  .62سابقا، ص  أنظر،  -4 

 من القانون المدني. 0فقرة  606المادة  -5 
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ال جيوز لدائين الشركة الرجوع عليهم إال بسداد باقي أقساط قيمة و  ،لألسهم اليت إشرتكوا هبا
 هبذا يبدو واضحا إشرتاك الشركاء يف إسرتداد القيمة اإلمسية .ا كانت غري كاملة الوفاءاألسهم إذ

إقتسام اخلسائر إن حتققت بعد التصفية غري أنه هل جيوز توزيع األموال على الشركاء أثناء و 
 قبل متام السداد الكلي للديون؟ هذا ما سنعاجله يف النقطة التالية:و  التصفية

    مساهمين في األموال الموزعة أثناء التصفية وفي الفائض بعد التصفية:ثانيا: إشتراك ال

األصل أنه ال جيوز توزيع األموال على الشركاء أثناء التصفية وقبل متام السداد الكلي 
حبقهم يف األفضلية على أموال الشركة ضد و  ألن ذلك يلحق الضرر بضمان الدائنني، للديون
الشركاء ورد ما آل إليهم من أموال مع عدم اإلخالل مبسؤولية  جيوز هلم مقاضاةو  ،الدائنني
لكن هذا ال مينع من توزيع األرباح أثناء التصفية ودون أن يلحق هذا التوزيع ، (1) املصفي

ألن األصل ، املسبق للشركاء الضرر بالدائنني الذين مل حيصلوا بعد على ماهلم من حقوق مالية
، دائين الشركة يف عمليات التصفية تبة الثانية قانونيا وزمنيا بعدأن هؤوالء الشركاء هم يف املر 

بأن توزيع األرباح على الشركاء ال يضر حبقوق  لذلك جيب أن يتأكد املصفي وحبذر شديد
ولعل أن عبارة توزيع األرباح قد تبدي نوعا ما من التناقض إذا ما مجعت األرباح ؛دائين الشركة

قد يطرح التساؤل هنا و  أي بعبارة أخرى توزيع األرباح أثناء التصفية ؛مع إصطالح التصفية
لكن األمر هنا يتعلق باألرباح اإلحتياطية ال ؛عن إمكانية وجود تصفية مع حتقيق األرباح

من هو ما ميكن إستخالصه و  اإلختيارية يف السنتني السابقتني للتصفيةو  إمنا النظاميةو  القانونية
وكل ما خالف ذلك يعترب رحبا صوريا  .(2) من القانون التجاري 701ملادة املضمون العام بنص ا

حتما بصدد تصفية أمواهلا دون وجود ألرباح حمققة يف السنتني مبفهوم املخالفة أي أن الشركة 
بصريح  706 السابقتني للحساب اخلتامي مثلما قضت املادة السابقةو ما أقرته املادة

نصها:"يقرر املصفي إذا كان ينبغي توزيع األموال اليت أصبحت قابلة للتصرف فيها أثناء 
                 .ذلك دون اإلخالل حبقوق الدائننيو  التصفية

                                                 

 تجاري.من القانون ال 776المادة  -1 

بهذا يمكن إعتبار أن المشرع التجاري قد أخذ بنظام توزيع األرباح أثناء التصفية شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي  -2 
 . 0066في قانون 
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 ،جيوز لكل معين باألمر أن يطلب من القضاء احلكم يف وجوب التوزيع أثناء التصفية
           .جدوىذلك بعد إنذار من املصفى وباق بدون و 

النشر ينشركل قرار توزيع يتعلق باألصول يف جريدة اإلعالنات القانونية اليت مت فيها 
             .767 املنصوص عليه يف املادة

          ". إنفراد ويبلغ قرار التوزيع إىل الشركاء على

عليه فال يعتد و  .منه فال وجود لتوزيع لألموال أثناء التصفية بإستثناء هذه احلالةو 
نتائجها إال إذا أجريت بعد إقفال التصفية كأصل عام وارد بالقانون التجاري ختضع و  بالقسمة

فيه تصفية الشركات لألحكام اليت يشتمل عليها القانون األساسي مع مراعاة األحكام العامة 
لشركة اإلطالع على حسابات ا تقع على املصفي مسؤولية. خبصوص تصفية الشركات التجارية

اليت تقع إما بتوافر و  حبرص تام قبل التصديق عليها من قبل اجلمعية املكلفة بإقفال التصفية
يف حالة إنعدامها تقع و  بني األطراف الصريح أو اإلتفاق الشروط املدرجة يف القانون األساسي

بطلب  تصفية الشركة املنحلة طبقا لألحكام املطبقة بقرار قضائي يقضي بذلك أو بأمر مستعجل
من الشركاء املمثلني لعشر رأس املال على األقل يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة والشركات 

و تعترب يف هذه احلالة أحكام القانون األساسي املخالف هلذا القسم كأهنا مل تكن ؛املسامهة
الرمسية نشر هذه التصفية يف النشرة  وهبذا بعد إمتام هذه اإلجراءات يبقى على املصفي؛(1)

             .(2)لإلعالنات القانونية أو يف جريدة معتمدة لإلعالنات القانونية

يف و  ميكن إعتبار حق املساهم يف األرباح، ذكره هبذا املبحثومن خالصة ما سبق 
مادام أن طرق توزيع األرباح مرجعه إرادة ، موجودات الشركة حقا ثابتا مانعا حبكم القانون

والذي يضمنه مبدأ احلرية التعاقدية حرية إختيار الطريق األنسب إلستحقاقها و  األطراف
عربإتفاقات بني املسامهني يف األنظمة األساسية للشركة واليت من شأهنا إدخال جو التعامل 

كذا و  ،اهلدف الرئيسي يف حتصيل األرباحو  الشخصي بينهم يف حتقيق األهداف من هذا املشروع
                                                 

 من القانون التجاري. 7و 6فقرة  772المادة  -1 

 من القانون التجاري. 777المادة  -2 
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املرتبة األوىل يف و  الشركة فقد جعل املشرع إلرادة األطراف اجلزء األوسع األمر بشأن موجودات
حتديد أساليب حتقيقها بطريق القسمة أي القسمة اإلتفاقية دون التخلي عن اجلانب التنظيمي 

بتقرير أحكام عامة اخلاص بطابع شركات املسامهة ملا تتطلبه من ضرورة تدخل املشرع يف تنظيمها 
م خاصة مطبقة بقرار قضائي أي قسمة قضائية يف حالة إنعدام الشروط املدرجة بأحكاو  للتصفية

   .امهةسيف القانون األساسي أو اإلتفاق الصريح بني األطراف يف شركات امل

وهكذا ميكن القول أن املساهم ال يزال ميارس دوره كشريك يف الشركة إلرادته دور يف 
يتصرف يف  وله أن، ات الشركة هذا بإنقضائهاحتقيق حقه يف حتصيل األرباح وصايف موجود

لكن إىل أي  -بأن يتنازل عنها بعوض أو بدون عوض -حقه كمالك لألسهم خبروجه منها 
   .هو ما سنعاجله يف املبحث الثاينو  مدى يبقى للمساهم مطلق احلرية يف التنازل عن األسهم؟

       المبحث الثاني:حق المساهم في التصرف في أسهمه:

إلتزامات و  أداة معدة إلثبات حقوقوهوبذلك يعترب السهم من الناحية املادية صكا 
فاألسهم مستقلة متاما عن عقد الشركة وإذا كان العقد هو الذي ينشىء  ، تعاقدية للمسامهني

فإن ، املسامهون هم الذين يكونون رأس املالو  كائنا مجاعيا له رأس ماله وله نظامه اخلاص به
عن وثائق فردية تسلم للشركاء مثبتة ملا قدموه أو إلتزموا بتقدميه من حصص يف  األسهم عبارة

          .وكذلك حلقوقهم قبل الشركة رأس املال

فيجوز له أن يتصرف فيها بعوض ، وملا كان للمساهم حق ملكية على أسهمه يف الشركة
 حددها القانون إلمتام اإلجراءات اليتو  لكن جيب أن يتم التنازل تبعا للشكلو  ،أو بغري عوض

هو الشكل الذي يتم به  أي أن التداول بالطرق اليت حددها القانون التجاري، نقل امللكية
                  .(1)التنازل عن السهم 

 ،ويعترب حق املساهم يف تداول أسهمه أحد حقوقه األساسية اليت ال جيوز حرمانه منها
لذلك جيب أن تكون لدى املساهم سلطة التخلي عن أسهمه يف أي وقت حىت ال يكون حبيسا 

                                                 

 .007علي حسن يونس، المرجع السابق، ص  -1 
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 املسامهة بالسجل التجاري شركةإعتبارا من تاريخ قيد  -كأصل عام   -ويبدأسريان هذا احلق  .هلا
تظل قابلية السهم للتداول قائمة حىت بعد صدور قرار و  ،وهو تاريخ إكتساهبا الشخصية املعنوية

أن هذه  إال .(1)إقفاهلا و  إىل أن تزول شخصيتها القانونية بإنتهاء عملية التصفيةو  ،ضاء الشركةإنق
قابليته للتداول يؤدي إىل إرتفاع و  سلبية ذلك أن إخنفاض قيمة السهمالثار األاملزايا ال ختلو من 
العامة هو ما يؤدي إىل ضعف إهتمامهم حبضور إجتماعات اهليئة و  ،(2)عدد السامهني 

إذ ينحصرإهتمامهم على جمرد احلصول على ؛اإلدارة الرقابة على هيئات للمسامهني وبالتايل
هو ما يتيح يف النهاية ألقلية من املسامهني السيطرة و  ،األرباح أو بيع األسهم بعد إرتفاع أسعارها

بوضع قيود لذلك حرص املشرع على تنظيم هذا احلق . توجيهها مبا خيدم مصاحلهمو  على الشركة
اإلطمئنان يف و  التجارية وتوطيد عوامل الثقةو  بعضها بنفسه لصلتها ببعض األساسيات املالية

وفقا ملا  بينما ترك إختيارالبعض اآلخرحلرية الشركاء، التعامل هبا حبيث ال جيوز العمل خبالفها
كون تلك على أن ت الشركة وذلك بالنص عليها يف نظام حيقق مصاحلهم اخلاصة بصورة أفضل

                   .إساءة اإلستعمالو  اإلختيارات يف إطار إعتبارات تنظيم التداول بعيدا عن التعسف

وأن السهم ميثل جزءا من ذمة املساهم ، ونظرا ألمهية التداول كخاصية يتميز هبا السهم
النحو أمام مجيع هذه اإلعتبارات نبحث حق املساهم يف التصرف يف أسهمه على و  ،ليةاامل

 التايل:

 . إجراءاتهو  املطلب األول :مبدأ تداول األسهم -

 . املطلب الثاين: القيود الواردة على حق املساهم يف التصرف يف أسهمه -

 إجراءاته: و  المطلب األول: مبدأ تداول األسهم

أو جزءا منها للغري أو ألحد لكل مساهم ـ مالك للسهم ـ أن ينقل ملكيته  جيوز 
اليت متيزه عن و  فهي الصفة اجلوهرية له وهو ما تقتضي به خاصية قابلية السهم للتداول املسامهني

                                                 

 من القانون التجاري. 71مكرر  707المادة  -1 

الشركات التجارية، األوراق التجارية، مكتبة دار و  المتجرو  التجارو  زيز العكيلي، القانون التجاري، األعمال التجاريةع -2 
 .060، ص 0007التوزيع، مصر، و  الثقافة للنشر
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ألن هذه األخرية غري قابلة للتنازل إال إذا نص عقد  ،حصة الشريك يف شركات األشخاص
ال كما يعترب مبدءا من النظام العام . (1)وعادة ما يكون بإمجاع الشركاء  الشركة على ذلك

اإلتفاقية وحينئذ و  ن كان من املمكن قانونا أن ترد عليه بعض القيود القانونيةوإ جيوزخمالفته
فاحلظر املمنوع على تداول األسهم هو احلظر املطلق ـ كما سنرى الحقا ـ وأيا كانت تلك 

يبقى للمبدأ أمهية ومدى واسع لدرجة أن إبطال الشركة ال يؤدي إىل بطالن تداول  ،القيود
بل األكثر  ،(2)إلبطال طاملا أن هذه األسهم صحيحة من حيث الشكلالسهم الذي مت قبل ا

 أن تزول شخصيتها فإن قابلية األسهم للتداول تبقى قائمة حىت بعد حل الشركة وإىل، من ذلك
املشرتكة بني سائر القيم املنقولة كما أنه يعترب الصفة  ،(3) وقفلهااملعنوية بإنتهاءعملية التصفية 

ومع ذلك يظل اخلاصية املالزمة  (4) يف البورصة أو من املمكن أن تسعر فيهاسواء أكانت مسعرة 
 . بإعتباره سندا قابال للتداول تصدره شركة املسامهة كتمثيل جلزء من رأمساهلا(5)للسهم 

 . فماهو مفهوم التداول؟ ،وإذا كان السهم هبذا املفهوم القانوين سندا قابال للتداول

ماال منقوال ينقل احلق الثابت فيه مبجرد التصرف فيه فإن ذلك وعلى إعتبار أن السهم 
األنظمة املشاهبة له كالتصرفات الناقلة للملكية مثل و  يطرح مسألة التفرقة أو التمييز بني التداول

وسهولة إجراءات النقل يف  على أن حرية املساهم يف نقل أسهمه ؛حوالة احلق وإحالة احلصص
من أهم اخلصائص اليت يتميز هبا السهم عن احلصة يف شركة  وإن كانت ،شركة املسامهة

أحكاما خاصة تنظمه إمنا يستدعي طرقا و و  رية مطلقةإال أن هذا اإلنتقال ال يتم حب ،األشخاص
     وسنتعرض لذلك كاأليت:يف حاالت معينة 

 الفرع األول: تعريف مبدأ تداول األسهم وتمييزه عن األنظمة المشابهة له
                                                 

 قانون تجاري. 762وهو ما أقرته المادة  -1 

من القانون التجاري الفرنسي الصادر  071من القانون التجاري والتي تقابلها المادة 6مكرر 707ه المادةهذا ما جاءت ب-2 
 . 0066جويلية 06في 

 من القانون التجاري. 71مكرر 707مادة ال -3 
 من القانون التجاري. 72مكرر 707المادة  -4 

5 - Michel Germain,Traité de Droit commercial cité par G Ripert, R.Roblot, Tom1, Vol2, Les 

sociétés commerciales,18éme édition,Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 
2002, P316. 
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مساهم نقل حقه الذي خوله له السهم لشخص آخر بكل حرية ما مل يقيد حيق لكل 
هذا األخري على إعتباره خاصية  ،قانونية يصطلح عنها بالتداولعرب عملية  ذلك بقيود إتفاقية

ألنظمة املشاهبة له وهذا  اإلصطالحي ومتييزه عن او  مالزمة للسهم يستدعي حتديد تعريفه اللغوي
 :كما يلي

  اإلصطالحي لمبدأ تداول األسهمو  التعريف اللغويأوال : 

 ـ التعريف اللغوي:0

تداوال تداولت األيدي الشيء :تعاقبته أي أخذته هذه ، يتداول، التداول لغة من الفعل
هذا واليوم اآلخر  حوزة حركيا هو اليوم يفو  والشيء املتداول عليه عمليا ،وهذه مرة أخرى مرة

السلطة وعلى الغلبة أيضا إذ يقال و  املركزو  يف حوزة اآلخر ويطلق التداول عادة على نقل املال
 . (1)"األيام دول" "و املال دول" 

وهي صفة لسند ميثل حقا   La négociabilité ويطلق عليه باللغة الفرنسية إصطالح
 . (2)التحويل جتاريا إىل الغري و  أو ماال قابال للنقل

 ويف القرآن الكرمي قوله عز وجل: 

  كي ال يكون دولة بني األغنياء  .." ،(3)"  ...وتلك األيام نداوهلا بني الناس.."
    (4) " ..منكم

 :(5) التعريف اإلصطالحيـ  5

                                                 
  ـ، الجياللي بن الحاج يحيا، القاموس الجديد للطالب ـ معجم عربي مدرسي ألفبائيو  هادية، بلحسن البليش علي بن -1

 .070، ص0000المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 
2 - Danial Reig,Le petit Larousse,Dictionnaire Encyclopédique,Paris,1995,p693. 

 ، سورة ثل عمران.062اآلية - 3 

 ، سورة الحشر.7اآلية -4 

سهم، هذا خالفا لتعريفه للسهم في لم يضع المشرع تعريفا قانونيا للتداول بل إقتصر على إعتباره خاصية مرتبطة بال -5 
 من القانون التجاري. 62مكرر 707المادة 
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ال تأخذ الشركة شكل  فمن دونه ،إحدى اخلصائص األساسية للسهم يشكل التداول
 :الفقهشركة مسامهة على حد تعبري 

(MICHEL DE JUGLART BEN JAMIN IPPOLITO) 

 

(EMMANUEL DU PORTAVICE ET JACQUES DU PICHOT) 1 

أنه:صفة  على( Denis le franc et Blanche sousi- roubiكما عرفه الفقيه )
  .(2)مرتبطة بسند قابل لإلنتقال حبسب الطريقة احملددة يف القانون التجاري 

احلصة و  بني السهم من خالل التفرقة(  Ripert et Roblot) كما عرفه كل من الفقيه
 على أنه :

 خبالف احلصة يف شركات األشخاص ،للسهم حرية اإلنتقال وهذا هو معىن التداول
  .(3) احلرية يف إحالتهااليت ال تتمتع هبذه و 

على ( Thaller et perconon, Lyon caen et Renault)يف حني عرفه البعض اآلخر
 . صفة مرتبطة بالسهم ذاته أنه

ومن املالحظ أن معظم هذه التعاريف الفقهية جتتمع يف كوهنا تربط التداول بالسهم يف 
جتاريا قابال للتداول وهي إحدى  وهو ما يتفق مع طبيعة السهم بإعتباره سندا ،حتديد معناه

إال أهنا يشوهبا نقص ما دام أن السندات التجارية ال تقتصر على السهم وحده وإمنا  ،خصائصه
 . ...وغريها من األوراق التجارية تشمل السندات وحصص التأسيس أو األرباح

  ippolito)(Micheal Juglard et Benjamine  (4)جانب من الفقه، هذا األساس على

                                                 
1- traite de droit commercial, 3éme édition, édition Montchrestien, Paris, 1982, p 162.  

2 - lexique banque et bourse, 4ème édition, Dalloz, 1997, P159 
3 -Xavier delpech, les actions, Encyclopédie juridique de droit commercial T1, Dalloz, 1995, 
P6. 
4 - xavier delpech,op.cit,P6. 
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 :إىل جعل تعريف التداول شامال ال قاصرا على السهم وحده هذا على النحو التايل 

 . السندات التجارية بصفة عامة"و  "التداول أساس تكوين القيم املنقولة

ذلك أن التداول يف ذاته صفة ال مرتبطة  ،من الواضح أن هذا التعريف هو األرجح
 .بالسهم وحده وإمنا ببقية السندات التجارية عموما 

( ألسهم يف السوق املالية )البورصةفإن التداول هو عملية شراء وبيع ا، وعلى العموم  
وبصيغة أخرى فهو يعين التعامل يف األوراق املالية بيعا وشراءيف السوق وبسرعة  ، ولفرتة وجيزة
وهذا ما يستدعي متييزالتداول عن األنظمة املشاهبة ، نة بالعمليات التجارية األخرىكبرية مقار 

  .له

 نيا :تمييز التداول عن األنظمة المشابهة لهثا

هذا مما  ،من شأن التداول إنتقال احلقوق الثابتة على منت السند من شخص آلخر
كإحالة  ،الناقلة للحقوق أو امللكيةيستتبع بالضرورة متييزه عن املفاهيم أو األنظمة األخرى 

 . وإصدار األسهم ،احلصص وحوالة احلق

 تداول األسهم وإحالة الحصص:-0

لتعلق ذلك بالنظام  ،املبدأ أن التنازل عن السهم حق للمساهم ال جيوز حبال جتريده منه
أال  وشريطةال مينع من وضع قيود على مباشرة هذا احلق إلعتبارات خاصة؛ولكن ذلك ، العام

فكل مساهم يف شركات األموال وشركة املسامهة ، (1)له   تصل هذه القيود إىل املصادرة الكلية
بصفة خاصة حرية التصرف يف سهمه ـ بتداوله ـ بإرادته املنفردة دون إشرتاط رضا مجيع 

ات األشخاص واليت حيظر فيها تداول احلصص كمبدأ عام مع كما هو شأن شرك ،املسامهني
احلق هو نقطة أنه إذا كان إنتقال  على. يف حالة إستثنائية معينةو  إمكانية إحالتها برضا الشركاء

                                                 

 .027محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  -1 
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فإن نقاط اإلختالف تظهر يف جوانب متعددة حنصرها فيما  (1)واإلحالة اإلشرتاك بني التداول
 يلي:

 ـ من حيث التنظيم:

مبدأ تداول األسهم مبدءا عام يسود شركات األموال وشركة املسامهة بصفة يعترب 
على إعتبار رأمساهلا مقسم إىل أسهم قابلة (2)زد على ذلك شركة التوصية باألسهم  ،خاصة

 .-الشركاء املوصون دون املتضامنون يسري هذا املبدأ علىو  - (3)للتداول بالطرق التجارية 
هذا خالفا . مقررة ملصلحة املساهم محاية حلقه يف التصرف يف أسهمهعملية تداول األسهم و 

جيعل من مصلحة ا هإذ أن اإلعتبار الشخصي في ،إلحالة احلصص يف شركات األشخاص
 . الشركة تطغى على مصلحة الشركاء

املالحظ أن عملية إحالتها ال تتم إال بنص قانوين وعلى شرط بلوغ نصاب معني خيتلف 
احلصص وذلك حتت طائلة التضامن ال جمال لتداول  ففي شركات ؛لشركةبإختالف نوع ا

املتضامنني الشركاء  وذات احلكم ينطبق على (4)الشركاء  مع إمكانية إحالتها برضا مجيع، احلظر
كما أن حصة الشريك يف شركة ذات املسؤولية احملدودة إذا  (5)يف شركات التوصية البسيطة 

كانت ذات طبيعة خمتلطة أي هي يف مركز وسط بني حصة الشريك يف شركات األشخاص 
 ، (6)حصص  وسهم يف شركات األموال على إعتبار الشريك يتحمل اخلسائريف حدود ما قدمه من

ولكن بفارق قابلية  ،شركات األشخاص شأهنا شأن(7)فإهنا تبقى حصص إمسية غريقابلة للتداول

                                                 

اإلعتبار  أخذنا بعيناإلحالة خصوصا إذا و  إذا كان المشرع يخلط في الكثير من األحيان بين اإلصطالحين التداول -1 
لفرنسي، فيطلق امن القانون التجاري، فإن التمييز بينهما يظهر بشكل واضح في اإلصطالح  77مكرر 707ةلنص الماد

 .La céssionفي حين يطلق على اإلحالة ب La négociationعلى التداول ب
 قانون تجاري. 70مكرر 707المادة  -2 
 .00ص، نادية فوضيل، المرجع السابق -3 
 تجاري.قانون  762المادة  - 4
 قانون تجاري. 0فقرة  7مكرر 761المادة و  0مكرر 761مكرر والمادة  761المادة - 5
 .702ص 0006مصر،  ،النشرو  مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الدار الجامعية للطباعة -6
 قانون تجاري. 760المادة  - 7
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محاية (1)والفروع  إنتقاهلا عن طريق اإلرث وإمكانية إحالتها بكل حرية بني األزواج واألصول
هذا مع بقاء املبدأ قائما يف حالة إحالتها ألشخاص أجانب عن الشركة أي قابلية . للنظام العام

موافقة أغلبية الشركاء اليت متثل ثالثة أرباع اإلحالة بشرط توفر النصاب القانوين وهو وجوب 
 . (2)الشركة  رأس مال

 اإلحالة نقل احلق الثابت على منت السندو  على هذا فإذا كان من شأن عملية التداول
نص قانوين إلمكانية نفاذ اإلحالة هو نقطة التفرقة فإن وجوب  ،وهي نقطة اإلشرتاك بينهما

 . بينهما

 األساسي للشركة:ب ـ من حيث النظام 

يعترب مبدأ تداول السهم الصفة اجلوهرية له )أي السهم ( واليت متيزه عن حصة الشريك 
حصص )التنازل ( وهو ما ينطبق على شركة التوصية البسيطة إذ ال جمال إلحالة ،يف شركات األشخاص

يف القانون لكن هذا ال مينع من إمكانية إشرتاط إحالتها ضمن شرط  ،الشركاء إال مبوافقتهم
إذ على هذا األساس ميكن إحالة حصص الشركاء املوصني بكل حرية بني  ،األساسي هلا

إال أن هذا ال يكون نافذا إال مبوافقة  . كما ميكن إحالتها إىل شخص أجنيب عن الشركة الشركاء
على وذات احلكم ينطبق  ،الشركاء املوصني املمثلني أغلبية رأس املالو  كل الشركاء املتضامنني

 . (3)لشريك موص أو لشخص أجنيب عن الشركة إحالة جزء من حصة شريك متضامن

إذا كانت للحصص قابلية لإلنتقال بطريق اإلرث يف شركات املسؤولية احملدودة ميكن 
فإنه ميكن تضمني القانون األساسي ببند مينع  ،الفروعو  األصولو  إحالتها بكل حرية بني األزواج

أغلبية الشركاء  الشركة إال بشرط قبوله بنصاب حيدده القانون وهو موافقةدخول أحد هؤوالء إىل 

                                                 
 قانون تجاري. 0فقرة 772المادة -1
 قانون تجاري. 770المادة  -2
 قانون تجاري. 0فقرة  7مكرر 761المادة  -3 
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هذا حفاظا على مبدأ عدم قابلية تداول  .(1) اليت متثل ثالثة أرباع رأمسال الشركة على األقل
 . احلصص

اإلحالة نقل احلق الثابت على مثن السند سواء و  فإذا كان من أثر عملييت التداول ؛أخريا
فإن نقاط اإلختالف بني العمليتني أو  ،وهذه نقطة اإلشرتاك بينهما ،حصة أكان سهم أو

قانوين إذ ال وجود له املفهومني تظهر من خالل أن األول نظام إتفاقي يف حني أن اإلحالة نظام 
وال تقتصر التصرفات الناقلة للملكية . إال بنص قانوين أو ببند يتضمنه القانون األساسي للشركة

وهذا ما يستتبع ضرورة متييزها  ،حلصص فحسب بل متتد لتشمل حوالة احلق كذلكعلى إحالة ا
  .عن تداول األسهم

 :التداول وحوالة الحق-5

األسهم يف شركات املسامهة قابلة للتداول بالطرق التجارية وهي القيد يف سجالت 
فالتصرف يف هذه  إمسيا أو حلامله أو ألمر التظهري حبسب ما إذا كان السهمو  التسليمو  الشركة

بعيدا عن اإلجراءات املقررة  إىل إنتقاهلا وتداوهلا بسهولة مما يتفق وطبيعتها اإلقتصادية األسهم
يف القانون املدين حلوالة احلق ـ من وجوب قبول املدين هلا وإعالنه هبا وثبوت التاريخ لنفاذها يف 

إىل آخر أن جيمع بني عملييت  على أنه إذا كان من شأن إنتقال احلقوق من شخص .حق الغري ـ
فإن وجود اإلجراءات املعقدة يف حوالة احلق يعترب نقطة الفصل بينهما وهذا  ،احلوالةو  التداول

 على التوايل:

 أ ـ من حيث اإلنعقاد:

فيحل ، الذي يف ذمة املدينيف احلوالة يتفق الدائن مع أجنيب على أن حيول له حقه 
من دون حاجة لرضا املدين  (2)خصائصه و األجنيب حمل الدائن يف هذا احلق نفسه جبميع مقوماته 
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إذ يستوي لدى املدين أن يويف لدائن األصلي يف اإللتزام أو ملن حل حمله بإعتباره مدينا حبق ،(1)
أو لشخص  إذ أن إنتقال السهم ألحد املسامهني ،وهو ما ينطبق على التداول (2) قابل للحجز

وهذا كنتيجة لإلعتبار املايل الذي يسود ، أجنيب يتم من دون وجوب رضا املسامهني عليها
فيبقى السبب املباشر من تداول السهم هو املضاربة  ،غري أنه بالرغم من ذلك. شركات املسامهة

هو يف يف حني أن سبب احلوالة و  ،إلستثمار األموالقصد حتقيق الربح على إعتبار السهم عملية 
أو باألحرى ختليص الدين الذي على ذمة الدائن أي احملال يف حوالة  أغلب األحيان املديونية

 . (3)احلق حيال الدائن اجلديد وهو احملال له 

 من حيث النفاذ: -ب

فهي بذلك ، دون حاجة إىل رضا املدين احملال لهو  تنعقد احلوالة بالرتاضي بني احمليل
لكن هذا ال يكفي جلعلها نافذة يف حق  ،إنعقاده إتباع شكل معنيعقد رضائي ال حيتاج يف 

وإمنا البد من إعالنه هبا وقبوله هلا بعقد غري قضائي مع وجود ثبوت القبول  املدين ويف حق الغري
سهم األهذا خبالف التداول حيث أن إنتقال .(4)بتاريخ معني حىت تسري يف حق مجيع أطرافها 

)املسامهني (حىت إن األصل يف شركات األموال  ما حاجة لرضا هؤوالء وتداوهلا يكون نافذا دون
ـ حتماـ هذا ما مل يقيد هذا املبدأ  وشركة املسامهة بصفة خاصة قابلية أسهمها للتداول

 . (5))إستثناءا(بقيود خاصة يف النظام األساسي 

   :إصدارهاو  تداول األسهم -3

 ،املؤسسونو  اليت اكتتب هبا املكتتبونبإصدار األسهم تقوم الشركة بعد تأسيسها 
يطلق عليهم كلمة" املسامهون وهذه الكلمة و  ،وحبصوهلم على األسهم يعتربون أعضاء يف الشركة
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تشمل كل من ميلك أسهما مهما كان عددها سواء أكان من املؤسسني أو من املكتتبني حني 
الذين اكتسبوا ملكية األسهم بأي اإلكتتاب العام أو عند زيادة رأس املال أو من األشخاص 

 . سبب مشروع كالشراء أو اهلبة أو اإلرث

له نتيجة  اليت خصصتو  ومن حقوق املساهم حق حصوله على األسهم اليت إكتتب هبا
 . (1)تسلمها إىل املسامهني و  اإلكتتاب؛ وهلذا البد للشركة بعد تأسيسها أن تقوم بإصدار األسهم

هلذا تقوم الشركة ، األسهم وإعدادها بشكل هنائي وقتا طويالوقد يستغرق طبع شهادات 
بإصدار وثائق مؤقتة للمسامهني أو ما يطلق عليه بالوعود باألسهم حلني إصدار الشهادات 

 . النهائية أي "األسهم"

ومهما يكن فإن عملية إصدار األسهم تعترب حقا للمساهم للحصول على األسهم 
 تبقى ختتلف عنها يف عدة جوانب: وتداوهلا إال أن هذه األخرية

 من حيث الغاية:-أ

إذ تتمتع بالقدرة على جتميع ، شركة املسامهة النموذج األمثل لشركات األموال تعترب
حبيث يكون  ،ا تتميزبه من خصائص أمهها سهولة حتديد قيمة األسهمملرؤوس األموال الضخمة 

بتقدمي حصص نقدية  اإلكتتاب بأسهمها ـ مما جيعلهم يقدمون على(2) يف متناول صغار املدخرين
على أسهم مبجرد إصدارها أي  مخالهلا رأس مال الشركة ـ هذا مقابل حصوهل وعينية يتأسس من

لذا فإن الغاية من عرض األسهم لإلكتتاب هي لتغطية رأس  ،من خالل عملية إصدار األسهم
كل شركة وهو ما يفسر اليت ختتلف حبسب موضوع  و  مال الشركة إلستثماره حسب غاياهتا

جتميع رأس مال الشركة و  الغاية من وجود عملية إصدار األسهم بإعتبارها أساس تأسيسو  السبب
هذا خبالف تداول السهم فإىل جانب كونه حقا للمساهم ال جيوز حرمانه منه ألنه يتعلق بالنظام 

ذلك  شركةفإن غايته تتماشى ومصلحة ال، العام ويفقد الشركة شكلها كشركة مسامهة

                                                 
 . 017، ص0007فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع، دار مكتبة التربية، بيروت، لبنان،  - 1
 .060نادية فوضيل، المرجع السابق، ص - 2



الفصل األول: الحقوق األساسية للمساهم بإعتباره شريكا ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة 

 المساهمة

 96 

يرتب حلول مساهم حمل اآلخر دون أن        مادام التنازل عن السهم (1) بتعزيزإنتمائهاوإزدهارها
ال الشركة مما يستتبع بقاء رأس ماهلا ميسرتد هذا األخري القدر الذي ساهم به يف تكوين رأس 

 . لضمان حقوق الدائنني

 من حيث الصالحية:-ب

فإن الواجب مقابل هلذا احلق  ،على شيء معني إذا كان احلق سلطة مباشرة للشخص
وهذا ما جيمع بني  (2) ومها بذلك يشكالن عملة واحدة على حد تعبري)عبد الرزاق السنهوري (

العملتني ـ التداول وإصدار األسهم ـ إذ يعترب التداول حقا للمساهم ال جيوزحرمانه منه هذا حتت 
فهو مقابل . واجبا أو إلتزاما على الشركةاألسهم عملية إصدار  يف حني تعترب ،طائلة البطالن

  .للحصص النقدية والعينية اليت إلتزم بتقدميها املساهم واليت تشكل حقا له

اليت تظهر من خالل حتديد و  ،غريأن هذا ال مينع وجود نقطة اإلختالف بني العمليتني
كنتيجة ملا خيوله فصالحية تداول األسهم مقصورة على صاحب السهم  . أصحاب الصالحية

قاصرة على  يف حني تبقى عملية إصدار األسهم ،سهمه من صالحية التنازل عنه بكل حرية
 . الشركة بإعتبارها ملتزمة بأداء مقابل إلتزام املساهم باملسامهة يف تكوين رأس مال الشركة

 الفرع الثاني: إجراءات تداول األسهم 

والذي يأخذ يف العمل  يتوقف على شكل حتريرهإن تداول احلقوق اليت ميثلها السهم 
 . فهو إما أن يصدر إمسيا أو حلامله أو ألمر يف حاالت نادرة ،أحد األشكال الثالثة

فإن تداوله يتم عن طريق قيده يف  ،أي بإسم شخص معني، فإذا صدر السهم إمسيا
           .التحويلالسجالت اليت تعد هلذا الغرض يف مركز الشركة ويصطلح عن هذه العملية ب

أي ، فإن تداوله يتم عن طريق التظهري ،أي ألمر شخص معني، أما إذا صدر السهم ألمر    
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ولكن ينذر عمال أن تصدر الشركات  بكتابة على ظهر السند تفيد التصرف فيه إىل املظهر إليه
 . (1)أسهما ألمر 

أو ألمر شخص  ويكون كذلك عندما ال يصدر بإسم، صدر السهم حلاملهأما إذا 
إذ يعترب مبثابة منقول  ،فإن تداوله يتم باملناولة من يد إىل أخرى، وإمنا يتضمن عبارة حلامله معني

 . يصطلح عن هذه الطريقة بالتسليمو  تنطبق عليه قاعدة احليازة يف املنقول سند امللكية

ع يف تداول و إىل جانب هاتني الطريقتني املتبعتني عمليا توجد طريقة حديثة آلية تتب
أسهم شركات املسامهة حيث يسهل هبا تداول األسهم سواء أكانت إمسية حلامله من حساب 

وكلها طرق تساهم يف تداول أسهم ، ويصطلح عنها بطريقة التسجيل يف احلساب اجلاري، آلخر
 . املسامهني يف شركات املسامهة

وإن   ،شركات املسامهة على أن حرية املساهم يف نقل أسهمه وسهولة إجراءات النقل يف
إال أن هذا  ،من أهم اخلصائص اليت يتميز هبا السهم عن احلصة يف شركات األشخاصكانت 

أحكاما خاصة تنظمه يف ، إىل جانب طرق تداوله وإمنا قد تطرأ اإلنتقال ال يتم حبرية مطلقة
من  وهي كذلك ختتلف بإختالف شكل صدور السهم حاالت معينة كرهن أوضياع السهم

   .(2) حلامله أو ألمر، سهم إمسي

 أوال: طرق تداول األسهم

نتطرق  ؛تنحصر طرق تداول األسهم يف طرق متبعة يف تداوهلا وطريقة حديثة لتداوهلا
 إليها كاأليت:
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 الطرق المتبعة في تداول األسهم :-0

 ،قابلية األسهم للتداول بالطرق التجارية من أهم وأبرز خصائص شركة املسامهةتعد 
يف هذه احلالة فإن  ،وكثرياما تكون شخصياهتم جمهولة ،فعادة ما يكون عدد املسامهني كبريا

 اويف ذلك تعزيز  مصلحة الشركة تبدوا يف إمكانية تداول األسهم حىت يقبل الناس على شرائها
وإنتقال هذا األخري تدعمه وسائل جتارية متبعة تسهل عملية تداول  (1)وإزدهارها  إلئتمان الشركة

 وهذا على التوايل:. التحويل يف حالة السهم اإلمسيو  األسهم كالتسليم يف حالة السهم حلامله

  التداول بطريق التسليم :-أ

إمنا تصدر ، تسمح هذه العملية بتداول األسهم اليت ال تصدر بإسم شخص معني
إذ يتضمن . (2)وتنتقل ملكية هذه األسهم مبجرد التسليم  حلاملها فيعترب حامل السهم مالكا هلا

رقما مسلسال لتمييزه عن بقية األسهم فاحلق الثابت يف السهم يندمج يف الصك نفسه فتصبح 
هلذا السبب يعترب السهم حلامله من قبيل املنقوالت املادية اليت و  ،حيازته دليال على امللكية

ملنقول سند امللكية مىت كان احلائز حسن النية"على هذا "احليازة يف ا :قاعدةيسري يف شأهنا 
فإن هلذه الطريقة إجيابيات مادام أهنا تسهل عملية نقل القيم املنقولة الثابتة على منت السهم 

الغري ما دام أهنا تتوافر على و  حبيث تكتفي فيها احليازة حبسن النية ملواجهة الشركة، بصفة سريعة
 قرينة احليازةا تشكل يف ذات الوقت هتديدا أو خطرا بسبب السرقة ألن غري أهن، (3)عنصر الرضا 

ـ أي حيازة السهم حلاصله ـ بإعتباره منقوال قد تنتفي فيه قرينة الرضا وحسن النية مما حيول دون 
الغريـ هلذا وجدت طريقة أخرى و  إمكانية اإلحتجاج هبذا السهم يف هذه احلالة قبل الشركة

 . طريقة التحويل ـهي و  لتداول األسهم
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 ب ـ طريقة التحويل:

سهم ألأي ا -تسمح هذه العملية بتداول األسهم اليت تصدر باسم شخص معني 
فإن ملكيتها وعند تداوهلا (1)واليت تثبت ملكيتها بقيد إسم املساهم يف دفاترالشركة - اإلمسية 

 وهو ما أقرته ،التحويالتتنتقل بإصدار سند جديد حيمل إسم احملال إليه وتسجيله يف سجل 
من القانون التجاري بنصها:"وحيول السند اإلمسي إزاء الغري وإزاء الشخص  12مكرر 707املادة

وحتدد الشروط  ،املعنوي املصدر عن طريق نقله يف السجالت اليت متسكها الشركة هلذا الغرض
ع كيفية تداول وقد نظم فعال املشر . اليت متسك وفقها هذه السجالت عن طريق التنظيم"

األسهم اإلمسية عن طريق إمساك الشركة يف مقرها سجالت أو دفاتر تعدها هلذا الغرض وهذا 
 01املوافق  0606املؤرخ يف أول شعبان عام 612ـ  07يف املرسوم التنفيذي رقم

 املتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري املتعلق بشركات املسامهةو  ،0007ديسمرب
يف و  يف الفصل اخلامس املعنون القيم املنقولة الصادرة عن شركات املسامهةهذا . التجمعاتو 

 منه بنصها: 07القسم األول منه واملعنون بشروط مسك السجالت يف املادة 

 12مكرر 707"أية شركة تصدر سجالت السندات اإلمسية املنصوص عليها يف املادة 
ميكن تكوينها حسب الرتتيب الزمين  من القانون التجاري هي نفسها اليت تعد هذه السجالت

وختصص كل ورقة منها لصاحب . لتاريخ إعدادها جبمع أوراق متشاهبة تستعمل يف وجه واحد
سند واحد بسبب ملكيته أو لعدة مالكني بسبب ملكيتهم املشرتكة أو ملكيتهم الرقبة أو حقهم 

ات تتضمن حسب ميكن مسك بطاق، وعالوة على ذلك. يف اإلنتفاع بالسندات املذكورة
الصنف وأرقام سندات كل مالك و  الرتتيب األجبدي أمساء أصحاب السندات وعناوينهم والعدد

من مالكها عند اإلقتضاء وال ميكن أن تشكل بيانات هذه البطاقات دليال يناقض البيانات اليت 
 . تتضمنها السجالت"

ب الزمين فالشركة اليت تصدر أسهما عليها إمساك سجالت حسب الرتتي ،إذن
وختصص كل ورقة ملساهم واحد  Rectoوتستعمل أوراق هذه السجالت على وجه واحد أي

                                                 
1 -Dominique Legeais,op.cit,P213. 
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أو لعدة مسامهني يشرتكون يف ملكية الرقبة أو يشرتكون يف حق اإلنتفاع وفضال عن ذلك 
مجيع البيانات  تستطيع الشركة أن متسك بطاقات حسب الرتتيب األجبدي للمسامهني مع ذكر

البيانات اليت تتضمنها هذه البطاقات فيجب أن تكون مطابقة لتلك اليت  أما ،املتعلقة هبم
من املرسوم التنفيذي املذكور للبيانات اليت جيب  06لقد تعرضت املادة . تتضمنها السجالت

 أن تتضمنها السجالت فأوردهتا كالتايل:

حتويل السندات  "تتضمن السجالت املذكورة يف املادة السابعة البيانات املتعلقة بعمليات
 وتغيريها السيما ما يأيت:

 . تاريخ العملية-0

 . اجلديد ولقبه وموطنه يف حالة التحويلو  إسم صاحب السندات القدمي-0

أمساء أصحاب السندات وألقاهبم ومواطنهم يف حالة حتويل السندات إىل حاملها يف شكل -1
 .سندات إمسية 

 . أو املغريةالقيمة اإلمسية وعدد السندات احملمولة -6

إذا أصدرت الشركة أسهما من أصناف خمتلفة أو إذا مل ميسك سوى سجل واحد من -7
تتضمن تلك السجالت صنف األسهم احملولة أو املغرية وخصائصها عند ، األسهم اإلمسية

 . اإلقتضاء

ويف حالة التحويل ميكن تعويض إسم صاحب السندات  .ختصيص رقم ترتييب للعملية -6 
 . رقم ترتييب يسمح بإجياد اإلسم يف السجالت"القدمي ب

مبزايا تتلخص يف أنه يضمن للمساهم تأمينه من خطر وهذا النوع من طرق التداول ميتاز 
من مراقبة ضيلع السهم أو سرقته حيث يظل حقه مثبتا يف دفاتر الشركة كما يسمح للمسريين 

تداول األسهم حىت يتمكنوا من تطبيق شرط املرافقة خصوصا إذا إشرتط يف القانون األساسي 
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كان يدور حول ما والذي   ،لقد طرح تساؤل فقهي خبصوص هذه الطريقة .(1)الشكل اإلمسي 
 يلي:

 . كيف ميكن أن ينتقل احلق من حميل إىل حمال إليه دون أن يكون هناك عقد بينهما؟

 يف حني ،فمنهم من إعتربه إشرتاط ملصلحة الغري؛ضاربت اآلراء الفقهية هبذا الشأنلقد ت
"فالبنسبة إليه هذا  Ripert"  ذهب إليه الفقيه ماماأ ،فسره آخرون على أنه عبارة عن تفويض

 احلق ال ينتقل وال حيول ولكن يستند يف ذلك إىل سند جديد له نفس احلق كما للسند القدمي
إذ يستمد حقه من  ،وإمنا من خلق السند لصاحله ،احمليل من ال ميسك هذا احلق ل إليهااحملو 

 . (2)هذا السند اجلديد وهذا األخري مينحه احلق كما هو احلال بالنسبة للسند القدمي 

التحويل ـ يف تداول األسهم طرقا تنفرد بشكل و  ملاكانت الطرق التجارية املتبعة ـ التسليم  
السهولة يف إجراءات و  فإن عامل التجارة مبا يتطلبه من السرعة يف املعامالت ،معني من األسهم

تسري على كل األسهم و  تداول األسهم صار يتطلب توافر وسيلة حديثة تساير هذه امليزة
 . صطلح عنها بطريقة التسجيل يف احلساب اجلاريإهذه األخرية  ،بإختالف أشكال صدورها

 األسهم:الطريقة الحديثة في تداول  -5

 )طريقة التسجيل في الحساب الجاري (

هذه األسهم  ،تنقسم حصص الشركاء يف شركات املسامهة إىل أسهم متساوية القيمة
-  التشريعات يف معظم املتبعة طرق التداول جانب فإىل ،للتداول بالطرق التجارية قابلة تكون

                                                 

 قانون تجاري. 0فقرة 16مكرر 707المادة -1 
2 - George Ripert et René Roblot,op.cit,P27. 
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النقل اآليل و  كوسيلة يف التداول  طريقة مستحدثة تستعمل (1)قد أجاز املشرع -التحويلو  التسليم
  .(2)اجلاري واليت يصطلح عنها بطريقة التسجيل يف احلساب لألسهم من حساب آلخر

فما املقصود بطريقة التسجيل يف احلساب اجلاري؟ وما هي إجراءات التداول بطريقة 
 التسجيل يف احلساب اجلاري؟

 المقصود بطريقة التسجيل في الحساب الجاري:-0

الديون الناشئة عن و  اجلاري هو عقد مبقتضاه يلتزم شخصان بتحويل احلقوق احلساب
العمليات األصلية اليت تتم بينها إىل قيود يف احلساب تتقاضى فيما بينها حبيث يكون الرصيد 

فهو  ،وللحساب اجلاري مزايا عديدة .(3) النهائي عند إقفال احلساب وحده دينا مستحقا األداء
أداة وهو  .إذ ال حمل فيه للوفاء قبل إقفال احلساب ، إستعمال النقوديسمح باإلقتصاد يف

الضمان بفضل املقاصة اإلمجالية عند قفل احلساب وما تؤدي إليه من إعفاء كل و  لإلئتمان
  .(4)فيدرأ بذلك خطر إفالس الطرف اآلخر ، طرف من الوفاء بديونه يف احلدود اليت يكون دائنا فيها

 بطريق التسجيل في الحساب الجاري: إجراءات التداول-5

مبعىن أنه يفرتض وجود عمليات أصلية متتابعة بني ، عقد احلساب اجلاري عقد تابع
طرفيه ال تستوي كل عملية منها على حدى بل تستوي مجيعها دفعة واحدة بطريق املقاصة على 

الطريقة  هبذه هلاذلك فإن حمل هذه العمليات األصلية ميكن أن تكون أسهما حبيث خيتلف تداو 
احلالة تسجل حلامله ففي هذه  فإذا صدر السهم .صدورها إما إمسيا أو حلامله شكل بإختالف

                                                 
المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري القسم الحادي  0001أفريل 07المؤرخ في  22 - 01المرسوم التشريعي رقم -1

 لمعنون بالقيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة.عشر ا
التصرف فيها، و  لعل أن غاية المشرع في إيجاد موضوع التداول بطريق التسجيل في الحسلب الجاري هو تسهيل نقلها - 2

مكانية كما أن القصد من وراء ذلك هو تجنب المخاطر المترتبة عن تداول األسهم بالطرق المتبعة وما يترتب عنها من إ
 ضياع وهالك السهم.  

محفوظ لعشب، القانون المصرفي، النظرية العامة للقانون المصرفي الجزائري، العقود والمسؤولية المصرفية، المطبعة  - 3
 .60، ص0220الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، 

 .  007، ص0226خالد امين عبد اهلل، إسماعيل إبراهيم الطراد، إدارة العمليات النصرفية، دار وائل للنشر، األردن،  - 4
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الذي يقوم بتسيري ونقل هذه احلسابات بإسم و  يف حسابات ممسوكة من قبل وكيل معتمد
 . وحلساب هذا الشخص صاحب السهم

وتداوهلا تكمن يف تقييد هذه وعندما يتعلق األمر حبسابات إمسية فطريقة تسيريها 
احلسابات فهنا متسكها الشركة بدال عن الوكيل املعتمد وهذه الشركة تلجأ إىل الوكيل املعتمد 

 . (1)تسيري هذه األسهم و  وهو يتوىل نقل، على مستوى أجهزة اإلدارة

التسليم إىل جانب وسيلة التحويل يف و  إذا كانت طرق التداول تكمن يف التحويل 
فإن نقل  .ذلك من حساب آلخرو  اجلاري قصد نقل ملكية السهم من مساهم آلخر احلساب

أو تداول األسهم يف الشركات العمومية ال يتم عمليا إال بإتباع التداول املعمول به يف البورصة 
  أي عن طريق نقل أو بيع األسهم يف السوق املالية ومن األمثلة التطبيقية لذلك:

  (2)تداول األسهم من قبل أهم املؤسسات اإلقتصادية العامة يف اجلزائر   

   تداول األسهم في البورصة 

  األوراسي صيدال الرياض سطيف

 تاريخ فتح اإلكتتاب 88 -12 -02 88 -15 - 02 89- 00- 15

 العدد اإلجالي لألسهم 201110111 0101110111 001110111

001110111 501110111 005110111 
عدد األسهم المتداولة في 

 البورصة

 

 

 
                                                 

 قانون تجاري. 0فقرة 17مكرر 707المادة  -1 
2 - Nacer-Eddine Sadi,La privatisation des Entreprises Publiques en Algerie,Office des 

publications universitaires,Alger,2005,P189. 
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 ثانيا: األحكام الخاصة بتداول األسهم

هلذا فإن املساهم كثريا ما يلجأ إىل تقرير رهون  ،متثل األسهم جزءا من ذمةاملسامهة املالية
وعلى  ،أو تتعرض للسرقة أو الضياع أن تكون حمال للحجز كإجراء حتفظي أو ميكن، عليها

وأن التداول يتم مبجرد ، حيازة األسهم حلاملها يف ذاهتا تكون دليال كافيا على امللكية نأاألخص 
املناولة اليدوية بل أحيانا يستغل بعض املسامهني ميزة التداول لإلفالت من سداد أقساطها 

 . (1) املتأخرة

 التايل:وأمام مجيع هذه اإلعتبارات نبحث األحكام اخلاصة بتداول األسهم على النحو 

 . احملجوزةو  تداول األسهم املرهونة -0

 . عةئالضاو  تداول األسهم املسروقة-0

 المحجوزة:و  تداول األسهم المرهونة -0

ولعل  ،مل تعد ظاهرة رهن األسهم من التصرفات النادرة بل إنتشرت على نطاق واسع
املالية  السبب يف ذلك أن قيمة األسهم وما حتققه من عائد يدخل ضمن عناصر الذمة

أن شركات املسامهة تعترب من الضمانات املؤكدة و  ،وميكنه تقدميها كضمان لدين عليه. للمساهم
 . (2) اليت تشجع الدائن املرهتن على التعامل برهن األسهم

ومتكني الدائن من  ،كذلك يعترب احلجز على األسهم ضمانة أخرى لتحصيل الدين   
منع املدين من التعدي على األموال احملجوزة حىت يتم فاحلجز يستهدف  ،على حقوقه احلصول

 . كيف ميكن تداول األسهم يف حالة رهنها أو حجزها؟ .سداد الدين

 

 
                                                 

 .106محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص -1 
 .171محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص -2 
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 تداول األسهم المرهونة :  -أ

جيوز أن تكون هذه األموال و  املعنويةو  يشمل رهن املال املنقول كل من املنقوالت املادية
يف ، وختضع عالقة املساهم الراهن بالدائن للقواعد العامة، حلاملهاملنقولة أسهما إمسية أو ألمر أو 

من شرط  وخلو إتفاق الطرفني، األعراف التجاريةو  حالة عدم وجود نص خاص بالتشريعات
وأن ، هي جزء من الذمة املالية للشركة كما جيب أن يراعى أن األسهم املرهونة. تنظيم ذلك

مث يكون لشروط النظام األساسي دور  من و . ة الشركةإنتقاهلا مشروط بأال يتعارض مع مصلح
خباصية تداول وممارسة بعض احلقوق اليت تتصل  املدينو  كبري يف تنظيم العالقة بني الدائن

خيضع ، التنازل عنها لصاحل الدائنو  فمثال التنفيذ على األسهم، األسهم وصفة املساهم كشريك
حىت ال يكون  على شخصه واختياره كمساهمأحيانا للحصول على موافقات سلطات الشركة 

 . (1)من منافسي الشركة أوالساعني إىل هدمها

وأن األسهم حمل الرهن أحيانا تكون ذات أمهية يف حسن إدارة الشركة أو محايتها ضد 
أو ، املضاربات املغرضة مما يتحتم عند التنفيذ عليها أو ممارسة بعض احلقوق مراعاة احلكمة منها

هلذا البد من تنظيم العالقة بني . الشركاءو  ال معينة أو مراعاة أولوية حقوق الشركةالتقيد بآج
 :الدائن املرهتن بتحديد حقوق وإلتزامات الطرفني وفق مايليو  املساهم الراهن

 وال يكفي أن يكون، بالنسبة للمدين الراهن"املساهم" يشرتط أن يكون أهال للتصرف
أوأن ، وجيوز أن يكون هو ذات املدين، مالكا لألسهم حمل الرهنوجيب أن يكون ، أهال لإلدارة

فإن عقد ، إذا كان الراهن غري مالك لألسهمو  ،يقدم رهنا ملصلحة املدينر شخصا آخيكون 
 فإن حق الرهن ال أما إذا مل يصدر هذا القرار إذا أقره املالك احلقيقيالرهن يصبح صحيحا 

 . يصبح فيه هذا الشيء مملوكا للراهن يرتتب على األسهم إال من الوقت الذي

حيول دون إستعمال املرهتن   يأيت عمال  وليس له أن  يلتزم الراهن بضمان سالمة الرهن ونفاذه و
 األسهم عند تعطيل التنفيذ على  أن يتوصل إىل ه فال جيوز ل،  (2)حلقوقه املستمدة من الرهن 

                                                 

 .060عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص - 1
 من القانون المدني. 071المادة  - 2
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، (1)ختلفه عن الوفاء من خالل قيد احلصول على موافقة الشركة على املتنازل إليه الدائن املرهتن 
فإن هذه املوافقة تعين قبول املتنازل إليه يف ، شركة على الرهن إبتداءالومن املسلم أنه إذا وافقت 

إالإذا ، انون املدينمن الق 020حالة التنفيذ بالبيع اجلربي لألسهم املرهونة طبقا ألحكام املادة
. (2)قصد خفض رأس ماهلا  بالشراء من دون تأخري إسرتجاع األسهم فضلت الشركة بعد اإلحالة

حيث ال  كماال جيوز له ان يثقل األسهم املرهونة برهن آخر يكون نافذا يف مواجهة املرهتن األول
الراهن تلف األسهم كذلك يضمن  ،األسهم حمل الرهن ضامنة لعدة ديون مانع قانونا أن تكون

ويظل املدين طوال فرتة الرهن شريكا يتمتع . (3)إذا كان ذلك راجعا خلطئه أو لقوة قاهرة  املرهونة
ويستطيع التنازل عنها  ويظل مالكا لألسهم املرهونة ،السياسية اللصيقة هبذه الصفةو  باملزايا املادية

   .(4)إال أنه ال ينفذ يف مواجهة الدائن 

وال حيق  جيب ان تستمر األسهم املرهونة يف حيازةالدائن ،للدائن املرهتنأمابالنسبة 
وعلى الدائن أن ميتنع عن تسليمها ألي شخص آخر ، للمساهم الراهن تداوهلا طوال مدة الرهن

بقي له احلق يف  إذا بقي شيء من ذلك ولو قليالو  فوائدو  حىي يستويف دينه كامال من أصل
لى حيازة عتلك األسهم  وإذا رجعت ن عندئذأن يرفض الردحق املرهتفيكون من  ،احلبس

حيث يعترب رجوع احليازة مبثابة قرينة قانونية على  يستفاد من ذلك إنقضاء الرهن املساهم الراهن
 . إستيفاء املرهتن حلقوقه

وبالرغم أن األسهم على إختالف أنواعها تقع حتت مظلة األموال املنقولة فإهنا ختضع 
فإذا كانت األسهم حمل الرهن ، خمتلفة يف الرهن تبعا للشكل الذي تتخذه هذه األسهمألحكام 

يف حني ختضع األسهم  لألحكام اليت تسري على رهن املنقوالت املاديةفإهنا ختضع ، حلامله
مبعىن آخر يكون رهن األسهم اإلمسية مبقتضى . اإلمسية وألمر ألحكام رهن املنقوالت املعنوية

ويقيد يف ، وليست على سبيل التمليك يذكر فيه مبا يفيد أن القيمة للضمان أو الرهن تنازل كتايب

                                                 

 .077محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص - 1
 القانون التجاري.من  72مكرر 707المادة - 2
 من القانون المدني. 076المادة - 3

 .607محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص -4 
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رهن وتتحدد مرتبة الدائن إعتبارا من ليؤشر بذلك على األسهم حمل او  سجل الشركة املصدرة
 .(1)التمليك    وبذلك فإن تداول هذا السهم يكون على سبيل الضمان دون، ذلك القيد

فضال عن ضرورة حيازة الدائن املرهتن هلذه األسهم إعماال للقواعد  األسهموالتأشري بذلك على 
  .العامة يف حيازة املنقول

فإنه يتم عن طريق التظهري التأميين حبيث يذكر فيه إسم املظهر ، أما رهن األسهم ألمر
يفيد أن كما يذكر على ظهر السهم ما ،  توقيع املظهرو  إليه مقرونا بشرط ألمر وتاريخ التظهري

وجيوز أيضا رهن األسهم  ،القيمة للضمان أو للرهن هلذا فإن تداوله يكون على سبيل الضمان
 . حيث يندمج احلق يف الصك الثابت فيه هلذا فإن احلق ينتقل للمرهتن بالتسليم حلاملها

فما حكم ، فما دام أن تداول األسهم املرهونة خيتلف حبسب شكل صدورها ،وعليه
 . ز عليها ؟و حملجتداول السهم ا

 ز عليها :و تداول األسهم المحج -ب

فبالنسبة لألسهم  ،إجراءات تداول األسهم احملجوزة بإختالف شكل صدورها ختتلف 
حلاملها وما يف حكمها فإنه جيوز حجزها باألوضاع املقررة حلجز املنقول املادي لدى املدين 

ينتقل احلق من يد إىل يد و  ،احلق الذي ميثلهومرد ذلك أن السهم حلامله يعترب منقوال يندمج فيه 
 لذلك ال تتحقق احلكمة من احلجز إال حبجز السند نفسه بإنتقال السند أي بطريق التسليم

فال يصح إيقاع  املخاطرة حبرمان الدائن من إقتضاء دينهو  حىت ال يستطيع املدين التصرف فيه
عدم إمكانية تعرف املدين قد يستغل ألن ، احلجز لدى الشركة إنطالقا من رقم السهم مثال

ويعمد إىل التنازل عنه للغري الذي يصبح مالكا له  الشركة على السهم حلامله يف أي يد يكون
بالتايل إذا مت تنفيذ احلجز فإنه يرد على مال الغري ال عالقة له و  ومبجرد املناولة اليدوية يف احلال

 . بالدين

                                                 

 من القانون التجاري.1فقرة  10المادة  -1 
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 (1)الغري ختضع إىل القواعد املقررة حلجزما للمدين لدىمسية فإهنا إلأما بالنسبة لألسهم ا

ا يف احلسبان أن التصرف يف هذه ذخأجيب إيقاع احلجز لدى الشركة املصدرة بعبارة أخرى 
فضال عن أنه ميكن للدائن منع  ،األسهم بتداوهلا ال يرتب أثره إال بعد إثباته بسجالت الشركة

 . يبه من الربحصاملدين من إقتضاء ن

وهي األسهم اليت أودعها ، ثار النقاش حول إمكانية احلجز على أسهم الضمان لقد
 وقد إستقر الفقه. عضو جملس اإلدارة ضمانا حلسن إدارته خالل مدة عضويته يف جملس اإلدارة

احلجز ال يعرقل قيام ألن ، القضاء يف فرنسا على القول جبواز احلجز على مثل هذه األسهمو 
وال بيع هذه األسهم باملزاد العلين سوف يلحق ضررا بالشركة وهي تستطيع . املدير بأداء أعماله

أن جترب عضو جملس اإلدارة الذي حجزت أسهمه بأن يقدم أسهم ضمان جديدة أو يتخلى 
 . عن عمله كمدير للشركة أو عضو يف جملس إدارته

فقد ، مقدمات لشركةلألسهم العينية اليت متنح للمؤسسني لقاء ما قدموه من أما بالنسبة  
زمنية حمددة  إستقر القضاء يف فرنسا على جواز احلجز عليها وإن كان تداوهلا ممنوعا إال بعد فرتة

إال بعد إنقضاء الفرتة اليت حيضر  لكن الفقه الفرنسي ذهب إىل أنه ال يتم بيع هذه األسهم .(2)
 . (3)القانون فيها تداوهلا

أسهم الضمان أو حجز األسهم العينية خالل فرتة  مل يتطرق املشرع اجلزائري إىل حجز
القضاء يف فرنسا ميكن األخذ به يف القانون و  ولكن جند أن ما ذهب إليه الفقه. منع تداوهلا

 . التجاري ما دام أنه ال يتعارض معه

سواء  ،وإذا كان الغرض من احلجز منع املدين من التعدي على األموال احملجوز عليها
إ ال أن ذلك ال  ،أو بإجراء تصرفات قانونية كالبيع أو اهلبة ل مادية كاإلتالفباإلتيان بأعما

بعد احلجز صاحب احلقوق اليت  بل يضل املساهم ،يفقد املدين ملكيته ألمواله احملجوز عليها

                                                 

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية. 0222فبراير 07المؤرخ في  20ـ  22رقمقانون من  177المادة  - 1
 .071، ص0222القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، عمورة عمار، الوجيز في شرح  - 2
 .077فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص - 3
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لذلك يستطيع املساهم املدين ممارسة حق التصويت على  ،ختوهلا األسهم يف مواجهة الشركة
إنعدام النص وكذلك األمر بالنسبة حلق األفضلية يف اإلكتتاب باألسهم الرأي الراجح رغم 

بل يرى ، ألهنا ال تأثر على مصلحة الدائن رأس ماهلااجلديدة اليت تصدرها الشركة عند زيادة 
بعض الفقه أن الدائن يستطيع اإلستعانة هبا يف حالة عدم تغطية اإلصدارات السابقة لسداد 

وسائر  اخلاصة بالشركة وحق الرقابة على أعماهلاوكذا احلق يف حضور اإلجتماعات ، (1) ديونه
كما أن مجيع قراراهتا تسري على املساهم الذي . احلقوق املتفرقة عن عضويته كشريك يف الشركة

 . مت حجز اسهمه

وملا كان املال املنقول "األسهم"اململوك للمدين يوجد يف حيازة الغري"الشركة" فإن 
انون إستوجب أن يكون لدى الدائن سند تنفيذي يلزم باحلجز ألن الشركة ال تأبه إىل طلبه الق

 هذا ويرتتب على حجز األسهم ،بل قد حيدث تواطؤمع املدين إضرارا بالدائن يف غياب السند
 . (2)البيع إىل يوم منها وما يستحق  الفوائد وما إستحقو  حجز األرباح حتت يد الشركة

يبقى حكم تداول األسهم  ،احملجوز عليهاو  حلكم تداول األسهم املرهونةبعد التعرض 
 هو ما سنبينه يف النقطة التالية:و  شكال هبذا الشأناإلالضائعة يطرح و  املسروقة

 الضائعة :و  تداول األسهم المسروقة -5

اخلطورة اليت يتعرض هلا املساهم إذا ضاعت صكوكه أو سرقت حسبما إذا كان  ختتلف
 فإذا كان السهم إمسيا فإن حق ملكية املساهم حيضى بضمانات فعالة، السهم إمسيا أو حلامله

فال يشري  على عكس احلال يف السهم حلامله، تثبت ملكيته إال بقيد يف سجل الشركةفهو ال 
سنده  إذ فقد ه إلثبات ملكيته ومن مث يكون املساهم أمام خطر حقيقيإىل مالكه وتكفي حيازت

 وبسبب هذا الفارق يف املركز القانوين لكل منهما تتباين احللول ملواجهة حوادث الضياع، (3)
                                                 

 .670محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص -1 
لقد نازع بعض الفقه في صحة الحجز على األسهم تحت يد الشركة إستنادا إلى أنه ليس للمساهم صفة الدائن للشركة،  -2 

نما محمد عمار    هو مجرد مساهم في ملكية على الشيوع، وبالتالي تكون الشركة من الغيرالمدين للمساهم، للمزيد،  وا 
 . 160تيبار، المرجع السابق، ص

 .070عمورة عمار، المرجع السابق، ص - 3
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السرقة تبعا ملا إذا كان السهم إمسيا أو حلامله خصوصا إذا أخذنا بعني اإلعتبار حلالة تداول و 
 . هذه األسهم

الذي يتحدد بإختالف و  الضائعةو  هذا فسنتطرق حلكم تداول األسهم املسروقةعلى 
 شكل صدورها؛يف النقطتني التاليتني:

 الضائعة:و  تداول األسهم اإلسمية المسروقة -أ

إذا كان السهم إمسيا فإنه ليس هناك خطورة على املساهم من واقعة السرقة أو الضياع 
يتم بإدراج ذلك  وإثبات إنتقال احليازة قيد يف دفاتر الشركةألن إسم املساهم م، يف حالة تداوله

ومن مث فإن زوال حيازة املالك على السهم ال تأثري . يف سجل ملكية األسهم املعد هلذا الغرض
  .هلا على املالك احلقيقي

الفوائد املتعلقة بالسهم أو قيمته يف حاليت و  وال جيوز لشركة أن تدفع مبالغ األرباح
له ولعل إنعدام اخلطر الذي يتعرض  ،التصفية إال آلخر مالك مقيد يف سجالهتاو  اإلستهالك

من السهم  كان أحد أسباب إنتشار التعامل هبذا النوع املالك نتيجة حلوادث السرقة أو الضياع
بإخطار الشركة ومع ذلك تضل هناك مصلحة ملالك السهم اإلمسي أن يبادر ، على نطاق واسع

 الضياع أو السرقة حىت متتنع عن دفع املبالغ املستحقة لألسهم املسروقة أو الضائعةعن واقعة 
ميعاد  املستحقة ملقدم السهم عند املبالغ  بدفع   فقد تقوم الشركة أحيانا إحتياطي كإجراء 

 .(1)اإلستحقاق دون أن تتثبت من شخصيته وفقا ملا هو وارد يف بيانات إمسه يف سجالهتا

 

 

                                                 

ويجدرالقول إلى أنه إذا تقدم حائز السهم المسروق أو الضائع للشركة لقبض المبالغ المستحقة للسهم، وجب عليها أن  - 1
تمتنع عن الدفع، وال تثريب عليها في ذلك ولو كان حسن النية ما دام لم يرد إسمه كآخر مالك للسهم مقيدا في 

إثبات شخصيته وصحة حيازته، فإن عجز عن ذلك يحق للشركة أن سجالتها.وال تسأل الشركة أيضا بشأن مطالبة الحائز 
 تسترد منه الصك، ويعاد للمالك الحقيقي الذي ال يزال مقيدا إسمه في سجل الشركة.

 



الفصل األول: الحقوق األساسية للمساهم بإعتباره شريكا ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة 

 المساهمة

 111 

 الضائعة:و  تداول األسهم لحاملها المسروقة -
إذا ضاع أو سرق  ،يتعرض مالك السهم حلامله إىل خطر ضياع حقوقه كاحلق يف تداوهلا

ألن هذا النوع من الصكوك ال تتوافر فيه الضمانات الكافية الواردة بشأن إنتقال  منه صكه
 مبجرد التسليم من يد إىل أخرى تنتقل ملكيتهو  ،فهو ال يشري إىل مالكه ،ملكية السهم اإلمسي

وهبذا يعترب احلق مبثابة منقول مادي تنطبق  وبغري تدخل من الشركة ويندمج احلق يف الصك ذاته
ومن مث يشهد الصك على نفسه بأن احلائز له هو  ،عليه قاعدة احليازة يف املنقول سند امللكية

فاخلطر ، تقدمي أي دليل آخر تعفي احلامل منوأن حيازة الصك قرينة على امللكية  صاحبه
وأن تلتزم الشركة بالوفاء حلائز الصك  يكمن أساسا يف أن من يفقد احليازة يفقد معها امللكية

وإذا قامت الشركة بالوفاء للحائز   ألن قرينة امللكية قائمة من جانبه بغري حبث يف مصدر ملكيته
 سهم يكتسب كل الضماناتيستتبع ذلك أن حائز ال ،كان الوفاء صحيحا ومربئا لذمتها

من بني هذه احلقوق حق تداوله وهذا خبالف و  احلقوق اليت مينحها السهم حلائزه بإعتباره مالكاو 
 . احلال بالنسبة للمالك احلقيقي والذي يفقد هذه الضمانات مىت متت حيازة هذا السهم

وغلبه على  وأمام هذا الوضع فقد أجاز املشرع اجلزائري نظام إدارة السندات املالية
بالتايل أصبحت حقوق صاحب السهم ترتتب و  النظام القانوين املتبع بشأن املنقوالت املادية

 يرد احلق على القيمةوإمنا ، على قيد يف احلساب ومل يعد لألوراق املالية سند مادي تتجسد فيه
باملناوبة اليدوية ليس و  وصار نظام إنتقال ملكية السهم حلامله ينتقل بالقيد من حساب آلخر

 . ومن مت جند أن نظام األوراق املالية املفقودة أو املسروقة مل يعد قابال للتطبيق

أخريا، يعترب تداول األسهم خاصية لصيقة بشركة املسامهة، إذ أهنا ختتلف عن شركات 
ثر األشخاص يف عدم اإلعتداد باإلعتبار الشخصي للشركاء،  وبالتايل فإن تداول األسهم ال يؤ 

 . (1)على بقاء شركة املسامهة، بل على العكس فهو يدل على إزدهارها ورواج مشروعها 

يكون و  ،وتكون األسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية إما بالطرق املتبعة يف تداوهلا
أو  ،سجالت الشركة مبا يفيد إنتقال السهم من املتنازل بطريق التحويلو  ذلك بقيدها يف دفاتر

                                                 

 .020المرجع السابق، صالبحري، و  محمد فريد العريني وهاني محمد دويدار، مبادىء القانون التجاري -1 
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وإما الطريقة املستحدثة يف تداول األسهم وهي طريقة  ،سليم بشأن األسهم حلاملهابطريق الت
 . التسجيل يف احلساب اجلاري

فهذه العملية ممكنة  ،وإذا ترتب رهنا أو حجزا على السهم فال يؤثر ذلك على تداوله
األسهم كما أن ضياع أو سرقة . ويسهل حتقيقها بتطبيق األحكام اخلاصة هبذين النظامني

اإلمسية ال يعرقل تداوهلا كوهنا مقيدة يف سجل الشركة؛ومل يعد يطرح اإلشكال بشأن األسهم 
ففكرة املناولة  الضائعة ما دام أهنا صارت خاضعة لنظام إدارة السندات املاليةو  حلاملها املسروقة

 . الذي ينتقل بواسطته السهمو  اليدوية زالت هنائيا حبلول القيد يف احلساب

ما حيقق له أنه بقدر ، نستطيع القول على مستوى حق املساهم يف تداول أسهمه كما
فإنه قد ينقلب إىل وبال عليه يلتهم منه كافة حقوقه  ،اخلروج من الشركة حبريةو  مزية اإلنضمام

فمثال أصبح التداول أداة لنقل وتبادل السلطة داخل الشركة بني  ،املالية يف الشركةو  اإلدارية
كذلك قد  وهذا يضعف دور املساهم إىل حد كبري يف متابعة وتوجيه أعماهلا املتعاقبةاألغلبية 

السبب يف هبوط حاد ألسعار األسهم خيسر معه املساهم ما و  يشجع حق التداول على املضاربة
 . عول عليه من نصيب يف أرصدة الشركة

تقيد من حرية لقد أورد القانون بعض اإلستثناءات على مبدأ حرية األسهم ميكن أن 
 .وهو ما سنتطرق له يف املطلب الثاين، تداوهلا وذلك بالنص عليها يف القانون األساسي للشركة

 المطلب الثاني: القيود الواردة على حق المساهم في التصرف في أسهمه   

 ؛إال أنه جيوز(1)منه تعترب مسألة تداول األسهم حقا أساسيا للمساهم ال جيوز حرمانه
لذلك حرص املشرع على تنظيم  ،اليت تتعدد كما تتباين يف أمهيتهاتنظيمه عن طريق وضع قيود 

                                                 

على صحة هذه القيود طالما أنها ال تصل إلى حد حرمان المساهم من حقه في تداول أسهمه الرأي المستقر في الفقه و  -1 
   عمال، بحيث تجعل المساهم أسيرا بسهمه ال يستطيع الخالص منه. وللمزيد

   Yves Guyon, La société anonyme,1990,p18  
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اإلطمئنان يف و  توطيد عوامل الثقةو  التجاريةو  بعضها بنفسه لصلتها ببعض األساسيات املالية
على أن تكون ، ذلك بالنص عليها يف نظام الشركةو  التعامل هبا حبيث ال جيوز العمل خبالفها

   .اإلختيارات يف إطار إعتبارات تنظيم التداول بعيدا عن التعسف وإساءة اإلستعمال تلك

على ضوء ما سبق يتضح لنا أن قيود حرية التداول تنقسم يف جمموعها إىل قسمني و 
تكتسب إمسه منه حبيث يصطلح عليها بالقيود و  بعضها يصدر عن القانون ذاته، رئيسيني
القيوداإلتفاقية أو القيود يطلق عليها و  ر عن إتفاق الشركاءيصدر بعضها اآلخو  ،القانونية
                 .النظامية

   نبحث ذلك تفصيال يف الفرعني اآلتيني:و  

         الفرع األول:القيود القانونية الواردة على تداول األسهم

إن املستهدف من تقرير القيود القانونية على حرية تداول األسهم حتقيق مصاحل عليا 
يف سبيل حتقيق هذه الغايات؛فقد حرص و  املسامهنيو  تعود يف جمموعها إىل محاية حقوق الشركة

 املشرع على تتبع مواطن القصور الناجتة عن حرية تداول األسهم اليت تضر باملصاحل املعنية
 ،اآلخر لذلك فرض بعض القيود مبا يتضمن حتقيق تلك املصاحلو  ني احلنيمعاجلتها بو 
، تغريات يف احلياة التجاريةو  تواىل تبعا ملا حدث من ظروفو  بإختصار لقد تكرر هذا التدخلو 

احلضر و  مع ذلك ميكن حصرها إمجاال يف احلظر املؤبدو  تعدد لتلك القيودو  مما نتج عنه تنوع
   ني اآلتيتني:و هذا يف النقطت املؤقت

            أوال :الحظر المؤبد على تداول األسهم

يقصد باحلظر املؤبد على األسهم تقرير ظوابط مؤبدة لتنظيم هذا احلق وفق ما تتطلبه 
هي تسري يف حاالت و  ؛الغري املتعاملني مع الشركةو  محاية املسامهنيو  دواعي اإلقتصاد الوطين

  :التوايلنة نذكرها على يقانونية مع
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          في السجل التجاريحظر تداول الشركة غير المقيدة  -0

األصل أن تكتسب الشركة الشخصية املعنوية مبجرد تكوينها غري أن هذه الشخصية ال 
هو ما جيد و  ،بعد إستيفاء إجراءات الشهر اليت ينص عليها القانون تكون حجة على الغري إال

          قانون جتاري بنصها: 760أساسه يف نص املادة 

قبل إمتام هذا و  ،ال تتمتع الشركة بالشخصية املعنوية إال من تاريخ قيدها يف السجل"
                  " ...حلساهبا متضامنني من غري حتديد أمواهلمو  اإلجراء يكون األشخاص الذين تعهدوا بالشركة

هذه احلماية تربز من خالل وجوب قيد الشركة ؛محاية املتعاملني مع الشركةد ذلك مفاو 
اليت ينكشف فيها سبب البطالن و (1)الواقعية  و يف السجل التجاري إستبعادا للشركات الومهية

أي ، لكنها تبدو عندما يظهر سبب البطالن بعد ذلكو  .ثارهأترتتب عليه و  العقد ذقبل أن ينف
نشأعنه من الناحية الواقعية الشخص املعنوي اجلديد عن و  هذقد مت تنفيبعد أن يكون العقد 

هو ما يرتتب عنه إمكانية هترب مؤسسيها من إلتزاماهتم وإهدار حقوق الغري الذي و  عقد باطل
سيسها هلذا ألقى املشرع إىل جانب أال يعلم بالعيوب اليت تنجر يف عقد تو  يتعامل مع الشركة

التضامنية على املؤسسني جتاه الغري و  السجل التجاري املسؤولية الكاملةاإللتزام بالعقد يف 
و هذا محاية لظاهر ؛(2) السجل التجاري املتعاملني مع الشركة قبل إمتام إجراءات القيد يف

فمن غري املقبول شخصا معنويا  معها بوصفها تعاملو  وجودها إىل إطمأن ألن الغري قد األشياء
ثارالبطالن أإمنا تقتصر و  جوده بأثر رجعيو  إنكارو  حياة هذا الشخص بعد ذلك مباغتته مبحو

                                                 

  الشركة التي أوجدها الواقعو  itSociété de faال يصح الخلط بين شركة الواقع أو الشركة الفعلية  -1 
Société créée de fait  هذه األخيرة تعني الوضع الذي يوجد فيه عدة أشخاص يتصرفون في الواقع كما لو كانوا شركاء

يستنت  منها القضاء وجود شركة و  في شركة دون أن يكون هناك أي تعبير عن إرادة تكوين شركة ؛فهي حالة واقعية
فيها األركان الموضوعية الخاصة للشركة؛ فهي بهذا التعريف تتميز عن الشركة الواقع من حيث أنها ال شريطة أن تجتمع 

تستند في وجودها إلى عقد كما هو الشأن بالنسبة إلى هذه األخيرة هذا فضال عن أنها ال تتمتع بالشخصية المعنوية على 
التي أنشأت على إنقضائها.للمزيد  ية تصفية الشركة الباطلةعكس شركة الواقع التي يعترف لها بهذه الشخصية لتسهيل عمل

 .066محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  راجع،
.و حمر 10، ص 0222عزت عبد القادر، الشركات التجارية، النسر الذهبي للطباعة يسرى حسن إسماعيل، مصر،   -2 

 .  16، ص 0201الجديدة للنشر، مصر،  ، دار الجامعةالعين عبد القادر، النظام القانوني لتأسيس شركة المساهمة
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فرض ضرورة قيد الشركة يف السجل التجاري كقيد إلمكانية تداول أسهم و(1)على املستقبل فقط 
 .املسامهني

 . يوجد حظر مؤبد على تداول أسهم الضمان ،إضافة إىل هذا احلظر

 حظر تداول أسهم الضمان: -5

إمنا هو مصطلح يطلق على األسهم ، التشريعات ما يسمى "بأسهم الضمان" ليس يف
حيث  ،-شركة املسامهة -اليت جيب أن يودعها من يرشح نفسه ويصبح عضوا يف جملس اإلدارة

قد يستمر احلجز إىل بعد إنتهاء العضوية يف و  تبقى هذه األسهم حمجوزة طيلة مدة عضويته
اليت متثل على و  (2)ك ضمانا حلسن إدارة العضو للشركةكل ذل ،جملس اإلدارة لفرتة حمددة

كما يصح  .يستوي أن تكون هذه األسهم عينية أو نقديةو  (3)من رأس مال الشركة  02األقل
ولكن ال -لو مل يتم الوفاء هبا بالكامل ما دام نظام الشركة جييز ذلكو  أن تكون أسهم الضمان

                      .(4)-على الرأي الراجح ال أسهم التمتعو  جيوز أن تقدم حصص التأسيس

يلصق هبا طابع و  تبقى هذه األسهم إمسيةو (5) وال جيوز تداول أسهم أعضاء جملس اإلدارة
وختصص لضمان مسؤولية  (2)تودع يف صندوق الشركة و  ،(1)إىل عدم جواز التفرغ منها  يشري

              .املسؤولية شخصية فردية أو مشرتكة تضامنيةسواء كانت  ،اإلدارةو  مودعيها عن أخطاء التسيري

                                                 
 تلك هي نظرية الشركة الفعلية التي أوجدها القضاء وجودا فعليا واقعيا ال وجودا شرعيا قانونيا.  -1 

 .062فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص  -2
رط القانون المصري أن يكون عضو من القانون التجاري الجزائري في حين يشت 0فقرة  600هو ما أقرته المادة و  -3

المحددة بنص و  مجلس إدارة شركة المساهمة مالكا لعدد من أسهم الشركة تكون على سبيل الضمان ضد مخاطر إدارته
من الالئحة التنفيدية لقانون الشركات المصري على أال تقل قيمتها اإلسمية عن خمسة ثالف جنيه أو القيمة  060المادة 

 .600محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص    الشركة أيهما أكبر، للمزيد  التي يحددها نظام
 .خصوصا وأن حصص التأسيس يمنع إصدارها في القانون الجزائري.072علي العريف، المرجع السابق، ص  -4
يرى جانب الحوالة في حين و  يرى بعض الفقه بأنه ال يجوز التصرف في أسهم الضمان بوجه عام بما في ذلك الرهن -5 

ثخر من الفقه بأنه ال يمنع حظر تداول هذه األسهم من ترتيب حقوق للغير عليها طوال مدة العضوية، مع وقف أثرها إلى 
سترداد حرية التصرف فيها، فمثال يجوز تقرير رهن أو حجز على أسهم الضمان مع عدم إمكانية و  حين إنتهاء مدة الحظر ا 

لعل الراجح ما ذهب إليه الرأي األول إذ ال إجتهاد مع صراحة و  داد حرية التصرف فيها.إتمام إجراءات البيع إال بعد إستر 
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على هذا فاحلكمة من حظر تداول هذه األسهم تعود إىل محاية املسامهني من تصرفات 
بسمعتها فقد يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو و  أعضاء جملس اإلدارة الضارة مبركز الشركة
ملصلحتها ألغراض شخصية أو لتفضيل شركة أخرى هلم مسعتها يف غايات يعلمون أهنا خمالفة 

من دائين الشركة ؛لغريلمن ناحية أخرى محاية و  فيها مصاحل مباشرة أو غري مباشرة هذا من ناحية
على أعضاء جملس  ( )املدنية الشخصية دعوى املسؤوليةيف حالة رجوعهم بالتعويض عن طريق 

   .(3)وهنا يف إدارة الشركة اإلدارة نتيجة التصرفات اخلاطئة اليت يقرتف

كثريا ما تقر القوانني املقارنة قيودا قانونية أخرى حبظر مؤبد وارد ،  خبالف القانون اجلزائري
إذ حيظر فيه تداول أسهم العمل ، (4)من ذلك قانون الشركات املصري ، على تداول األسهم

احلرص و  يف إدارة املشروعهذا بغية تكثيف مشاركتهم و  ،املخصصة للعمال يف شركة املسامهة
دائما على أن تكون مملوكة للعاملني بالشركة دون غريهم حىت ميكنهم أداء الوظيفة اليت أنشأت 

أضف إىل . (5)املشروع    خصصت هذه األسهم هلا؛و هي مشاركة العاملني يف إدارة و  من أجلها
يرتتب ، عملية شراء أسهمذلك قيود ملكية األسهم وهي قيد جديد على كل من يرغب يف عقد 

يف رأس مال إحدى الشركات اليت طرحت  من األسهم اإلمسية 02عليها جتاوز ما ميلكه عن 
يتمثل هذا القيد يف إخطار الشركة قبل عقد العملية بأسبوعني على و  أسهما هلا يف إكتتاب عام

األقل من رأس  على0بتبليغ كل مساهم ميلك األقل لكي تقوم خالل أسبوع من تاريخ إخطارها 
لتشمل أكرب  يستهدف املشرع من هذا القيد احلفاظ على توسيع قاعدة ملكية السهمو  ،املال

                                                                                                                                                  

النص كما وأن التصرف في أسهم الضمان قد ينجر عنه خطر عدم كفايتها لجبر الضرر مما يحول دون تحقيق الغاية من 
 .070علي العريف، المرجع السابق، ص  راجع،حظر تداولها. للمزيد 

 .006يل، المرجع السابق، ص نادية فوض -1 
في حين إستوجب القانون المصري إلثبات قيد حظر تداولها إيداعها في أحد البنوك المعتمدة لهذا الغرض في خالل  -2 

ال تسترد حرية التصرف و  عدم قابليتها للتداول طوال مدة العضوية،و  يستمر اإليداعو  شهر من تعيين العضو بمجلس اإلدارة
 تصديق الجمعية العامة على ميزانية ثخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.فيهاإال بعد 

علي البارودي، محمد السيد الفقي، القانون التجاري، األعمال التجارية، التاجر، األموال التجارية، الشركات التجارية،  -3
 .620، ص 0000األوراق التجارية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، و  عمليات البنوك

 .006، ص 0001سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، مصر،   -7
قد  0066الجدير بالذكرأن تشريع الشركات الفرنسي لعام و  Les actions des salariesيطلق عليها باللغة الفرنسية و  -5

 نظم أسهم العمال بالباب السادس منه.
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عدم تركيز أسهم الشركة يف و  ،السيطرة على توازن توزيع األسهم فيما بينهمو  عدد من املسامهني
      .عية العامةحىت ال يصل األمر إىل إنفرادها بسلطة األغلبية داخل اجلم يد قلة من املسامهني

  نية:الثا النقطةهذا يف و  ظر املؤقت على تداول األسهمهبذا يبقى التطرق إىل احل

 :الحظر المؤقت على تداول األسهمثانيا

هي ختتلف و  ،يقصد باحلظر املؤقت وضع ضوابط قانونية مؤقتة حلق تداول األسهم
  نوجزها كما يلي:، نية هلذا احلقثبإختالف احلاالت املست

يقصد                                                       :حظر تداول الوعود باألسهم: 0
بالوعود باألسهم الشهادات اليت متنحها الشركة للمكتتبني بعد اإلنتهاء من عملية اإلكتتاب 

صلية عند إصدار أليكون للمكتتبني مبقتضاها احلق يف تسلم األسهم او  ،عند تأسيس الشركة
               .هلا كةالشر 

فإن السؤال يطرح بشأن الوعود باألسهم فهل ؛وما دام األمر هنا يتعلق بتداول األسهم
           جيوز تداوهلا؟أم أن ذلك يرتب جزاءا قانونيا؟

ما عدا إذا كانت أسهما تنشأ مبناسبة زيادة يف ، حيظر قانونا التداول يف الوعود باألسهم
يف هذه احلالة ال و  ،أسهمها القدمية قد سجلت يف تسعرية بورصة القيمرأس مال الشركة كانت 

حبيث مىت حتققت  - يف رأس املال إال إذا مت حتت شرط موقف لتحقيق الزيادة؛يصح التداول
  يكون هذا الشرط مفرتضا يف غياب أي نصو  -املال أمكن تداول األسهم   سأيف ر  الزيادة

 022 222إىل    دج 0222من بغرامة و  ثالثة أشهر إىل سنةيعاقب باحلبس من و ،(1)صريح 
القائمون و  رئيس جملس إدارهتاو  املؤسسون لشركة املسامهة، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط دج

كذلك أصحاب األسهم أو حاملوها الذين تعاملوا عمدا يف الوعود و  مدرائها العامونو  بإدارهتا
   .(2) باألسهم

                                                 

 من القانون التجاري. 1فقرة  70 مكرر 707المادة  -1 
 من القانون التجاري. 1فقرة  222المادة  -2 
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هي أن تأسيس شركات املسامهة مبا فيها مرحلة ، من وراء هذا احلظروالظاهر أن احلكمة 
أحيانا كاذبة يعمد فيها املكتتبون إىل املبالغة و  اإلكتتاب غالبا ما يصاحبها محالت دعائية صاخبة

ذلك بقصد إستقطاب ثقة املستثمرين و  يلجئون أحيانا إىل املضاربة الومهيةو  ،يف أمهية املشروع
سعار من املمكن أن تكون أمن مت يقومون بذلك ببيع الوعود باألسهم بو  حول أسهم الشركة

بل قد ؛الضرر بسمعة الشركة اليت حتت التكوين مما يلحق (1)مرتفعة قصد حتقيق أرباح إستثمارية 
شركة  لتمرير شهادات تستغل هذه الدعاية يصل األمر إىل عدم إمتام إجراءات تأسيسها وأحيانا

إفالت املتسببني يف ذلك و  ،بالتايل تتعرض حقوق املكتتبني للضياعو  ،منهاالتخلص  بغرض ومهية
               .من املسؤولية عن فشل املشروع

 ،املالحظ أن قيد تداول الوعود باألسهم ال حمل له إذا كان التنازل بطريق القانون املدين
ما قد حيصل و  التداول يف ألن اخلطورة تكمن، إمنا يقتصر تطبيقه على طرق التداول التجاريةو 

لذلك جيوز التنازل عن هذه  صةور الوعود هبا بالبو  من مضاربات تتحكم يف أسعار األسهم
مبجرد  منتجة آلثارهاو  وتكون صحيحة املؤقتة بسعر السوق بطريقة احلوالة املدنية الشهادات

املتنازل دون اللجوء إىل و خباصة أن هذا األخري يتعامل مع ؛املتنازل إليهو  اإلتفاق بني املتنازل
حقيقة السهم أو الشهادة و   يكون على بينة من أمره بالنسبة لوضع الشركة املايلمتومن  مسسار

كما أن احلوالة ال تربىء ذمة املكتتب قبل املؤسسني إال إذا أوىف املتنازل إليه ،  موضوع التنازل
 . ها أو إعالهنا هباإهنا ال تنفذ أصال يف مواجهة الشركة إال برضاو  ،إلتزاماته

 فهل يسري ذلك على األسهم العينية؛إذا كان احلظر املؤقت يشمل الوعود باألسهمو 
   س املال؟هذا ما سنعاجله يف النقطة التالية:أاألسهم يف حالة زيادة ر و 

 

     

                                                 

أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، شركة المساهمة، دار الفكر العربي، مصر، بدون  -1 
 .070تاريخ النشر، ص 
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  األسهم في حالة زيادة رأس المال:و  حظرتداول األسهم العينيةـ 5

رأس املال يف سهم يف حالة زيادة ألاو  األسهم العينيةميكن إجياز احلظر على تداول 
  :النقطتني التاليتني

  حظر تداول األسهم العينية: -أ

ل احلصص العينية اليت تعد باألسهم العينية هي األسهم اليت تعطيها الشركة يف مقا
اليت تعطى ألن األعيان  (1) ا مدفوعة القيمة بالكامل بطبيعتهجزءامن رأس املال؛و تتميز بأهن

حيث تقوم اجلمعية الـتأسيسية بتقديرها بأسهم ، للشركة يف مقابلها تقدم كاملة عند التأسيس
قيد تاريخ وال تكون األسهم العينية قابلة للتداول إال من  .مثنا هلا تعطى ألصحاهبا بدال منها
 . (2)شري املعدل إثر زيادة رأس املال أالشركة بالسجل التجاري أو قيد الت

محاية و  قد قصد املشرع من وضع هذا القيد الزمين ضمان جدية مشروع الشركةو 
تقدير جناح الشركة بدعاية  إذ يلجأ املؤسسون إىل تكوين شركات ومهية أو املبالغة يف ؛املكتتبني

إمتام إجراءات التأسيس مببالغ تفوق و  يبادرون إىل بيع أسهمهم فور تأسيس الشركةو  كاذبة
 حقيقتهاو  مث سرعان ما تنخفض هذه القيمة بعد معرفة مركز الشركة املايل (3) قيمتها احلقيقية

دج أو  02 222دج إىل  02 222بغرامة من و  يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنةو 
 القائمون بإدارهتاو  املؤسسون لشركة املسامهة ورئيس جملس إدارهتا، بإحدى هاتني العقوبتني فقط

حاملوها الذين تعاملوا عمدا يف أسهم عينية ال أصحاب األسهم أو ذلك كها العامون و اؤ مدر و 
      .(4)جيوز التداول فيها قبل إنقضاء األجل 

غري أن الفقه الفرنسي يرى أن حظر التنازل عن هذا النوع من األسهم يقتصر فقط على 
يسري و  ،قانونياصحيح و  يف حني التنازل عن هذه األسهم باحلوالة املدنية جائز، الطرق التجارية

                                                 

 من القانون التجاري. 706المادة  -1 
 من القانون التجاري. 0و 0فقرة 70مكرر  715المادة  -2 
 .06عباس حلمي المنزالوي، المرجع السابق، ص  -3 
 من القانون التجاري. 0فقرة  222المادة  -4 
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فالبعض يرى  ،لكن إختلف الفقه بالنسبة لآلثار اليت ترتبها احلوالةو  ،من تاريخ إعالن الشركة به
بينما يرى البعض   ،(1)املالية الناشئة عن السهمو  أهنا ختول املتنازل إليه كافة احلقوق اإلدارية

ال و  العمومية بصفته الشخصيةاآلخر أنه ال جيوز للمتنازل إليه حضور إجتماعات اجلمعيات 
إال و  ليس بإمسه اخلاصو  إذا شارك يف املداوالت ال يكون إال بإسم املتنازلو  حيق له التصويت

          .(2) صويته باطالوقع ت

 عنيعطى لشخص أصبح أجنبيا  أن يعرتض على هذا الرأي أنه ال يصح منطقيا ولكن
فليس  ،املتنازل إليه الذي إرتبطت مصاحله بالشركةكافة احلقوق بدل  الشركة بتنازله عن أسهمه

من العدل يف شيء أن يكون للمتنازل حق التصويت ومناقشة املسائل املستقبلية ذات التأثري 
يف الوقت ذاته يستبعد و  كتكوين اإلحتياطي أو زيادة رأس املال،  املباشر على مصاحل املتنازل إليه
لذلك ال ميكن األخذهبذا ، ايا اليت هتم الشركةمناقشة القضو  صاحب املصلحة من احلضور

كما ال ميكن قبول الرأي القائل :بإمكانية التنازل عن األسهم العينية أثناء فرتة احلظر ،  الرأي
حىت ال يصري البيع العادي وسيلة للتحايل على تداول األسهم أثناء فرتة ، بالطرق املدنية

هلذا لشركة أن متتنع عن  متينة بقوة القانونو  حةأن مربرات احلظرذات أمهية واضو  احلظر؛كما
ما يرتتب على ذلك من عدم سريان هذا و  ،التأشري هبذا التصرف يف سجل نقل ملكية األسهم

  .التصرف سواء يف مواجهة الشركة أو الغري

 حظر تداول األسهم في حالة زيادة رأس المال: -ب

فقد تدعو إىل ذلك ، رأس ماهلا هناك أسباب عديدة تدفع شركة املسامهة إىل زيادة
أو لتنفيذ  اليت تلتزم الشركة بتنفيذهاحاجتها للحصول على أموال جديدة لتمويل مشاريعها 

أو أن الشركة تستعمل األموال اإلضافية لتحديد وسائل اإلنتاج أو  مارية املقبلةثخططها اإلست

                                                 

 .607محسن شفيق، المرجع السابق، ص  -1 
 .060محمد صالح، المرجع السابق، ص  -2 
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كي تتمكن من ،  إنتاجهاتطوير و  أجهزة جديدة لتحسنيو  التوسع يف احلصول على اآلالت
  .(1) وقد تلجأ الشركة لزيادة رأمساهلا لكي تقوم بسداد ديوهنا  .منافسة منتجاهتا الشركات األخرى

 كانت حاالت زيادة رأس املال فإنه حيظر تداول األسهم مىت حتققت هذه الزيادةمهما  
فقد يعمد أحد ؛الشركةمرين املتعاملني مع ثهي محاية الغري املست؛لعل احلكمة من هذا احلظرو 

إذ أنه قد يشرتي سهما ؛مرثيف ذلك ضرر هلذا املستو  املسامهني إىل بيع سهمه قبل حتقق الزيادة
قد حيدث ذلك أثناء تدهور الوضع و  مقابله أمر مستقبلي فالزيادة يف رأس املال مل تتحقق بعد

مما يستتبع حماولة ، لغرياملايل للشركة فقد تسوء أحواهلا لعدم جناح مشروعها أو ملديونيتها ل
ببيعها للغري املتعامل مع الشركة قبل حتديد الزيادة بسعر يفوق املسامهني التخلص من أسهمها 
 السمعة اليت تتمتع هبا شركة املسامهةو  يف هذا مساس بالثقلو  قيمتها احلقيقية هذا بدعاية كاذبة

اإلئتمان يف تداوهلا والتعامل هبا و  ةوزعزعة لقيمة السهم بإعتباره وسيلة للتعامل تقوم على الثق
  .جتاريا

ميكن أن ينص القانون على حظر تداول أسهم شركات املسامهة هذا بني مساهم 
 تسيمي كوندوكرت واليت صارت تداول" TSM  وأجنيب كما هو شأن شركة تايوانية"مواطن 

أو بني شركات مسامهة ، (2)أسهمها يف البورصة األمريكية ألن قانوهنا مينع تداوهلا ملستثمرأجنيب 
أما يف القانون اجلزائري فال ، (3)شركا ت مسامهة خاصة هذا يف التشريعات املقارنة و  عامة

حيث كان  0022يتضمن أي قيد أو شرط من هذا النوع إال ما كان ساريا به العمل يف سنة
السلطة يف يد  الذي كانتو  مينع نتيجة النظام السياسي السائد أنذاك أي النظام اإلشرتاكي

احلزب الواحد تفرض سيطرهتا على القطاعات العامة للبالد حتقيقا للمصلحة العامة؛هلذا مل 
 بتغري النظام إال أنه .يكن حيق للشركات العمومية أن تتداول أسهمها مع شركات خاصة

سواء أكانت عامة أم الشركات  بني األسهمتداول  مينع يعد يوجد أي نص السياسي مل

                                                 

ن األسهم، رسالة ماجستيرفي القانون الخاص، جامعة أبو بن غالية سمية فاطمة الزهراء، حرية المساهم في التنازل ع -1 
 .60، ص 0222 - 0227بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، 

www.the Gulfbiz.com - 2. 
 066فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص  - 3
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التعامل يف القيم املنقولة و  املبادالتو  فالنظام الرأمسايل قد وسع دائرة حرية اإلجتار (1) ،خاصة
  .مبا يف ذلك مسألة تداوهلا

ال تقتصر ضوابط حق املساهم يف التصرف يف أسهمه على القيود ، على العموم
ون لتنظيم هذا يوافق عليها املكتتبو  بل يضاف إليها قيودا إتفاقية يقررها املؤسسون، القانونية

      .الثاين الفرعنتطرق هلا يف ؛ئهاحلق دون الوصول إىل حد إلغا

      الثاني:القيود اإلتفاقية الواردة على تداول األسهم: الفرع

إذا مل يكن لشخص املساهم أي إعتبار يف شركات األموال حبيث ميكنه ترك الشركة مىت 
عليها قيود إتفاقية ينص عليها النظام األساسي إال أن هذه احلرية غري مطلقة بل ترد ؛شاء

إىل إدخال نوع من اإلعتبار مثل هذه الشروط أو القيود اإلتفاقية تؤدي يف احلقيقة ، للشركة
فهي على هذا األساس  ،(2) الشخصي يف شركات األموال املتعارف عليها يف شركات األشخاص

يصري الطابع التعاقدي يلعب دورا كبريا يف حبيث ، تعمل على التقريب بني النوعني من الشركات
تصري القيود الواردة بالنظام األساسي شروطا إتفاقية هلا دور إلزامي يف و  هذا النوع من الشركات

   .حتديد إرادة املساهم عند اخلروج من الشركة

بغرض حصر نطاق األشخاص  قد جرى العمل على إدراج شرطني يف نظام الشركةو 
غري أنه جيب أن ؛على املتنازل عليه( 3) من ذلك شرط املوافقة تقدم لشراء أسهمهاالذين هلم حق ال

بالرفض  اإذا جاء ردهو  ،يتضمن إلزام اهليئة املخصصة بالبث يف طلب التنازل خالل مدة معينة
 . جيب أن يتقدم مبشرتي بديل

                                                 
ciences slgérienne des ARevue  socialiste, ,L’ entreprise publiqueohamedM oussouahB- 1

Juridiques Economiques et Politiques, Alger,1989,n :4,p742. 
.h.Beaufort,Le droit d’agrément dans les sociétés de presse, Rev.Soc.1994.J- 2 

 La clause d’agrément  و يطلق عليها باللغة الفرنسية إصطالح: -3 
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آخرجيب أن مبعىن ؛فقد تقرر ملصلحة املساهم املتنازل (1) أما بالنسبة لشرط الشفعة
يبادراملساهم بإخطار اجلهة أو اهليئة املختصة برغبته يف ترك الشركة حىت يتسىن له إسرتداد حقوقه 

  .بسعر عادل
    نبحثهما تفصيال على النحو التايل:، نظرا لألمهية العملية لكال الشرطنيو 

               .:شرط املوافقةأوال
  .:شرط الشفعة ثانيا

 :شرط الموافقة: أوال

غالبا ما يكون اهلدف من وراء قيد املوافقة حتقيق إعتبارات معينة كضمان عدم تسرب 
أو ذوي اإلجتاهات ، نباكاألج األسهم إىل أشخاص يقتضي نشاط الشركة إستبعادهم منها؛

                 .إخل...على جريدة ذات لون سياسي خمتلفالسياسية املعينة إذا كانت الشركة قائمة 

ما جمال تطبيقه ؟و ما هي و  فما هي الشروط الواجب إحرتامها لصحة شرط املوافقة، لذا
 . إجراءاته؟

          مجال تطبيقه:و  :شروط صحة شرط الموافقة0

زوال شخصيتها املعنوية بإنتهاء و  تبقى فكرة التداول قائمة يف شركة املسامهة حىت إحنالهلا
جمال و  توافر شروط تهلذا فإن تقييدها بشرط املوافقة مطلوب لصح، قفلهاو  عملية التصفية

    نورد ذلك كما يلي : ؛لتطبيقه

           أن يكون منصوصا على شرط الموافقة في نظام الشركة:-أ

يشكل مساسا  إخضاع تداول األسهم ملوافقة إحدى هيئات الشركة أن ال شك يف
املخاطرة بأن يظل املساهم حبيس أسهمه رغم العثور على مع  جسيما مببدأ حرية التداول

لذلك حرص املشرع أن يكون هذا الشرط منصوص عليه يف النظام ، له بثمن مناسب يمشرت 
                                                 

  Le droit ou La clause de préemption و يطلق عليها باللغة الفرنسية: -1 



الفصل األول: الحقوق األساسية للمساهم بإعتباره شريكا ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة 

 المساهمة

 124 

ملا كان العمل هبذا الشرط يرتتب عليه املساس حبق املساهم يف تداول و  ،(1)األساسي للشركة 
أجاز للجمعية  (2)فبعضهم ؛ الفقه دا بنيأسهمه؛فإن إضافته لنظام الشركة قد أثارجدال حا

لكن إستلزم أال يتضمن زياة يف أعباء و  ،العمومية أن تفرض هذا الشرط رغم عدم النص عليه
               .املسامهني

 ؛إىل أنه ال جيوز للجمعية العمومية تقرير هذا(3) يف حني ذهب جانب آخر من الفقه
  .اإلختصاص يف النظام األساسيالقيد ما مل يكن منصوصا على هذا 

 على إمكانية إدخال قيد شرط املوافقة يف نظام الشركة(4)وقد إستقر القضاء الفرنسي 
و إمنا يعترب إنقاصا حلقوقهم يف  أن هذا القيد ال يعترب زيادة يف أعباء املسامهنيو  ،أثناء حياهتا

، شابه تعسف يف إستعمال احلق إذا مع ذلك قد يتعرض قرار اجلمعية العامة للبطالنو  ،الشركة
أي إختذ بغرض إلغاء حق التداول ملسامهي األقلية بغية اإلحتفاظ باألسهم املتنازل عنها بثمن 

    .املثالخبس للشركة أو ألحد الشركاء على سبيل 
  أن تكون األسهم إسمية: -ب

ضروريا إلجراء  يعترب ذلكو  ،(5)يستلزم شرط املوافقة أن تكون األسهم املقرتنة به إمسية 
  .على هوية املتنازل إليهم الرقابة على عمليات التنازل

وقد يثري شرط املوافقة إشكاال بالنسبة لألسهم اليت تصدرها الشركات اليت تكون 
 ذلك أن املشرع قد مسح بأن تكتسي القيم املنقولة اليت، أسهمها مسعرة يف بورصة القيم املنقولة

 وجود مثل هذه الشروط أنو  (6)تصدرها هذه الشركات شكل سندات حلاملها أو سندات إمسية 
قد حيرم مثل هذه الشركات من وسيلة الدفاع ضد ما يعرف و  ،قد يعرقل عملية البورصة من جهة
  بالعرض العلين للشراء أو التبادل

                                                 

 من القانون التجاري. 0فقرة  77مكرر  707المادة  -1 
 .077أبو زيد رضوان، المرجع السابق، ص  - 2
 .007سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص   -3

4 - J.Hémard,f.Terré et P.Mabilat,Les sociétés commerciales,TIII Dalloz,Paris, 1978, P385. 
 من القانون التجاري 0فقرة  77مكرر  707المادة  -5

 من القانون التجاري. 16مكرر  707المادة  - 6
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(Les offres publiques d’achat ou d’échange opa/ope)  
يتم بواسطتها إعالم مسامهي شركة من قبل شركة أخرى  العملية اليت تلك ،ومعناها

أوعن طريق  (OPA) يدفع نقدا تنوي شراءأسهمهم بسعر معني غالبا ما يفوق سعر البورصة
 (1).( OPE)  تسليم أسهم أو سندات إستحقاق

من قانون  076 )املادة لقد حسم األمر بشأن هذه الشروط من قبل املشرع الفرنسي
وقد جاء ذلك تكريسا إلنشغاالت جلنة عمليات البورصة اليت أظهرت ، الشركات التجارية(

  . (2) رقابتهاحتت معارضتها ملثل هذه الشروط اخلاصة بالشركات املوضوعة 

 :مجال تطبيق شرط الموافقة:ج

شرط املوافقة على كل تنازل يعرض للغري يف ما عدا حالة اإلرث أو اإلحالة سواء  يسري
                 .(3)لزوج أو ألصل أو فرع 

صياغة القضاء؛و مرجع ذلك الو  قد طرحت مشكلة جمال تطبيق شرط املوافقة يف الفقهو 
 0 ةفقر  77 مكرر707اليت تقابلها املادة و  من القانون الفرنسي 076 غري السليمة لنص املادة

جيوز عرض إحالة األسهم . . . . " :اليت تنص على أنه ما عدا احلاالت املبينةو  قانون جتاري
               ." ....وجه كان على الشركة للموافقة مبوجب شرط من شروط القانون األساسي يللغري بأ

 ه املشرع من كلمة "الغري" فمنهم الغري؟لذلك البد من الوقوف عند املعىن الذي يريد
             .هل يشمل هذا اإلصالح املسامهني؟و 

خرج القضاء ؛خالفا لرأي الفقه الذي متسك بعدم مشروعية شرط املوافقة بني املسامهني
معلال ذلك أن نص  أن مفهوم الغري يشمل املسامهني؛يف البداية مبوقف مغاير مفاده( 4) املقارن

                                                 

 .7بوعزة ديدن، المرجع السابق، ص  - 1
 .6بوعزة ديدن، المرجع السابق، ص  - 2

 من القانون التجاري. 0فقرة  77مكرر  707المادة  -3 
4- P.A.Mareau et G.Delmotte, Les actions,in : encyclopédie, Dalloz, les sociétés anonymes, 

1905, n 9366. 
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ال حيرم شرط املوافقة إال بني األشخاص الذين  .املذكورة أعاله 0066 من قانون 076 املادة
 يعد أجنبيا كل من ليس وارثا أو زوجا أو فرعا فاستنادا إىل ظاهر النص. بينهم النص القانوين

  .فاملعىن الذي يريده املشرع هو أن الشرط يقصد به أي شخص غري الذي ورد ذكره بالنص

ذلك أن كلمة "الغري" تقابل الشخص الذي يعد ، احلكم بالغريبوقد يوصف هذا 
أن املساهم الذي تتكون منه الشركة بصفته كشريك ال ميكن معاملته  و  أجنبيا بالنسبة للشركة

 ) عقد الشركة إضافة إىل أن املساهم ال يعترب شخصا خارجاعن. كالغري يف عالقاته مع الشركة
pacte sociale ). 

إىل أن املساهم  (1)ذهبت حمكمة النقص الفرنسية، للتغلب عن هذه الصعوبةيف حماولة و
بدون أن يكون هذا التنازل خاضعا ، يف شركة األموال حر يف التنازل عن سنداته ملساهم آخر

فيكون القضاء بذلك قد أزال . لشرط موافقة الشركة مبوجب شرط وارد يف القانون األساسي
يف حالة التنازل بني  حني يؤكد على أن الشرط ال يعتد به 076اإللتباس الوارد باملادة 

دخول الشركة أشخاصا غري مرغوب فاهلدف الذي يريد أن يتوخاه املشرع هو منع ، املسامهني
إال أنه قضى بأنه ميكن ، قد حكم يف نفس اإلجتاه الذي رمسته حمكمة النقضو  .فيهم

بالتنازل عن األسهم من قبل املسامهني لصاحل شركة إجازةالعمل بشرط املوافقة إذا تعلق األمر 
 . أخرى

فإنه  ؛ىت يتم تطبيق هذا الشرطحجمال ال بد من توافرها و  إذا كان لشرط املوافقة شروطو 
  .النقطة الثانيةهذا يف و  يف مقابل ذلك يتطلب توافر إجراءات معينة تسهل عملية تطبيقه

   :إجراءات شرط الموافقة: 5

   : التالية النقاط إجراءات تداول األسهم يفميكن حصر 

    

                                                 
Cass.Com.10 mars1976,Rev.Soc.1976,p332,Cité par, J.hémard,Dalloz,1977,p455.-1 
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                طلب الموافقة: -أ

 أن يبلغ، اط املوافقةعن أسهمه يف حالة إشرت  يتعني على املساهم الذي يريد أن يتنازل
 ،مع وصل اإلستالم يرسلها املساهم ،(1)بطلب اإلعتماد عن طريق رسالة موصى عليها الشركة

   الطلب البيانات التالية :جيب أن يتضمن و 

             .احملال إليه ولقبه وعنوانهإسم  -

             .عدد األسهم املقرر إحالتها -

                  .(2)الثمن املعروض  -

ثارها سواء من تبليغ طلب اإلعتماد أو من عدم اجلواب يف أجل شهرين أتنتج املوافقة و 
 ،فال يعتد بشرط املوافقة، لكن إذا مل يوجد الشخص احملال إليه، (3)إعتبارا من تاريخ الطلب 

يف هذه احلالة و  .بالتايل ال ميكن إلزام أو إخبار املسامهني اآلخرين أو الشركة على شراء األسهمو 
 . يغدو املساهم أسريا بأسهمه

            الجهاز المختص بإعطاء الموافقة: -ب

الفقرة األوىل من القانون التجاري اهليئات املؤهلة يف  77مكرر707 لقد ذكرت املادة
         دون أن حتدد ما هو اجلهاز املختص؟، الشركة

العامة وهو إما اجلمعية ، إن املعمول به هو اجلهاز الذي حيدد يف القانون األساسي للشركة
لكن غالبا ما يكون . -سيسأإذا كان شرط املوافقة وارد كإجراء بعد الت -العادية أو غري العادية 

 . جملس اإلدارة أو جملس املديرية

                                                 

 هذا ويجدر اإلشارة إلى أن القانون الفرنسي قد أوجد طريقة أخرى لتبليغ الطلب بطريق العقد الغير القضائي. -1 
 من القانون التجاري.76مكرر 707المادة  -2
 راجع، على أن القانون الفرنسي قد حدد أجل الرد على الطلب بثالثة أشهر إعتبارا من تاريخ الطلب، للمزيد -3

  Yves Guyon,Droit des affaires,droit commercial générale et société,T1,9éme 
édition,Economica Delta,paris,p76 
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ميكن ألحد أعضاء هذا ، ففي حالة ما إذا كان جملس اإلدارة مؤهال للبث يف املوافقة
فقد عللت حمكمة النقض ، أن يشارك يف التصويت اخلاص باملوافقة على إحالة أسهمه اجمللس

زيادة على أن ، أي مانع قانوين يف هذا الشأن بأنه ال يوجد، (1)الفرنسية موقفها يف هذا الصدد 
فلشركة مهلة ، أما عن األجل املصلحة الشخصية للمحيل ال تتعارض مع مصلحة الشركة

تنتج املوافقة سواء من تبليغ طلب اإلعتماد و  . . . . . . ." دامشهرين إبتداء من طلب اإلعت
 . (2)" الطلب أو من عدم اجلواب يف أجل شهرين إعتبارا من تاريخ

أو تعترب كأهنا صادرة منها يف ، يستفاد من ذلك أنه قد متت موافقة الشركة صراحةو
                احلاالت التالية:

          .املوافقة الصرحية من قبل الشركة يف أجل الشهرين .

أو عدم حتقق الشراء عند إنقضاء أجل الشهرين ، عدم اجلواب يف نفس األجل .
               .تاريخ إبالغ الرفضإبتداءامن 

 على أن إجراءات موافقة اجلهاز املختص تظهر من خالل النقطتني التاليتني :

 في حالة القبول: -0

ليس بشرط أن تقع املوافقة صراحةكون أن املشرع مل يبني لنا ما هو ؛يف هذه احلالة
إمكانية املوافقة قد تكون بصفة قد حكم القضاء بأن و  ،الشكل الذي تتطلبه املوافقة لذلك

إذ أن هذا التعيني ما هو إال ، كما هو يف حالة تعيني احمليل إليه كعضو يف جملس اإلدارة حتمية
 .موافقة على اإلحالة

دون أن يقتصر  أنه جيب أن تقع املوافقة على مجيع األسهم املعروضة، جتدر اإلشارةو 
 ع يتحدث عن قبول الشركة احملال إليه املقرتحدليل ذلك أن املشر و  ذلك على عدد معني منها

 . ليس عن قبول األسهمو 
                                                 

,op.cit,p78. .Com.26 avril 1994,Rev.Soc.1994,p48, cité par, Yves GuyonCass- 1 

 من القانون التجاري. 76مكرر 707المادة  -2 
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  في حالة الرفض: -5

أن تبلغ إىل ، يف هذه احلالة يتعني على الشركة يف حالة عدم قبول احملال إليه املقرتح
إال تعترب املوافقة كأهنا صادرةو يف غياب النص على اإلجراء و  ،احمليل رفضها يف أجل شهرين

بأنه نفس اإلجراء الواجب إتباعه كما هو الشأن بالنسبة  ميكن اإلعتقاد التقيد به الواجب
، الميلطلب اإلعتماد أي إبالغ الرفض إىل احمليل عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل اإلست

     .وال يشرتط أي تسبيب خبصوص رفض اإلعتماد

إما  ،من تاريخ الرفضيف أجل الشهرين إبتداء و  جيب على الشركة يف حالة الرفضو 
وإما أن تشرتي الشركة  ،العمل على أن يشرتي أحد املسامهني األسهم أو أن يشرتيها الغري

على أنه ميكن متديد أجل الشهرين بقرار من رئيس  (1) مبوافقة احمليل قصد ختفيض رأس املال
يف حالة و  شهرينبناء على طلب الشركة يف حالة عدم حتقق الشراء عند إنقضاء أجل ال، احملكمة

مل يقع اإلتفاق على األسهم و  رشح لشراء األسهمعدم قبول الشركة احملال إليه املقرتح وإقرتاحها م
 . (2)السعر من قبل خبري خمتص تعينه اجلهة القضائية املختصة فيتم حتديد بني احمليلو  بينها

األخرية أيضا أعطت هذه و  وإذا متت املوافقة على إحالة األسهم من طرف الشركة
فإنه يرتتب على هذه املوافقة قبول احملال عليه يف حالة البيع ، موافقتها على رهن حيازي لألسهم

إال إذا فضلت الشركة ، من القانون املدين 020اجلربي لألسهم املرهونة طبقا ألحكام املادة 
   .(3)الشراءدون تأخري على أن ختفض رأمساهلابعد و  إسرتجاع األسهم عن طريق الشراء

إن شرط املوافقة ال ينطبق مع حرية التعامل يف البورصة اليت جيب أن متيز السندات 
عمليات البورصة جيب أال تعاق بشرط و  ألن الشركات املقيدة فيها تعترب مفتوحة، داخلها
ا ينبغي بيعهو  فاألوراق املالية املقبولة يف البورصة جيب أن جيري التعامل فيها بكل حرية، املوافقة

 فشرط املوافقة خياطر بأن يقتضي مشرتي مميز أو أن يكون إختياره. أال يعلق على أي شرط

                                                 

 من القانون التجاري. 0فقرة  77مكرر  707المادة  -1 

 الفقرة األخيرة من القانون التجاري. 77مكرر  707المادة  -2 

 لتجاري.من القانون ا 72مكرر  707المادة  -3 
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التداول وإمنا أصبح  ملبدأيعد للشرط دعامة  بذلك مل ،قاصرا على اهليئة املختصة يف الشركة
أخرى للتمويل تعتمد فيه على ذاهتا غري  مما جعل الشركات تستعمل وسائل يشكل عائقا له 
 بقروض إجيارية يتم إسرتدادها بالتقسيط من أرباحها السنوية وهذا باإلستعانة ،زيادة رأس املال

عليه فهل و   .األرباح اليت حيققها املسامهنيو  مما يفقد فكرة التداول بريق إجتذاب رؤوس األموال
  .لشرط الشفعة أن يدعم املبدأ بتقييده دون القضاء عليه؟

            : حق الشفعة اثاني

أنه يتعني على املساهم الذي يرغب يف بيع أسهمه إىل شخص  الشرطمقتضى هذا و 
على حسب ، أن خيطر الشركة بذلك حىت يتسىن ألي مساهم أو جملس إدارة الشركة أجنيب

نظري مثن عادل يتم  احللول حمل املشرتيو  إسرتداد هذه األسهم خالل مدة معينة األحوال
 . (1) خمتص تعينه اجلهة القضائية املختصة حتديده من قبل خبري

فهل يضل ، عن نيته خبصوص قبول هذا السعرلكن ما هو احلل لو أن احمليل مل يفصح 
أم على  ؛الشفعة بالتايل العدول عن إجيابه دون تطبيق شرطو  حرا يف إختيار البقاء كمساهم

                  .املسامهني أو الشركة؟م ملزما له فيسري هذا الشرط ملصلحة يقيتالعكس يكون هذا ال

فهذا معناه أن اهلدف من شرط الشفعة هو حرمان املساهم ؛فإذا سلمنا باحلل الثاين
عن أسهمه بثمن منخفض عن احمليل من حرية التصرف يف أسهمه أو إرغامه على حتمل التنازل 

هي إال حلماية حقوق  ذلك أن النصوص القانونية اليت وضعها املشرع ما ؛القيمة احلقيقية
يف عرض البيع؛فينبغي  بأن الثمن هو عنصر جوهري ال جيب أن يغيب على الدهنو  ،املسامهني

ال ميكن إلزامه على ذلك بإقرتاح سعر و  على ذلك أن للمساهم احلق يف عدم مغادرة الشركة
             .منخفض

                                                 

 مكرر فقرة األخيرة من القانون التجاري. 707المادة  -1 
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الذي أيد  0020أكتوبر  06لقد تبىن جملس قضاء باريس هذا احلل يف قراره الصادريف 
       بقوله: 0072ماي  07املؤرخ يف (1) حكم حمكمة باريس

يستجيب و  "إن املساهم غري ملزم بالتخلي عن أسهمه بالسعر احملدد من قبل اخلبري
 . حتما للبيع الذي كان ينوي القيام به"

قد حكمت حمكمة النقض الفرنسية يف نفس اإلجتاه يف قرارها الصادر و 
إلزام و  مؤكدة على أنه يف حالة ما إذا رفضت الشركة احملال إليه املقرتح 0076ماي02بتاريخ

احلق يف إستبعاد املساهم إذا كان هذا  هلؤالء فال مينع ،موضوع اإلحالة املسريين بشراء األسهم
      .(2)األخري قد عدل عن بيع أسهمه

أنه ال ميكن أن يرد أي شرط يف القانون األساسي يقضي ، ويستخلص من هذا القرار
القضاء هو أن شرط الشفعة تقرر ملصلحة و  مما إستقر عليه الرأي يف الفقهو  .حق العدولبإلغاء 

حبيث مينعهم من اإلحتفاظ ، ال ميكن أن يعمل ضدهمو  سهمهمأاملسامهني املتنازلني على 
األسهم  فضل من خروجهم منها عن طريق بيع هذهباألسهم إذا إعتربوا أن بقاءهم يف الشركة أ

أن الثمن عنصر جوهري يف عقد  والتأكيد على ،بثمن حمدد من قبل اخلبري يظنون بأنه غري كاف
                        .(3)اقل  قبول املساهم مثن للتنازل عن أسهمه ليس معناه قبول ذلك بثمن و  ،البيع

مبدأإتبعه  ،تقدير حقه يف العدولو  املساهم بيع أسهمهلإلشارة إن االعرتاض على إلزام 
خباصة الفرتة و  إال أن املشرع مل ينص على شروط ممارسة هذا احلق، أيده الفقه يف ذلكو  القضاء

سرعان ما غري هذا القضاء من و  .حتمل نفقات اخلربة عند اللزومو  اليت جيب فيها إستعماله
إال إذا  ، الذي توصل إليه اخلبري يكون ملزما لألطرافوقد جاء ذلك صراحة بأن التقييم ، موقفه

                                                 
Y.Reinhard,Les clauses de préférence et de préemption en cas de cession entre -1

actionnaires.Rev.Jur.com.nov,1990,p31. 

 .06بوعزة ديدن، المرجع السابق، ص  -2 

aris,1985, p528.  Psociétés, Jacque Mestre et Gilles Flores,Lamy - 3 
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ال ميكن العدول و  ويتحقق على إثر ذلك الشراء أو التنازل كان فيه خطأ فادح من قبل اخلبري
  .(1)كل شرط يقضي خبالف ذلك يعترب باطالو  عن اإلجياب

التنازل عن حق تعترب خاصية التداول سر إزدهار شركة املسامهة وإنتشارها؛غري أن ؛أخريا
مصري سنداته من نوايا األغلبية و  الرقابة جعل املساهم يف وضع خيشى منه على مستقبل الشركة

اليت تستهدف و  لذا وجدت قيود نظامية حلركة التداول كما يفقده دوره كشريك فعال،  اجلديدة
توزيع و  ،يف الغالب حتقيق غايات مشروعة كالرقابة على مدى التقيد بتوسيع قاعدة امللكية

األسهم بني أكرب عدد من األشخاص أو احلد من سيطرة النفود األجنيب على اإلقتصاد الوطين 
أو احلرص على أن تكون األسهم املمنوحة للعاملني يف صورة مكافآت قد حققت غاية منها 

 وهذه القيود اإلتفاقية هي، اإلرتباط هبا وبذل املزيد من اجلهدو  حثهم على البقاء يف الشركة
شركة املسامهة كما تعرب عن اجلانب التعاقدي للمسامهني  سبيل اإلعتبار الشخصي الغائب يف

يف احلد من حق تداول األسهم وما قد ينجم عنه من جوانب سلبية حبسب قول البعض أن نية 
املوضوعية اخلاصةـ أصبحت غري ملحوظة يف  اإلشرتاك يف املشروع ـ بإعتبارها أحد اخلصائص

        .هذاالنوع من الشركاتمثل 

لكن هذا ال يعين مصادرة احلق يف التداول إذ يبقي اخلاصية األوىل يف إجتذاب 
   .املسامهني ورؤوس األموال مبا يتماشى مع منط هذه الشركة على أهنا شركة أموال

منوا بطيئا فيما عدا ست مع ذلك الزالت حركة التداول عمليا يف اجلزائر تشهد و 
 هي:و  إقتصادية تداول أسهمها يف البورصةمؤسسات 

 Hadjar,Enad,cévital -Hotel El Aurassi,Eriad Sétif,Saidal,Sider El. (2) 

من بينها اململكة العربية السعودية متجاوزة فكرة و  يف املقابل تسعى معظم الدول العربية 
 اإلحتياج من مصدر السهمالتداول لضخامة حجم األسهم املتداول عليها للبحث يف ضرورة 

، (3)واخلسارة يف األسهم معايري الربح  من هبذا اجلانب أشد اإلهتمامو  حالال أم حراما إن كان
                                                 

1- Ph Merle,op.cit,p324 

eddine Sadi, op.cit, p190.-Nacer - 2 
www.moltqaa. com. - 3 
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من أخطره الربا؛مصداقا لقوله تعاىل:"ياأيها و  حتريا للكسب الطيب وإستبعادا للمال اخلبيث
   .(1)"  ....ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمننيو  الذين آمنوا إتقوا اهلل

لكن هذا ال مينع من توقع تطورات إقتصادية يف سوق املال اجلزائري تصاحبها إتساع يف 
، ال يف سوق األوراق املالية الوطنية ؛تداول القيم املنقولة بصفة خاصة األسهمو  دائرة املبادالت

  .صغريةبل عاملية يف ظل توقعات تقرها العوملة حبكم إيديولوجية جعل العامل قرية 

     التصويت في الجمعية العامة:و  المبحث الثالث :حق المساهم في اإلعالم

حق املشاركة يف إدارة و  ،حق مايل، األصل أن السهم خيول صاحبه حقني أساسني مها
تكون النتيجة و  ،حق اإلدارة بصفة خاصة يتمثل يف حق التصويت يف اجلمعية العامةو  ،الشركة

عده و ضمان احلصول عليه يف مو  ،الدفاع عنهو  إمتداده الضروري لضمانهو  ،الطبيعية للحق املايل
 .( 2)أن يفقد السهم طابعه القانوين املميز ميكن فصله عنه دون الو 

منها القانون اجلزائري نظام جتزئة اإلمتيازات و  مع ذلك عرفت بعض األنظمة القانونيةو 
من ذلك مثال شهادات ، خمتلفني ذلك بتوزيعها على سندينو  اليت خيوهلا السهم لصاحبه

 ،أو حق اإلدارة (4) وشهادة احلق يف التصويت، هي متثل احلقوق املالية للسهمو (3)اإلستثمار 
، سهم واحد منجيوز أن تكون كل منهما يف يد مستقلة مبعزل عن األخرى بالرغم من إنبثاقها و 

نطاق واسع إرضاء لرغبات بعض هو تشجيع اإلستثمار على  ذلك أن الغاية من هذا اإلستثناء
املستثمرين يف احلصول على عائد أفضل نظري التنازل عن حق التصويت من خالل شهادات 

ولعل مربرهذه  .يف حني يبقى حق اإلدارة ألصحاب شهادات احلق يف التصويت ؛اإلستثمار
هو و   الشخصيالتجزئة يف السهم هو حتما منط شركة املسامهة اليت يطغى عليها اجلانب املايل ال

مع ذلك يظل حق و  ،التفسري املنطقي هلذا التنظيم القانوين يف مثل هذا النوع من الشركات
                                                 

 ، سورة البقرة.070اآلية  -1 
شركات األموال، دار و  مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، األحكام العامة للشركات التجارية، شركات األشخاص -2 

 .027، ص 0222مصر، المطبوعات، 
 من القانون التجاري.60مكرر 707المادة  -3 
 من القانون التجاري. 61مكرر 707المادة  -4 
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حبسب -التصويت حمتفظا مبكانته يف تقرير مصري الشركة حيكمه مبدأ تناسب األصوات 
         .أن اإلستغناء عنه يظل حمدودا بقدر احلاجة إىل التمويلو  -ماسنرى يف الفرع األول

  : (1) باريس نقض قد جاء يف أحد األحكام الصادرة عن حمكمةو 

لو مل يرد هذا و  "إنه إذا كان صحيحا أن حرية ممارسة التصويت تعترب مبدأ أساسيا حىت
فهو حق ، فإن املساهم ال يستطيع التصرف فيه، صراحة يف قانون الشركات أو يف أنظمتها
لكن ليس ما مينع املساهم التخلي عن حرية ، سواهاملتصرف القانوين به ملصلحة املساهم دون 

لكن هل نفهم من هذا القرار أنه ال جيوز  .من خالل التخلي عن صفته كمساهم"، مسامهته
                   .إتفاقيات ترتبط حبقه يف التصويت ؟ هذا ما سنتطرق له يف الفرع الثاين للمساهم إبرام

فالتنظيم القانوين ، منطقية عنهو  إلعالم بل هو نتيجة حتميةويستلزم احلق يف التصويت احلق يف ا
الرقابة الحتول دون إمكانية إعطاء فرصة و  لشركة املسامهة مبا هلا من هيئات خاصة يف اإلدارة

فتح الباب و  اجلمعيات العمومية إختاذ القرارات داخلو  إبداء الرأيو  للمسامهني يف حق اإلدارة
مدى إلتزام املشرفني على اإلدارة بواجباهتم و  ،الشركة ومركزها املايلأمامهم للتعرف على أوضاع 

النص على و  ،ويف هذا فقد حرص املشرع على تنظيم حق املساهم يف إدارة الشركة ،الوظيفية
مبا يف ذلك إختاذ القرارات اليت  حىت يتمكن من ممارسة دوره بفعالية تزويده باملعلومات الالزمة

إمكانية عزل القائمني على اإلدارة إذا ثبتت إدانتهم بالتقصري أو حتقيق مع  متس كيان الشركة
 . (2).مآرب شخصية

إن حق التصويت ال يقتصر فقط على أن يشرتك املساهم يف عملية ، مبعىن آخرو 
، من طرح أسئلة؛لكن يتضمن أيضا حق اإلشرتاك يف املناقشات اليت تسبق التصويتو  ،اإلقرتاع

هذه املناقشات ال تكون جمدية إال بتوفري و  أو مقرتحات جديدة، مضادةأو إبداء مقرتحات 
حق و  غري أنه أمام التطور مت الفصل حاليا بني حق التصويت، املعلومات الالزمة لتنوير املساهم

 ال مارثحاملي شهادات اإلستو  ألن املسامهني حاملي األسهم بدون حق التصويت ،اإلعالم
                                                 

1 - Cass.com.10Juin1960,Rev,Soc,1961,P34 :  
 01للمزيد راجع، مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص

 .140الحقا، ص أنظر،  -2 
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مة الذي ميلكه اآلخرون يف احلصول على املعلومة للدفاع عن ميلكون نفس احلق يف املعلو 
  .مصاحلهم املالية

 تبعا لذلك قسمنا هذا املبحث على النحو التايل:و 
  اإلعالم يف قاحل املطلب األول:
             التصويت يف قاحلاملطلب الثاين:

             اإلعالم : في حقال  المطلب األول :

توفري آخر املعلومات الضرورية للمساهم على املسائل املرتبطة يستهدف حق اإلعالم 
لكن يف اإلجتاه املعاكس مع تطور و  ولقد تطور حق اإلعالم. هيئاهتا اإلداريةو  بنشاط الشركة

كان  فعندما كانت النصوص القانونية اليت تنظم هذا احلق شبه منعدمة يف املاضي ،دور صاحبه
 ملا توارى الدور التقليدي للمساهمو  هو سيد الشركةو  سيادور املساهم يف تلك الفرتة أسا

إشتد اإلهتمام  ،أصبحت مهمته أقرب إىل مقرض للمال بدال من شريك هتمه مصلحة الشركةو 
ذلك يف إطار اجلهود املبذولة ملعاجلة عزوف و  ،ته يف أغلب التشريعاتمتأصلت قيو  حبق اإلعالم

كوسيلة ملكافحة الالمباالة املتفشية و  العمومية املسامهني عن احلضور إلجتماعات اجلمعيات
وحثهم على ممارسة دورهم الرقايب من جديد على  (1)بغرض بث روح احلماس يف الشركة  بينهم

  .نطاق أوسع مما كان يف السابق

فوضعت على عاتق جملس  (2) ولقد أدركت أغلب تشريعات الشركات هذه األمهية
حىت تكون ، املعلوماتو  اإلدارة جمموعة من اإللتزامات اليت تكفل تزويد املسامهني بالوثائق

  .إجتماعات اجلمعيات العمومية جمدية ونافعة للشركة

وما دام حلق . فما هي أساليب إعالم املساهم بإجتماعات اجلمعيات العمومية؟، هبذا
    .م يف إدارة الشركة؛فهل هناك جزاء لإلخالل هبذا احلق؟اإلعالم أمهية كربى للمساه

                                                 
la société anonyme et les renseignements du droit  A.Tunc,Le role de L’actionnaire dans - 1

Américain,Rev.Soc,1959,P119.  
 .700محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص   -2
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 الفرع األول : أسا ليب إعالم المساهم:

بشىت الطرق إىل و  حرص املشرع على تنويع أساليب إعالم املساهم بغرض الوصوللقد 
التوصل إىل قرارات و  ألن يف ذلك تدعيم لدوره كشريك يف املتابعة، تنويره مبا جيري داخل الشركة

 لذلك نبحث تفصيال أساليب اإلعالم على النحو التايل:. لةارية فعنمست

 اإلعالم الدائم: أوال:

وكلما  ،الشركة بتمكني املساهم من اإلطالع على حنو دائم شرع إدارةلقد ألزم امل
مام ببعض تأو أن له مصلحة جدية يف اإله؛إستشعر حباجة اإلطالع على بعض املعلومات

من  672 هو ما أقرته املادةو  ،التقيد مبواعيد إجتماعات اجلمعيات العموميةالبيانات دون 
 بنصها: القانون التجاري

 " جيب على الشركة أن تبلغ املسامهني أو تضع حتت تصرفهم كل املعلومات التالية
              املضمنة يف وثيقة أو أكثر :و 

أو عند اإلقتضاء بيان الشركات ، وألقاهبم وأوطاهنماملديرين العامني و  أمساء القائمني باإلدارة -0
 . الء األشخاص أعمال تسيري أو مديرية أو إدارةو األخرى اليت ميارس فيها هؤ 

     .نص مشاريع القرارات اليت قدمها جملس اإلدارة أو جملس املديرين -0

    .بيان أسباهباو  نص مشروع القرارات اليت قدمها املسامهون، اإلقتضاء عند -1

      .تقرير جملس اإلدارة أو جملس املديرين الذي يقدم إىل اجلمعية -6

وإذا تضمن جدول العمال تسمية القائمني باإلدارة أو أعضاءجملس املراقبة أو أعضاء جملس  -7
               .أو عزهلم ،املديرين

طيلة السنوات نشاطاهتم املهنية و  املراجع املتعلقة مبهنهمو  لقب املرشحنيو  إسم(  أ
 . ارسوهنا أو مارسوها يف شركات أخرىميال سيما منها الوظائف اليت و  ،اخلمسة األخرية
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عدد األسهم اليت و  مناصب العمل أو الوظائف اليت قام هبا املرشحون يف الشركةب ( 
               .ميلكوهنا أو حيملوهنا فيها

 فيجب أن يذكر جدول حسابات النتائج، أما إذا كان األمر يتعلق باجلمعية العامة العادية -6
التقرير اخلاص مبندويب احلسابات املبني لنتائج الشركة خالل كل و  احلصيلةو  الوثائق التخليصيةو 

كة إنشاء الشركة أو دمج شر  ذسنة مالية من السنوات اخلمسة األخرية أو كل سنة مالية مقفلة من
       .إذا كان عددها يقل عن مخسة، أخرى يف هذه الشركة

تقرير مندويب احلسابات الذي يقدم إىل ، إذا كان األمر يتعلق جبمعية عامة غري عادية -7
  " .اجلمعية عند اإلقتضاء

وتتضح أمهية اإلطالع الدائم بأنه يساعد املساهم اجلديد يف احلصول على صورة كاملة 
كما يستطيع املساهم القدمي ،  مار هباثاإلستو  تقدير حسن سري اإلدارةو  ،عن ماضي الشركة

الذي مل يكن قد أظهر حىت هذه اللحظة أي إهتمام بأمور الشركة يف اإلملام مبا كان عليه 
 -بصفة عامةـ باإلضافة إىل ذلك فإن اإلطالع الدائم يعززمن قدرة املساهم ، الوضع يف السابق

سد و  األساس ملعاجلة بعض األخطاءقد تضع حجر  إىل قرارات مستنريةيف املستقبل من التوصل 
بعض الثغرات اليت توهن من قدرة الشركة سواء يف إجناز أنشطتها أو تطوير وسائل اإلستغالل أو 

             .اإلنتاج هبا

مقرها مبجرد  أوخارجم الدائم عن طريق اإلطالع على وثائق الشركة مبقرهااليتم اإلعو 
حيث تقوم الشركة إما ( 1) التجاري من القانون 0فقرة 672 نص املادة منما يستنبط  هوالتبليغ و 

               .ضع حتت تصرفهم كل املعلومات املضمنة يف وثيقة أو أكثرأن تبتبليغ املسامهني أو 

على أن للمساهم احلق يف اإلطالع على مستندات الشركة عن طريق وكيل هذا ما ذهب 
؛ حيث أقر للمساهم احلق املطلق يف 0267/  27/  06القضاء الفرنسي يف ظل قانون  إليه

من القانون السالف  17إختيار وكيله ملمارسة حقه يف اإلطالع الدائم وفقا لنص املادة 
                                                 

المضمنة و  وجاء النص كما يلي :"يجب على الشركة أن تبلغ المساهمين أو تضع تحت تصرفهم كل المعلومات التالية -1 
 في وثيقة أو أكثر.....".



الفصل األول: الحقوق األساسية للمساهم بإعتباره شريكا ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة 

 المساهمة

 138 

الذكر؛فنظام الشركة الميكنه أن ينال من حق املساهم يف هذا الصدد وأن يفرض عليه أن يكون 
أصبح اإلستعانة بوكيل حبرية  0067/  21/ 01إال أنه بصدور املرسوم الفرنسي يف الوكيل مسامها

، هذا خبالف املشرع اجلزائري حيث مل يوسع من دائرة اإلطالع وجعل حق (1)مصرحا به قانونا 
املساهم يف اإلطالع حمدودا وهو ما يؤدي إىل تراجع مشاركته يف تقريرمصري الشركة. كما أدرك 

من قبل املساهم عند  -عكس املشرع اجلزائري-سي مدى أمهية اإلستعانة خببري املشرع الفرن
الرغبة يف اإلطالع على املستندات اليت توضع حتت تصرفه قبل إنعقاد اجلمعية العامة، حيث 

على أن لكل مساهم احلق يف أن يستعني  0067/  21/  01من املرسوم 066نصت املادة 
وائم أمام احملاكم عند إستخدامه حلقه يف اإلطالع على املعلومات بأحد اخلرباء املسجلني يف الق
 أو املستندات لدى الشركة. 

                ثانيا:اإلعالم الدوري:

مقر  تقضي معظم األنظمة القانونية أن ينتقل املساهم شخصيا أو من ميثله إىل -
 -املقصود باإلعالم الدوري وهذا هو  ـالشركة قبل بضعة أيام من إنعقاد اجلمعية العمومية 
لكن هذا الشرط يكون حمل إنتقادإذا و  ،ليحصل على نبدة موجزة عن بنود جدول األعمال

لذلك  رمنتشرة بصورة عريضة لدى اجلمهو فال يصح أن تكون وثائقها  ،تعلق األمر بشركة كربى
الصغرية اليت ال تضم إال إال الشركات  (2) فإن نظام اإلعتداد باإلنتقال إىل مقر الشركة ال يناسب

         .أعدادا حمدودة من املسامهني

املستندات إىل كل و  كذلك جتيز بعض األنظمة القانونية إرسال نسخة من هذه الوثائقو 
إهتمامه وذلك يف إطار حماوالت جذب ، مساهم بطريق الربيد قبل إنعقاد اجلمعية العمومية

تفادي ما ينسب عادة إىل إدارهتا من و  تواجه الشركة للمشاركة يف إجياد احللول للصعوبات اليت
              .تقصري يف هذا اجملال

                                                 

العلوم السياسية، و  حلوش فاطمة أمال، المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق -1 
 067، ص0220 -0220سيدي بلعباس، 

 .601محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص  -2 
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يعترب هذا األسلوب أقل إنتشارا بسبب التكلفة املالية اليت حيتاجها لتغطية أعمال و 
تبليغ املسامهني أو بهلذا جعل املشرع إلتزام جملس اإلدارة أو جملس املديرين إما ، الربيدو  النسخ
منح املساهم احلق يف كما ؛(1) حتت تصرفهم مدة ثالثني يوما قبل إنعقاد اجلمعية العامة وضع

 . (2)اإلطالع مبقر الشركة خالل مخسة عشر يوما السابقة إلنعقاداجلمعية العامة 

ممارسة حقه ثابت حبرص املشرع على تعدد أساليبها؛ و  أخريا؛فإن طرق إطالع املساهم
 672و 677بل أكثر من ذلك فإن حق اإلطالع على الوثائق املنصوص عليها يف املواد 

 إىل مالك الرقبةو  من القانون التجاري يتسع حىت للمالكني الشركاء لألسهم املشاعة 622و
             .(3)املنتفع باألسهم و 

            بحق اإلعالم: لاإلخال الفرع الثاني: جزاء

من القانون املدين فإنه ميكن القول بأن الشركة عقد يهدف  606 من نص املادةإنطالقا 
حسن  وهواليت تستوجب إلتزاما آخر و  إىل حتقيق الصاحل العام من خالل نية التعاون أو اإلشرتاك

غري أن هذا اإلخالل  .(4)اآلخر عدم إخفائها عن الطرفو  النية يف التعامل أي تقدمي املعلومات
اإلكراه املايل لشركة اليت ترفض تبليغ الوثائق كليا أو جزئيا  ىباإللتزام ال يقابله جزاء سو 

   .لصاحب احلق الذي له أن يطلب ذلك من اجلهة القضائية املختصة

فلم ينص املشرع عليها ضمن ؛املداولة إلخفاء املعلومةهبذا فليس من حقه طلب إبطال و 
يقال هذا رغم أن طبيعة ؛(5)من القانون التجاري  0فقرة  711 حاالت البطالن الواردة يف املادة

نقاشات داخل ت أو املالهذه املعلومة ميكن أن تؤثر إجيابيا أو سلبيا على سري هذه املداو 
                                                 

 من القانون التجاري.   677المادة  -1 
 من القانون التجري. 0فقرة 622المادة  -2 
على الوثائق المنصوص عليها في اإلطالع من القانون التجاري على أنه :"يرجع كذلك حق  620و هذا بنص المادة  -3 

لى مالك الرقبةو  ، إلى كل واحد من المالكين الشركاء لألسهم المشاعة622و 672و 677المواد   المنتفع باألسهم".و  ا 
لة التي تصدرها شركة المساهمة، دروس القيت على طلبة ماجستير بوعزة ديدن، دروس نظرية لمقياس القيم المنقو  -4 

 ، غير منشورة.0226 - 0227سنة أولى، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق،  
التي نصت على أنه: "ال يحصل بطالن العقود أو المداوالت غير التي نصت عليها الفقرة المتقدمة إال من مخالفة و  -5 

 ون أو من القوانين التي تسري على العقود".نص ملزم من هذا القان
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اجلزاء منه يبقى لألكراه املايل دور يف ترتيب و  ؛مع ذلك فال إجتهاد مع صراحة النصو  ؛الشركة
من مث ممارسة حقه و  ؛على اإلخالل حبق إعالم املساهم لتمكينه من اإلطالع على وثائق الشركة

  .-وفقا ملا سنتطرق إليه يف املطلب الثاين -يف التصويت 

 المطلب الثاني :حق المساهم في التصويت :

طريق إنتخابه يكون للمساهم يف شركة املسامهة إما املشاركة الفعلية يف إدارة الشركة عن 
أو عن طريق مباشرة الرقابة على إدارة الشركة من خالل املشاركة يف ، عضوا يف جملس اإلدارة
ملا كانت طبيعة إشرتاك املساهم و  .(1) التصويت على القرارت املتخدةو  إجتماعات اهليئة العامة

ألن طبيعة ذلك و  ؛يف أعمال جملس اإلدارة ختتلف عن طبيعة إشرتاكه يف أعمال اهليئة العامة
يرتتب على عمله يف اجمللس و  عمله يف جملس اإلدارة أقرب إىل الواجب أو اإللتزام منه إىل احلق

ت بينما ينشأ للمساهم طائفة من احلقوق املتميزة جراء إشرتاكه ااملسؤوليو  جمموعة من الواجبات
العكس غري و  هبذا كان حق احلضور من مستلزمات حق التصويت ؛يف أعمال اهليئة العامة

صحيح بدليل أن هناك بعض الفئات هلا حق احلضور دون حق التصويت من ذلك مثال أعضاء 
 (2)قه يرى بعض الفو  ،أصحاب األسهم حلاملهاو  ممثلي محلة السنداتو  جملس اإلدارة غري املسامهني

أن املساهم احملروم من حق التصويت بسبب تعارض املصاحل ال حيق له حضور إجتماعات 
ثار سلبية على أما ينتج عن ذلك من و  بقصد جتنيب إشرتاكه يف املناقشات ،اجلمعيات العمومية

  .الصياغة النهائية للقرار

أن للحضور و  ولكن الرأي الراجح أن احلرمان من حق التصويت ال عالقة له باحلضور
أن يطرح  يناقش ولهو  يستوضحو  مبعىن أن للمساهم الذي حيضرله أن يسأل، قيمته املستقلة

 فضال عن أن املشرع مل ينص على ذلك احلظر، وهذا مفيد للجمعية العمومية احللولو  األفكار
وأنه لن يرتدد يف  ،(3) فهو وحده املناط به تقدير املصلحة العامة األصل اإلباحة يف غياب النصو 

                                                 

 .022فاروق إبراهيم الجاسم، المرجع السابق، ص  -1 
J.Hémard,F.terré et P.mabilat,OP.CIT,P162.N.181.- 2 

في هذا الخصوص فقد نص المشرع على حاالت قانونية للحرمان من حق التصويت منها الحرمان كجزاء لعدم سداد و  -3 
 من القانون التجاري. 60مكرر  707هو ما ورد بنص المادة و  ألسهملاألقساط المستحقة 
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تدخله بطريق مع ذلك كان و  لو بنسبة ضئيلةو  ،رأى أن إحتمال اخلطورة قائمإعالن احلظر إذا 
  .منعا للتصويت ال للحضور (1) عقوبات وقائية يف حالة تضارب املصاحل

يبقى حق املساهم يف التصويت الوسيلة األساسية اليت تضمن له املشاركة  ؛وعلى العموم
إال أن أحكام هذا احلق مل تكن حمل ، القرارات املتعلقة هبا ذاإختو  الفعالة يف تقرير شؤون الشركة

الفقه كاملسائل املتعلقة بالوكالة يف التصويت مثال أو بصدد اإلتفاقات و  التشريعات إتفاق يف
         .املتعلقة بالتصويت أو كيفية مباشرته

بيد أنه جتوز ، وإذا كانت القاعدة العامة يف التصويت هي أن لكل سهم صوت واحد
وعليه سوف . مع ذلك إصدار أسهم ذات صوت مزدوج أو إصدار أسهم متعددة األصوات

           نعاجل يف هذا املبحث ويف فرعني ما يلي:

اإلستثناءات اليت ترد و  الفرع األول : قاعدة تناسب عدد األصوات مع عدد األسهم
    .عليها

  .اإلتفاقيات املرتبة عليهو  الفرع الثاين: أساليب ممارسة حق التصويت

 

 

 

 

      

                                                 

القائمون بإدارتها أومديريها و  التي نصت على أن :"رئيس شركة المساهمةو  من القانون التجاري 6فقرة  200المادة  -1 
بهذه الصفة مالهم من السلطة أو حق في التصرف في األصوات استعماال يعلمون و  العامون الذين يستعملون عن سوء نية

أنه مخالف لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير 
 مباشرة". 
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   :عليها اإلستثناءات الواردةو  مع عدد األسهم قاعدة تناسب عدد األصوات: الفرع األول

لكن  ، هو منح صوت تداويل للمساهم يف اجلمعيات العامة للمسامهني حق التصويت
كيف يسند هذا احلق للمسامهني ؟ وما هو املعيار الذي يقاس به حق التصويت؟وهل يتمتع 

             .مجيع املسامهني بنفس عدد األصوات؟

عن هذه األسئلة هي أن معيار إسناد حق التصويت هو "مبدأتناسب  اإلجابة األولية
                 .األصوات"

فإن مبدأتناسب األصوات هو املبدأ  ؛Patricle ledouxوحسب الفقيه الفرنسي
ما هو املقصود هبذا املبدأ؟و  ، إلسناد حق التصويت يف اجلمعيات العامة للمسامهني األساسي

؟وما هي التناسب العدل داخل الشركة بني املسامهني الكبارو الصغاركيف حيقق هذا 
    : وهو ما سنتطرق إليه يف النقطتني التاليتني .(1) اإلستثناءات الواردة عليه؟

  :تناسب األصوات مع عدد األسهم مبدأ: أوال

فالتناسب هو تناسب حق تصويت املساهم مع  ،أن لكل سهم صوت األصل العام
ال يقصد و  ،ي مع عدد أسهمه املمثلة حلصته يف رأس املالأ ،رأس مال الشركةحصته يف 

إذ ميارس ؛بالتناسب املساواة التامة بني املسامهني وإمنا هي املساواة بني أسهم من نفس الفئة
التأثري على و  املساهم حقه يف التصويت داخل اجلمعيات العامة أي باملسامهة يف إدارة الشركة

 . ة حسب قيمة وعدد األسهم اليت ميلكهاذالقرارت املتخ

فكلما حاز املساهم على عدد أكرب من األصوات كلما كان تأثريه على القرارات 
 من األصوات فال يكون له  بينما املساهم الذي له عدد قليل، ة يف اجلمعيات العامة أكربذاملتخ

                                                 

يلية، حق التصويت في الجمعيات العامة في شركات المساهمة، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية بلقايد كم -1 
 .00، ص 0220 - 0222الحقوق تلمسان، 
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ى أن شركة املسامهة هي شركة هذه القاعدة عل( 1) يفسر الفقهو  ،وزن ثقيل يف اجلمعيات العامة
بل  ؛احلقوق لذا ليس لكل املسامهني نفس، فرأمساهلا أهم من األشخاص املسامهني فيها، أموال
 املال وهو ما جيد تفسريه يف تكوين رأس مسامهتهم مبقدار حقوقهم خاصة حق التصويت تقاس

مساهم عدد من األصوات كل  واليت تقضي بإمتالك .(2)من القانون التجاري  621حبكم املادة 
ولوكيل ، من العدد اإلمجايل لألسهم ( 7%نسبة )  تعادل األسهم اليت ميتلكها دون جتاوز

  .احلدو  املكتتب عدد األصوات اليت ميلكها موكله حسب نفس الشروط

ميكن إعتبار مبدأ تناسب األصوات متكني املساهم من التأثري على قرارات الشركة ، أخريا
لكن إىل أي حد حيقق هذا املبدأ التوازن بني و  ،ية املسامهة يف رأس املاليتناسب مع أمه
هلذا  .أال يؤدي مبدأ النسبية إىل إستبعاد رأي صغار املسامهني؟. الصغار؟و  املسامهني الكبار

إمنا قد و  ،بسريهاو  السبب قد نعترب اإلستثناءات اليت ترد على املبدأ ليست حتما ضارة بالشركة
صنف ، ذلك خبلق نوع من العدل بني صنفني من املسامهنيو  للتخفيف من حدتهتكون مفيدة 

كما قد يهدف املشرع لوضع قيود على مبدأ  .يهتم مبصري الشركة؛ وصنف يهتم باألرباح الوفرية
النسبية إىل محاية الشركات الوطنية ورؤوس األموال الداخلية من اهليمنة األجنبية؛ لذا سنبحث 

 اإلستثناءات الواردة على مبدأتناسب األصوات يف النقطة التالية: 

 اإلستثناءات الواردة على المبدأ: :ثانيا

تكون إما بزيادة عدد األصوات أو ، دأتناسب األصواتإن اإلستثناءات الواردة على مب
 هذا على التوايل: و  حتديدهاو  بإنقاصها

 

 

                                                 
1  - J.Hémard, F.Terré et P.Mabilat, Op.cit, P166. 

بها، دون أن يتجاوز نسبة  التي نصت على أنه:"لكل مكتتب عدد من األصوات يعادل عدد الحصص التي إكتتبو  -2 
نفس و  (من العدد اإلجمالي لألسهم. ولوكيل المكتتب عدد األصوات التي يملكها موكله حسب نفس الشروط7%)

 الحد.وعندما تتداول الجمعية حول الموافقة على حصة عينية، فال تؤخذ في حساب األغلبية أسهم مقدم الحصة".
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             اإلستثناءات بزيادة عدد األصوات : -0

إال أنه ألسباب ، من املسلم به أن كل سهم يعطي احلق يف صوت واحد على األقل
 باألسهم ذات األولوية يف التصويتمتعددة تلجأ الشركات إىل إصدار أسهم تسمى أحيانا 

وهو  (2)وهي يف احلقيقة أسهم متنح حلامليهاعدة أصوات(1)أحيانا باألسهم ذات الصوت املمتازو 
. . . . . من القانون التجاري على أنه " 626 ما نص عليه املشرع اجلزائري بصريح نص املادة

                   ". كأن مل يكن  كل شرط خمالف لذلك يعتربو  لكل سهم صوت واحد على األقل. 

لكن أال يؤدي هذا  (3) .كأنه القاعدة العامةو  والواضح أنه يكاد يظهر هذا اإلستثناء
    .إىل إعتبار أن مبدأ تناسب األصوات ال يزال يعاين من عدة عوارض؟ اإلستثناء

            اإلستثناءات با لحد من عدد األصوات: -5

من القانون التجاري كامل احلرية لشركة يف  627أعطى املشرع اجلزائري طبقا للمادة 
حتديد األصوات اليت ميلكها كل مساهم مبوجب قانوهنا األساسي لكن بشرط أن يفرض هذا 

        .التحديد على مجيع األسهم دون متييز فئة عن أخرى

لكل سهم صوت واحد على كما يظهر احلد من عدد األصوات عندما جعل املشرع 
من القانون التجاري  626هو ما ورد بنص املادة و  األقل وهي قاعدة آمرة ال جيوز خمالفتها

ويعترب كل شرط خمالف لذلك كأن مل  ،لكل سهم صوت واحد على األقل. . . . بنصها:"
جوع وبالر  .مبعىن آخر أجاز حتديد عدد األصوات لكن دون أن يصل احلد إىل إزالتها .يكن"

                                                 

 .626 محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص -1 
هو ما ورد بنص و  إذ أوجد المشرع فئة من األسهم العادية اإلسمية تتمتع بحق تصويت يفوق عدد األسهم التي بحوزتها-2 

 قانون تجاري. 66مكرر  707المادة
ن المشرع الفرنسي قد لجأ إلى تطبيق نظام األسهم ذات األصوات المتعددة على إثر خلق أسهم اإلمتياز بفعل قانون إ -3 

مسيريها بضمانهم أغلبية األصوات في الجمعيات العامة إذ ساهم و  لكنه بفعل سيطرة مؤسسوا الشركاتو  0066نوفمبر  06
 للمزيد 0066جويلية  06بفاشية المساهمين ليترك للقوانين األساسية لبحق في إصدار أسهم ذات الصوتين بفعل قانون 

     راجع:
Yves Guyon,Droit des affaires, op.cit,P308. 
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اليت نصت على أنه:"مكتتب عدد األصوات يعادل و  من القانون التجاري 621لنص املادة 
( من العدد اإلمجايل  7%عدد احلصص اليت أكتتب هبا دون أن يتجاوز ذلك نسبة )

حتديد العدد األقصى لألصوات اليت قد  -حبسب رأي-فقد قصد املشرع من ذلك  .لألسهم"
فقد أراد أن يضفي شكال من العدل بني املسامهني  ؛من ذلك األكثرو  ميلكها مساهم ما بل

مكرر  707و 626نص املادة أن القانون مل مينع األسهم ذات األصوات املتعددة بفعل و  خاصة
 منه محاية املسامهني الصغار الذين ميلكون عدد قليل من األسهمو  من القانون التجاري 66

املشرع عدد فلو مل حيدد ، باألولوية يف اإلكتتاب باألسهموكذا فئة املسامهني الذين يتمتعون 
ملا متكن أصحاب ، ( من العدد اإلمجايل لألسهم 7األصوات اليت قد ميلكها مساهم ما ب )

فائدة املسامهني و  هذه الفئة من احلصول على أسهم جديدة عن طريق اإلكتتاب ألن نية
كي ال يتحايل زد على ذلك  ، تسام األرباحاملتمتعني باألغلبية يف التصويت ستتجه حتما إلق

البعض بإكتتاب أسهم تتمتع حبق تصويت يفوق عدد األسهم اليت حبوزهتا متكنهم من السيطرة 
   .ذلك مبسامهة ضئيلة يف رأس املالو  ،على الشركة

ميكن إعتبار املشرع اجلزائري قد قام حبماية حق املساهم يف التصويت بفعل ، خرياأو 
الواردة على املبدأ حيث غطى مجيع الثغرات اليت ميكن أن تؤثر يف ممارسة املساهم اإلستثناءات 

اإلتفاقيات الواردة عليه و  هبذا يبقى لنا التطرق ألساليب ممارسة هذا احلقو  ،حلقه يف التصويت
            .هذا يف الفرع الثاين

 ليه:اإلتفاقيات المرتبة عو  أساليب ممارسة حق التصويت: الفرع الثاني

كما أن التصور ،  ان يكون للمساهم احلرية الكاملة يف ممارسة حق التصويت جيب
له أن و (1) إختيارياالتصويت  اك املساهم يفالشامل لطبيعة تنظيم شركة املسامهة جتعل من إشرت 

كما له أن ينحاز بصوته إىل اإلجتاه ؛أن خيتار أساليب ممارستهو  يعرب عن رأيه بكل إستقاللية
       .معني يناسبه وفق إتفاقية تضمن التصويت حسب رأيالذي 

                                                 
Y.Chartier,l’evolution de l’engagement des associers,Rev social,Paris,1980,P898.-1 
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 ذالتسليم بأن سلطة إختاو  لكن الرتكيز على إستقاللية املساهم عند اإلدالء بصوته
أن يراعى فيها بعض القيود اليت تقرها أال جيب ؛القرارتعود شرعا إىل مقدمي رؤوس األموال

أن ميارس املساهم حلقه حبسب هواه برتتيب  كما ال يصح ،املصاحل العليا هلا؟و  مصلحة الشركة
عل إعتبار أن حقه ميتزج حبق الشركة فإن لو  -قد جييزها التشريع أو ال -إتفاقيات عليه 

أن يتعاون مع بقية و  مقتضيات حسن النية تفرض عليه عند إستعماله حلقه أال يتعسف فيه
     .الشركاء وفق إتفاقيات تضمن مصلحة الشركة دون غريها

  :إىل نا بالتفصيل اآليت يف النقطتني التاليتنيثنتطرق يف حبعلى هذا األساس 

            ساليب ممارسة حق التصويتأوال: أ

           ثانيا: اإلتفاقيات املرتبة على حق التصويت

  أوال :أساليب ممارسة حق التصويت:

من  ،(1)اجلمعية العموميةداخل جرى العمل على إتباع أربعة طرق للتعبري على التصويت 
فهي خالية من التعقيدات ، تتميز هذه الطريقة بالبساطةو  ،هذه الطرق التصويت برفع األيدي

النسب و  تدوين األرقامو  حبصر األصواتو  ال حتتاج إال إىل عدد من األعضاءو  ،مع سرعة اإلجناز
موزعة بالتساوي و  متعادلةلكن تفرتض هذه الطريقة أن تكون القوة التصويتية لألسهم و  ،فقط

 . على املسامهني

 ،إستطالع رأي املساهم فردياو  أما الطريقة الثانية فهي التصويت باملناداة على األمساء
لكن هذه الطريقة حتتاج إىل وقت قد يطول بالذات يف شركات املسامهة اليت تضم أعدادا و 

بطاقات أعضاء اجلمعية العمومية تتم بتسليم و  مث هناك طريقة البطاقات، ضخمة من املسامهني
 مث تسليم للمراجعني بعد أن يدون فيها كل مساهم عدد أصواته، التصويت عند بدء اجللسة

وهناك أيضا طريقة للتصويت  ،املعارضة للقرارو  ذلك عند كل تصويت لتحديد األصوات املؤيدةو 
لشخصي ألعضاء جملس اإلدارة اإلبتعاد على التأثري او  تتميز بأهنا تساعد على دفع احلرجو  السري

                                                 
G.Ripert et R.Roblot,op.cit,P918,N.1216. - 1 
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لكنها تواجه صعوبة يف حصر األصوات إذا كانت و  ،أو بعض املسامهني على عملية التصويت
اإلطالع  ففي هذه احلالة يقتضي األمر .األسهم موزعة بطريقة غري متساوية على أعضاء اجلمعية

يكشف عن غري أن ذلك  ،ورقة احلضورللتعرف على شخصية املساهم صاحب الصوت على
إما بإدخال بطاقات غري معروفة اإلسم ، لكن ميكن معاجلة قصورهذه الطريقةو  ،السرية املنشورة

ذلك حسب توزيع األصوات داخل و  صوتا إىل جانب البطاقات الفردية 72، 02، 07توازي 
ا كم،  هذا احلل يؤدي أحيانا إىل التجزئة الظاهرة لألصوات املؤثرة يف نصاب األغلبيةو  ،الشركة

  .(1)جيوز يف هذه احلالة تأمني السرية يف اإلقرتاع بواسطة تدخل حمضر قضائي ملزم بالسر املهين 

القانون  اليت عرفهاو  وزيادة على هذه الطرق األربعة توجد طريقة التصويت باملراسلة
يف  اهذ؛0066الصادر عام  لقانون الشركات عدل0071/ 1/20الفرنسي الصادر بتاريخ 

أجاز فيها أسلوب التصويت باملراسلة يف مجيع اجلمعيات العادية وغريالعادية  منه060املادة 
تفادي التجاوزات النامجة عن و  بغرض تشجيع املسامهني على املشاركة يف تسيري الشركة

هي تتم عن طريق إستمارة تشتمل على بعض البيانات و  ،إستخدام التفويضات على بياض
أو التوقيع أو توقيع النائب مع حتديد تاريخ آخر ميعاد لتسليم  مقر اإلقامةو  ،الشخصية كاإلسم

غري أن ، مبوجبها يعطي املساهم صوته يف صاحل أو يف غري صاحل مشروع القرارو  ستمارةإلهذه ا
معتربين أن ( 2) كما نبذه جلة من الفقه  هذا النظام مل حيضى بعد بإهتمام املشرع اجلزائري

تبادل اآلراء حىت ال يقع تصويت طائش بال و  نتيجة البحثالتصويت الصحيح ال يكون إال 
         .مداوالهتاو  بال رؤية فضال عن أهنا تؤدي إىل إلغاء أمهية املناقشات يف اجلمعية العامةو  فكر

التشريع اجلزائري مل حيدد الطريقة اليت و  أن أغلب التشريعات ما جيدر اإلشارة إليه؛خرياأ
تركت بذلك احلرية الكاملة للشركات للنص و  ري عن صوته عند اإلقرتاعيستطيع هبا املساهم التعب

                   .فئات األسهم داخلهاو  عليها يف نظمها األساسي وفقا لظروف كل شركة

                                                 

 .776محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص  -1 
 .16محمد صالح، المرجع السابق، ص  -2 
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 فهل تعترب صحيحة ؛يبقى لنا التطرق حملتوى اإلتفاقيات املرتبة على حق التصويتهبذا و 
            .قانونية أم حتتمل البطالن؟و 

             :ثانيا: اإلتفاقيات المرتبة على حق التصويت

، مرتبط أساسا بهو  يعتربحق التصويت يف اجلمعيات العمومية حقا مالزما مللكية السهم
       .فال جيوز حرمان املساهم منه مهما يكن السهم الذي حيمله

حاالت يربم فيها املساهم إال أن احلياة العملية للشركات املغفلة تدل على وجود 
    .قانونية ؟ أم منافية للقانون؟و  فهل هي صحيحة؛إتفاقيات ترتبط حبقه يف التصويت

 اإلتفاقيات الرامية إلى التنازل عن حق التصويت : -0

األصل يف حق التصويت عدم إمكانية إزالته أو إبطاله حتت أي ظرف كان وال ميكن أن 
أن الواقع العملي يفرض ظروفا تؤدي غري  ،(1) مبعزل عن السهميكون موضوع تنازل أو إزالة 

يتنازل فيها أحد أو باملساهم حسب احلالة إىل التنازل عن حقه يف التصويت برتتيب إتفاقيات 
لكن ، أحيانا تبعا لتفرغهم عن هذه األسهمو  بعض املسامهني عن هذا احلق مبعزل عن أسهمهم

  .مصداقيتها قانونا؟و  هايبقى السؤال يف ذلك يطرح بشأن صحت

 لتنازل عن حق التصويت مع الحفاظ على ملكية السهم:أـ ا

إما عرب إتفاقية تتضمن و  حيصل التنازل يف هذه احلالة إما عرب توكيل غري قابل للنقضو 
              .حق إنتفاع على السهم

 * اإلتفاقية المتضمنة توكيل غير قابل للنقض :

 املعطاة للتصويت تشكل يف الواقع وقفا حلق التصويت للنقض إن الوكالة غري القابلة
          .حىت ولو أعطيت ملدة حمددة ،بالتايل تعترب غري قانونيةو 

                                                 
  1- cass.com,7 avril 1932,cité par Philipe Merle, op. cit, p 312. 
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فمن واجب الوكيل التعبري عن إرادة املوكل وهذا ال ميكن أن يتم إال إذا كانت الوكالة 
يستطيع مبوجبها أن يقرر اإللغاء  أما يف الوكالة غري قابلة للرجوع فاملساهم ال، قابلة للرجوع

         . (1)مما يؤثر على حرية التقرير لديه  الفوري هلذه الوكالة

تنازل املتعترب باطلة اإلتفاقية اليت تتضمن بندا ينص على إحتفاظ  بناء على ذلك
ومن بينها حق التصويت يف اجلمعيات  ؛مبمارسة مجيع احلقوق املالزمة لألسهم اليت تنازل عنها

وكذلك تعترب باطلة الوكالة غري القابلة للنقض  .كأنه مل يتنازل عن هذه األسهمو  العمومية
يعد هذا النوع من و  للتمثيل يف اجلمعيات العمومية حىت اللحظة اليت يتم فيها بيع األسهم

 من ممارسة حقوقه املالزمة مللكية السهم الوكالة باطال بطالنا مطلقا ألن التنازل مينع املتنازل له
  .السيما ممارسة حق التصويت حبريةو 

 اإلتفاقية المتضمنة حق اإلنتفاع على السهم :*

ويبقي لنفسه  ،جيوز للمساهم أن يرتب حق إنتفاع على سهمه ملصلحة شخص آخر
 اإلنتفاع يبقي لنفسه فقط حقو  كما جيوز له أن يتنازل عن السهم هلذا الشخص ،حق الرقبة

ميلك حق التصويت يف كلتا احلالتني ؟ وهل جيوز هلما  فمن  ،يصبح املتنازل له هو مالك الرقبة و 
  .إبرام إتفاقية تعطي حق التصويت ألحدمها دون اآلخر؟

 بداية البد من التذكري بوجوب اإلشارة إىل حق اإلنتفاع يف السهم نفسه إذا كان
 املادةلكي ينتج هذا احلق مفاعيله؛ ولقد نصت  إمسيا يف سجالت الشركة إذا كانو  ،حلامله

يف الشركة مثقلة حبق  على أنه عندما تكون هناك حصة من القانون املدين الفرنسي 0266
تثناء التصويت على القرارات املرتبطة بتوزيع سيعود حق التصويت ملالك الرقبة با إنتفاع

  (2).األرباح

                                                 
  Voir.Micheal Germain, Le transfert du droit de vote, Rj.com, nov1990,P137. - 1 

Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de  « : art 1844§ 3et 4 du code civile français - 2

vote appartient au nu-proprietaire , sauf pour les décisions concernant l’affection des 

bénéfices, ou il est réservé a l’usufruitier ». 
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 0066من قانون الشركات الفرنسي الصادر يف عام 061ن الفقرة األوىل من املادة أ بيد
ة يف اجلمعية العمومية ذنصت على أنه يعود للمنتفع حق التصويت على مجيع القرارات املتخ

عتبار إب ،غري العاديةالعادية بينما ال حيق ملالك الرقبة التصويت سوى يف اجلمعيات العمومية 
 عليه نصتهو ما و  ؛مبلكية السهم الذي يبقى ملالك الرقبةهذه األخرية تبحث املسائل املتعلقة 

 من القانون التجاري على أنه يعود للمنتفع حق التصويت على مجيع القرارات 670 املادة
ة يف اجلمعية العمومية العادية بينما الحيق ملالك الرقابة التصويت سوى يف اجلمعيات ذاملتخ

هذه األخرية تبحث املسائل املتعلقة مبلكية السهم الذي يبقى  ردية بإعتبااالعمومية غري الع
ولكن هناك رأي فقهي  سهم ليطال ملكيتهلاألمر الذي يتجاوز جمرد اإلنتفاع باو  ،ملالك الرقبة

من قانون الشركات الفرنسي جمحفة حبق مالك الرقبة ألن هناك بعض 061يقول بأن املادة 
كقرار أعضاء ،  عمومية العادية قد تشكل تعديا على حقوقهالقرارات اليت تتخذ يف اجلمعيات ال
 . (1) . . . .جملس اإلدارة أو قرار زيادة رأس املال

 يف مكانية وجود بندإ0266على املادة فأضاف 0072الصادر يفهناجاء القرار  من
مينح  أصبح من اجلائز أن يتضمن نظام الشركة بندا أي أنه (2) .منها 6و 1خمالف للفقرتني النظام

               .وحده دون مالك الرقبة أو العكس مبوجبه حق التصويت يف مجيع اجلمعيات العمومية للمنتفع

مطروحة على اإلجتهاد قبل التعديل  أن هذه احلالة بالفعل فإن الواقع العملي دل علىو 
مت  ،ة ثابتةإىل الوصول إىل أكثريفبموجب إتفاقيات بني املسامهني هتدف  ،0072 صل يف عامااحل

األخرية عرب تنازالت عن  شرط أن تنقلب هذه تعيني شخص يتصرف بإسم هذه األكثرية
لومل تتم إدارة الشركة بشكل جيد وكاف؛هذا اإلنقالب لألكثرية ميكن احلصول عليه  ،األسهم

عندما إتفقت فئتان  هذا ما حصل فعالو  من خالل إنشاء حق إنتفاع على جمموعة من األسهم
على أنه عند فقدان األكثرية تلتزم الفئة األوىل  (3)واحدة نصف رأس املال من املسامهني متلك كل 

بيد أنه بعد فرتة من الزمن  ؛بأن تتفرغ عن حق اإلنتفاع على بعض أسهمها لصاحل الفئة الثانية
             .عتباره يشكل تصويتاإب مسألة إبطال التفرغ عن حق اإلنتفاعبينهما فطرحت  تساءت العالقا

                                                 
1 - Le Bayon ,L’ usufruit des parts sociales. Rev,Soc, 1973,P.435 
2 -« les statuts de la société peuvent déroger aux dispositons des deux aliénas précédents ». 

 . 026غادة أحمد عيسى، المرجع السابق، ص  -3 
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ردت حمكمة إستئناف باريس اإلدعاء حبجة أن املنتفع حيق له التصويت يف اجلمعية 
الذي يعطيه الصفة و  أنه يتصرف بشكل شرعي بناءا على اإلتفاق اجلاري بينهماو  العمومية

                        .(1) لذلك

الفرنسي إعرتف بصحة التصويت اجلاري بناءا على هنا يتبني لنا أن اإلجتهاد  من
مما يدل على إمكانية التنازل عن حق التصويت للمنتفع  ؛إتفاقية تتضمن تفرغا عن حق اإلنتفاع

   .يراعي التصويت مصلحة الشركةشرط أن  قبةلكية الر مبمع اإلحتفاض 

هذه احلالة الميكن ففي ، بيد أن األمر خيتلف لو كان املنتفع شخصا أجنبيا عن الشركة
  .من حقه بالتصويت بشكل مطلق الذي ميلك وحده صفة املساهم حرمان مالك الرقبة

   :التنازل عن حق التصويت تبعا للتنازل عن السهم-ب

إذا كان التنازل عن حق التصويت مع اإلحتفاظ مبلكية السهم قد أثار العديد من 
يعترب التنازل عن حق التصويت فهل  ،املالزمة لهاحلقوق و  املشاكل بسبب الفصل بني السهم

          من خالل التنازل عن ملكية أو حيازة السهم صحيحا ؟

بيد أن الواقع العملي  ؛إن ظاهر األمر يدل على صحة اإلتفاقية اليت تتضمن هذا التنازل
  .ال يقر بصحة هذا التنازل دوما

 :إنشاء هولدينغ بين المساهمين  * اإلتفاقية الرامية إلى

قد يتفرغ املسامهون أحياناعن أسهمهم لشركة تقوم مبراقبة الشركة املسامهة اليت ينتمون 
ممارسة احلقوق املالزمة لألسهم اليت حصلت  اإلشراف على أعماهلا وذلك من خاللو  إليها

 تعرف هذه الشركةو  ،يف اجلمعيات العموميةالتصويت  حق   عليها جراء التفرغ ومن بينها
  ."  Holding" باهلولدينغ

                                                 
1- Michael Germain, Traité de droit commercial, T1,18éme édition, L.G.D.J , Paris, 2002, 
p141. 
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الرقابة على و  اإلشراف بيدأن املشكلة تثار عندما ال يكون الدور احلقيقي هلذه الشركة
 فهل تعترب هذه الشركة. إمنا السعي للحصول على تصويت موحد للمسامهنيو  شركة املسامهة

 . بالتايل اإلتفاقية اليت أنشأهتا صحيحة ؟و 

أن كل شركة مالية تنشأبني مسامهني أوأكثر هي شركة باطلة فيما (1) الفرنسيإعترب الفقه 
   .لو كان سبب قيامها تأمني وحدة التصويت

إىل مدى كثرة و  والبد هنا من اإلشارة إىل أن القضاء الفرنسي إلتفت إىل هذا الواقع
املنازعات و  اخلالفات بالرغم من قلة، اللجوء إىل اإلتفاقيات اليت تنشىء هذا النوع من الشركات

الفرنسية مبوجب قضية فصلت فيها  نقضفقدأكدت حمكمة ال .املعروضة عليه حول املوضوع
أن الشركات اليت هتدف إىل جتميد األسهم يف شركة املسامهة هبدف تأمني الرقابة  0067عام 

 بيد أنه ومن خالل حيثيات القضية تبني للمحكمة أن .على هذه األخرية تعترب صحيحة
لكي تقوم لثي أسهم الشركة إىل شركة حمدودة املسؤولية ثمسامهني يف شركة مسامهة تنازال عن 

إال أن املثري يف القضية هو أن شركة . الرقابة على شركة املسامهةو  بدور اهلولدينغ أي اإلشراف
بيع  اهلولدينغ مل تسددقيمة األسهم اليت حازهتا جراء التفرغ مما يدل على أن هذا التفرغ هو

ما هي إال غطاء إلتفاقية ترمي إىل إلزام املسامهني و  بالتايل فالشركة أيضا صوريةو  صوري
 . (2)مما يستوجب إبطاهلا بالتصويت يف إجتاه واحد

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- A.Tunc,les conventions relatives au droit de vote et l’organisation des S.A.RDCom,1962, 

p140: « toute sociéte financiére creé entre actionnaires se nulle chaque fois que sa création a 

pour cause l’exercice en commun du droit de vote ». 
2 - Michel Germain,op.cit,p139. 
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 *اإلتفاقية الرامية إلى إنشاء نقابات تجميد:

ومن أجل الدفاع عن  ،من أجل جعل اإلتفاقيات املتصلة بالتصويت أكثر فعالية
حيانا أمصاحلهم اجتاه جملس اإلدارة أو إجتاه كبار املسامهني املسيطرين على اإلدارة يلجأ 
الذين  صغاراملسامهني إىل إبرام إتفاقيات مجاعية تتيح هلم يف الواقع تشكيل إرادة متماسكة إجتاه

 Syndicat de »      التجميد نقابات تسمى وتنشأخصيصا هلذه الغاية يديرون الشركة

blocage » (1). ويضعوهنا يف مركز النقابة فال  يتنازل مبوجبها املسامهون عن حيازة أسهمهم
ا من خالل وكيل وإمن، بأنفسهم مباشرة هلذه األسهم احلقوق املالزمة يستطيعون بعدها ممارسة

 . النقابات قانونية ؟فهل تعترب هذه   (2)النقابة الذي تتجمع لديه هذه األسهم رغالبا مايكون مدي

  ميز اإلجتهاد الفرنسي بني ثالثة أنواع من النقابات:

دورها تأمني أكثرية يف ، « Syndicats de majorité »األكثرية  نقابات -أ
 . ويف التصويت على القرارات املهمة إختيار أعضاء جملس اإلدارة

الدفاع ختصص لتأمني ، « Syndicats de défense »  نقابات الدفاع -ب
وهذه النقابات هي عبارة عن عقد . حقوق املسامهني ضد تصرفات أعضاء جملس اإلدارة عن

 . ميثاق بني جمموعة من املسامهني جيتمعون قبل إنعقاد اجلمعية العمومية

هناك نوع ثالث من هذه النقابات تكون الغاية منها منع أعضائها من التنازل عن و  -ج
 . أسهمهم

لقد إعترب اإلجتهاد أن نقابات التجميد اليت هتدف إىل توجيه أعضاء النقابة يف اإلجتاه و 
 . (3)املعني من قبل األكثرية غري قانونية 

                                                 
1-Ph. Merle,op.cit,p.314   
2- G.Ripert et R.Roblot,op.cit,p386,n1612 : « Les actionnaires remettaient leurs titre sa un 

« syndicat » qui exerçait leurs droits en qualité de mandataire ». 
3-A.Tunc,op.cit,p.97 : « …Ces syndicats ont toujours pour objet ,plus ou moins avoué,de 

faire obstacle au libre exercice du droit de vote ». 
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حبجة أن موضوع  بيد أن غالبية الفقه الفرنسي إعترب نقابات التجميد مبجملها باطلة
التمييز بني ما إذا كانت  وهنا جيب .هذه النقابات هو دوما احلد من ممارسة حق التصويت

فإنه من الطبيعي إعتبارها غري ، إتفاقية التجميد تنطوي على إستبعاد ملمارسة حق التصويت
ال تشكل إنتهاكا مباشرا حلرية  أما إذا كانت اإلتفاقية عبارة عن وثيقة خيار مضادة .قانونية

 . (1)فإن القضاء الفرنسي يقر بصحتها ،التصويت

مية إىل التنازل عن حق التصويت سواء اإن أغلب اإلتفاقيات الر ، بناءا على ما تقدم
يتعارض مع  تشكل وقفا حلق التصويت األمر الذي، بصورة مستقلة أم تبعا للتخلي عن السهم

 . مبدأ املساواة بني املسامهني يف الشركة

 التصويت؟اإلتفاقيات املرتبطة مبمارسة حق و  فهل هذا التعارض قائم بني هذا املبدأ

 مارسة حق التصويت :بمإإلتفاقيات المرتبطة  -5
Conventions relatives a l’exercice du droit de vote 

غري أنه ال  املالزم بصورة أساسية للسهم حبرية تامة جيب أن ميارس حق التصويت
ورود  -رغم ما يوليان من أمهية ملمارسة هذا احلق  -القضاء الفرنسيني و  يعارض كل من الفقه

بعض البنود يف أنظمة الشركات أو يف إتفافات جانبية من شأهنا أن تنظم أو حتد من حرية 
شرط اإلحتفاظ باملبدأ األساسي الذي يعترب أن حق التصويت هو حق فردي  ،ممارسة هذا احلق

الل العمومية أو من خ  جيب أن ميارس حبرية تامة فال ميكن إلغائه بقرار من األكثرية يف اجلمعية
خاصة حتد من ممارسته ألنه  ال ميكن أن يكون موضوع إتفاقاتو  .بند قد يرد يف النظام الداخلي

   جيب أن يكون التعبري الصحيح عن اإلرادة احلرة املعربعنه بنتائج املناقشات اليت جتري يف اجلمعية
    .(2)العمومية 

                                                 

 .001غادة أحمد عيسى، المرجع السابق، ص  -1 
2 - M. Cozian et A.Viandier,Droit des sociétés, 3 éd ,Litec,paris,2000,n394. 
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 هذا احلق دون أن تنال منه سيمابيدأن ذلك ال ينفي إمكانية وجود إتفاقات ترتبط مبمارسة 
خصوصا ظاهرة تغيب املسامهني عن حضور جلسات  ،أن الواقع العملي لشركات املسامهةو 

تنوع العالقات فيما بني و  ،اإلستثمار فيهاو  اجلمعيات العمومية وتطور وسائل متويل الشركات
يف الكثري من احلاالت  املسامهني إن كل ذلك محل املسامهني سيما الكبار يف الشركات املسامهة

على التوافق مسبقا بينهم عل بعض القرارت املتعلقة بسري العمل يف الشركة وهو أمر ينطوي حبد 
         . (1)ذاته على إتفاق على كيفية ممارسة حق التصويت 

وقد أخذت هذه اإلتفاقيات أشكاال متعددة ميكن تصنيفها إىل إتفاقيات مقيدة ملمارسة 
        هذا كالتايل :و  إتفاقيات موجهة هلذه املمارسةو  التصويت

     أـ اإلتفاقيات المقيدة لممارسة التصويت:

 هتدف هذه اإلتفاقيات إىل تقييد حرية املساهم يف التصويت داخل اجلمعيات العمومية
لذلك فهي غري قانونية وبالتايل ، ، هي بذلك تشكل وقفا حلق التصويت بصورة غري مباشرةو 

      .شأهنا شأن اإلتفاقيات الرامية إىل التفرغ عن حق التصويت، باطلة

 وتأخذ هذه اإلتفاقيات أشكاال عديدة نذكر منها :

      * اإللتزام باإلمتناع عن التصويت أو التصويت حسب رأي اآلخرين:

بإذن التعاهد الذي يلتزم فيه املساهم بعدم التصويت إال و  اإلتفاق ،يقصد هبذا اإللتزام
يعترب هذا اإلتفاق تعديا صارخا على حرية ممارسة التصويت لتعارضه و  ،موافقتهو  شخص آخر

   .مع مبدأ حرية املساهم يف ممارسة حق التصويت الذي يتعلق بالنظام العام

كاإلتفاق احلاصل بني عدة مسامهني كبار ميلكون أكثرية األسهم بإختاذ قرارات باإلمجاع 
 والبد من اإلشارة إىل أن القرار املتخذ بناء على اإلتفاق املربم .أعمال الشركةبينهم تتعلق بسري 

بعد حسم األصوات املتفق عليها مل تأثر يف إجتاه  يعترب الغيا ما مل يتبني أن األصوات الباقية

                                                 

 .006غادة أحمد عيسى، المرجع السابق، ص  -1 
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اإلتفاق الذي يربط ممارسة حق التصويت مبشيئة جملس  (1)ولقد أبطل القضاء الفرنسي ؛األغلبية
 .رةاإلدا

 اإللتزام بالتصويت في إتجاه معين : 

ألهنا  (2)تعترب اإلتفاقات اليت تلزم املساهم بالتصويت يف إجتاه معني عمال غري قانوين
وغالبا ما يلجأ املسامهون إىل هذه اإلتفاقيات  .تتعارض مع مبدأحرية املساهم يف التصويت

إستقرار املتفرغ يف منصبه كعضو  كأن يعد املتفرغ له بأن يضمن ،عندما يتفرغون عن أسهمهم
  .أو بأن يصوت ملصلحته يف اجلمعية العمومية ،يف جملس اإلدارة

اليت ترمي إىل تأمني مصلحة خاصة دون مراعاة مصلحة  ،إن مثل هذه اإلتفاقيات
وبالتايل فإن اإلتفاقيات اليت ال ترتك احلرية للمساهم يف . الشركة مل جتد هلا تربيرا أمام اإلجتهاد

  .إختيار أعضاء جملس اإلدارة تعترب باطلة

 اإلتفاقيات الموجهة لممارسة التصويت: -ب

بعكس اإلتفاقيات املقيد حلرية التصويت ترمي هذه اإلتفاقيات إىل توجيه الصوت دون 
بالتايل ال تؤدي هذه اإلتفاقيات إىل خرق مبدأ و  .أن تسلب صاحبه حرية ممارسته بشكل مطلق

    نذكر من هذه اإلتفاقيات مايلي :و  فهي صحيحة وقانونية حرية التصويت لذلك

 *اإلتفاقية المتضمنة توكيل على بياض :

ة نفسية دإن أغلب املسامهني ال يستطيعون حضور اجلمعيات العمومية ألسباب عدي
   .ماديةو  جغرافية

 0القانون التجاري فقرة 670ولقد تنبه املشرع اجلزائري إىل هذا األمر فأورد بنص املادة 

. بواحد منهم أو بوكيل وحيد يف اجلمعيات العامة ثل املالكون الشركاء لألسهم املشاعةوميبأنه:"
                                                 

1 - G.Ripert et R. Roblot ,op.cit, p394. 
2 -Ph. Merle,op.cit, p313, n 314 : " ….sont considérées comme nulles les conventions par les 

quelles un actionnaire s’ engage par avance a voter dans tel ou tel sens". 
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عني الوكيل من القضاء بناء على طلب أحد املالكني الشركاء الذي يهمه  ؛فإذا مل حيصل إتفاق
 تتضمن إسم موكل ولقبه "كما يلحق مكتب اجلمعية بورقة احلضور الوكالة اليت. اإلستعجال

يصادق مكتب اجلمعيةعلى صحة ورقة و  موطنه وكذا عدد األصوات التابعة هلذه األسهمو 
   .(1) األسهم احلاضرين والوكالء احلضوراملوقعة قانونا من حاملي

إمكانية إنعقاد اجلمعية العمومية يف مواعيدها احملدد و  فمن أجل تأمني النصاب القانوين
ومن أجل عدم تكبيد املسامهني القاطنني بعيدا عن  ،التأخري وتكاليف دعوات أخرىجتنب و  هلا

إلتاحة الفرصة ملدراء الشركات بإستمرارحقيقي وخاصة و  مشقة اإلنتقال املركز الرئيسي للشركة
من أجل ذلك يلجأ أحيانا بعض . . . . املسامهنيو  مصاحل الشركة منهم الذين حيرصون على

املسامهني هذا خبصوص األسهم املشاعة  راء توكيالت على بياض لغريهم مناملسامهني إىل إج
فلم يرد أي نص للمشرع اجلزائري يوسع من دائرة التصويت عن طريق إتفاقية التوكيل؛ هذا 
خبالف القضاء الفرنسي الذي وسع من هذه الدائرة لكل املسامهني فأصدر قرار حملكمة 

 (2)الغاية املرجوة منه فجاء يف القرار:و  التوكيل على بياض تبني فيه احملكمة أمهية 0012باريس

"أن الغاية من هذه املمارسة العملية هي تأمني النصاب القانوين ألن إختالف املسامهني 
على هذا األساس ال يشكل التوكيل على . غياهبم يعرقل أعمال اجلمعية العموميةو  وإمهاهلم

غري أنه إذا تبني من ظروف القضية أن اهلدف منها  ، بياض أي إنتهاك حلرية ممارسة التصويت
فإن من شأن ذلك أن يؤدي إىل إبطال اجلمعية  ،كان تأمني أغلبية خمتلفة لصاحل جملس اإلدارة

     .العمومية "

                           اإللتزام بالتصويت بإتجاه معين مع بقاء حرية اإلختيار: 

بإجتاه معني يعترب باطال فيما لو كان من شأن هذا اإللتزام التأثري إن إلتزام املساهم بالتصويت 
على حرية املساهم ولكن إذا كان هذا اإللتزام من شأنه توجيه هذا الصوت من غري أن يؤثر 

 يعتربه صحيحا وقانونيا.  (3)على حرية اإلختيار فإن القضاء

                                                 

 من القانون التجاري7و 1فقرة620المادة  -1 
2 - Ph.Merle,op.cit,p314. 
3 - CA paris 17 déc 1954, Gaz.Pal.Le droit de vote,Rev.soc,1955,1,p149. 
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. عديدة عن إتفاقيات إستنباط مناذجعلى أنه من خالل تنظيم أجهزة الشركة ميكن 

        نذكر منها : .التصويت اليت تأخذ شكل اإللتزام بشكل معني

  .اإللتزام بالتصويت يف جملس اإلدارة من أجل تسمية شخص معني ملركز الرئاسة -0

اإلتفاق الذي يهدف إىل ضمان إنتخاب األعضاء األوىل جمللس اإلدارة يف الشركة -0
              . النظام نفسهمادام تعيينهم كان ممكنا يف

 اإلجتهاد الفرنسي فيما يتعلق باإلتفاقياتوالبد من اإلشارة يف هذا اجملال إىل مرونة 
   التالية : فقد إعترب هذه األخرية صحيحة إذا ما راعت الشروط ،املرتبطة حبق التصويت

مطلقة مما أوال: عدم حرمان املساهم من حقه باملشاركة يف أعمال اإلدارة بصورة 
     .مقتصرة على مواضيع معينةو  يستوجب أن تكون إتفاقية التصويت مؤقتة

              .ثانيا :مراعاة مصلحة الشركة

   بناءا على ما تقدم ميكن أن نستنتج القاعدة التالية:

مستقرة إلدارة الشركة جتاه و  إذا كانت الغاية من إتفاقيات التصويت تأمني سياسة عامة
ات املنتقدة اليت قد تصدر عن بعض كبار املسامهني فتعترب هذه اإلتفاقيات قانونية البل التصرف

 . ضرورية ونافعة لسري أعمال اإلدارة يف الشركة

أما إذا كان من شأن اإلتفاقيات املربمة أن توسع دائرة التدخل من خالل تفضيل 
تؤدي غالبا و  تعتربغري قانونيةف ،مصلحة بعض املسامهني الشخصية على املصلحة العامة للشركة

 (1). إىل تعطيل سري أعمال اإلدارة يف الشركة بشكل بارز

                                                 
1 - G.Ripert et R.Roblot ,op.cit,p384. 
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احلقوق اللصيقة  منليس و  أخريا؛فإن التصويت يعترب من اإلمتيازات اليت تقبل التعامل
فضال عن أن الدخول ، ليس شخص املساهمو  عددهاو  ألن حمل اإللتزام األسهم، شخصيةلبا

كة ما دامت سيعمل على تكوين أقليات متماو  التصويت حيسن من دفاع املسامهنييف إتفاقيات 
القواعد اليت حتكم قانون الشركات كعدم و  مشروعة ال تتعارض مع القواعد العامة لإلتفاقيات

وهو ما يساهم يف إدخال اإلعتبار  ،مبدأ ممارسته حبريةو  قابلية حق التصويت لإلنقسام
أما عن حق اإلعالم فيبقى إحدى   .ة التعاقدية يف شركة املسامهةالشخصي وجيسد مبدأ احلري

التوصل إىل قرارات مستنرية و  ،دعامات حق التصويت له أمهية يف تدعيم إرتباط املساهم بالشركة
عطى حق ي له أن الوثائق اليت توضع حتت تصرفهم كماو  يف إطالع املسامهني على املستندات

 التصويت مباخيدم هذا احلقو  سألة اإلستعالمميسر يو  اخلسائرو  اإلطالع على حساب األرباح
غري أنه مل حيظى بالعناية الكافية لدى املشرع  ،تصويت يف شركات املسامهةيسهل عملية الو 

يف إطالعهم على مستندات  اجلزائري فلم يشجع املسامهني على التعامل بوكاالت فيمابينهم
جيعل من و  السرعة يف التعامل يف شركات املسامهةو  ةووثائق الشركة مما يشل من حركة السهول

مبدأ احلرية التعاقدية يرتاجع يف مثل هذا النوع من الشركات وهو ما يستبعد جو التعامل بني 
 . الشركاء خدمة ملصلحة الشركة كما يستبعد اإلعتبار الشخصي بينهما

الشركة فيما يتمتع به يف ختام هذا الفصل ميكن القول أن دور املساهم يتحدد يف حياة و 
من حقوق مرتبطة مبلكية السهم إلندماج احلق يف الصك الذي خيول له من احلقوق ما يستطيع 

ومنح هذه احلقوق تأيت بناءا على نص يف  ،به ممارسة حقوقه قبل الشركة سواء ماليا أو إداريا
ال جيوز النص يف و  مالقانون أو نص يف النظام األساسي للشركة لذلك فهي متعلقة بالنظام العا

إن كان جيوز و  ،النظام األساسي على حرمان املساهم من ممارسة أو إستعمال حق من حقوقه
ولكن بشرط أال تصل إىل حرمان املساهم من  ؛وضع بعض القيود إلستعمال هذه احلقوق

من مث و  ؛سواء يف اجلزائر أو فرنسامل حيدد املشرع احلقوق األساسية للمساهم حصرا و  إستعماهلا
 هو ما أدى إىل إختالف الرأي حول حتديدهاو  يف حتديدها (1) اءضالقو  فاألمر موكل إىل الفقه

اليت ترتبط حبياة الشركة بصفة عامة سواء من الناحية اإلدارية كحضور إجتماعات اجلمعية العامة و 

                                                 

 .70فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص   -1 
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لى حصة يف ما يرتبط هبا من حقوق أخرى أو النواحي املالية كحق املساهم يف احلصول عو  ،مثال
ابيا يف حياة جيأرباح صافية أو ناتج التصفية فممارسة هذه احلقوق يقتضي تدخل املساهم إ

فحقه يف حضور إجتماعات اجلمعية العامة مثال يقتضي إستجابة املساهم لدعوى  ،الشركة
الشركة يقتضي منه  حقه يف اإلطالع على مستنداتو  ،احلضور أو دعوته إلجتماع اجلمعية العامة

وحقه يف التصويت ، حلضور إىل مقر الشركة لإلطالع عليها أو طلبه للحصول على صور منهاا
فممارسة  ،مناقشة تلك املسائل يتطلب منه إبداء رأيه يف املسائل املعروضة مع ممارسة حقه يف

   .واليت متثل يف نفس الوقت دوره داخل الشركة ابياجيهذه احلقوق مجيعا يقتضي تدخل املساهم إ

ن الواقع العملي أثبت عكس أوإذا كان هذا هو دور املساهم طبقا لنصوص القانون إال
م بأمور الشركة ال سيما املسامهني الذين دخلوا الشركة أثناء تفاملساهم كثريا ماال يه ،ذلك متاما

فهو يبحث أوال عن أسعار السهم يف ، أكثر منهم شركاء ينطبق عليهم صفة املضاربنيو  حياهتا
البحث عن الشركات أصحاب األوراق املالية اليت حتقق إرتفاعا يف و  صة وما حتققه من أرباحر و الب

األوراق املاليةخلقت بالفعل فجوة بني  بل عن وجود شركات السمسرة لتعامل يف. األرباح
املساهم خيرج بسهولة من  ذلك أن خاصية التداول لألوراق املالية جعلت، شركتهو  املساهم

ما الشركة مصدرة األوراق أ، أكثرحتقيق للربح أخرىالشركة بتنازله عن أسهمه حبثا عن شركة 
املالية فال يراها املساهم أو ال حيبذ التعامل معها إداريا آلن هدفه األساسي هو البحث عن 

فان هذه الشركات خلقت لغلبة سيكولوجية املضارب على املساهم؛و بالتايل  األرباح املتحققة
، أدت إىل إبتعاد املساهم عن حياة الشركة إداريا بصفة خاصةالشركة و  فجوة بني املساهم

النفسية جعلت قلة و  سباهبا املاديةأبباإلضافة إىل ظاهرة غياب املسامهني يف اجلمعيات العامة 
 مصلحتهم اخلاصة العامة يتحكمون يف توجيه القرارات وفق قليلة من الشركاء داخل اجلمعية

هو ما يبدو ألعضاء جملس اإلدارة من منحهم سلطة على بياض يف و  لشركةبعيدا عن مصلحة ا
مبن و  التصويت نيابة عن املساهم األصلي يتم بدقة املساهم الذي يتوىل التصويت بإختيارهم

الذي نوعا من اإلدارة السيئة داخل الشركة األمر  هذه املمارسات خلقتو  جانبهم سيصوت يف
          .جناح الشركةو  يرتب نتائج خطرية على سري
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ت اليت تظهر يف شركات املسامهة الذلك فإن تدخل املشرع حماوال تفادي تلك السلبي
 ،على وجه التحديد مل تكن آتية بالقدر الكايف لتقريب املساهم بصورة أكرب من إدارة الشركة

املشاركة يف إجتماع و  ميلكها حق احلضوررغم أنه أعطى لكل مساهم أيا كان عدد األسهم اليت 
إمنا أجاز أن و  ،ور املساهمضكذا يف تصويت املساهم فلم يشرتط يف التصويت حو  اجلمعية العامة

ايت حىت يضع املدخرات املناسبة ذبل ذهب إىل تبين سياسة التمويل ال؛ينيب عنه غريه للتصويت
 ،اإلنشاءات اجلديدةو  بغرض إستعماهلا يف التوسعات ت تصرف الشركة دون اإلستعانة بالغريحت
من هذا املنطلق أصبح هذا التمويل يلعب دورا أساسيا يف رسم السياسات املالية للشركة وحظى و 
على ايت ينعكس أثره سلبا ذغري أن اإلستخدام املفرط للتمويل ال هتمام كبريلدى جمالس اإلدارةإب

 ومن مت على مبدأ احلرية التعاقدية يف شركة املسامهة؛ دورهم كشركاءو  احلقوق املالية للمسامهني
توسيع و  ونمأصبحت خمصصة بالكامل لو  فقد جرد املساهم هنائيا من حق احلصول على األرباح

مصاحل املسامهني يف إستخدام و  من هنا فمؤكدا أن هناك تعارض بني مصلحة الشركة. الشركة
حتويلها إىل إحتياطات و  فمثال مصلحة الشركة تقتضي دائما اإلحتفاظ جبزء من األرباحاألرباح 

أو إستخدامها يف متويل إستثمارات جديدةمن أجل مضاعفة القدرة اإلقتصادية للمشروع يف 
 يتم التوفيق بني املصلحتني أن لذلك جيب، حني يرغب املسامهون يف إقتسام أكرب قدر من الربح

إزدهار  حىت ال يكون بينهما أن يراعى التوازنو  كل مصلحة يف اإلعتبار مقتضياتذ خاألو 
إن كانت ختدم مصلحة املساهم يف إستعمال و  فمربرات احلرية التعاقدية ؛خرىألأحدامها على ا

كما أن إرادة ؛(1) حقوقه املنبثقة عن السهم إال أهنا قد تتعارض من جهة مع مصلحة الشركة
ال تلعب سوى دورا ضئيال يف إنشاء القوانني -ولو بوجود مبدأاحلرية التعاقدية -الشركاء 

فقد سعينا يف األموال اليت يقتصر فيها الشركاء على اإلنضمام هلذا وخاصة يف شركاتاألساسية 
حبثنا إىل التطرق للحقوق األساسية للمساهم بإعتباره عضوا يف الشركة مصلحته فيها تربز من 

          .-و هو ما سنتطرق إليه يف الفصل الثاين-صلحتها خالل حتقيق م

                                                 

وجدي سلمان حاطوم، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -1 
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الحرية التعاقدية في  الفصل الثاني:الحقوق األساسية للمساهم بإعتباره عضوا ومبدأ

 شركة المساهمة

حرص  إذا كانت صفة الشريك حبد ذاهتا تعطي صاحبهاحقوقا وإمتيازات معينة
 فيجب أال يغرب عن البال أن ممارسة هذه احلقوق؛تأسيس احلماية هلا القانون على

إذا كان صحيح أن الشريك خول و  ،متيازات تظل مرتبطة إرتباطا وثيقا باملصلحة اجلماعيةإلاو 
إال أن مصلحته الفردية هذه ال تتأسس ، بعض السلطات يف الشركة من أجل محاية مصاحله

فكل إعالء لشأن املصلحة اجلماعية أو إمهال هلا أو إضرار - ،إال من خالل املصلحة اجلماعية
   (1)-اجلماعيةهبا يؤدي إىل إهدار املصلحة 

كة هلدف غريب عن املصلحة وبالتايل ال جيوز إستعمال املساهم حلقوقه يف الشر 
الفئة األوىل ؛كل مساهم ما إن يدخل الشركة يصبح مالكا لفئتني من احلقوقو  اجلماعية

هي مقابل للحصة اليت قدمها تكون إلرادته الفردية مطلق احلرية يف إحداث و  شريكايكتسبها 
أما الفئة الثانية فهي اليت تسمح له ، حتقيق املصاحل الفردية بصفة خاصةو  األثر القانوين الفردي

يكتسبها بصفته عضوا فيها إلرادته حدود اإلرادة و  باإلشرتاك يف اإلدارة اجلماعية ألموال الشركة
فهذه احلقوق مسيت مجاعية ألهناال تعطى احلماية والضمانة املباشرة للمساهم الذي ؛اجلماعية

 ،يف حياة الشركة لتأمني حسن اإلدارة ملصلحة اجملموع ميارسها إمنا تسمح له فقط يف التدخل
إنفراديا من قبل كل ليس هناك من قاسم مشرتك بني هذين احلقني إال يف إمكانية ممارستها و 

ما دام أهنا حتقق الصاحل العام غري أنه بالنظر حلق الشريك الذي حيمل إزدواجية يف  ؛هممسا
فقد يؤدي هذا التناقض بني مصلحته كحق فردي  ؛احلق اجلماعيو  تكوينه بني احلق الفردي

بني مصلحته كحق مجاعي ميارس يف إطار مصلحة مجاعية حيكمها منطق و  يبغي مصلحة فردية
تصبح و  مصاحل الشركاءمفهوما قانونيا مستقال عن  تشكل هذه املصلحةو (2) ،سلطة األغلبية

لتمتد حلماية حىت  ،إدارة وتوجيه اإلستغاللو  هي املرجع يف حتديد كيفية تسيري شؤون الشركة
هل  ،يطرح السؤال نفسه من هنا ؛أغلبية من تعسف بعضها لبعضو  املسامهني أقليةحقوق 

                                                 

 .072وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق، ص  -1 
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 بالتضحية للمسامهني احلقوق الفردية مستوى إخضاع على للمصلحة اجلماعية من دور تلعبه
مصلحة تعلو مصاحلهم؟بعبارة أخرى هل من حيز قانوين جيعل من اإلرادة  هبا يف سبيل إعالء

 )يف املبحث األول (  . اجلماعية حتقق الغايات النهائية جملموع اإلرادة الفردية ؟

التفصيلية لإلرادة اجلماعية حىت تستطيع و  رةماآللقد حرص املشرع على توفري القواعد و 
تشجيع الدخول معها يف و  ترشيد تصرفاهتا مع اآلخرين للثقة فيهاو  بلوغ اهلدف املشرتك

كل تصرف أو قرار يصدر باملخالفة ألحكام النصوص اآلمرة ما يقع باطال  و  ،تبادلةمصفقات 
املمسكة بالقرار عن الغاية اليت إذ كثريا ما حيدث أن تنحرف سلطة األغلبية ، مل جير تصحيحه

قرارات ال تشبع املصلحة اجلماعية فإساءة إستعمال  ذبإختا من أجلها أنيطت هبا هذه السلطة
ة يف الشركة ذاملتخلكن ليست كل القرارات  ،األكثرية لسلطتها يعرض قرارهتا جلزاءات متنوعة

رات فردية تكون صادرة إما عن هي قرارات مجاعية فهناك العديد من القرارات تصنف بأهنا قرا
عن مساهم منفرد أويف جمموعة بشكل تكون فيه األقلية قادرة على وإما تكون صادرة  ،املدير

قد يكون هذا القرارخمالفا للغاية اليت من أجلها و  أن تتخذ قرارا سلبيا معطال لسري عمل الشركة
ال أو قروضا للشركة إستعماال املسري عن سوء نية أمواأناط القانون سلطة إختاذه كإستعمال 

يعلمون أنه خمالف ملصلحة الشركة تلبية ألغراضهم الشخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة 
ن عن سوء و ن يستعمل هذا املسري أو املسري أأخرى هلم فيها مصاحل مباشرة أو غري مباشرة أو ك

ذه الصفة إستعماال نية الصالحيات اليت أحرزوا عليها أو األصوات اليت كانت حتت تصرفهم هب
يعلمون أنه خمالف ملصاحل الشركة تلبية ألغراضهم الشخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة 

؛ على العموم يعترب القرار يف هذه احلالة تعسفيا يف حق (1)أخرى هلم فيها مصاحل مباشرة 
                  .الصاحل العام للشركة

يت إنظم على أساسها لالشروط األساسية اكذلك كفل املشرع للمساهم ضمان إحرتام 
فال ، رأس املال الدائنني حمددة بقدر مسامهاته يفو  بالتايل تضل مسؤوليته جتاه الشركةو  للشركة

كذلك ال جيوز للشركة القيام بأي  جيوز حتميله بأعباء إضافية حىت إذا منيت الشركة خبسارة
ما قد يرتتب عليها من إضافة أعباء و  ةعمل من شأنه أن يزيد من إلتزاماته كتغيري اجلنسي

                                                 

 من القانون التجاري 7و 6فقرة  222المادة  -1 
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يظل هبا ما و  إذ للمساهم احلق يف التمسك بعضويته ؛جديدة قد تدفعه للخروج من الشركة
بكامل  دون نقصان مادام قد وىف بقيت على قيد احلياة وله أن حيتفظ بكافة حقوقهو  بقي

 ترتاجع احلقوق الفرديةفاإلرادة الفردية ترتاجع أمام اإلرادة اجلماعية كما ؛إلتزاماته املالية
هلا فضمان حقوق املساهم هو ما يعين  مصاحلها أمام حتقيق الصاحل العام لكن دون إهدارو 

 . ضمان الصاحل العام

تتالشى أمام اإلرادة اجلماعية و  على هذا األساس إذا كانت اإلرادة الفردية ترتاجع 
  ا للصاحل العام فهل للمصلحة اجلماعية دور يف ضمان حقوق املسامهني قبل الشركة؟حتقيق

 .()يف املبحث الثاين و الثالث

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الحرية التعاقدية في شركة   الفصل الثاني:الحقوق األساسية للمساهم بإعتباره عضوا ومبدأ

 المساهمة

 168 

       المبحث األول: حق المساهم في ضمان إحترام مصلحة الشركة

تقوم بتوزيع موجز و  ،تقوم الشركات عادة بطرح خططها املستقبلية على اجلمعية العامة
يستنبط منها إجتاهات أداء الشركة ما و  للبيانات املالية يستطيع الشخص العادي أن يقرأها

اإلستفسار بشأن إما النتائج املالية للشركة أو خططها و  ميكنه من املشاركة يف اجلمعية
من خالل  ايبممارسة دوره الرقو  املشاركة يف إختاذ القرار ومحاية مصاحله كمساهمو  املستقبلية

   .(1)اجلمعية العامة 

بالعودة إىل أطراف العالقة الثالثة إننا نعتقد بأن املسؤولية تقع على املساهم يف و 
وهو ما نتطرق  -مصلحة الشركةو  مبا يضمن حقه .ممارستها ممارسة تامةو  التعرف على حقوقه

  .-إليه يف املطلب األول

مما ينتج عنه تعسفا يف حقوق البعض جتاه على أن تعدد املصاحل ال يستبعد تعارضها 
تتأثر فيه بشكل خاص األقلية قبل األغلبية بفعل نظرية األغلبية األولوية يف إختاذ و  اآلخر

فيها القرارات  بفعل نظام األغلبية يف إختاذ القرارات يف كل املستويات مباو  -قرارات الشركة 
هو ذات الشأن و  على سبيل املثال-ملانية اهلامة يف السلطة العامة كالسلطة التشريعية الرب 

            .باجلمعية العامة لشركة املسامهة

و هو ما -كيف يتم إستبعاد تعسف اهليئات اإلدارية لشركة؟و  مىت؛على هذا األساس
   .-سنتطرق إليه يف املطلب الثاين

 

 

 

           

                                                 
1-www.Anawi.info : 

 .1الحماية القانونية للشريك المساهم في الشركات، مدونة المحامي محمد عماوي القانونية، ص 
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    اإلدارية:المطلب األول: مفهوم مصلحة الشركة كمحدد لسلطات هيئاتها 

 إن إدراك مفهوم مصلحة الشركة يقتضي البحث عن معيار حمدد يكون قيدا على
حىت يستطيع ، أداة رقابة عليها لتحديد التصرفات املقبولة منهاو  تصرفات هيئات الشركة

 ،القاضي أن يدرك مبوجبه أن التصرف حمل الدعوى يتجاهل أوال يتجاهل مصلحة الشركة
املعيار يتطلب من علماء القانون البحث عن تصور خاص ملصلحة الشركة غريأن وضع هذا 

مع األخذ يف اإلعتبار أن سلطة القضاء يف هذا ، يتمتع فيه القضاء بقدر من السلطة التقديرية
املالبسات و  الظروفو  واألفكار السائدة يف كل بلد (1)اجملال تغذيها مصادر أخرى كالعدالة 

   .احمليطة بكل حالة

ك إذا تقرر إعتبار مفهوم مصلحة الشركة معيارا أو قاعدة سلوكية تفرض مصلحة لذل
فإن هذه القاعدة جيب أن يتضح تأشريها جليا أيا كانت ، عليا على املصاحل الشخصية

سواء كانت فردية أو مجاعية فمن التصرفات الفردية اليت ميكن إعتبارها ، التصرفات حمل التقدير
تلك التصرفات اليت عادة يدركها القاضي اجلنائي على أهنا أحد أركان  إنتهاك ملصلحة الشركة

الصادرة   فهي املمارسات التعسفية أما التصرفات اجلماعية ،(2)جرمية إساءة إستخدام أمواهلا
فمثال جتميد األقلية إلدارة الشركة بإختاذ موقف سليب من بعض ، سواء عن األغلبية أو األقلية

كذلك القرار الصادر عن األغلبية يكون  .  (3)اتعسفي اهلامة يعترب عمالمشاريع القرارات 
تعسفيا مىت صدر خمالفا للمصلحة العامة للشركة لغرض وحيد هو تفضيل أعضاء األغلبية 

             .على حساب األقلية

                                                 
1- G.Sousi ,L’intérêt social dans le droit français des socites commerciales , thése 

lyon,1974,p315 

 .001، ص 0006غنام محمد غنام، الحماية الجنائية لإلدخارالعام، مصر،  -2 

 .772ص  0006فايز نعيم رضوان، الشركات التجارية، جامعة المنصورة، مصر،  -3 
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  فقد صدرت ،جتدر اإلشارة إىل أنه يف غياب حتديد مضمون مفهوم مصلحة الشركةو 
غري ، بسبب احلرية اليت أثارها القضاء زاد إنقسام الفقهو (1) بعض القرارات القضائية املتناقضة

    أنه ميكن حصر هذا اإلنقسام يف إجتاهني رئيسيني ميكن سردها كاآليت :

أعترب هذه املصلحة جمرد إخالل و  فالبعض ينكرأي قوام قانوين حقيقي ملصلحة الشركة
أنه مبجرد تدخل القضاء إلعادة و  ،أو مؤشر للداللة على التعسف، شركاءمببدأ املساواة بني ال

املساواة خيتفي املؤشر من تلقاء نفسه متاما مثل إختفاء عارض إنتهاك مفهوم مصلحة الشركة 
كما أيد البعض الشكوك حول فائدة اإلحالة على مصلحة ،  فإنه يزول بتوقف التعسف

، ثباهتا يف أحكام القضاء اخلاص بتعسف األغلبيةالشركة؛ يف بعض احلاالت عندما يتم إ
اإلعتداء على مصلحة  يكفي إثبات إنتهاك مبدأ املساواة يف املعاملة الذي يتضمن بالتبعية

 (2) .الشركة

مما يفسراألخذ يف (3)، ويرى البعض اآلخر أن مصلحة الشركة هي مصلحة املشروع
يتعارض مع مفهوم أن تقتصر مصلحة الشركة هذا و  ،احلسبان مجيع املصاحل املعنية بإهتمامه

 املوردينو  الدائننيو  اإلعتبار أيضا مصلحة املوظفني إمنا تأخذ يفو  ،على مصلحة الشركاء فقط
 (4) املعنوي  يرى فريق ثالث بأن مصلحة الشركة هي مصلحة الشخصو  أحيانا الدولةو  العمالءو 

فال ميكن تصور ، الوقت احلاضر هنائيا يفتالشى و  غري أن هذا الرأي قد تعرض لإلنتقاد الشديد
أو تكون له حياة مستقلة كلية عن  ،أن يكون الشخص املعنوي كائنا قانونيا يعيش لنفسه

 أو ينقلب ضدهم بل العكس هم أساس وجوده وإستمرار حياته، األعضاء املكونني له
 على ذمم الشركاءوأي زيادة يف ذمته املالية تنعكس إجيابا أو سلبا  ومصلحته هي مصلحتهم

فمثال ليس من  ،وإن إثراء الشركة لذاهتا كشخص معنوي ليس له معىن، أصحاب املصلحة فيهو 
لكن من املعقول و  الشخص املعنوي أن حتقق أرباحاو  املقبول أن تكون املصلحة العليا للشركة

ألمر يتعلق أو أن ا، أهنا تسعى إىل حتقيق الربحو  ،إدراك أن مصلحة الشركة هي مصلحة الشركاء
                                                 

1- J.Paillusseau, La societél anonyme ,technique d’organisation de l’entreprise ,Siry, 1967, 
p198 et 200. 

aris,1974,p85.P,s’abus de majorité dans Les sociétes anonymeLoppens,CPierre - 2 
J.Hemard,F.terre,P.Mabilat,op.cit,,p383 - 3 

 .607محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  -4 
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لكن و  هو ما يفسر أنه إذا وحدت األغلبية مصلحتها ليس يف توزيع األرباحو  مبصلحة املشروع
أخريا وعلى ضوء إختالف اآلراء الفقهية يف حتديد معيار ثابت ملفهوم  .يف تكوين اإلحتياطي

هني مصلحة الشركة كحق للمساهم مقيد لسلطات هيئاهتا اإلدارية نتناول يف الدراسة اإلجتا
       ذلك على التفصيل اآليت:و  ما يرتتب عليها من نتائجو  الرئيسيني

       .الفرع األول :مصلحة الشركة تعبريعن مصلحة املسامهني

        .الفرع الثاين:مصلحة الشركة هي مصلحة املشروع

 الفرع األول : مصلحة الشركة تعبير عن مصلحة المساهمين : 

 يرى جانب من الفقه ان مصلحة الشركة ليست يف احلقيقة إال مصلحة املسامهني -
، قد عرب أحد الفقهاء عن ذلك بقوله أنه "عندما يناقش الشركاء اجملتمعون مصاحل الشركةو 

   .( 1)فإننا جيب أال نغفل أن هذه املصاحل هي مصاحلهم"

حىت ميكن حتديد مفهوم  يكفي طبقا هلذا الرأي الرجوع ملصلحة املسامهني وحدها
 ،ألن اإلستعانة مبعيار الشخص املعنوي لتعرف عنها يؤدي إىل طريق مسدود، مصلحة الشركة

فإنه سيكون خمالفا ، من ذلك مثال قرار توزيع األرباح حىت إذا مت إقراره باإلمجاع من الشركاء
كثر من ذلك إذا بل أ ،ملصلحة الشخص املعنوي بسبب الضررالذي يتسبب فيه لذمته املالية

، فإهنم لن يستطيعواالقيام بذلك، أراد املسامهون القيام حبل شركتهم املزدهرة إلقتسام موجوداهتا
باإلضافة إىل ذلك فإنه ليس صحيحا بأن مصلحة الشخص املعنوي تعود على مصلحة 

صاحل أعضائه ألن لألعضاء مصاحل متنوعة وأمام هذا التنوع يتعذر معه معرفة أيا من هذه امل
         .هو الذي ميثل مصلحة الشركة

 ويؤكد أنصار هذا اإلجتاه على فكرة أن مصلحة الشركة ليست إال مصلحة الشركاء
ال على مصلحة جمموعة و  الميكن فصلها عن املصاحل الفردية لكل شريك على حدىو 

مل تعد جتمعهم و  ،حدةغري أنه بدا أن هناك تباين بني مصاحل املسامهني يف الشركة الوا ،(2)األغلبية
                                                 

.G.Sousi,op.cit,p337 -1 

G.Sousi,op.cit,p197. -2 



الحرية التعاقدية في شركة   الفصل الثاني:الحقوق األساسية للمساهم بإعتباره عضوا ومبدأ

 المساهمة

 172 

إذ أن عددا ضئيال فقط من املسامهني الذين ميارسون دورهم اإلجيايب كشركاء ، مصلحة مشرتكة
املضاربة على أسهم  يف حني الغالبية العظمى اليهمها سوى، يف رقابة ومتابعةأعمال الشركة

مصلحة الشركة تتحدد اإلهتمام مبصريها؛ وهذا يعين أن و  من مت ختلوا عن روح التعاونو  ،الشركة
 . هو غري صحيحو  مبصلحة هؤالء املضاربني أوال تكون إال متثيال ملصاحلهم طبقا لقانون األغلبية

اجلدير بالذكر أنه إذا كان مفهوم املساهم النموذج يساعد على إستخالص الوحدة و
تكون  غري أن هذا املعيار يتطلب أن، كل مساهم من املسامهنيو  ،العميقة ملصاحل الشركة

تبعا لذلك ال يكفي الرجوع و  ،مقرر من قبلو  ثابتو  مصلحة املساهم على أهنا مفهوم مستقر
إىل سبب مسامهة املساهم لتحديد اإلعتبارات اليت يتعني على سلطة األغلبية أن تتخذها يف 

فمثال عند تقدير حل الشركة قبل ميعادها أو تكوين  ،احلسبان عند إختاذ إجراء أو آخر
هي -طبقا هلذااملعيار -باإلضافة إىل ذلك أنه ملا كانت األغلبية. ت أو توزيع أرباحإحتياطا

فإنه ال يصح أن يكون مفهوم املساهم  املعنية بتقدير املصلحة احلاضرة أو احلالية لكل مساهم
النموذج معيارا لتقديرمصلحة الشركة للرقابة على إدارة األغلبية يف نفس الوقت الذي تتوىل فيه 

 تطويره(1)لذلك حاول أنصار هذا اإلجتاه  .بنفس الطريقةو  غلبية نفسها تقدير هذه املصلحةاأل
بوضع معيار يتكون من شقني ملضمون واحد ال تعارض بينهما كالمها يكمل اآلخر غري 

اإلستثنائية اليت متر و  يعكس هذا الرأي إمكانية التوفيق بني حاليت الظروف العاديةو  ،منفصلني
مصلحة املسامهني جتسد  فإن فإذاكان كل شيءداخل الشركة يسري على ما يرام الشركةهبا سرية 

بسبب  أما إذا طرأما يعكر صفو مسرية الشركة، هذا يشكل املبدا العامو  مصلحة الشركة
أو باألحرى إذا إرتكبت األغلبية بعض  ،حدوث نزاع بني املسامهني داخل اجلمعية العمومية

تنقلب إىل مصلحة و  لشركة تتوقف عن املطابقة مع مصلحة الشركاءفإن مصلحة ا التجاوزات
مستقلة متاماعن مصلحة املسامهني ملواجهة الظرف اإلستثنائي اليت إعرتت سالمة مسرية الشركة 

ذلك على التفصيل و  يف وضعها العادي ونتعرض هلذه النظرية وأسانيدها وفقا ألساسها املزدوج
   التايل :

 

                                                 
Phillippe Merle,op.cit,p622. - 1 
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  المبدأالعام مصلحة الشركة هي مصلحة الشركاء :أوال :  

  الشركة العادية مسرية أثناء الشركاء مصلحة األصل أن تكون مصلحة الشركة هي
ويكون ذلك عندما يسري كل شيء داخلها طبقا ملقتضيات حسن اإلستغالل يف الظروف 

  .العادية الذي أمجع الشركاء على مباشرته

لى صحة قوهلم بعدة ردود منها أن الميكن قبول أن ويربهن أنصار هذا اإلجتاه ع
أو على األقل ال ، مصلحة الشركة هي مصلحة الشخص املعنوي ألن ماهيته غري حمددة املعامل

مبصاحله إال بواسطة أشخاص طبيعني؛وبالتايل ال  لإلفادة يستطيع أن يعرب بذاته عن إرادته
 منفصال عنهم بل هم أساس وجوده ميكن تصور أن يكون الشخص املعنوي كائنا قانونيا

  .أساس إستمرار حياتهو 

أن مصلحة الشركة تعرب على جمموع مصاحل  -كذلك إذا كان صحيحا ـ كأصل عامو 
ومرد  ملسامهنيا أغلبية مبصلحة فهي تكتفي ،غري ذلك املسامهة شركة فإن الشركاء يف الشركات

اخلاصة حيول دون إنعقاد اجلمعية إنشغال بعضهم مبصاحلهم و  ذلك العدد اهلائل للشركاء
لذلك ال مفر من قبول قانون األغلبية إلختاذالقرارات الالزمة إلدارة ، العمومية بكامل أعضائها

أنه يتعني على األقلية و  ويفرتض أن سلطة األغلبية تعمل ملصلحة جمموع الشركاء (1)الشركة 
و ما عربت عنه حمكمة إستئناف باريس اإلمتثال لقراراهتا يف سبيل حتقيق املصلحة املشرتكة وه

بشروط معينة فرض و  بأنه إذا إستطاعت اغلبية اجلمعية العمومية 0076/  00/  20بتاريخ
مبعىن آخر ، فذلك يفرتض أهنا تعمل يف مصلحة الشركة ،قرارات صحيحة على األقلية

إرادة  حتددو  ،الشركةتقدير مصلحة  اجلمعية له سلطة األكرب يف يقررقانون األغلبية أن العدد
هبذا فإن املصلحة العليا لشركة هي مصلحة جمموع و  األغلبية وحدها املصلحة املشرتكة للشركاء

ويضيف أنصار هذه النظرية بأنه مما  .الشركاء اليت تتجسد بشكل ملموس يف مصلحة األغلبية
مية إساءة يؤكد على أن مصلحة الشركة هي عبارة عن مصلحة الشركاء يف حالة إرتكاب جر 

يكون هناك إعتداء و  تتعرض ملخاطر اخلسارة فإن ذمتها املالية، إستخدام أعيان وإئتمان الشركة

                                                 
Sebastin, Lamy Sociétés -Jacque Mestre , Dominique Velardocchio,christine Blanchard - 1

commerciales,Paris,2000,p1349. 
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لكن هذه و  ،على مصلحة الشركة لذلك إحرتام هذه املصلحة يقتضي سالمة ذمة الشركة املالية
احل وإمنا تعرب عن مص، الذمة املستهدفة باحلماية ال تعرب عن مصلحة الشركة كشخص معنوي

الشركاءالذين هلم حقوق على هذه الذمة اليت حلقت هبا اخلسارة بدليل أن كل خسارة 
 . (1)تتحملها ذمة الشركة املالية تنعكس آليا على مستوى ذمم الشركاء املالية 

 ثانيا:اإلستثناء مصلحة الشركة فكرة منفصلة عن مصلحة الشركاء:

 توقف عن مطابقة مصلحة الشركاءيضيف أنصار هذه النظرية أن مصلحة الشركة قد ت
تستقل متاما عنها سواء على مستوى املصاحل الفردية أو بالنسبة ملصلحة جمموعة األغلبية؛ و 

 ،بعبارة أخرى فإنه مبجرد إنفصال مصلحة الشركة عن مصلحة الشركاء فإهنا مل تصور قانونيا
أو جملس اإلدارة الذي  إمنا جمرد عالمة للتعبري عن وجود حالة من حاالت تعسف األغلبيةو 

  .ينحصر يف إنتهاك مبدأ املساواة يف املعاملة بني املسامهني

فاألصل أن األغلبية جتسد ، كذلك قانون األغلبية ذاته يؤكد حقيقة هذا اإلستثناء
ميكنها فرض قراراهتا على األقلية ما دامت مل تتعسف يف إستعمال و  مصلحة الشركة املسامهة
ولكن مبجرد ظهور عالمات تعسف األغلبية فإهنا ، األقلية أو الدائننيسلطتها على حساب 

تؤكد و  تتحول إىل مصلحة مستقلة تعلو مصاحل األغلبيةو  تتوقف عن جتسيد مصلحة الشركة
على ذلك 0076/ 00/ 20قدعربت حمكمة إستئناف باريس يفو  ؛(2)األقلية  إحرتام مصاحل

اجلمعية العمومية حتت شروط معينة فرض قرارات بقوهلا: " من حيث أنه جيوز لألغلبية يف 
لكن إذا ثبت أن القرارات ، صحيحة فقط ذلك ألهنا مفرتض أهنا تصرفت يف مصلحة الشركة

             .الصادرة عنها كانت بقصد اإلضرار بالغري تكون إذن مشوبة بالتعسف يف إستعمال احلق"

وم مصلحة الشركة ال تستند على مع ذلك يؤخذ على هذه النظرية أن إزدواجية مفهو 
أثارعدة تساؤالت يتعذر الرد عليها منها؛ ما هي فائدة و  قد زادها غموضاو  (3)مربر معقول

                                                 

.G.Ripert et R.Roblot,op.cit,p912 - 1. 

عشر، أحمد بركات مصطفى، حماية أقلية المساهمين في شركات المساهمة، مجلة الدراسات القانونية العدد السادس  -2 
 .026، ص 0006جامعة أسيون، كلية الحقوق، مصر 

 .667وجدي سلمان خاطوم، المرجع السابق، ص   -3 
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إزدواجية مفهوم مصلحة الشركة يف حالة العمل الطبيعي للشركة ؟ وملاذا يصبح مفهومها غري 
كيف ميكن بواسطة هذه و  حمدد وفكرة سامية عندما يقصد منه حتديد ورقابة سلطة األغلبية ؟

وكذلك كيف ميكن إعتبار مفهوم مصلحة ، الفكرة الكشف عن تعسف األغلبية قانونا ؟
الشركة جمرد وسيلة بسيطة أو مؤشر وليس حقيقة قانونية؟ وملاذا تصري جمرد عالمة عند إنتهاك 

                .مبدأ املساواة بني املسامهني أوواقعة مادية ميكن إثباهتا مباشرة؟

 الفرع الثاني: مصلحة الشركة هي مصلحة المشروع: 

أعم له و  تذوب يف مفهوم أمشلو  يرى أنصار نظرية املشروع أن مصلحة الشركة تتالشى
اإلستغالل و  وجيد مربره يف النظرة اإلقتصادية ،هو مفهوم مصلحة الشركةو  خاصية إقتصادية

النظرية إنقسموا حول حتديد مفهوم غري أن أنصار هذه ، التجاري الواسع للشركاتو  الصناعي
فهو عبارة عن  ،حياة خاصةو  فالبعض يرى أن املشروع له شخصية قانونية مستقلة ،املشروع

مصلحة املشروع ومصلحة صاحب ، مكان هندسي تتقابل فيه ثالثة مصاحل خمتلفة هي
توازن بني هذه مث إستلزم هذا الرأي أن يكون هناك  .(1)مصلحة العاملنيو  ،املشروع أو املقاول

هذا يظهر مدى توسع مفهوم املشروع عن فكرة الشركة باملفهوم التقليدي اليت و  ،املصاحل
                   .تقتصر على مصلحة املسامهني وحدها

ألهنا هي اليت تغطي  ،املشروعو  مبدأ الفصل بني الشركة(2)يف حني يرفض البعض اآلخر
 هي اليت هتب له احلياة وقواعد إدارتهو  التعبري عن إزدهارهو  هالبناء القانوين الآلزم لتأكيد وجود

فإهنا تصبح حتت تصرف املشروع  ، فمثال مبجرد تقدمي حصص رأس املال للشركة، قيادتهو 
كذلك ،  كأموال الزمة له إلنتاج أموال أخرى أو لتحويلها إىل خدمات وسلع أو خلق ثروات

 اإلدارة فالتخصيصو  بناء او اهليكلة لسري العمل بهيف اإلعداد النظامي للشركة جيد املشروع ال
تسلسل وظائفها اإلدارية يف املشروع و  ،تسلسل هيئاهتا يعربان عن مبدأ الفصل بني السلطاتو 

هي و  مركز املصاحل تتالقى فيه عدة فئات من األشخاص -الذي هوـ حبسب أنصار هذا الرأي
 املوردونو  مصاحل األشخاص املقيدة بهو  مصاحل مقدمي رؤوس األموال والعمل واملعارف

                                                 

 .021فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص  -1 
J.Pailluseau , Les fondements du droit moderne des societes,J.C.P.Paris,1984,P56- 2 
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ميكن أن و  ،واملنافسني واملستهلكني كالدولة  مبسريته األشخاص املهتمني  مصاحلو  العمالءو 
مع ذلك للجميع و  ،الدائننيو  األجراءو  تتعارض داخله بعض املصاحل كمصاحل مقرضي األموال

                         .(1)مصلحة يف أن يزدهر املشروع

لكن من ناحية أخرى و  ،يرفض أنصار هذا الرأي أن تكون للمشروع شخصية قانونيةو 
و أكدوا -أي صاحب حق-إتفقوا مع البقية إتباع نظرية املشروع على أنه له مصلحة خاصة به

يرجع سبب التمييز بني املصلحتني إىل تطور احلياة و  ،بني صاحبهو  على مبدأ الفصل بينها
تشريعات و  ما خلف من آثار على حق امللكيةو  لتكافل اإلجتماعيظهور نظام او  اإلجتماعية

انتهت بتحويل املشروع إىل و  ،العمل اليت أصبحت من مستهدفاهتا خدمة املصلحة العامة
تعرضت روابط التبعية اليت تربط صاحب العمل و  كيان منفصل عن صاحبهو  وحدة مستقلة

 على تفوق مصلحة املشروع على العاملني فالعالقة بينهما ال تقوم ؛باألجري إىل حتول عميق
            .حتول صاحب العمل إىل مدير للمشروع وأصبحت مصلحته تالية ملصلحة املشروع ذاتهو 

يف حكم شهري فكرة  0067/  27/  00باريس بتاريخ  (2)قد أيدت حمكمة إستئنافو 
وبررت حكمهابقوهلا أن قرارها كان  -فروهوف-املشروع فقد قضت بتعيني مدير مؤقت لشركة 

يفرض نفسه ألن قرارأعضاء جملس اإلدارة بعدم املضي يف تنفيذ صفقة مع شركة أخرى كان 
كما   -مصلحة الشركة  أنو  ،ويعربعن مصاحلهم الشخصية فقط بعيدا عن مصلحة الشركة

م أو حىت للشركاء سواء أقلية منه  الشخصية جيب أن ختتلط باملصاحل -اوضح هذا القضاء
 جملموعهم بالكامل وأن قرار إلغاء الصفقة يرتب عدة أثار ضارة فهو يدمر هنائيا التوازن املايل

خاصة أهنا حتتل مكانا مرموقا يف اإلنتاج و  كما يتسبب يف إنقضائها ،الثقة املعنوية يف الشركةو 
يهدد إلغاء الصفقة بالتايل زواهلا سيكون له بالغ األثر على إقتصاد البالد كما و  يف فرنسا
لذلك تعترب مصلحة املشروع حسب حيثيات  (3)مخسني عامال بالفصل من وظائفهمو  تسعمائة

ولكن ال تستطيع إحداها هتديد وجود كل أو ، احلكم هي حمصلة مصاحل خمتلفة تتالشى داخله
                   .بعض هذه املصاحل

                                                 
J.Pailluseau, Op.cit,p198 -1 
G.sousi, op.cit,p253 -2 

 .770للمزيد، محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص  أنظر - 3
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روع إىل إنتقادات عديدة أمهها على الرغم من ذلك فقد تعرضت نظرية مصلحة املشو 
فهي ليست واضحة بالدرجة الكافية ، الغموضو  أن فكرة مصلحة املشروع حييط هبا الشك

يف تعليق تفسري مصلحة الشركة على فكرة  وتبعا لذلك تكمن اخلطورة الساحة القانونية على
على نتائج وهو ما خيالف قواعد التفسري فضال عما يرتتب على ذلك من احلصول  غريواضحة
كذلك إعتبار فكرة املشروع إلتقاء لعدد من املصاحل؛و أهنا تتعدى إطار أصحاب  ،غري دقيقة

على األخص فيما يتعلق مبسألة التعبريعن و  فإن ذلك حمل نظر، رؤوس األموال إىل فئات أخرى
إجتماعات العاملني يف و  أصحاب العملو  فمثال إذا حتقق إشرتاك مقدمي احلصص املالية اإلرادة

القاعدة ال جيوز التمسك و  ،فإن قراراهتا جيب أن تعرب عن آراء مجيع املشاركني اجلمعية العمومية
مببدأ اإلمجاع أمام العدد اهلائل للمدعوين حلضور اإلجتماعات لذلك ال مفر من تطبيق قانون 

هي مصلحة  غري أنه يرتتب على ذلك بأنه سيكون مصلحة املشروع أو املشروع ذاته، األغلبية
التداول يف إجتماع اجلمعية و  أغلبية األشخاص أو الفئات الذين مسحت هلم ظروفهم باحلضور

فإن ذلك خيالف ، كيان مستقل عن مصلحة صاحبه  -خبصوص إعتباره املشروعو  -العمومية 
بعبارة أخرى إذا كانت وظيفة املشروع إنتاج أعيان ، تفرضه احلقيقةو  ما جرى عليه العمل

وإمنا مصلحة صاحب ، فإن اإلستمرار يف اإلنتاج ال يشكل مصلحة املشروع ،بإستمراروثروات 
املشروع ومصلحة األشخاص الذين يعملون فيه ألن هذه الفئة هي املستفيدة أكثر من غريها 

   .من إزدهار املشروع

وعلى ضوء ما سبق إتضح لنا أن الفقه إنقسم إىل إجتاهني رئيسيني لتحديد ، أخرياو 
كمعيار عام للرقابة على تعسف هيئات الشركةاإلدارية يف إستخدام ،  م مصلحة الشركةمفهو 

بالتايل يوكل للشخص املعنوي و  وجيد اإلجتاه األول سنده القانوين يف مصلحة الشركاء ،سلطتها
يسند للشخص املعنوي و  ،يف حني يربر شرعية اإلجتاه الثاين حتقيق مصلحة املشروع، تلبية ذلك
صلحة العامة املشرتكة للفئات اليت يف فلك املشروع وهي غايات منفصلة عن غايات حتقيق امل
 . يكون إزدهار املشروع هو هدفهو  املسامهني
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عليه من الثابت أن مفهوم الشركة التقليدي قد تعرض للتطور إستجابة للمتطلبات و 
ظهورمفاهيم و ((1)ة ظهور هذا التطور واضحا يف إختفاء بعض املفاهيم التقليديو  اإلقتصادية

حبيث أصبح عدد حمدود  جديدة فمن ذلك مثال حق املساهم كشريك يف اإلدارة قد تطور
يف حني الغالبية العظمى من ، متابعة أعماهلاو  فقط من املسامهني يعىن برقابة إدارة الشركة

 ،املسامهني يهمهم فقط حتقيق دخول رؤوس األموال وال حيذوهم أية رغبة يف إدارة الشركة
وإمنا تراجع  ،كذلك مل تعد اجلمعية العمومية هي صاحبة السيادة املطلقة يف إدارة الشركة

حيث أسندت جمللس اإلدارة بل إستلزم األمر  سحب منها معظم اإلختصاصاتو  الوضع
إىل اإلستعانة بأشخاص من خارج املسامهني  اخلربةو  بسبب متطلبات اإلدارة يف التخصص

إمنا ميكن و  تشغيل الشركة أصبح ال يستهدف فقط احلصول على الربح كما أن .إلدارة الشركة
 . تكوين إحتياطات إختيارية 

هكذا بدا جليا أن لشركة املسامهة مل تعد تنحصر يف الداللة على تنظيم خاص 
إمنا أصبحت بفعل و  ،مبجموعة من مقدمي األموال إلقتسام ما ينشأ عن مسامهاهتم من ربح

التوزيع و  وعة القواعد القانونية والتقنيات لتنظيم شكل من أشكال اإلنتاجالتطور عبارة عن جمم
منه يبدو من الطبيعي أن و  ،إزدهارهاو  حتقيق منو هاو  متكينها من احلياةو  يف صورة هيئة إقتصادية

حتكم الشركة أو تكون هلا أمهية  تشكل مصلحة املشروع سندا للعديد من القواعد القانونية اليت
 فمثال سبب وجود هيئات الشركة كان من أجل توفري احلياة للمشروع، يف إدارهتاأو إعتبار 

حتقيق إزدهارها كذلك سلطات هذه اهليئات مقيدة بإحياء املشروع وهي سلطات وظيفية و 
جيب إبطاله وتقرير املعاقبة  جيب أن متارس وفقا ملصلحة املشروع وأي تصرف خيالف مصلحته

          .عليه

كة املسامهة أصبحت أداة قانونية لتنظيم املشروع وهدفها اإلبداع بإختصار شر 
على األرجح توفري وحتقيق إزدهار املشروع وإستمراره والذي يتآتى من و اإلقتصادي ومصلحتها

                                                 

لسادس، المقارن، شركات األموال، الجزء او  أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي  -0
.071، ص 0001بدون دار النشر، مصر،     
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خالل إستبعاد كل إستعمال للتعسف ضد حقوق املسامهني حفاظا على إستقرار وجناعة 
                -الثاينوهو ماسنتطرق له يف املطلب -املشروع 

 الهيئات اإلداريةالمطلب الثا ني : التعسف في إستعمال السلطة كسبب إلبطال قرارات 
 لشركة

يوجب منطق عمل شركة املسامهةإدارهتا مبنطق سلطة األغلبية حبيث ال يستطيع كل 
ينضم  وما عليه إال أن مساهم أن يقرر بالرغم من أنه خمول بصورة منفردة جبزء من السلطة

مبجرد احلصول على سهم يف الشركة و  بل جيد نفسه تلقائيا، بصوته يف تكوين األغلبية املطلوبة
      .(1)اخاضعا لقانون األغلبية يف إدارة مصاحله

وملا كان املشرع ال يرغب يف مواجهة سلطة األغلبية بأقلية حممية متاما تستطيع شل 
نظام األغلبية تسمح بإشرتاك ورقابة األقلية يف فقد اكتفى بإدخال بعض القيود على ، عملها

ومع ذلك متلك األقلية عددا من احلقوق متكنها من التدخل مباشرة يف مسرية ، قرارات الشركة
دورها املانع يف إستنباط و  قد خياطر بإساءة إستخدامها بقصد جتريد األغلبية من سلطتها الشركة

قلية على إبداء مقاومة ال مربر هلا يف مواجهة بل أكثر من ذلك قد تعمل األ ،إرادة الشركة
وقد جرم القضاء هذا السلوك وإعترب ذلك إحنرافا  سلطة األغلبيةميليها السعي وراء مزايا شخصية

يصبح و  حىت ميكن وضع حد لتنازل املصاحل بني اجملموعتني ،(2)باحلق عن وجه غري مشروع
وين إرادة واحدة للشركة عرب فكرة التعسف يف األقلية عندئذ التعاون يف تكو  مبقدور األغلبية

لذا فما هو مفهومها؟و ما ، إستعمال السلطة كسبب إلبطال قرارات اهليئات اإلدارية للشركة
  .هو السند القانوين ملعاقبة تعسف األغلبية أو األقلية؟
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 عناصره: و  الفرع األول:تحديد فكرة التعسف

فهي مبعناها الواسع يعين ، حاجة إىل تعريفإن كلمة التعسف تفصح يف مدلوهلا بال 
وهوإستعمال غري مشروع وإحنراف عن  ،مفرطا وغري صحيح للحق أو السلطةو  إستخداما سيئا
من و  مسترتاو  وتكمن الصعوبة بأنه خفيا ،سواء بالنسبة لألغلبية أو األقلية الغايات احملددة

األغراض و  فية أو الدوافع الباطنةلكونه يستقر يف البواعث اخل العسري الكشف عنه أوإظهاره
  .املسترتة سواء لألغلبية أو األقلية

فالقرار يكون  ،يتم التوصل للقرار التعسفي مبمارسته حق التصويت عن علم وبينةو 
تعسفيا ألنه مدفوع بأغراض أخرى غرياهلدف احلقيقي الذي من أجله منحت السلطة 

                          .(1)لألغلبية

غري ، ويقتضي تعريف التعسف بالضرورة حتديد العناصر املكونة لوصف القرار بالتعسف
وقد ، (2)هو نفس املوقف للمشرع الفرنسيو  ،أن املشرع اجلزائري مل يضع تعريفا لتعسف األغلبية

على الشرع عدم تدخله بوضع تعريف للتعسف حسما للخالف  عاب بعض الفقه الفرنسي
غري أن البعض اآلخر يرى أن ذلك من عمل الفقه ، حياة الشركات ألمهية هذه املسألة يف

فضال عن أنه قد حيول دون تطور القضاء ومواصلة دوره اخلالق يف ، وليس من مهمة املشرع
وقد بدل القضاء الفرنسي جهدا متواصال بشأن  .-يف نظري-هذا اجملال وهو الراي الراجح
إستطاع سد الفراغ ووضع أول لبنات اآللية و  عادلةتطوير حلول و  وضع تعريف لتعسف األغلبية

أخذت بتعريفات موسعة و  احلالية لرقابة األغلبية بإستثناء بعض األحكام اليت ظلت منعزلة
بوضع  0070/ 26/  07بتاريخ (3)فقد توجت جهود حمكمة النقض، أوضيقة لتعسف األغلبية

مناقضا للمصلحة العامة للشركة لتعسفي الذي يصدرعن اجلمعية العمومية  ا تعريف للقرار
 . لغرض وحيد هو تفضيل األغلبية على األقلية

                                                 

 .70، ص 0072 ،سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في إستعمال السلطة،  الطبعة الثالثة، مصر -1
 .720محمد عمارتيبار، المرجع السابق، ص  -2
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جتدر اإلشارة إىل أنه مل يكن كافيا لوصف التعسف التأكيد على أن قرار األغلبية  و 
 ،(1)قد إختلف الفقهو  وإمنا جيب حتديد أركان التعسف بصورة أدق، كان جمانيا ملصلحة الشركة

البعض بتنازل التعسف بصورة موضوعية إستنادا على النتائج حول هذه النقطة حيث أوصى 
غري أن ذلك يؤدي إىل حد ما الرقابة على ، وحدها عندما تتضح أهنا كانت ضارة بالشركة

لذلك دافع أغلب الفقهاء على التصور الذايت للتعسف الذي يفرتض أن يظهر من ، التالئم
 . خالل دوافع األغلبية وأسباهبا

تعريف القضاء الفرنسي ذي اإلجتاه الشخصي يتضح أنه؛ ينطوي على وبالرجوع إىل 
يتمثل يف دافع األغلبية اليت تبحث و  القضاءو  عنصر مادي وهو ما أمجع عليه الفقه، عنصرين

يتحمله املسامهون من غري و  ويف الضرر الذي يلحق مصلحة الشركة عمدا على أن تكون مميزة
بالتايل جيوز لألقلية رفع األمر للقضاء إلبطال القرار واحلكم و  ،أعضاء األغلبية نتيجة لقراراهتا

كذلك كيف ،  مراقبة األقلية إلدارة األغلبيةو  إال أن هناك صعوبة تثريها مشاركة. بالتعويض
ميكن لألقلية الشكوى من ضرر األغلبية بينما قدر هلا سياديا حق تقدير مصلحة مجاعة 

دفع بتجاهل األغلبية مصلحة املسامهني يف حني تعترب أال يكون هناك تناقض يف ال املسامهني
  .املعنية وحدها بصفة تقدير املصلحة املذكورةو تسيري إمجايل للذمة املالية للشركة

كما إستلزم القضاء ضرورة توافر عنصر قصدي لدى أعضاء األغلبية حبيث جعل 
صلحة شخصيةغريبة عن تتمثل يف السعي وراء م التعسف متوقفا على حتقق نية خبيثة لديهم

 ورغم أن هذا العنصر الثاين مل يكن دائما معلنا بوضوح، إضرارا هبا ومبصلحة األقلية، الشركة
وبالتايل كثريا من قرارات  ،فإن ذلك يظهر ضمنا من خالل الوقائع اليت تفسرها احملاكم

عناصر التعسف بذلك نتناول  .اجلمعيات العمومية ميكن أن تكون صنيعة نوايا غري مشروعة
         بالتفصيل التايل :

            أوال:العنصر املادي
            ثانيا: العنصر املعنوي

                                                 

عبد الفضيل محمد أحمد، حماية حقوق األقلية من القرارات التعسفية الصادرة من الجمعيات العامة للمساهمين،  -1
 .60مكتبة الجالء، مصر، بدون سنة النشر، ص 
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 أوال:العنصر المادي:
هي إرادة مستقلة منفصلة عن و  إن اإلرادة اليت حتكم مسرية الشركة هي سلطة األغلبية

وتستهدف حتقيق اهلدف (1)نيوتعرب عن املصلحة اجلماعية للمسامه اإلرادات الفردية للشركة
 فهي تعىن بوحدة املصلحة املشرتكة، متارس سلطاهتا يف إطار القانون النضامي للشركةو  املشرتك

أو عرقلة  وأي إحنراف من األغلبية هبذه السلطة عن غاياهتا مصلحة كل واحد من املسامهنيو 
  .هو ما يطلق عليه بالتعسفو  املسامهنيو  هلامن األقلية بدون مربريؤخذ سلبا على مصري الشركة

لذلك نتناول الركن املادي للتعسف ببيان مفهوم التعسف أوال مث بيان اإلخالل مببدأ 
 . املساواة بني املسامهني ثانيا

 فكرة التعسف:-أ 

ال جيوز أن تنقلب السلطة اليت يعرتف هبا القانون لألغلبية إىل أداة إلحلاق الضررحبقوق  
مساهم بقبوله الدخول يف الشركة قد قبل التخلي عن حقوقه يف إدارة األقلية؛ذلك أن كل 

غري أنه الميكن باملقابل حتت بند ، حصته لسلطة األغلبية مقابل إعفائه من خماطر اإلدارة
مادامت تستهدف  التعسف منع األغلبية من إدارة الذمة املالية للشركة بالطريقة اليت تراها

              .حتقيق مصلحة مجيع املسامهني

ميكن الوقوف عندها إذا ترتب على قرار األغلبية إخالل و  هبذا فلتعسف مظاهر تظهر
وإحلاق الضرر بالبعض اآلخريف هذه احلالة  مببدأاملساواة حبيث نتج عنه تفضيل بعض الشركاء

الضررإحتماليا أما إذا كان ، يتعني إبطال القرار ملنع الضررعلى أن يكون هذا الضررحمقق الوقوع
أو هلا  ،أما إذاكان لألقلية مصاحل غريبة عن الشركة، فإنه ال ميكن التعويض عنه إال بعد وقوعه

فإن ، مصاحل يف شركة أخرى منافسة تضررت مبوجب قراراجلمعية العمومية يف الشركة األوىل

                                                 
1 - www.amawi.info  
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ألن ، التعويض عنهال جيوز لألقلية املطالبة ببطالن القرار أو و  ذلك ال يعد تعسفا من األغلبية
            .(1)القاعدة جيب أال هتتم األغلبية إال مبصاحل شركائها داخل شركتها

ال يكفي قيام التعسف من قبل األغلبية على األقلية لينتج العنصر املادي بل ال بد ؛أخريا
         .ن ؟فما هو إذ، من وجود إخالل مببدأ املساواة املتعامل هبا يف شركات املسامهة بصفة خاصة

               اإلخالل بمبدأ المساواة: -ب

ميكن حتليل اإلخالل مببدأ املساواة إىل عنصرين؛ ميزة شخصية لبعض املسامهني 
فإن املساواة كامليزان  وملا كان جمموع املصاحل الفردية متجانسة وضرريتحمله مبوجبها اآلخرون

يتحقق التعسف عندما التكون و  لصاحل األقليةواحدة لصاحل األغلبية واألخرى ، حيمل كفتان
يستوي أن يكون و  الكفتان على ذات املستوى األفقي برتجيح إحدى كفتيه لصاحل األغلبية

مقابل سواء   فاإلخالل باملساواة هو املزية الشخصية بدون، التمييز يف داخل أو خارج الشركة
الفئوي لألسهم بغرض التبني يف  يف داخل الشركة على تعديل النظام تعمل األغلبية كانت

أو الدخول يف صفقة خارج الشركةتلحق الغنب بغري أعضاء األغلبية أو  املعاملة بني املسامهني
  لكن ال يوصف قرار األغلبيةو  يفيد شركة منافسة تكون فيها لألغلبية صاحبة مصلحة

الدخول يف  أو إذاترتبت عنه ختصيص بعض أعيان الشركة لصاحل شركة أخرى(2)بالتعسف 
ما دامت تستهدف حتقيق مصلحة مجيع  تعامل مع شركات منافسة أو التعرض للمخاطرة

كذلك و  ،يستخلص لألقلية مقابال موازيا للمزية اليت تعود على أعضاء األغلبيةو  املسامهني
فإنه ال يوصف بالتعسف ألنه  األمر إذا كان قرار اجلمعية العموميةقد صدربإمجاع املسامهني

   .ناك ضحية لتعسف الطرف اآلخر أقلية أو أغلبيةليس ه

-00صادر عن حمكمة النقض يف  قراريف  ما جتدر اإلشارة إليه أن القضاء الفرنسيو 
قدإستقر على أن اإلخالل مببدأ املساواة يصلح كمعيارلتعسف األغلبية يف  (3)20-0000

                                                 
 .77إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص  - 1
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ة للتحقق من وصف التعسف فقد قضى بأنه ال ميكن مراقبة قرار اجلمعية العمومي، قراراهتا
فالتعسف ال يكون إال إذا كان . إالمن خالل عدم إحرتام مصلحة كل مساهم يف الشركة

الغرض الوحيد من قرار األغلبية هو خمالفة مصلحة الشركة من أجل تفضيل أعضائها على 
   .حساب األقلية أو اإلضرار بأعضاء األقلية

إهتمامه كان موجها إىل إحرتام مصلحة اجلميع يستنتج من موقف القضاء الفرنسي أن 
وإن هذا احلكم يستجيب لسيادة األغلبية يف ، ليس مصلحة اجلماعة بعينهاو  يف اجلماعة

هلذا ليس كل إخالل باملساواة يعترب  .اجلمعية العمومية وإختصاصها يف تقدير سياسة الشركة
وهي مصلحة كل مساهم يف  فقد تقتضي مصلحة اجلماعة هذا اإلخالل تعسفامن األغلبية

فمثال إذا رفضت شركة ما أن تقبل املسامهة يف شركة ذات مركز مايل حرج إال إذا ، الشركة
فإن اإلخالل باملساواة كان البد منه بالنسبة للشركة املتعثرة مع أن ميزة  منحت هلا مزايا

من الشركاء  ولكن يشمل كل واحد، اإلستفادة ال تنحصر فقط على الشركة املقدمة للحصة
 . بالنفع (1)ألن هذا الدعم املايل سيعود عليهم بطريق غري مباشر، يف املستقبل

إمنا جيب أن و  ،ال يكفي لوصف القرار بالتعسف أن خيل مببدأ املساواة، أخريا
 ،حساب اآلخرين يستهدف أيضا حتقيق مصلحة شخصية ملسامهي األغلبية أو األقلية على

ترتب عليه إستفادة بعض الشركاء و  ،املشرتكة القرار حتقيق املصلحةمن  كان الغرض هبذا إذا
كما أن الضرر الذي يلحق جمموع  فإنه بذلك ال يوصف بالتعسف ،أكثر من البعض اآلخر

. لكن الينبأعن التعسفو  قد يؤدي إىل إفقار الشركة ذاهتا، أقليةو  املسامهني دون متييز إىل أغلبية
و هذا بناءا على ؛إخالل مببدأ املساواة على من إدعى ذلكوعليه يبقى عبء إثبات وجود 

  .قاعدة البينة على من إدعى

 على العموم قد يكفي العنصر املادي إلستبعاد قرارات اهليئات اإلدارية التعسفيةو 
      .فما هو إذن؟؛إبطاهلا بل البد من توفر عنصر آخر وهو العنصر املعنويو 
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 (1)ثانيا:العنصر المعنوي: 

 اإلجتاه املوضوعي ،حول العنصر املعنوي لقيام التعسف إىل قسمني(2) إنقسم الفقه لقد
وأنه ال ، يستلزم أن يكون هناك إخالل ظاهري يف املساواة بني املسامهني لقيام التعسفو 

  .حاجة إىل توافر النية اآلمثة لدى األغلبية أثناء التصويت على القرار

لوصف القرار بالتعسفي ضرورة أن يكون اإلخالل أما اإلجتاه الشخصي فإنه يتطلب 
وقد إختلف أنصار هذا اإلجتاه حول حتديد نطاق هذه  ،مببدأ املساواة قد نشأ عن سوء نية فيه

 النية إىل إجتاهني رئيسيني مها:

  قصد اإلضرار باألقلية :-أ

النتيجة غري يتطلب هذا الرأي أن تنصرف إرادة األغلبية إىل إختاذ القرار الضاروعلى 
مداوالت   تبعا لذلك يتطلب البحث يف الظروف اليت دارت فيهاو  ،املشروعة املرتتبة عليه

التوصل إىل أن و  البواعث اليت دفعت األغلبية إلختاذ هذا القرارو  اجلمعية للحكم على النوايا
رض هذا لكن قد تع .إجتاه اإلرادة على حنو خمالفو  هناك علما بالصفة غري املشروعة للقرار

الرأي للنقدإستنادا على أنه يضيق من نطاق التعسف وحيصر القرارات التعسفية يف نية اإلضرار 
ألن ذلك تصرف غري معتاد داخل ؛باألقلية وأن هذا الفرض نادر احلدوث يف احلياة العملية

لكن يصح و  جتمعات رؤوس األموال فقد ال يكون إيقاع الضرر باألقليةهو اهلدف من املداولة
 .أن يكون الوسيلة للحصول على ميزة شخصية

 

  

 

 

                                                 

 وينبأ على إثبات القصد ونية التعسف في إحداث الضرر بوجود اإلخالل بمبدأ المساواة.وهو الجانب المعنوي  -1 
 .07عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  - 2



الحرية التعاقدية في شركة   الفصل الثاني:الحقوق األساسية للمساهم بإعتباره عضوا ومبدأ

 المساهمة

 186 

 نية تحقيق مصالح شخصية لألغلبية: -ب

ن القرارت التعسفية هي تلك القرارت الصادرة عن أ (1) يرى جانب كثري من الفقه
األغلبية اليت تضحي عمدا باملصلحة املشرتكة للحصول على مزايا شخصية على حساب 

، يلحق باألقلية ليس هو الدافع للقرار التعسفي وإمنا نتيجة لهويعترب الضرر الذي ، األقلية
 لذلك ال يتطلب هذا الرأي سوى حتقيق مصاحل شخصية عن عمد لصاحل مسامهي األغلبية

           .هو ما يطلق عليه بالقصد البسيطو 

بالتايل يعترب هو الراجح ألنه و  ،ويتوافق هذا الرأي بطريقة أفضل مع وظيفة األغلبية
حىت  فهو ال يستلزم توافر نية اإلضرار باألقلية لدى األغلبية لقيام التعسف، ثل حال وسطامي

ال يتوسع يف مفهوم التعسف و  اليؤدي إىل إفالت ممارسات جشع األغلبية من العقاب
ألن ذلك من ، باإلكتفاء بتوافر العنصر املادي دون النظر إىل مقاصد األغلبية لتجرمي القرار

فضال عن أنه خيلط بني القرارات ، وظيفة األغلبية يف حتقيق املصلحة اجلماعية شأنه أن يشل
   .القرارت السليمةو  التعسفية

بعد التطرق لعناصر التعسف يبقى لنا معرفة السند القانوين ملعاقبة تعسف هيئات 
         الشركة اإلدارية؛فماذا أقر املشرع اجلزائري بشأنه؟

 انوني لمعاقبة تعسف الهيئات اإلدارية لشركة:الفرع الثاني :السند الق

وملدة طويلة على أنه يستطيع صاحب احلق أن يستخدم (2)لقد إستقر الفقه التقليدي 
ال و  ،حقه بالطريقة اليت يراها مناسبة دون قيد لإلعتقاد السائد أنذاك بأنه ما تعدى آخذ حبقه

ال و  حتت ستار أنه صاحب احلقيهم أن يتسبب يف إحلاق الضرر بالغري ما دام قد تصرف 
ليس ملزما بتعويض الضرر الذي تسبب فيه؛وقد تطور و  وال تنعقد مسؤوليته خيضع ألي عقوبة

أصبح ال جيوز و  مفهوم إستعمال احلق تبعا لتطور احلياة اإلجتماعية وتداخل املصاحل بني األفراد
ال ميكن و  املشروع للتصرف الضارالتحصن وراء احلق للمطالبة بعدم املعاقبة أو اإلدعاء بالطابع 

                                                 
J.Hemard , fterre et P.mabilat.op,cit, p 332. - 1 
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، أي عن اهلدف املشروع ،أن يتحول إستعمال احلق إىل سوء إستعمال أو إحنراف به عن غايته
فإن هذا  ألن احلق يف ذاته معد إلحداث أثر نافع فإذا ترتب عن إستعماله ضررا لآلخرين

كما  ،س أو الشريرليس هناك حق لصاحل املدل القاعدةو  ،التصرف قد مت على وجه غري مشروع
بذلك توصل الفقه إىل إعتبار الغش أو التدليس قيدا على و  ،ال ميكن إستخدامه بنية اإلضرار

  .تعدي على اآلخرينو  وأنه ال ميكن أن ينقلب إستعمال احلق إىل جتاوز ،إستعمال احلق

على تقسيم احلقوق من حيث الغاية منها إىل حقوق ذاتية أنانية  (1) وهكذا دأب الفقه
وحقوق السلطات هي طائفة احلقوق اليت ختص املصلحة اخلاصة ، أو سلطات وحقوق وظائف

فهي منحت ألصحاهبا لتحقيق  أما حقوق الوظائف كاحلقوق العينية او احلقوق الدائنية،  لألفراد
 ج مصلحتهم الشخصية مثاهلا حقوق الويلمصاحل أشخاص آخرين أو مصاحل أخرى خار 

ومل يعطي ، ميارسها رجال السلطات العامةو  تكون هذه احلقوق أشبه بالسلطات اليت يتمتع هباو 
وكذلك لضمان ، الويل السلطة إال حلماية القاصر من عواقب الطيش او قلة اخلربة باحلياة

وإذا تبني أن الدافع من ، هذه الغايةإستقرار املعامالت فال جيوز له أن يستعملها إال لتحقيق 
فإن ذلك يعد إحنرافا من ، إستعمال سلطته يف الوالية كان بغرض إحلاق الضررمبمتلكات القاصر

   .الويل يف إستعمال حقه على وجه غري مشروع

وقد إنعكس أثر هذا التطور الفقهي ملفهوم احلق على التشريعات احلديثة؛ فقد أقرت 
وأعترب أي تصرف يكون تعسفيا إذا مت يف إجتاه آخر غري ، تعمال احلقنظرية التعسف يف إس

هو ما أقره املشرع اجلزائري وثبت عليه العقوبة و  ،اإلجتاه الذي حدده اجملتمع للحق الذي يقابله
 200و 222 طبقا للمادةإلستبعاد أي شكل من أشكال التعسف مىت توفرت عناصره وهذا 

منها اليت حتمل الداللة القاطعة عن سوء إستعمال  7فقرة من القانون التجاري وخصوصا ال
هذا بإستعمال املشرع لعبارة عن و  التعسف يف حق الشركاء املسامهني او الشركة حبد ذاهتاو  احلق

سوء نية وعبارة ألغراضهم الشخصية الصالحيات اليت أحرزوا عليها بغية تلبية مصاحلهم أو 
   .باشرة أو غري مباشرةتفضيل مصلحة شركة هلم فيها مصاحل م
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يظهر ذلك و  باملوازات فقد تأثر القضاء هبذا التطور الفقهي ملفهوم احلقو  زد على ذلك
ظهر ذلك جليا يف و  بتجريد احلقوق من الطابع األناين (1)جليا يف القضاء الفرنسي اإلداري 

 احلق بالتشريعنظرية جتاوز حدود السلطة وهو ما يعين فتح باب إستبعاد التعسف يف إستعمال 
 . الفقهو  القضاءو 

وما جتدر األشارة إليه أنه على مستوى شركة املسامهة فإنه جيب أن ميارس املساهم حقه 
بالرغم من أن حق التصويت له طابع مزدوج و  ،يف التصويت حبرية وأن يكون التصويت مستنريا

يب مصلحة الشركة فإنه يتعني تغل واحد يعرب عن املصلحة الشخصية ومصلحة الشركة يف آن
مع ذلك فإن صاحب األغلبية كصاحب األقلية ميكن أن و  ،عند تعارضها مع مصلحة املساهم
وال يوجدإختالف يف الطبيعة القانونية بني تصويت مساهم  يرتكب تعسفا يف حق التصويت

وكالمها  تصويت مساهم من األقلية كالمها يسامهان يف تكوين قرار الشركةو  من األغلبية
ف يف ممارسة حقه برتجيح مصلحته اخلاصة على املصلحة اجلماعية؛و لكنهما خيتلفان يتعس

أما  ،بأن األغلبية تستطيع أن تصل مباشرة إىل حتقيق غاياهتا بإعتبارها متلك سلطة إختاذ القرار
األغلبية  اإلعرتاضات غري املربرةعلى سياساتو  األقلية فإهنا تسلك سبل احليل التدليسية

غري أن التعسف ال ينجم عن تعسف األغلبية فقط بل لألقلية .  حتقيق مصاحلهاللتوصل إىل
 دور يف إحداثه وذلك يف النقطتني التاليتني:

 أوال: السند القانوني لمعاقبة تعسف األغلبية:

األصل العام أن تصدر قرارات مجعيات املسامهني بأغلبية األصوات وفقا ملا متليه 
هذه األغلبية قد تنجح يف قراراهتا إىل حتقيق مزايا شخصية على  غري أن، املصلحة املشرتكة

حساب بقية الشركاء هلذه األسباب تضافرت جهود املشرع يف إجتاه تعزيز احلماية للحقوق 
وأبطل القضاء القرارات الصادرة عن األغلبية مىت ، الفردية حىت التستطيع األغلبية النيل منها

 . املوضوعية اليت يفرضها القانونو  ليةأختذت باملخالفة للقواعد الشك
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واجلدير بالذكر أنه خيرج عن إطار البحث الفروض اليت يتم فيها احلصول على قرارات 
من ذلك مثال احلصول على قرارات من مجعيات ، من اجلمعية العمومية بطرق إحتيالية تدليسية

أو بناء ، وقائع مزيفةأو تأسست تلك القرارات على بيانات ناقصة أو  تكوينها غري صحيح
أو للحيلولة دون حضور  على دعوات أو جداول أعمال مبهمة للتحايل على نصاب احلضور

 . "الغش يفسد كل شيء" طبقا لقاعدةلذلك تقع باطلة مجيع هذه القرارات  مسامهي املعارضة

أما القرارات موضوع دراسة هذا البحث هي تلك اليت تستويف كافة الشروط الشكلية 
غري أن الغاية منها مشوبة بعيب اإلحنراف عن اهلدف ، اللجوء إىل وسائل إحتيالية دون

وقد إستعان القضاء للرقابة على مداوالت مجعيات املسامهني مببادىء  احلقيقي املخصص هلا
وإساءة إستخدام السلطة أثناء ممارسة اإلختصاصات وحسن النية  التعسف يف إستعمال احلق

ولكنه إختلف يف  وقد أيد الفقه إستخدام هذه املفاهيم. لعالقات التعاقديةاو  يف تنفيذ العقود
بل أكد البعض على إمكانية إستخدامها جمتمعة ممتزجة يف ، التشييع حلجية فكرة دون أخرى

 . أو إستيعاهبايف إطار مفهوم موحد ذاهتا

 لذلك نبحث تفصيال رقابة سلطة األغلبية على النحو التايل:

  .الفرنسيرأي الفقه -0

 . رأي القضاء الفرنسي-0

 رأي الفقه الفرنسي: -0

للرقابة على مداوالت مجعيات املسامهني مببادىء  (1)لقد إستعان الفقه الفرنسي 
وقد ، وحسن النية يف تنفيذ العقود وإساءة إستخدام السلطة التعسف يف إستعمال احلق

على إمكانية إستخدامها جمتمعة  بل أكد البعض، إختلف يف التشييع حلجية مفهوم دون آخر
 . ممتزجة إلستيعاهبا يف إطار سند موحد
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ويستجيب اإلجتاه املختلط لطبيعة تعسف األغلبية اليت ترفض أن تندرج ضمن املعىن 
لذلك مساعي األغلبية إىل ، رغم التشابه يف العنصرالغائي الفين الضيق ألحد املفاهيم املذكورة

 ،وإضرار بأقلية املسامهني أنه خروج عن مصلحة الشركة يفسر على حتقيق مصاحل شخصية
 . وإنتهاك إللتزام حسن النية

لذلك نكتفي بإستعراض آراء اإلجتاه املختلط بإعتبارها تتضمن من بينها الرأي الراجح 
 (1) .أما اإلجتاهات الفردية فهي ترديد للمبادىء العامة

 حسن النية:  ومبدأ السند المزدوج نظرية تجاوز حدود السلطة-أ

 يرى أنصار هذا الرأي أنه من املسلم أن احلقوق اليت متلكها األغلبية مبوجب القانون
فهي ختضع للقيود  (2) هي من فئة احلقوق ذات الطابع الوظيفي القانون النظامي للشركةو 

، بالتايل إذا حادت عن هدفها وغايتها الشراكيةو  ،الواردة على حقوق اعضاء اإلدارة العامة
فإنه جيب تقريبها من إساءة إستخدام السلطة املعروف يف الوظيفة العامةوجيب أيضا وصف 

 . قرارها املخالف بالتجاوز حلدود السلطة كما يف تعسف اإلدارة العامة

بقدر العمل على إزدهار الشركة ومحاية  الوال تستطيع األغلبية أن تفرض إرادهتا إ
يتعني  ا ضد املصلحة اليت جيب أن تأخدها يف اإلعتبارفإذا صدر قراره، مصاحل مجيع الشركاء

من ، مبوجب املبادىء العامة للقانون السماح للمحاكم باملعاقبة على عدم مشروعية هذا القرار
 واقع أن األغلبية جتاوزت حدود السلطة اليت تلقتها مث إحنرفت هبا عن غايتها القانونية

 جيب أن يستبعد من موضوع الشركات تطبيق املبدأ لذلك من املتفق عليه أنه ال، اإلرتضائيةو 
 . العام الثابت لغائية احلقوق

فإنه جيب أن تتخذ األغلبية قرارها يف مصلحة  وبالرجوع إىل نظرية جتاوز السلطة
والمراء أن هذه النظرية قد أعطت  وكل قرار خمالف هلذه املصلحة فهو غري مشروع، الشركة

 . وأهنا ال تأخذ يف اإلعتبار إرادة املتعاقدين القانون األغلبية معىن نظامي
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غري أن اإلعتداء على مصلحة الشركة مل يكن شرطا كافيا إلثبات جتاوز حدود السلطة 
بالنسبة لألغلبية؛ فمثال ميكن أن يكون هناك خطأ "قرار"يتجاهل مصلحة الشركة دون أن 

كذلك ميكن احلديث عن ،  يكون هناك سعي وراء مصلحة دون سواها من جانب األغلبية
وإال فتح  ولكن عن أخطاء مل يكن فيها املساهم حمميا بإبطال قرارات األغلبية، جتاوز السلطة

الباب على مصراعيه أمام إنتقادات املسامهني ودعاوى البطالن وإتسع مفهوم التعسف ليشمل 
 . أو تبصر القرارات الصادرة عن إمهال أو عدم تروي

 نه ال حمالة من اللجوء إىل املفهوم التعاقدي يف قانون الشركاتيؤكد هذا الرأي على أ
يعترب و (1) تنفيذ إلتزامات الشركاء اإللتزام حبسن النية األصل يقتضيو  ،لتحديد تعسف األغلبية

هذا اإللتزام ركنا جوهريا يف عقد الشركة باإلضافة إىل أنه يؤيد نظرية جتاوز السلطة ويعرب عن 
بعبارة أخرى إن إلتزام حسن النية ال يكتفي  ،أمنيو  التصرف كشريك خملصنية املشاركة ورغبة 

أن  كما يستلزم عند إختاذ األغلبية لقراراهتا بل يقوي غاية حقوق األغلبية بإستبعاد الغش فقط
وأن تدرك أن مصلحتها مرهونة  تظهر أقصى حدود حسن النية إجتاه مصاحل الشركة والشركاء

وأن تكون دائما واعية بعدم إختاذ القرارات سوى ملصلحة أعضاء  اجلماعيةبتحقيق املصلحة 
  .اجلماعة اليت متثل أكرب عدد من أصواهتم

اجلدير بالذكر؛ فإن فكرة حسن النية تصل إىل نتائج مشاهبة للنتائج اليت توحي هبا و 
اوز حدود ومع ذلك فهي ال تشمل نفس اجملال؛ فمثال يكفي يف جت، فكرة جتاوز حدود السلطة

ولكن بالنسبة ملبدأ  ،حىت يكون القرار غري مشروع وتعسفي السلطة أال تتحقق املصلحة املعنية
وهو أن يكون هناك تدليس  حسن النية هناك عنصر آخر إضايف خبالف إنكار مصلحة معينة

 وفائدة، أو على األقل هنوض خطأ من األغلبية يكون األساس هلذا القرار التعسفي، لألغلبية
ذلك إدخال شرط قصدي يف حتديد تعسف األغلبية يؤدي إىل تضييق نطاق التعسف وتقليل 

 كما يساعد على التمييز بني القرار التعسفي اإلنتقادات اليت تعرقل مسرية الشركةو  الدعاوى
 . القرار الصادر عن إمهال وعدم تبصرو 

                                                 
 .020القانون التجاري، المرجع السابق، صمصطفى كمال طه،  -1
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 ،حلدود السلطة أن يكون هناك جتاوز، وهكذا خيضع تعسف األغلبية إىل سند مزدوج
، خمالفة عقد كان يشرتط التصرف حبسن نيةو  ويف نفس الوقت انتهاك حق من اجلانب النفسي

فهي مصدرها  بعبارة أخرى جيب ان متارس األغلبية سلطتها يف حدود املصلحة املعهودة هلا
حة وأال تبتعد األغلبية عن مصل وأن تكون العالقة بني الشركاء متسمة حبسن النية وحدودها

إستنادا على أنه قد مت تأسيس الشركة بعقد  الشركة والشركاء للبحث عن مصلحتها اخلاصة
وبالتايل ميثل قرار األغلبية طابعا تعسفيا إذا إحنرف عن اهلدف  موقع عليه من مجيع الشركاء

بإختصار ميكن معاقبة تعسف األغلبية  ،وقصد احلاق الضرر باألقلية من الشركاء املشروع
وجيب أن ، حسن النية جمتمعني يف آن واحدو  على نظرييت جتاوز حدود السلطة إستنادا

ينسحب تطبيقهما على مجيع القرارات يف مجيع مجعيات املسامهني اليت يستوجب إنعقادها 
  .حسن سري العمل يف شركة مسامهة

 نظرية السبب: -ب

أنه بالنسبة لتعسف األغلبية فإن األمر يتعلق باملعاقبة على ميزة  (1)يرى البعض 
أي أن ، شخصية حصلت عليها األغلبية دون أن تقدم مقابال أو عوضا للمشرتكني معهم

ألن امليزة الشخصية اليت حصلت عليها األغلبية كانت ، األمر أوال وأخريا يتعلق بنظرية السبب
والقاعدة ال ينشأ إلتزام  ،(2) فالسبب هو املقابل املقصود ،جمردة من أي سبب عندما ال تعوض

ومبا أن األغلبية مل تقدم مقابل للميزة فإنه يتعني جمازاهتا عن هذه امليزة  إن مل يوجد له سبب
مثال مكافأة جملس  مبعىن أهنا ليست سببا لإللتزام املفروض على األغلبية إلنعدام السبب

 . ال يقابلها أي نشاط لصاحل اجلماعةاإلدارة تكون بدون سبب عندما 

فهي تنحصر ، ويرى أنصار هذا الرأي أن فكرة السبب هلا معىن ضيق يف هذا السياق
يف مسألة توازن املصاحل "اإللتزامات"وال متتد للتساؤالت حول مدى مالئمة سياسة األغلبية 

األقليات ما هوإال و  أن ميزان مصاحل األغلبياتو  البعض اآلخرو  وال البحث يف مصاحل البعض

                                                 
P.Pailluseau,La société anonyme,op.cit,p92. -1 

 . 006إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص -2
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أما سبب الشركاء يف ذاته يوجد يف اإلثراء اجلماعي ، صورة للتعبري عن عدم التوازن يف الكسب
وال صلة له باملوازنة بني جمموعات متنافسة فالسبب أو املقابل املستحق  جلميع املسامهني

ألن ، صل عليها األغلبياتوليس يف امليزة اليت حت بالنسبة لألقلية هو السري املنتظم آللية الشركة
 . وإمنا للحفاظ على املصلحة املشرتكة، الشركاء ال يتعهدوا بإلتزامات ألداءات متبادلة

والسبب بالنسبة لتصويت األغلبية عبارة عن محاية املصاحل املشرتكة جلماعة املسامهني 
ن القرار لتعارضه وبالتايل فإن بطال مبعىن أدق يكمن السبب يف وضع آلية الشركة موضع التنفيذ

وأن البطالن يف ذاته يقصد به تعويض عيين لألقلية  مع املصلحة املشرتكة كان إلنعدام السبب
ونية   عن عدم تنفيذ األغلبية إللتزامها فالنظرية تنشأ من خلط بني إلتزام الشريك بالتصرف

تكوين قرار بعبارة أخرى املساهم عندما يديل بصوته ل، إستخالص إرادة تفرض على الشركة
فإن ذلك بغرض حتريكها ودفعها إىل األمام وفاء ملا تعهد به هلا وتنفيذا إللتزامه إجتاهها؛  الشركة

التعرف على إ ستخدام األغلبية أصواهتا ملصلحتها أو ملصاحل أخرى أو ملصلحة  أما فيما خيص
 . جمموع الشركاء فهي مسألة أخرى ال صلة هلا بالسبب

تصويت األقلية فإن معارضتها أو مقاومتها مشروع قرار مقدم  بالنظر إىل نفس سببو 
ال يكون  ،أو السعي إىل جتميد تكوين إرادة الشركة للحيلولة دون إصدار قرار ما من األغلبية

 . تعسفيا إال إذا كانت هذه املقاومة معدة ألغراض أخرى خالف املصلحة املشرتكة

هناك شرط إضايف آخر ، تعسف األغلبيةغري أن نظرية السبب ليست كافية ملعاقبة 
فهي ليست سببا لعقد الشركة  ،وهو ختلف نية املشاركة خبالف جتاهل صيانة املصلحة املشرتكة

ال متثل إال إلتزام منصوصاعليه يف النظام األساسي يلزم كل مساهم أن و  وال إللتزام املساهم
 ،با بسبب غري مشروعفإن صوته ال يكون مشو  ومن يتصرف خبالف ذلك يتصرف كشريك

وجتدر اإلشارة  .غري أنه ال يصل إىل درجة إنعدام نية املشاركة لديه ولكنه ينكر إلتزامه كشريك
 واألخطاء اليت تعوق التكوين املنتظم إلرادة الشركة إىل أنه جيب التمييز بني تعسف األغلبية

وإحرتام هذه  ،لشركةفقد نص القانون على قواعد وإجراءات الزمة وضرورية لتكوين قرار ا
كل قرار يصدر باملخالفة لتلك القواعد يكون  القواعد ميثل شرطا أساسيا لتكوين إرادة الشركة
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أما القرار التعسفي فهو قرار صحيح يف تكوينه مستوفيا كافة  (1) مشوبا بعيب يف التكوين
ولكن من  القرارمبعىن آخر التعسف ال ينشأ من عدم مراعاة قواعد تكوين ، املظاهر اخلارجية

فال يكفي إلضفاء ، جتاهل اإللتزامات املرتتبة على ميثاق الشركة املفروضة على كل شريك
ولكن جيب إثبات من  ،وصف التعسف للقرار إثبات أنه تسبب يف ضررحلق حبقوق األقلية
وجيب إثبات أيضا خيانة  ناحية أن سلطة األغلبية مل تشبع مصلحة كل مساهم يف اجلماعة

غري أن أمانة األغلبية ليست ، األغلبية للمصاحل اليت تؤهلها سيادهتا العددية للحفاظ عليها
وإال ميتد البطالن  وال يرتتب عن ختلف األمانة إنعدام نية املشاركة شرطا لصحة إرادة الشركة

ا ويف هذه احلالة تكون العقوبة مفرطة ومبالغ، ليشمل ليس القرار فقط وإمنا الشركة بأكملها
   .فيها

وإحنراف ال يؤثر عن  لذلك تعسف األغلبية ما هو إال إنكار عارض لنية املشاركة
ولكن حييد هبا عن مسارها وهذا اإلحنراف ال ميثل يف  ،مصلحة اجلماعةو  وجود أو سري الشركة

 . النهاية سوى جمرد خطأ يف ممارسة السلطة نشأعن سوء نية

جتريد تعسف األغلبية وختليصه مما أتت به بعض خنلص مما سبق إىل أنه جيب  ،أخريا
ومن هذه املفاهيم  املفاهيم القريبة منه حىت يزول الغموض ويتجلى بوضوح سند التعسف

فإن هناك فارقا أساسيا ال ميكن ، فإنه رغم التقارب الظاهر بينهما التعسف يف إستعمال احلق
، خلطأ يف ممارسة احلق أو اإلمتيازفبالنسبة للتعسف يف إستعمال احلق تكمن فكرة ا جتاهله

ويستلزم أن يرتكب صاحب احلق اخلطأ عمدا على أن يلحق الضرر بالغري دون حتقيق مصلحة 
املهم أن يكون اخلطأ  ويستوي أن يكون اخلطأ قصدي أو غري قصدي بالنسبة للغري، لصاحبه

هو عبارة و   غاية السلطةأما فيما يتعلق باألغلبية فإن اخلطأ يكمن يف، قد تسبب يف ضرر بالغري
 ،عن سوء قصد قاصر على حصول األغلبية ميزة شخصية هذه امليزة ينجم عنها عادة ضرر

فال تتجه يف الغالب إرادة األغلبية  ولكن ليس املقصود يف تعسف األغلبية إيقاع الضرر بالغري
الوصف التعسفي وبالتايل  يكفي حصوهلا على ميزة خاصةو  الضرر مبسامهني معينني إىل إيقاع

اآلخر دون ماحاجة إىل إثبات أن  للقرار يتحقق بإثبات واقعة تفضيل البعض على البعض

                                                 
Bernard, op.cit, p, 139.-Blaise Jean - 1 
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 .مبعىن آخر الضرر يكون نتيجة للقرار التعسفي وليس سببا له ،يف ضرربالغري اخلطأ قدتسبب
ية أعطيت أن األغلب(1) وبالنسبة إىل نظرية جتاوز حدود السلطة فإنه من املستقرعليه فقها وقضاءا

ويرتتب على ذلك أهنا معنية برعاية مصاحل غري أعضاء ، هلا السلطة حلماية املصاحل املشرتكة
وأن تلزم األقلية باإلمتثال لقرارات  .الغائبني على السواءو  األغلبية من املسامهني املعارضني

وإذا  متييزنظري إلتزامها بإنتهاج سياسة سليمة تستهدف حتقيق مصلحة اجلميع دون  األغلبية
 . حادت األغلبية عن غاياهتا طبقا مليثاق الشركة تكون بذلك قد جتاوزت حدود سلطتها

ولكن هذه النظرية باملعىن الفين الضيق ال تكفي وحدها ملعاقبة تعسف األغلبية ألهنا 
تؤدي إىل التوسع يف مفهوم التعسف حبيث يشمل أي قرار صادر عن األغلبية يتجاهل 

حىت إذا كان هذا القرار ال يستهدف مصلحة شخصية ، و يلحق هبا الضررمصلحة الشركة أ
احلذر أو لعدم كفاءة و  وإمنا صدر إلعتبارات تتعلق بعدم أخذ األغلبية جانب احليطة

وهذا من شأنه أن يزيد من عدد الدعاوى املرفوعة اليت تعرقل مسرية الشركة باإلضافة ، أعضائها
فاألغلبية ال ترتكب جتاوزا للسلطة عندما تعتدي على  ،إىل ذلك يثريالبعض شكوكا أخرى

تتجاوز سلطتها لكي تضر  وهذا يعين أهنا ألن مصلحة أعضائها مندجمة معها ،مصلحة الشركة
ولكن ميكن الرد على هذا التشكيك بأن األغلبية بيت  ،بنفسها مما يعترب عبئا ال معىن له

وهي ال توازي عادة  املشاركة يف املداوالتالقصيد هي أغلبية األصوات احلاضرة لإلجتماع 
مع األخذ يف احلسبان أنه ميكن أن تعرب األغلبية عن مصاحل ، األغلبية احلقيقية يف رأس املال

وحىت إذا جتاوزت سلطتها  وتكون هلا غايات خمتلفة أو غري متشاهبة مع أغلبية رأس املال فردية
ة لديها بأهنا ستحصل على مزايا أكرب مما فإهنا تكون حمسوب للتضحية باملصلحة املشرتكة

 . تتعرض له من تضحيات يف رأس املال حبكم ضالة نصيبها فيه

هي تدير الشركة متارس السلطة استنادا على أهنا و  كذلك من الثابت أن األغلبيةو 
ولكن يف الواقع هي صاحبة املصلحة األوىل يف نتائج إرادهتا وهذا ، تتصرف يف شؤون غريها

                                                 
M.Cozian et A.Viandier,op.cit,P52. -1 
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ليس و  فهي ال تتقرر إال ملصلحة الغري أو املصلحة العامة ،مع إمتياز السلطة العامة يتعارض
 (1) .ملصلحة صاحبها

لذلك ال مناص من الرجوع إىل املفهوم التعاقدي للشركة واإلستعانة بنظرية حسن 
العالقة فهي تلزم األغلبية بأن تتصرف حبسن النية وأن حترتم املبدأ األساسي الذي حيكم ، النية

بغرض الوصول إىل اهلدف املشرتك أو املصلحة املشرتكة فإذا كانت األغلبية تسعى  بني الشركاء
فإهنا تنتهك إلتزاما قانونيا يتمثل يف اإللتزام  وراء مصلحة شخصيةعلى حساب مصلحة األقلية

ل مع بعبارة أخرى نظرية حسن النية تتشابه يف احللو  ،حبسن النية وهذا يعيب تنفيذ العقد
 ولكن يستلزم مبدأ حسن النية ،نظرية جتاوز حدود السلطة من حيث املبدأ العام لغائية احلقوق

وهذا حيصر اخلطأ يف إطار  بأن تكون األغلبية قد إرتكبت اخلطأ عن سوء نية شرطا إضافيا
أو اإلمهال من جانب  وعدم احلذر واحليطة بالتايل الغلطو  ضيق وحمدود حبجية سلطة األغلبية

ال ميكن املعاقبة عليه وإال فإن إدارة الذمة املالية املشرتكة ستخضع للرقابة  جمموعة األغلبية
 لذلك نظرية حسن النية تكمل ما إعرت نظرية جتاوز السلطة من نقص أو قصور. القانونية

وتدعم وظيفة األغلبية وتبعد اجلانب األناين  ويقتضيها عقد الشركة أكثر من أي إتفاق آخر
 . ارساهتا الوظيفيةعن مم

وال يقدح يف هذا النظر إعرتاض البعض على تعايش املسؤولية التعاقدية واملسؤولية 
ليس ما  ألنه ،وضرورة اإلختيار بني نظرية حسن النية او نظرية جتاوز حدود السلطة التقصريية

 بدأ حسن النيةوأن م خاصة ،املسؤولية املدنية املرتكبة على أساس  األغلبية تعسف معاقبة مينع
ويصل إىل نفس احللول اليت إنتهت إليها نظرية  املتعاقدين ويف مجيع العقود  مجيع بني إلزامي

كما أن التشابه يف  فهي معدة لعمومية أمشل جتاوز حدود السلطة وبالتايل ال يقيد من نطاقها
 . احللول لدى النظريتني حيد من تعارضهما يف العمل

ألن هذا الرأي حييط به ، أطلقه أنصار نظرية السببكذلك يسقط التحدي الذي 
فهو حيتاج إىل فهم مستقل لنية املشاركة ال يتفق مع مضموهنا اإلصطالحي هذا  الغموض

                                                 

 .71البستاني يوسف سعيد، المرجع السابق، ص -1 
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يناقض وجوب إحرتام إستقرار احلقائق القانونية باإلضافة إىل ذلك يصاحب إستعمال 
ال عن ذلك فإن سبب ربح فض، نظريةالسبب خماطر تدخل القضاء يف حتديد سياسة األغلبية

ألنه ال يعقد ، الشركاء يوجد يف اإلثراء اجلماعي وليس يف لعبة املوازنة بني مجاعات متنازعة
 . الشركاء إلتزامات متبادلة

 موقف القضاء الفرنسي: -5

جيوز إبطال قرارت اجلمعية العمومية حىت إذا صدرت يف شكل قانوين إذا كانت 
 أن القرارات املعروضة للتصويت عليها يف اجلمعية العموميةومربر ذلك ، مشبوهة بالتعسف

 مطابقة ملصلحتها وهي مصلحة اجلماعةو  جيب أن تكون متفقة مع روح ميثاق الشركة
وال ميكنها  فاألغلبية بإعتبارها متلك القرار يف اجلمعيات العمومية عليها أن حترتم هذه املصلحة

أغراض أخرى يف حماولة أن حتصل لنفسها على ميزة أن تستفيد من وضعها املتميز ملواصلة 
وكان للقضاء الفرنسي فضل كبري يف حتديد نطاق سلطة ، أو اإلضرار باألقلية، شخصية

وأصبح حتجيم التعسف واضحا بإضطراد يف أحكامه  األغلبية دون أن يتسبب يف شل ممارستها
ركة عندما تبدو له أن هذه القرارات املتوالية ومل يرتدد يف إبطال قرارات صادرة عن مجعيات الش

 . تنكر تلك املبادىء

الذي يدعم سلطات اجلمعيات العمومية تصدى القضاء  0001ومنذ صدور قانون 
فقد إستعان على ذلك يف البداية بنظرية الغش ، مباشرة ملسألة الرقابة على سلطة األغلبية

وحمكمة  ،0000 / 20/ 06من ذلك مثال قضت كل من حمكمة اكس، يفسد كل شيء
بأن تكوين اإلحتياطي جيب أال يتم"بنية الغش  (1) 0000/ 00/ 02إستئناف باريس

غري أن هذه ، والتدليس" لتجريد حاملي احلصص أو بعض املسامهني من جزء من األرباح
سرعان ما حلت حملها مفاهيم التعسف يف و  النظرة ظلت سطحية ومل تتأصل على حنو واضح

 . وز حدود السلطةإستعمال احلق وجتا

                                                 
1- Michel Germain,op.cit,p102. 
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ومع ذلك جيب التمييز بني هذين املفهومني فبالنسبة للتعسف يف إستعمال احلق 
بينما جتاوز السلطة يقتضي أن صاحب اإلختصاص ، يفرتض توافر ركنا قصدياأي نية اإلضرار

مصلحة  إلرضاء يستخدم سلطاته يف هدف خيتلف عن اهلدف الذي أعطى من أجله
احملاكم هبذه التفرقة منها حمكمة إستئناف باريس فقد إكتفت وقد متسكت بعض  ،شخصية

مبعيار قصد اإلضرار على أنه مرجع التعسف يف إستعمال احلق بقوهلا: "إذا كانت األغلبية يف 
  فذلك فقط ألن، اجلمعية تستطيع حتت بعض الظروف فرض قرارات صحيحة على األقلية

ولكن إذا ثبت أن القرارات اليت إختذهتا  ،ة تعتقد أهنا تتصرف ملصلحة الشرك األخرية هذه
. فهي تكون مشبوهة بتعسف حقيقي يف إستعمال احلق ،األغلبية كانت هلدف اإلضرار بالغري

" يف حني مسحت الفرصة أمام حمكمة شامربي التجارية إلبطال قرار األغلبية إستنادا على . . 
التصريح الذي منح جمللس اإلدارة بزيادة  يبدو أن . . .نظرية إساءة إستخدام السلطة بقوهلا: "

 . قد إحنرف به اجمللس عن اهلدف الذي من أجله طالب به وحصل عليه مبوجبه"، رأس املال

أنه ليس من الضروري  ،ومع ذلك قد يتضمن احلكم الواحد خليطا من النظريتني
أعلنت حمكمة فقد . متييزنية اإلضرارو يكفي إثبات بأن التصرف يكون إلرضاء مصاحل خاصة

السني التجارية بأن:" القرارات اليت أصدرهتا اجلمعيات العامة ميكن إبطاهلا مبعرفة احملاكم 
عندما تكون صوت األغلبية قد إستوحى من هدف غري مشروع وأنه يشكل تعسفا يف 

وأنه ليس من الضروري إطالقا للطالبني بأن يقيموا الدليل على أن نية اإلضرار   ،إستخدام احلق
وإمنا يكفيهم تربير فقط أن هؤوالء اخلصوم تصرفوا هلدف غري ، كانت قد أهلمت خصومهم

ويعود سبب هذا اخللط إىل طبيعة حق التصويت الذي يقع على جانيب خط ، ". . . مشروع
وبصعوبة البحث يف  فهو يقود من املصلحة الفردية للمساهم إىل املصلحة اجلماعية ومهي

ن من تفهمه عمليا بسبب منع القاضي من التقدير بصورة ملموسة حتديد العناصر اليت متك
 . مصلحة الشركة بالنسبة للقرار املطلوب إختاذه

جتاوز حدود السلطة أيده و  هذا التقريب بني مفهومي التعسف يف إستخدام احلق
حق ، وأشار أحدهم إىل أن املسامهني يف اجلمعية العمومية ميلكون حقني (1)أغلب الفقه 

                                                 
M.Cozian et A.Viandier,op.cit,P65. -1 
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وأن كل قرار اختذ لإلضرار باألقلية ومن أجل حتقيق  التصويت وميارسون يف نفس الوقت سلطة
مصلحة شخصية معناه أن أعضاء األغلبية يف الوقت نفسه تعسفوا يف إستعمال حقهم 

 .وارتكبوا جتاوز لسلطاهتم

 للموقف السليب للمشرع من هذه املسألة (1)وقد أثار هذا اخللط إنتقاد بعض الفقه 
أن  )2(يف حني يرى غالبية الفقه، لعدم وضع تعريف لتعسف األغلبية نظرا ألمهيتها يف العمل

إدخال تعريف تشريعي قد يعرقل تطوير األحكام القضائية اليت هلا دور خالق يف هذا اجملال 
احلق هي القاعدة العامة يف حال إنعدام املصدر  ومع ذلك تعتربنظرية التعسف يف إستعمال

بعض الفقه يرى أنه رغم الفرق الكبري ، قرارات اجلمعيات العمومية املشوبة بالتعسف ملعاقبة
تظهر وحدة ، بني التعسف يف إستعمال احلق وتعسف األغلبية فإن هناك تشاهبا عميقا بينهما

املفهومني بأن التعسف يف كليهما ناتج عن ممارسة إمتياز خطأ من طبيعته حيمل فاعله 
  .املسؤولية املدنية

يف البداية تردد يف إختيار إحدى هاتني  (3)هكذا يتضح لنا أن القضاء الفرنسي 
بسبب عدم املالئمة مع  ،بل مجع بينهما يف بعض احلاالت، النظريتني لرقابة تعسف األغلبية

ومع ذلك جيب اإلعرتاف بأن رجال القضاء إستطاعوا يف النهاية تطوير ، طبيعة حق التصويت
واضعني بذلك أوىل لبنات اآللية احلالية  ل إىل تعريف لتعسف األغلبيةالتوصو  حلول عادلة

وذلك بإستثناء بعض األحكام اليت ظلت منعزلة بسبب إعطاء تعريفات موسعة  لرقابة األغلبية
 0060/ 6/ 07يف  (4)فقد قدمت الدائرة التجارية حملكمة النقض الفرنسية  أو ضيقة للتعسف

تعريفا للتعسف جاء فيه أنه:" مل يتبني من هذه األسباب أن القراراملتنازع فيه أختذ ضد املصلحة 
وهكذا . أوإضرارا باألقلية" العامة للشركة ولغرض وحيدهوتفضيل أعضاء األغلبية على حساب

 ألول مرة قضاة حمكمة النقض إستخلصوا بوضوح ركين تعسف األغلبية ومها دوافع األغلبية اليت
وبالرغم من أن هذا الشرط  ،ومن جهة أخرى الضررالذي يلحق باألقلية، تبحث أن تكون مميزة

اجلدير و  ،مل يكن دائما معلنا بوضوح فإنه يظهر ضمنا من خالل الوقائع اليت فسرهتا احملاكم
                                                 

P.Pailluseau,La société Anonyme,op.cit,P89.- 1  
Xavier Delpech, op.cit, P22. - 2 

Sebastin,op.cit,p405. -Jacque Mestre,Dominique Vilardocchio,Christine Blanchard - 3 
R.Roblot ,op.cit,p320.George Ripert et  -4 
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 0000/ 0/ 00أكدت يف حكم حديث هلا بتاريخ (1)ذكره فإن الدائرة التجارية حملكمة النقض 
 . أي بعد مرور ثالثني سنة تقريبا، عريفها السابق لتعسف األغلبيةعلى ت

أنه يكفي لتمييز التعسف أن يكون القرار خمالفا ملصلحة الشركة  (2)ويرى بعض الفقه 
على  -يف حني يرى البعض اآلخر  ،أو مل يعتقد أي شخص عادي بأنه مطابق ملصلحتها

مها عنصر مادي وهو ، أن القرار التعسفي يستلزم على األقل توافر عنصرين -عكس من ذلك 
وعنصر معنوي " القصد " وهو إرادة اإلستفادة  املسبب لألقلية جتاهل مصلحة الشركة والضرر

 . الشخصية

وكان الفقه التقليدي متمسكا بضرورة توافر العنصر املعنوي وهو تصويت املساهم على 
غري أنه يكفي يف الوقت احلاضر لكي ، الشركة مع إدراك مساوىء تصويتهقرار مضاد ملصلحة 

وإمنا بغرض حتقيق مصلحة  يكون القرار مشوبا بالتعسف بأنه مل يتخذ يف صاحل الشركة
وحول هذه النقطة  إذ ال ضرورة إلقامة الدليل على وجه نية اإلضرار شخصية لبعض املسامهني

الذي يقتضي ، م الكالسيكي للتعسف يف إستعمال احلقال يتعني اإلشارة إىل تصور املفهو 
كذلك ال يكفي حسن النية ولكن يتطلب حتقق حدا أدىن ،  توافر نية غري مشروعة أو تدليسية

أو باألحرى الوعي ، أي ما يقال نية اإلستفادة الشخصية من اإلدراك ملساوىء القرار
ج عدم خربة أو التصرف بدون فكرة حبيث ال تكون امليزة الشخصية نتا ، باإلستفادة الشخصية

أي  وما حتمله من أضرار باألقلية إدراك املساهم باإلستفادة الشخصيةو  ولكن بوعي مسبقة
 . بغرض حتقيق هدف أناين حمض

وأصبحت له حجية  ،وهكذا تعريف حمكمة النقض للتعسف تصدر الرأي السائد
ومجيع األحكام ، إمتنع عن أي تقنني يف املوضوع 0066قانونية لدرجة أن مشروع قانون

الالحقة حكمت على الواقع على ضوء هذا املعيار املزدوج وفقا هلذا التعريف يرى البعض أن 
ولكن عما إذا كان القرار ، القاضي مل يعد يبحث ما إذا كان القرار يقضي مصلحة اجلماعة

لكن إىل إحرتام و  وجها إىل مصلحة اجلماعةفاإلهتمام ليس م، يعرب عن املساواة بني املسامهني
                                                 

Philippe Merle,op.cit,p208. -1 
 .76عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص -2 
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ومبا أن هذا احلكم يطلق وصف التعسف على تلك القرارت ، مصلحة اجلميع يف اجلماعة
فإن اإلخالل باملساواة بني  ،الصادرة يف صاحل املصلحة الشخصية لألغلبية إضرارا باألقلية

 (1) .حمله اآلخريناملسامهني يتم بإمجاع عنصرين ميزة شخصية لصاحل البعض وضرر يت

 ثانيا : تعسف األقلية:

يعترب مفهوم األقلية مفهوم متغري يطلق على املساهم الذي يهتم برحبية رأس املال 
ويف مجيع  ويف نفس الوقت على املساهم الذي يشرتك بصورة فعالة يف إدارة الشركة املستثمر

وقد حرصت  تبناها أصحاب األغلبيةاألحوال األقلية هم األعضاء الذين مل يقروا القرارات اليت 
وذلك بتقرير جمموعة حقوق هلا  ،قوانني الشركات على وضع أسس حلماية حقيقية لألقلية

 مسرية يف فعالة تدخل سلطة لألقلية وبالتايل أصبحت ،بإعتبارها آلية تصحيح ملسار األغلبية
وجتريدها من  لبيةغري أن األقلية قد تسيء إستعمال بعض حقوقها ملضايقة األغ، الشركة

، وذلك بغرض احلصول على مزايا شخصية سلطتها ودورها املانع يف إستنباط إرادة الشركة
وهي اليت حتوز عددا من األصوات تتوصل مبقتضاها إىل إعاقة  هناك أقلية التجميد فمثال

افق وتظل األغلبية عاجزة عن التوصل إىل قرار مامل تو  إدخال أي تعديل على النظام األساسي
راب يف مسرية الشركة من خالل رفع ضطكما تستطيع األقلية إشاعة اإل األقلية على ذلك

 . دعاوى تعسفية بني احلني واآلخر

ولكن يتحقق من حمصلة جمموعة مواقف  وتعسف األقلية ال يكشف من عمل واحد
لية على وتلجأ األق، متارس ألغراض مناهضة ملصلحة الشركة وأعمال ودعاوى مشروعة يف ذاهتا

إذ ليس هلا سلطة إختاذ  هذا األسلوب ألهنا ال تستطيع إختاذ القرارات وحتل مباشرة حمل األغلبية
أو تبدي مقاومة ال  ولكن متلك سلطة منع إختاذ القرار عندما تتخذ موقفا سلبيا أو رافضا القرار

 للتصويت على من أجل عدم حتقق النصاب القانوين مربر هلا داخل مداوالت اجلمعية العمومية
ومع ذلك تسعى األقلية من خالل حيل تدليسية  ،القرارات اليت تكون نافعة ملصلحة الشركة

اإلستيالء على سلطة إختاذ القرار كالتصويت املفاجىء يف فرتات غياب بعض أعضاء األغلبية 
 . وبالذات على مستوى جملس اإلدارة

                                                 
G.Sousi,op.cit,P235. - 1 
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 تستطيع ألن األقلية، حقوقها يف الشركةوال تستطيع األغلبية منع األقلية من ممارسة 
بإستخدام بعض مزاياها لإلشراف على  إال مل تقم أهنا بإعالن ،نفسها عن دائما الدفاع

 (1).الشركة الرقابة على العمليات اليت تنجزهاو  مصاحلها

مع األخذ ، و يعاقب على تعسف األقلية بالتعويض العيين أو املعادل حسب األحوال
الوسائل اليت تتبعها من تشهري وهتديد وإشاعة و  ألهداف اليت تسعى إليهايف اإلعتبار ا

لذلك جيب أن يكون العقاب متالئما مع الضرر الذي يلحق ، فوضى داخل الشركةو  إضطراب
ألن األقلية أحيانا  ،كما جيب أن يراعى يف العقاب الضرر الذي يلحق باألغلبية،  الشركة

 ، ميكن قبول أهنا هبذا التصرف تلحق الضرر بنفسهاوال تسعى أن ينال الضرر من حقوقهم
 يف رأس املال تكون أقل ألن مسامهتها داخلة يف مصاحل الشخص املعنوي مصاحل حبجة أن هلا

يف حسباهنادائما هذا اإلعتبار مع تقدير   وتأخذ تكون أكرب اخلسارة اليت تلحق باألغلبيةو 
 . كيفية تعويض ما يلحق هبا من أضرار

القضاء الفرنسي لظاهرة تعسف األقلية يف صور متعددة منذ أكثر من  لقد تصدى
وجتاوز  وقد إستعان يف تقرير ذلك مبفاهيم عامة كالتعسف يف إستعمال احلق، أربعني سنة

دون أن يستقر على ترجيح أي من هذه املفاهيم بصورة  اإلخالل مببدأ املساواةو  حدود السلطة
إىل طبيعة تعسف األقلية اليت ال تقبل أن  مبفهوم دون آخروترجع صعوبة اإلستعانة ، مستقلة

تندرج ضمن املعىن الفين ألحد املفاهيم املذكورة مما أثار احلاجة إىل تقرير قاعدة للرقابة على 
 . تعسف األقلية

تتويج جهود القضاء حبكم حديث طال  (2) وقد إستطاعت حمكمة النقض الفرنسية
فقد قضت  ح أن يكون معيارا شامال للرقابة على تعسف األقليةإنتظاره وذلك بتقرير مبدأ يصل

بأنه يتعني إثبات أن موقف صاحب األقلية كان خمالفا  0001/ 1/ 0الدائرة التجارية بتاريخ
ألنه مينع حتقق عملية أساسية هلا لغرض وحيد وهو تفضيل مصاحلها  للمصلحة العامة لشركة

                                                 
 .702محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص - 1

2- Cass.com.9mars1993,D1993,J.363,note Y.Guyon ;J.C.P.1993, ed.E.no448,p.141,note 

Viandier ;Rev.Soc.1993,p.403,obst.Ph.Merle.                                                                           
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وبالرغم من التقارب مع تعريف تعسف ، اآلخريناخلاصة على حساب مصاحل مجيع الشركاء 
مفاده "الرغبة الوحيدة يف تفضيل األغلبية على و  0060/ 6/ 02 األغلبية الذي إستقر منذ

فقد قلصت حمكمة النقض من جمال تعسف  فإن التعريفني ليسا متناظرين، حساب األقلية "
وهو يستجيب مع دور  لشركة حبيث ال يشمل إال إعرتاضها على العمليات األساسية األقلية

وليس دور وظيفي يف الشركة إال يف حاالت حمددة  األقلية بإعتباره آلية تصحيح ملسار األغلبية
كقرار ،  إستمرار الشركة يف احلياةو  هي العملية اليت متس بقاء العملية األساسيةو  نادرة احلدوث

فإن ذلك يعترب مسألة  القانونزيادة رأس املال بسبب إخنفاضه عن احلد األدىن الذي يفرضه 
 . أساسية يهدد الشركة باإلنقضاء ما مل يستوف خالل فرتة معينة

 حتليله تتحدد عناصر تعسف األقلية على النحواآليت: و  وبالرجوع إىل هذا التعريف

 اإلعتداء على مصلحة أساسية لشركة:-0

اإلعتداء على مصلحة الشركة بصفة يستفاد من احلكم املذكور بأنه جيب أال يقتصر          
( 1)الفقه ومع ذلك يرى غالبية ،وإمنا جيب أن يقع اإلعتداء على مصلحة أساسية للشركة ،عامة

وأن املسألة جمرد ترادف يف  أساسية لشركة ومصلحة بأنه ليس هناك إختالف بني مصلحة
جيب  املصلحة العامة لشركةفإن اإلشارة إىل  وبالنظر إىل أن املشروع حقيقة إقتصادية العبارات

 . أن تأخذ يف اإلعتبار مستقبل املشروع الذي تديره الشركة

وجتدر اإلشارة إىل أن عمومية مصلحة الشركة جيب أال يرتتب عليها التوسع يف مفهوم 
 فمثال تعرض موقف األقلية لإلدانة بإعتباره حال دون حتقيق عملية أساسية لشركة، التعسف

يف حني إعترب القضاء ، املال للوصول إىل احلد األدىن الذي فرضه القانونوهي زيادة رأس 
وأن زيادة رأس املال التستجيب إال رغبة ، إذا كانت الشركة مزدهرة معارضة األقلية مربرة
لذلك ال  ألن لألقلية كذلك رغبة اإلحتفاظ بثقلها يف إدارة الشركة، الطموح اإلقتصادي

وتوافرت بقية  عقوبة إال إذا وقع اإلعتداء على العمليات األساسيةيستطيع القاضي أن حيكم بال
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وليس بالضرورة أن تكون العملية تدخل يف إختصاص اجلمعية  الشروط األخرى للتعسف
 . بل هناك قرارات ختضع لألغلبية البسيطة وتكون حمال للتعسف، العمومية غري العادية

 نية اإلضرار بالمصالح الخاصة : -5

األقلية عادة عند ممارسة التعسف يف إستعمال حقوقها إىل وسائل مشروعة تلجأ 
أو اإلمتناع عن  فمثال تستطيع رفع الدعاوى، إلستخدامها يف أغراض مناهضة ملصلحة الشركة

أو تطلب إضافة  التصويت سواء مباشرة أو بالتغيب عن حضور بعض اإلجتماعات املهمة
ت اجلمعية العمومية اليت هلا تأثري سليب على عالقات بعض البنود إىل جدول أعمال إجتماعا

املضايقات و  بعبارة أخرى تصاحب عادة تلك الوسائل بعض املتاعب ،الشركاء وجملس اإلدارة
  .وإشاعة اإلضطراب داخل الشركة، التهديدو  التشهريو  لسلطة األغلبية كإثارة الفوضى

لقيام  (1)  - 0001لسنة  يف قرارها السابق الذكر- وقد إستلزمت حمكمة النقض
حبيث يكون موقف األقلية ، التعسف توافر قصد اإلعتداء على املصاحل اخلاصة لبقية الشركاء

 وقد ميزت احملكمة بني املصلحة العامة لشركة .إجتاه إحلاق الضرر باألغلبية يف قد مت عن عمد
وأن  ،ليست متضررة الشركة أي أن مصلحة، املصاحل اخلاصة جملموعة أو ألخرى من الشركاءو 

، على مصاحل بقية الشركاء تفضيل مصاحلها موقف األقلية ال يكون تعسفيا إال إذا إستهدف
وليس  وبذلك طلبت احملكمة من قاضي املوضوع إجراء رقابة على شرعية القرار املطعون فيه

عض الشركاء على رقابة مدى مالئمته فيجب أال تستخدم آلية الشركة كأداة لتفضيل مصلحة ب
  .على حساب اآلخرين دون أن تكون هلا مصلحة يف ذلك

بعدما تطرقنا حلق املساهم يف ضمان إحرتام مصلحة الشركة مبا يعود عليها  ،أخريا
يبقى للمساهم احلق يف ضمان إحرتام الشروط ؛وعلى النفع العام للمسامهني باحلماية حلقوقهم

 هذا احلق بصفته عضوا فعال يف الشركة؟وهبذا كيف يضمن ؛األساسية لنظام الشركة
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    :المبحث الثاني: حق المساهم في ضمان إحترام الشروط األساسية لنظام الشركة 

يستمد املساهم صفته كشريك مبجرد إكتتابه يف عدد من األسهم ويستحق كافة 
للشركة مركزا يكتسب هبذا اإلنظمام و  احلقوق املقررة لغريه من املسامهني الذين يف مثل وضعه

يظل شريكا ما بقى يف الشركة ما دام قد وىف بالتزامه بشأن سداد و  ،قانونيا ال جيوز املساس به
 . أقساط سنداته

ال جيوز للشركة و  ،تتحدد مسؤولية املساهم بقدر األسهم اليت إشرتاها أو إكتتب فيهاو 
ستنتهي إليه فهو له حق أن تطالبه مببالغ إضافية إذا منيت خبسارة مهما كان املصري الذي 

يعترب هذا احلق إحدى اخلصائص املميزة للشركة و  ،أساسي يف حتديد مسؤوليته إجتاه الشركة
 (1) .املسامهة

 .بإختصار يظل املساهم شريكا متمتعا بكافة احلقوق املقررة مبوجب هذه الصفة
ألنه  ،ها األساسييكون له حق أساسي يف ضرورة إحرتام هيئات الشركة للبنود الواردة بنظامو 

كما أن املساس هبذه الشروط قد حيرمه حقا أو . إختار اإلنظمام إليها على هذا األساس
      .حيمله إلتزاما إضافيا وهذا يتأتى مع الركن التعاقدي للشركة املسامهة

فما مدى إمكانية املساهم يف احلفاظ على حقه يف ضمان إحرتام  ؛على هذا األساس
             لنظام الشركة؟ الشروط األساسية

لذلك نتناول بالبحث تفصيال حق املساهم يف ضمان إحرتام الشروط األساسية لنظام 
   الشركة على النحو التايل :
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  المطلب األول : عدم جواز زيادة إلتزامات المساهمين:

تتجاوز هذه  ال، ال شك أن للمساهم حقا أساسيا يف حتديد مسؤوليته اجتاه الشركة
إذا و  يرتتب على ذلك بأنه ال جيوز حتميله بأعباء إضافيةو  ،املسؤولية القيمة اإلمسية لسنداته

تقرر خالف ذلك فال يكفي أن تقرر اجلمعية غري العادية ذلك يف حدود نصاهبا القانوين وإمنا 
الرئيسية هذا احلق يعكس أحد املالمح  ،جيب احلصول على املوافقة اإلمجاعية للمسامهني

   . (1) لشركة املسامهة

   لذلك نتناول تفصيال عدم جواز زيادة إلتزامات املسامهني على النحو التايل:

 الفرع األول : األساس القانوني لمبدأ عدم جواز زيادة إلتزامات المساهمين:

 كل شخص مبجرد إكتتابه يف عدد من أسهم شركة املسامهة يكتسب صفة املساهم
يرضى بتحمل خماطر املشروع و  حصته يف رأس املال سواء كانت نقدية أو عينية يلتزم بسدادو 

يصري بالنسبة هلا يف وضع املدين لدائنه فيما خيص سداد و  الذي تكونت الشركة إلستغالله
اليستطيع مطالبة املدين بأكثرمما وعد به -غري أن الدائن ـ يف هذه احلالة، أقساط األسهم

لذلك ال  .اليت تقول أن أي إتفاق يستوجب رضا أو موافقة من يلتزم بهعمال بالقاعدة العامة 
إذا كان مجيع و  ،جيوزللجمعية العمومية غري العادية أن تفرض زيادة يف إلتزامات املسامهني

املسامهني اجملتمعني يف مجعية عمومية غري عادية يستطيعون تقرير زيادة إلتزاماهتم باإلمجاع فإنه 
من  676وهو ما أقرته املادة  ،قوم اجلمعية غري العادية بزيادة هذه اإللتزاماتمن املستبعد أن ت

         القانون التجاري بنصها:

" ختتص اجلمعية العامة غري العادية وحدها بصالحيات تعديل القانون األساسي يف  
ن ومع ذلك ال جيوز هلذه األخرية أ. كل أحكامه ويعترب كل شرط خمالف لذلك كأن مل يكن

ماعدا العمليات الناجتة عن جتمع األسهم اليت متت بصفة  ،ترفع من إلتزامات املسامهني
 . منتظمة
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وال يصح تداوهلا إال إذا كان عدد املسامهني احلاضرين أو املمثلني ميلكون النصف على 
األقل من األسهم يف الدعوة األوىل وعلى ربع األسهم ذات احلق يف التصويت أثناء الدعوة 

جاز تأجيل إجتماع اجلمعية الثانية إىل شهرين ، فإذا مل يكتمل هذا النصاب األخري. انيةالث
 . على األكثر وذلك من يوم إستدعائها لإلجتماع مع بقاء النصاب املطلوب هو الربع دائما

على أنه   ،وتبت اجلمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي األصوات املعرب عنها
 . اق البيضاء بعني اإلعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق اإلقرتاع"ال تؤخذ األور 

نصاب و  هبذا يقع قرارها باخلصوص باطال حىت إذا إنعقدت بشروط صحيحة لألغلبيةو 
               .مبوافقتهم على ذلك فال جيوز كأصل عام زيادة إلتزامات املسامهني إال، احلضور

إىل هدم  يؤدي أن زيادة إلتزامات املسامهني دون رضاهمقضاءا و  من املستقر عليه فقها
إضافية أكثر مما قبلوا اإلنظمام على أساسها  شروط يفرض عليهم حيث ،(1) إستقرار العقود
كما (2)هو ما ال جيوز ألن ذلك فيه مساس باإللتزامات اليت متت املوافقة عليهاو  لعضوية الشركة

يرتتب و  رض مبالغ إضافية تتعارض مع مبدأحسن النيةأن قيام الشركة مبفاجأة املسامهني بف
حتويله إىل شريك مسؤول إىل ماال و  دائنيهاو  على ذلك زيادة مسؤولية املساهم إجتاه الشركة

هو من و  هذا يتعارض مع حق املساهم يف حتديد مسؤوليته مبقدار حصته يف رأس املالو  ،هناية
كذلك أية أعباء ،  أن ذلك يتعلق بالنظام العام حقوقه األساسية اليت ال جيوز املساس هبا حيث

بالرغم من أهنا متثل زيادة يف  ،أو مسامهات إضافية تفرض على املسامهني دون رضاهم
كما أن  فإهنا تقرتب من الضريبة اليت تفرضها الدول على رعاياها حصصهم يف رأس املال

ض سلطتها يعىن التسليم هلا بالقيام إنفراد الشركة بتحديد املبلغ املستحق هلا من املسامهني مبح
   .ويف كلتا احلالتني ال جيوز(3)بأعمال السلطة العامة
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        الفرع الثاني: نطاق مبدأ عدم جواز زيادة أعباء المساهمين:

هناك صعوبة يف حتديد مفهوم زيادة إلتزامات املسامهني اليت ال ميكن للجمعية العمومية 
وقد صمت املشرع عن حتديد  بإعتبارها أعلى سلطة يف إدارة شؤون الشركةغري العادية تقريرها 

يرجع ذلك إىل و  ،يف حني أثارت هذه املسألة خالفا بني الفقه ،ما يعد إرتباطا إضافيا
يف مجيع األحوال إنقسم و  اإلختالف يف األساس الذي يربر حظر زيادة إلتزامات املسامهني

               (1)الفقه إىل إجتاهني رئيسيني:

الثانوية اليت و  إستنادا على نظرية الشروط األساسية (2)فذهب أنصار اإلجتاه األول
نادى هبا القضاء إىل أنه ال جيوز للجمعية العمومية التوسع فيما تقرر هلا من سلطات بشأن 

عبارة ب ،زيادة أعباء املسامهني ألن صالحياهتا يف هذا اجملال تكون مبثابة إستثناء ظاهري فقط
أخرى جيب الرجوع إىل حتديد ما هو اساسي يف العقد الذي ال ميكن املساس به إالباملوافقة 

حىت تستطيع اجلمعية العمومية غري العادية التعرف على ما جيوز  جلميع املسامهني اجلماعية
أما الشروط اإلضافية فإنه جيوز هلا ، فرضه من أعباء إضافية أو يدخل يف حدود إختصاصاهتا

بينما ذهب أنصار اإلجتاه الثاين إىل القول أن للجمعية العمومية غري ، تعديلها دون قيود
بالتايل مبدأحظر و  إهنا حتظى بتأييد من املشرعو  العادية السلطة الكاملة يف إدارة شؤون الشركة

عدم  اإلستثناء جيبو  زيادة إلتزامات املسامهني يعد إستثناءا ورد على ما تتمتع به من إمتيازات
           .التوسع فيه

-0001بناء على تفسري قانون - )3(ومع ذلك توصل الرأي السائد لدى الفقه الفرنسي

فقد إستقر الفقه على أنه ال  ،إىل وضع تصور عام حول مفهوم حظر زيادة إلتزامات املسامهني
على  (4)زيادة قيمة املسامهات يف حصص رأس املال دون إمجاع املسامهني-كأصل عام-جيوز
بالتايل ال جيوز للجمعية العمومية غري العادية إجبار املسامهني على اإلكتتاب يف أسهم و  ذلك

  .أو زيادة القيمة اإلمسية لألسهم  ،جديدة
                                                 

J Hémard,F.Terré et P.Mabilat,op.cit, P303 -1 
2- G.Ripert et R.Roblot, op.cit, P455. 
3- Dominique Légéais, op.cit, P266. 
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كذلك إستقر الرأي على أن تتحدد مسؤولية املساهم بقدر األسهم اليت إكتتب فيها 
إذا وىف بقيمة أقساط هذه األسهم فال يكون أو إشرتاها سواء يف مواجهة الشركة أو دائنيها؛ ف

فهو لن يدفع ، (1)لشركة أو للغري بعد ذلك الرجوع عليه مببالغ أخرى مهما كان مصري الشركة
لو منيت الشركة خبسائر الحقة بعبارة أخرى فإن و  إال املبلغ الذي وعد بتقدميه بصفته مسامها

ألسهمه يعترب أحد حقوقه األساسية اليت ال  مبدأ حتديد مسؤولية املساهم بقدر القيمة اإلمسية
ويعرب عن إحدى السمات املميزة لشركة املسامهة لذلك يفرض احلق يف  جيوز املساس هبا

فال جيوز حتويل  ،املسؤولية احملدودة على اجلمعية العمومية غري العادية اإللتزام بإحرتام هذا احلق
جيعلها و  عليه تشديد مسؤولية املسامهني ألن ذلك يرتتب ،شركة املسامهة إىل شركة تضامن

ألن هذا التحويل يرتتب  ،كذلك ال جيوزحتويلها إىل شركة توصية بسيطة،  تضامنية غري حمدودة
ذلك يقتضي املوافقة اإلمجاعية و  عليه تشديد مسؤولية بعض املسامهني مع تغيري يف إدارة الشركة

سامهة إىل شركة ذات مسؤولية حمدودة للمسامهني كما يسري هذا احلظر على حتويل شركة امل
 . لنفس األسباب

 ومن صور ذلك تشديد(2)يضيف الفقه بأنه ال جيوز تشديد شروط ديون الشركاءو 
فال جيوز مثال  املسامهني ديون زيادة يرتتب عليه ألن ذلك ،اإلكتتاب أقساط سداد شروط

بتقرير قيود على تداول األسهم أو أو  يف رأس املا اإلكتتاب ملبالغ كاملة طلب تعجيل تغطية
ألن ذلك يؤدي إىل إنقاص حقوق املسامهني مما يرتتب عليه زيادة  ،توزيع األرباح على قواعد

مع ذلك قضت حمكمة النقض الفرنسية يف حكم الحق هلا بأن إدخال التعديل على و  أعبائهم
أعباء املسامهني ولكنه  النظام األساسي بتقرير قيود على تداول األسهم ال يعترب زيادة يف

 . (3)إنقاص حلقوقهم

بالرجوع ملوقف املشرع يف القانون التجاري جنده واضحا خبصوص مسألة عدم زيادة و 
يف حني إستثىن هذا األصل بتحقق إحلاق اإلحتياط  ،رأمسال الشركة إال بإمجاعهم على ذلك
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هل هذا اإلستثناء ال يؤدي لكن ما يطرح التساؤل هنا هو  (1)أو األرباح أو عالوات اإلصدار 
  .فعال إىل زيادة أعباء املسامهني؟

    األعباء اإلضافية:و  اإلحتياطات-0

 تكوين إحتياطيات: -أ

و ليس (2)يعترب تكوين اإلحتياطيات مبثابة تعديل يف طريقة توزيع األرباح القابلة للتوزيع
أهنا ختضع و  األساسي ألن شروط توزيع األرباح ليست أساسية يف النظام، احلرمان منها

لذلك يرى الفقه الفرنسي أنه جيوز ، إلعتبارات التالئم تبعا للظروف اليت متر هبا الشركة
ذلك  ،تكوين إحتياطياتو  للجمعية العمومية غري العادية إدخال تعديل على النظام األساسي

تكوين اإلحتياطيات غري أن الفقه إستلزم أال يستبعد ؛ما مل يرد شرط بالنظام يقضي بغري ذلك
كما ،  توزيع األرباح بالكامل ألن املساهم داخل الشركة متطلعا للربح الذي سيحصل عليه

كما ،  مؤكد جيب أن حيكم اإلستقطاع من الربح لتكوين إحتياطيات مصلحة الشركة على حنو
ومية غري هكذا وبال منازع ختتص اجلمعية العم .(3)جيب أال خيل مببدأ املساواة بني املسامهني 

وانتهى حتليل غالبية الفقه إىل أن ذلك ال  ،العادية إختصاصا مطلقا يف تكوين اإلحتياطيات
وإعتربهذه املسألة تدخل ضمن إختصاص األغلبية يف   يعد من قبيل زيادة أعباء املسامهني

يات تقدير سياسة الشركة غري أنه أقر أخريا مببدأ الرقابة على ختصيص مبالغ األرباح كإحتياط
   .(4)تفاديا إلساءة األغلبية لسلطتها

 ضم اإلحتياطيات الحرة لرأس المال: -ب

بقية أموال و  يعترب رأس املال هو اخلط الفاصل بني القيمة اإلمسية األصلية للحصص
بالرغم من أن ضم اإلحتياطيات لرأس املال عملية يرتتب عليها التوسع يف دائرة و  ،الشركة
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لتكوين ضمان الدائنني فإهنا مسألة حماسبية ذات طابع داخلي بالنسبة األموال املخصصة 
كذلك إفرتاض غري صحيح ،  فهي جمرد حتويل من حساب إىل حساب لعملية واحدة، لشركة

أن تتسلم الشركة أموال إحتياطياهتا من أعضائها على هيئة تسديد قيمة إصدارات أسهم 
يزيد من أعباء أو مسؤولية املسامهني ألن كما أن هذا التجميد لإلحتياطيات ال  جديدة

كذلك حق املساهم يف  .تصفية أمواهلاو  الشركة غري ملزمة بتوزيع إحتياطياهتا قبل إنقضائها
وال يوجد مانع قانوين مينعها من  العائد يظل حتت رمحة الشركة اليت تستطيع إلغاءها أو تقريره

   .ضمه لرأس ماهلا لدعم الضمان اخلاص لدائنيها

بالتايل تستطيع و  حتت تصرفهاو  بإختصار األموال اإلحتياطية هي ملك للشركة
كذلك إذا كانت هناك زيادة يف ضمان الدائنني على إثر و  إستخدامها بغرض زيادة رأس املال
فإن ذلك مت دون اللجوء إىل فرض تضحيات أو أموال ، ضم هذه اإلحتياطيات لرأس املال

   .ونإضافية مل يوافق عليها املسامه

أو  ،يف هناية كل سنة مالية (1)وجتدر اإلشارة إىل أن املساهم ال يستطيع املطالبة بالربح
كما أن هذه اإلحتياطيات تظل أثناء ،  التمسك بتوزيع األرباح احملققة بالكامل على املسامهني

الظروف و  مسرية الشركة حقا من حقوقها هلا حرية التصرف فيها ملواجهة مستلزمات املشروع
ال و  وإذا مت دجمه لرأس املال ال خيرج من ذمة الشركة ،غري املتوقعة اليت تعرتض مسرية اإلستغالل

إمنا يقتصر األمر على جمرد نقل مبلغ من حساب اإلحتياطي إىل حساب و  ،يثرى به املسامهون
   .رأس املال

جيوز املساس به؛ هبذا فمبدأ عدم جواز زيادة إلتزامات املسامهني مبدأ ثابت أصال ال 
هو ما يطفي اجلانب التعاقدي على شركة املسامهة دون أن ينفي اجلانب و  إال بإمجاعهم

 .النظامي هلا
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 المطلب الثاني:عدم جواز تغيير جنسية الشركة:  

تتضح فائدة هذه اجلنسية أهنا حتدد و  من املسلم أن تكون للشركة جنسية دولة معينة
لذلك أي تغيري يف اجلنسية تصاحبه  (1)التطبيق على النظام القانوين للشركة  األحكام الواجبة

يف صورة ضرائب أو رسوم إضافية أو حتميلهم بأعباء وإرتباطات  خماطر زيادة إلتزامات املسامهني
لذلك أصبح له حق ، أخرى ألن األنظمة القانونية للدول تتفاوت يف تقدير حقوق املساهم

فال جيوز تغيري اجلنسية إال برضاه أي باملوافقة اإلمجاعية  لى جنسية الشركةأساسي يف اإلبقاء ع
             .للمسامهني

 لذلك نتناول بالبحث عدم جواز تغيري جنسية الشركة على النحو التايل : 

  .الفرع األول : حق املساهم يف اإلبقاء على جنسية الشركة

  .ية يف تغيري اجلنسيةالفرع الثاين: قيود سلطات اجلمعية العموم

   موقف املشرع من حق املساهم يف عدم جواز تغيري جنسية و  الفرع الثالث:رأي الفقه

               .الشركة     

 الفرع األول: حق المساهم في اإلبقاء على جنسية الشركة :

فإذا كانت تستهدف  للجنسية مسات خمتلفة تبعا للشخص القانوين املراد تطبيقه عليه
 فإهنا تعرب عن رباط ذي مغزى سياسي جيمع بني املواطن، بالتطبيق على األشخاص الطبيعني

، وال تنحصر يف خضوع الشخص الطبيعي لتشريع معني تفرض تبعية دائمةو  ،دولته الوالء مثالو 
تنصب على تبعية  .أضيق نطاقاو  أما بالنسبة لألشخاص املعنوية فإهنا ختضع لقواعد أشد صرامة

يف حني أنكر البعض أن يكون ، وأن يكون نشاطها خاضعا للرقابة كجماعة سياسيةالشركة  
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( 1)وليس إنتماء، إمنا األمر يقتصر على جمرد إسناد الشخص املعنوي لدولة ماو  ،للشركة جنسية

 . كما هو احلال للشخص الطبيعي

أحكام احملاكم التقريب بني مفهومي جنسية الشركة وجنسية و  حاول بعض الفقه
 القوانني تنازع منفصلتني مها مبسألتني اإلجتاه اجلنسية وربط أنصار هذا، األشخاص الطبيعيني

مبعىن آخر املقصود باجلنسية بالنسبة للشركة هي حتديد نظامها القانوين  ،مركز األجانبو 
كما تشمل حسم  ،سواءالقانوين الذي حيكم تكوينها أو نظام العمل هبا أو قواعد إنقضائها

 ،الضرائب اليت تتحملها الشركةو  مدى كفالة تنفيذ األحكامو  ل املتعلقة بالتمتع باحلقوقاملسائ
ومىت تعترب عدمية األهلية طبقا للقواعد املنصوص  الصناعةو  مدى حرية قيامها بأعمال التجارةو 

  .(2)عليها بشأن رعايا الدول العادية

لضمان حقوق املساهم  ومن هنا تتضح أمهية القانون الذي حيكم الشركة بالنسبة
بالتايل ينشأ له حق يف أن متارس الشركة نشاطها يف ظل قانون الدولة اليت تأسست و  ،إجتاهها

أي أن يكون للمساهم حق  ،وأن تكوينها قد مت بصورة قانونية طبقا لبلد التأسيس فيها
  .أساسي يف اإلبقاء على جنيسة الشركة

إلتزامات األطراف ينبغي أال يتغري طول مدة  ومن املستقر عليه أن القانون الذي حيدد
 ،العقد يف حني أن تغيري جنيسة الشركة ليرتتب عليه إبدال العقد القدمي للشركة بعقد جديد

يهدف و  وهذا يتعارض مع مبدأ إستقرار التعامل ويف الغالب يتضمن هذا العقد أحكام جديدة
بالتايل إبقاء املساهم على اجلنسية و  ،تقرتمراكز األفراد القانونية اليت إسو  إىل املساس حبقوق

األوىل للشركة يكون أكثر ضمانا حلقوق املسامهني ألهنا تؤكد ضرورة إستمرار تنفيذ العقد 
األصلي للشركة كما تؤمن عدم حتريفه بتطبيق تشريع أجنيب قد يفاجىء الشركاء بفرض أعباء 

ثابتا وأي و  ها األساسي مستقرامبعىن آخر جيب أن يظل عقد الشركة ونظام ،جديدة عليهم
هو ما و  احلقوق املرتتبة عليه دون رضا مجيع املسامهنيو  تغيري للجنسية يؤدي إىل إهدار العقد
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خيول للمساهم احلق يف التمسك و  يفسر احلد من سلطات اجلمعية العمومية يف تغيري اجلنسية
  .بذلك

 الجنسية:الفرع الثاني: قيود سلطات الجمعية العمومية في تغيير 

األصل العام أنه ال جيوز للجمعية العمومية غري العادية نقل مقر الشركة ألن للمسامهني 
  (1) ،وذلك بأن متارس الشركة اإلستغالل يف ظل قانون البلد الذي تأسست فيها، حقا أساسيا

اجلمعية و  يدخل يف تكوين حالته املدنيةو  كما أن اجلنسية وصف قانوين يلحق الشخص
إال أنه ليس هلا أن تتعرض للمسائل احملددة ، إن كان هلا أن تعدل نظام الشركةو  العمومية

  .(2)جنسيته و  لذات الشخص املعنوي كغرضه األصلي

ال ميكن و  ومع ذلك يرى البعض أن للشركة حق إختيار القانون الذي حيكم نظامها
ضع الشركة لقانون دولة وليس بالضرورة أن خت الطعن يف ذلك إذا بررته مصلحة الشركة

فقد  ،وإختلف الفقه يف شأن دولة املقر، ولكن ترتبط بقانون البلد الذي به مقرها، تأسيسها
يف حني يرى غالبية الفقه أن بلد ، حدد البعض املقر بالدولة اليت يوجد فيها مركز نشاط الشركة

وهواملكان الذي جيتمع  إلداريأو الذي به نشاط الشركة ا (3)املقر الذي به مركز الشركة الرئيسي 
وإذا كانت اجلمعية جتتمع يف مكان آخر غري املكان الذي  ،اجلمعيةالعموميةو  جملس اإلدارة

فالعربة مبكان إجتماع اجلمعية العمومية ويشرتط أال يكون اإلستقرار يف  جيتمع فيه جملس اإلدارة
التظاهر بتغيري اجلنسية باإلنتقال لدولة كأن يتم  أو حبيل تدليسية دولة املقر اجلديد قد مت غشا

،  أخرى مع بقائها متارس نشاطها يف مقرها السابق بغرض اإلفالت من تطبيق بعض التشريعات
 . كما جيب أن يكون للشركة إرتباطا جادا بالدولة اليت إستقر فيها مركزها الرئيسي

نبية إال بعد املوافقة على حظر نقل مقر الشركة الرئيسي على دولة أج (4) وإستقر الفقه
يستتبع بالضرورة حتميل املسامهني و  ألن هذا النقل يؤدي إىل تغيري جنسية الشركة، اإلمجاعية

                                                 
 .760، ص 0006علي حسن يونس، شركات األموال، بدون دار النشر، بدون سنة النشر، مصر،  -1
 .017محسن شفيق، المرجع السابق، ص  -2

H.Lechner,op.cit,p169. - 3 
 .007فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص   -4 



الحرية التعاقدية في شركة   الفصل الثاني:الحقوق األساسية للمساهم بإعتباره عضوا ومبدأ

 المساهمة

 215 

ومن املسلم أن القانون الواجب التطبيق على الشخص املعنوي الذي إنبثق عن عقد ، أعباء
قع باطال قرار األغلبية وبالتايل ي، الشركة هو قانون املكان الذي إستقر فيه مقر الشركة الرئيسي

ذلك فإن للشركة أن تنتقل يف إطار التوسع للقانون الوطين  معو  ،بنقل املقر الرئيسي إىل اخلارج
على هذا النقل إعتداء غري مباشر على  بالرغم من أنه قد ال يرتتبو  ،يف مجيع أرجاء الدولة

ز بسبب بعد املسامهني حيتج البعض بأن هناك صعوبة يف ممارسة هذا اإلمتياو  ،حق التصويت
   .ولكن تظل الشركة حمكومة بالقانون الوطين، على مكان اإلجتماع

فإنه جيب حل ، وجتدر اإلشارة إىل أنه إذا تقرر نقل مقر الشركة مباشرة إىل دولة أجنبية
حتكمها قواعد التأسيس وتعد  حىت ميكن أن يستتبعه مباشرة تكوين شركة جديدة (1) الشركة

النموذج املنصوص عليه بالقانون األجنيب املراد اإلنتقال إليه وكذلك األمر و  يتفقنظامها مبا 
ذلك بإستغراق الشركة األجنبية لشركة املندجمة الوطنية و  بالنسبة إذا مت النقل عن طريق الدمج

ولكن جيب أن يرتك  ،مث حتول أصوهلا بالكامل إىل الشركة الداجمة فإنه جيب حل الشركة املندجمة
 سامهني حرية عدم الدخول يف الشركة األجنبية حىت ال تفرض األغلبية رأيها على األقليةللم
 . إلزامها بالبقاء يف شركة أصبحت هلا جنسية أجنبية قد تفرض قوانينها أعباء إضافيةو 

الدولة اليت كانت  (2)وال يهم أن يصدر قرار نقل املقر الرئيسي باطال وفقا لقانون 
وليس مثة ما مينع أن ، إمنا العربة خبضوع الشركة لقانون املقر اجلديدو  هاالشركة حتمل جنسيت

يرتتب على هذا النقل إزدواجية جنسية الشركة؛فمثال إذا نقلت شركة إيطالية مركزها الرئيسي 
إتبعت أحكام القانون اجلزائري فإهنا تكتسب اجلنسية اجلزائرية على الرغم من و  إىل اجلزائر

يف هذه احلالة  اص بنقل املركز الرئيسي لعدم إحرتام أحكام القانون اإليطايلبطالن القرار اخل
اإليطالية ألهنا إكتسبت األوىل بنقل مركزها الرئيسي إىل و  جتمع الشركة بني اجلنسيتني اجلزائرية

مل تفقد اجلنسية الثانية لبطالن قرار النقل وفقا للقانون و  إتباعها القانون اجلزائريو  اجلزائر
 .اإليطايل

                                                 

 .026ياملكي، المرجع السابق، ص أكرم  -1 
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المشرع من حق المساهم في عدم جواز تغيير جنسية و  الفقه موقفالفرع الثالث:
   الشركة:

إذا كان من املسلم أن اجلنسية تعد من لوازم الشخص اإلعتباري كما هي من لوازم 
يف تبين  (1)إختلف الفقه و  فإن حتديد هذه اجلنسية أثار بعض الصعوبات، الشخص الطبيعي

، البعض يرى أن الشخص املعنوي يأخذ جنسية الدولة اليت تأسس فيها، املعيار الالزم لذلك
 يف مجيع األحوال فإن أهم هذه املعايري هي:و  أو اليت يوجد هبا مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي

 المعيار األول: معيار جنسية الشركاء :

بالنظر إىل جنسية أغلب الشركاء فمثال:  حسب هذا اإلجتاه فإن جنسية الشركة تتحدد 
شركة أغلب شركائها جزائريون تعترب شركة جزائرية بغض النظر عن أي معيار آخر غري أن هذا 

ومن جهة أخرى فإن حتديد ، فمن جهة قد ال تتوفر أية أغلبية يف الشركة، املعيار مت إنتقاده
هو ما يعين و  سية الشركة يف كل مرةجنسية الشركة جبنسية أغلب الشركاء يؤدي إىل تغيري جن

زيادة أعباء على املسامهني إذ يعين ذلك تغيري نظامها القانوين والشروط أوالقوانني األساسية 
 . الواجبة التطبيق يف الشركة وهوما يثقل كاهل املسامهني؛هبذا فال ميكن إعتماد هذا املعيار

 المعيار الثاني:معيار مكان ممارسة النشاط:

املعيار فإن جنسية الشركة تتحدد باملكان الذي متارس فيه نشاطها وهو ما  حسب هذا
من القانون املدين اليت تقضي بأن:" األشخاص اإلعتبارية األجنبية من  1فقرة  02أقرته املادة 

هو .غريها اليت متارس نشاط باجلزائر ختضع للقانون التجاري "و  مؤسساتو  مجعياتو  شركات
فإن حقوق املساهم تتحدد يف  هبذاو  للقانون اجلزائري يف نظامها القانوينما يعين أهنا ختضع 

ذلك حبسب مكان ممارسة النشاط هلذا فإن تغيري نشاط الشركة من شأنه إضافة أعباء على 
 . املسامهني هلذا ال يتم ذلك إال بإمجاعهم
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 المعيار الثالث: معيار مقر اإلدارة:

ويقصد به أن جنسية الشركة تتحدد بالنظر إىل وهو معيار يعتمده القضاء الفرنسي 
  .(1)فرنسية إذا كان مقر إدارهتا متواجد بفرنسا  عليه تكون شركة ماو  ،مقر إدارة الشركة

 ويعرف مقر اإلدارة بأنه املكان الذي تتواجد فيه اهليئات القانونية للشركة من مسريين 
ومناقشة العقود والصفقات اخلاصة بنشاط كذلك املكان الذي يتم فيه إعداد و  مجعيات عامةو 

الشركة؛هلذا للمساهم احلق يف التمسك بعدم تغيري مقر اإلدارة ألن ذلك من شأنه املساس 
من القانون املدين اليت تقضي  7فقرة  72هو ما أقرته املادة و  حبقوقه وزيادة األعباء عليه

كان الذي يوجد فيه مركز ويتحدد موطنه بامل ،بوجوب أن يكون لكل شخص إعتباري موطن
 . ختضع بالتايل للقانون اجلزائريو  إدارته وعليه فكل شركة مقر إدارهتا يف اجلزائر تعترب جزائرية

هذا ، ومل يقر املشرع صراحة موقفه بشأن حق املساهم يف عدم جواز تغيري جنسيته
ز الشركة خارج الذي أجاز للجمعية العمومية تقرير نقل مرك (2)على خالف املشرع الفرنسي 

أن تكون دولة و  األراضي الفرنسية وذلك بشرط إحرتام القواعد العامة لتعديل القانون النظامي
املقر اجلديد قد أبرمت مع فرنسا إتفاقية متكن الشركة من إكتساهبا اجلنسية ونقل املركز 

 . نيالرئيسي مع اإلحتفاظ هلا بالشخصية املعنوية ومبا يضمن معه محاية حقوق املسامه

هبذا خنلص إىل القول بأنه يرتتب على تغيري جنسية الشركة إنقضاء شخصيتها وإعادة 
من هذا املنطق نشأ حق و  تأسيسها يف دولة املقر اجلديد وهذا من شأنه زيادة أعباء املسامهني

على أنه ال جيوز للجمعية  إستقر الفقهو  املساهم بعدم جواز تغيري جنسية الشركة إال برضاه
العمومية أن تتعرض ملسألة تغيري جنسية الشخص املعنوي بإعتبارها تدخل يف تكوين حالته 

 . املدنية
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 المطلب الثالث:عدم جوازالمساس بحق المساهم في البقاء في الشركة:

فهو يستمد صفته  ، يدخل املساهم يف الشركة مبحض إرادته بناء على تعاقد معها
 وينشأ حق البقاء كعضو فيها (1)كشريك من التعاقد مع الشركة وذلك بشراء عدد من األسهم 

 إال إذا قرر مبحض إرادته اخلروج منها أو تقرر إهناء الشركة ذاهتا، يستمر هذا احلق ما بقيو 
فال يزول حقه  (2)إال كان ذلك مبثابة نزع للملكية و  ،من مت ال جيوز حرمانه من هذه العضويةو 

 . إال برضاه

بطريقة و  وترد هذه القيود مباشرة ،غري أن هناك بعض القيود حتد من ممارسته هذا احلق
كما إذا كان ينص القانون على إستبعاد الشريك بسبب عدم الوفاء بإلتزامه  ،غري مباشرة

بسبب ختفيض اخلاص بسداد أقساط األسهم أو قد تدعو الضرورة إىل إلغاء عدد من األسهم 
 . رأس املال مما يرتتب على هذا اإلجراء خروج بعض املسامهني من الشركة

يرد بالنظام  (3)كذلك يرى البعض أنه جيوز تقرير مبدأ إبعاد الشريك مبقتضى نص 
فإنه  ،أما بالنسبة لإلستبعاد حبكم احملكمة، يقبله املساهم مبجرد إنضمامه للشركة، األساسي

ومع ذلك ترى احملاكم أنه يف حالة ، جة أنه يقرتب من نزع امللكيةيثري عدة صعوبات حب
تصفيتها ألن و  فإن إستبعاد بعضهم يكون أفضل من حل الشركة، تشعب اخلالف بني الشركاء

 . مصلحة الشركة أوىل بالرعاية من مصاحل الشركاء اخلاصة

 الشركة لذلك نبحث تفصيال حق املساهم يف عدم جواز املساس حبقه يف البقاء يف
 وذلك على النحو التايل:

 . :إبعاد الشركة الفرع األول

 . : حاالت اإلعتداء غري املباشر على حق البقاء يف الشركةالفرع الثاني
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 الفرع األول: إبعاد الشريك:

ذلك أن حق املساهم يف أن ، إن فصل املساهم من الشركة مسألة ثار حوهلا اجلدل
وإن كان من احلقوق األساسية ، بشأهنا أي نص صريحيبقي عضوا يف الشركة مل يرد 

 . (1)فال ميكن حرمانه من هذه الصفة إال برضاه  ،للمساهم

أحد املسامهني من الشركة الذي هو عضو  إبعادلذلك يطرح السؤال التايل: هل ميكن 
 الذي جييز فصل املساهم من الشركة 2يف القانون التجارييقال هذا أمام غياب النص  فيها؟

 . اإلبعادحيظر مثل هذا  فيه على العكس ال يوجدكذلك نص

 على هذا األساس نتطرق هلذا األمر بالتفصيل اآليت:

 أوال : اإلبعاد القانوني للشريك:

 أجاز القانون ألي شخص اإلكتتاب يف عدد من األسهم يكتسب هبا صفة املساهم
الشركة طيلة ما بقي حائزا هلذه ينشأله حق البقاء يف و  يكون له حق ملكية على سنداتهو 

من هذه العضوية إال  حرمانه و ال جيوز(3) الشركة  مبعىن آخر يصري املساهم عضوا يف، األسهم
وهو ما ؛القول بغري ذلك يكون مبثابة نزع للملكيةو  ،جتاه الشركةابرضاه طاملا كان موفيا إللتزامه 

 . ال جملس اإلدارةو  ال متتلكه مجعيات املسامهني

جتد هذه القاعدة سندها يف املبدأ الدستوري القاضي حبماية حق امللكية حيث جاء يف 
من القانون املدين على أنه ال ميكن إلزام الشخص على التنازل عن ملكيته إال  677نص املادة 

وميكن الذهاب إىل أبعد من هذا  ،مسبقو  إذا كان للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل
 ( 7و 0ذاته يف املواثيق الدولية كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواطن)املادتان البحث عن املبدأ 

                                                 

 .06السابق، ص  المرجعبوعزة ديدن،  -1 
 منه 0 660هذا بخالف القانون المدني الذي نص على إبعاد الشريك بصريح نص المادة  - 2 
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املادة األوىل من الربوتوكول األول لإلتفاقية األروبية حلقوق اإلنسان"لكل فرد احلق يف التمسك و 
 (1) .ال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفا"، مبفرده أو اإلشرتاك مع غريه

مها املكتتب ، (2) تتاب جند غالبية الفقه يكيفه عقد ملزم للجانبنيوبالرجوع لعقد اإلك
دفع و  يلتزم فيه املكتتب باإلشرتاك يف املشروع -بوصفهم فضولني على الشركة -واملؤسسون

قبول و  ،يلتزم املؤسسون بإمتام إجراءات تأسيس الشركةو  ،القيمة اإلمسية لألسهم اليت إكتتبها
 . وفقا للشروط اليت يفرضها القانون، األسهم اليت إكتتب فيهااملكتتب شريكا وتسليمه 

عن  (3)لذلك تستطيع الشركة التمسك بفسخ عقد اإلكتتاب ضد الشريك املتخلف 
فيها األسهم حلساب  تباع حيث ويف هذه احلالة اليت أثارها املشرع اجلزائري ،بالتزاماته الوفاء

ويلغي (4)حاجة إىل إختاذ أي إجراءات قضائية دون ،املساهم املمتنع عن الوفاء وحتت مسؤولية
كما جلأ القانون الفرنسي  .(5)قيد أسهم املساهم الذي مت بيع أسهمه من سجالت الشركة 

بغرض ، بسبب عدم تقدمي األسهم للتجميع ،إلعتماد جوازية إبعاد الشريك على سبيل العقاب
أوعدم تقدمي إمسه لقيدها يف احلساب ، وضع األسهم غري املقيدة يف البورصة يف الشكل اإلمسي

اليت تقضي بتجريد  21/27/0021ومرسوم 0020 / 00/ 12طبقا للمواعيد احملددة بقانون
يقضي القانون  كما،  األسهم لذلك الغرض إذا مل يقم بإيداع اإلداريةو  حقوقه املالية املساهم من

وهبذا جيوز للمحكمة أن ، يةأو تسوية قضائ باإلبعاد عندما تكون الشركة يف حالة تصحيح 
سواء ليشغلها بصورة قانونية أو مديرا فعليا ـ بالتنازل عن  -تأمر مشرفا أو أكثر على اإلدارة 

وكذلك عندما يتعرض املشرفون على اإلدارة  ،أسهمه علما بأن سعر التنازل حيدد مبعرفة خبري
 ،اإلشراف او الرقابة على املشروعو  أو للحظر على ممارسة أعمال اإلدارة، لإلفالس الشخصي

 . (6) جيوز للمحكمة أن تأمر مباشرة بالتنازل عن أسهمهمو 

                                                 

 .00السابق ، ص  المرجعبوعزة ديدن،  -1 
2-Dominique Légeais ,op.cit,P140. 
3-Jacque Mestre et Gilles Flores,op.cit,p120. 

أنه يمكن للقضاء أن يأمر بإحالة أسهم القائمين باإلدارة للشركةفي حالة الحكم عليهم بعقوبة اإلفالس أو لإلشارة -4 
 .00، ص المرجع السابقالمراقبة، للمزيد راجع، بوعزة ديدن، و  اإلدارةو  المنع من مزاولة نشاط التسيير

 من الفقرة الثانية من القانون التجاري. 67مكرر  707المادة -5 
6- G.Ripert et R.Roblot,op.cit,14éme édition,p 894. 



الحرية التعاقدية في شركة   الفصل الثاني:الحقوق األساسية للمساهم بإعتباره عضوا ومبدأ

 المساهمة

 221 

مما سبق ـ عدم جواز فصل املساهم من الشركة إال إستنادا إىل سبب  - من هنا يتبني
لكن خارج هذه احلاالت اإلستثنائية هل يوجد ما يبني فصل املساهم ، قد ينص عليه القانون

 يرد يف القانون األساسي مثال؟عن طريق شرط 

 ثانيا: اإلبعاد النظامي :

ملا كان للمساهم حبسب األصل حق البقاء يف الشركة فإنه ال جيوز إستبعاده إال إذا كان 
حتقق ذلك إذا  (1)كما أجاز بعض الفقه  ،مذنبا يف واقعة معاقب عليها بالطرد خارج الشركة

خاصا باإلبعاد كأسلوب إلدارة الشركة وبالتايل تضمن النظام األساسي للشركة شرطا صرحيا 
والتخلص من بعض املسامهني غري املرغوب ، هذا الشرط يعطي حرية أكرب للتصرف يف إدارهتا

ويربراإلجتاه املذكور هذا الشرط على أنه يزيد من  .كما إذا كانت تصرفاهتم ضارة هبا فيهم
ستحكام اخلالف بني الشركاء وتعذر التوصل باإلضافة إىل أنه يف حالة إ، فعالية إدارة الشركة

ذلك أن  .تصفيتهاو  أوىل من حل الشركة فإن إستبعاد بعض الشركاء يكون إىل قرار األغلبية
فهي الفرضية املثلى للركون إىل مصلحة  بقاء الشركة يف هذه احلالة يرجح إمكانية فصل املساهم

تنقد الشركة من اإلعاقة أي إصابتها ألن و  عندئذ يوضع حد للنزاع القائم بني املساهمو  الشركة
ويؤيد هذا ، ويضع حدا للنشاط التجاري حل الشركة من شأنه القضاء على مشروع املسامهني

 (2)رغم معارضة هذه الفكرة من لذن الكثري من الفقه ، احلل القائلون بالنظرية التعاقدية لشركة
فدعواه  ويل أي مصلحة لصفته كمساهمالذي يعتقدأن:" املساهم الذي يطلب حل الشركة ال ي

تسمح عندئذ باإلعتقاد أنه يتخلى أو يتنازل عن حقه و  ،تثبت غياب اإلعتبار الشخصي لديه
 تستقيم هذه النظرة مع القول بأن املساهم ال يبحث عن حل للشركة .يف البقاء يف الشركة"

 . يتمسك يف نفس الوقت حبقه يف البقاءو 

صحيح إىل حني و  عقد املربم حتت شرط فاسخ هو عقد سليموجتدر اإلشارة إىل أن ال
يشرتط لصحة هذا الشرط و  لذلك جيوز أن يرد شرط اإلبعاد بالقانون النظامي، حتقق الشرط

فال يكفي أن يستفاد  للشركة أو عند تأسيسها يكون منصوصا عليه صراحة عند اإلنظمام أن
                                                 

B. Cailland, L’exclusion d’un associe dans les sociétés Siery, paris, ,1976, p179et180. -1 
 .00، ص المرجع السابقبوعزة ديدن،  -2 
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 د إال يف حاالت معينة على سبيل احلصركما جيب أال يتم اإلبعا،  أو أن يكون مسترتا ضمنا
فال جيوز أن يرد على وجه العموم حىت ال يكون مبعثا للتعسف أو شرط  التحديد وبوضوحو 

كأن يستغل كسالح ضد  ،  إعرتاض جيعل الشريك يف حالة قلق مستمر على مصريه بالشركة
من شأنه أن جيعل ألن ذلك ، كل شريك ال تروق لألغلبية أو املديرين مناقشته يف اجلمعية

األصل العام يقع باطال كل إلتزام يتوقف تنفيذه على شرط و  تنفيذ الشرط مبحض إرادة الشركة
لذلك ال ميكن إبعاد الشريك خارج األسباب احملددة  إرادي حمض من جانب من إلتزم به

اد خيضع شرط اإلبعو  هذا ويقبل الشريك هذا الشرط مبجرد إنضمامه للشركة بالنظام األساسي
 . لألحكام العامة للعقود

ميكن جلهاز الشركة إلزام املساهم على التنازل عن األسهم اليت ميلكها ؛ويف هذا السياق
 ،(1) 0076فرباير 22الذي أقره قرارو  عربشرط وارد بالقانون األساسي يطلق عليه شرط اإلسرتداد

 (  Monstruosité Juridique(القانونية  بالشناعة إياه واصفا (2) الفقه  وقد أثار غضب بعض

. لكل عضو يف الشركة أساسي ألن احلق يف اإلنتماء إىل الشركة هو حق؛وذهب للقول "شناعة
 على (3)وقد علق رأي آخر  .وألن أسهم الشريك املطرود ستؤول إىل شريك آخر. ". . . 

الشركة فقد تظهر مؤيدا ما توصلت إليه حمكمة روان بقوله "عندما ينضم املساهم إىل ، ذلك
فمن ، نشاط الشركةو  فإذا فقدها حبيث أصبحت ال تتناسب، فيه مميزات أو طبائع معينة

الطبيعي القول بفصله؛و تبدوا أمهية اجلدل واضحة عند تعليله للشرط بالدقة الكاملة؛فيضيف 
خص فهذا األخري هو وسيلة للشركة ملنع دخول ش، قائال:"بأن هذا الشرط يشبه شرط املوافقة

فيكون  أصبح غري مرغوب فيهو  وقياسا على ذلك فإذا دخل أحد األشخاص، ال يرغب فيه
 . بإستطاعة الشركة فصله"

تبقى القوانني األساسية مصدر إرادة ، العيوبو  بالرغم من املزاياو  وبعد هذا التعليل
  .األموالإدخال نوع من اإلعتبار الشخصي على شركات و  املسامهني يف تقرير عزل املسامهني

                                                 
1 - Trib.com,Versailles 2mai 1989, bull joly1989,p615 n 222,Rev Dr Boncaire214 , Jeantion 

et Viandier, en Sens contraire ,cour de Rouen08 Fév 1974, Rev.soc. 1974, note Houin ; T.G.I 

paris 25mai1989, Droit des sociétés1991n128. 
2- M.Cozian et A.Viander,op.cit,P132. 
3- Jacques Mestre et Gilles Flores,op.cit,122. 
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إذ تلجأ الشركة إىل عرض ، ويتشابه شرط اإلسرتداد مع مفهوم شراء الشركة ألسهمها
شراء عدد من أسهمها مبا يوازي قيمة التخفيض لرأس املال الذي قدرته اجلمعية العمومية غري 

حىت ، علنيةو  يستلزم يف ذلك أن تكون دعوة املسامهني لبيع أسهمهم للشركة عامةو  ،العادية
فإذا زادت طلبات بيع األسهم على القدر  .ن أمام كل مساهم الفرصة للبيع إذا أراد ذلكتكو 

يف هذه احلالة تشرتي الشركة من كل مساهم عددا من األسهم مبا ، الذي تطلب شراءه
عن العدد املستهدف  أماإذا قلت طلبات البيع، الشركة يتناسب مع مقدارما ميلكه من أسهم

أوأن ، إما إعادة اإلجراءات مع رفع سعر البيع، لشركة حبسب األحوالفإنه جيوز ل، بالشراء
تكتفي بالشراء من السوق حسبما حيقق مصلحةالشركة؛على أنه جيوز للشركة أن تشرتي 

بالرغم من أن شراء و  أسهمها بناء على قرار من اجلمعية العمومية بغرض ختفيض رأس املال
ألنه يعد مبثابة إرجاع جزء من رأس املال  -العام  طبقا لألصل -الشركة ألسهمها يقع باطال 

غري أن  وأنه ال جيوز للمساهم أن يسرتد قيمة أسهمه من الشركة أثناء حياهتا(1)إىل املسامهني 
هذا املنع تقرر بالنسبة للحالة اليت حيصل فيها الشراء من مبالغ رأس املال أو اإلحتياطات 

 من أموال اإلحتياطات احلرةو  الشركة اليت تنتجها األرباحولكن إذا مت الشراء من  امللحقة به
 .  (2)هذا الشراء يكون صحيحا لعدم مساسه برأس املال  فإن

ألن ذلك اإلجراء يؤدي إىل إقصاء ، ال جيوز إجبار املساهم على بيع أسهمهو  هذا
يف حني إذا ، ةاملساهم عن الشركة بغري رضاه مما يرتتب عليه إعتداء على حقه بالبقاء يف الشرك

فإن املساهم غري ، إقتصر األمر على جمرد عرض الشركة لشراء عدد من أسهمها دون ضغوط
بعبارة أخرى إن . ملزم بالتضحية حبقه ألن البيع يتم إختياريا وال يشكل ذلك إعتداء عليه

ي محاية حق املساهم بالبقاء يف الشركة تقتضي أال يتم إدخال هذا الشرط يف النظام األساس
كما أن للمساهم باإلضافة إىل ذلك حق املطالبة من احملاكم ،  للشركاء(3)إال باملوافقة اإلمجاعية 

تقدير ظروف إبعاده لتفادي القرارات التعسفية اليت تستهدف التخلص من الشريك غري 
 . املرغوب فيه

                                                 
1- Ph. Merle,op.cit,p263 et 264. 
2- G.Ripert et R.Roblot,op.cit,p895.  

 772علي حسن يونس، المرجع السابق، ص  -3 
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يبقى حق املساهم يف البقاء يف الشركة حق مضمون أصال؛ما مل ينص القانون أو  ،هبذا
شرط إتفاقي يف النظام األساسي للشركة على خالف ذلك ـ أي على إستبعاد املساهم من 

 ( Restructuration)غري أنه قد تلجأ الشركة إىل إعادة تنظيمها ، -الشركة بتحقق الشرط 
 . م يف البقاء يف الشركة؟فهل يؤثر ذلك على حق املساه

     الفرع الثاني: حاالت اإلعتداء غير المباشرة على حق البقاء في الشركة:

ألن األصل بطالن  ،اليعين الدخول يف الشركة أن يظل املساهم دائما حبيس أسهمه
باب اخلروج من الشركة يف الغالب يظل مفتوحا أمام الشريك حبيث و  ،مبدأاإللتزامات الدائمة

غري أنه قد جيرب املساهم على اإلنسحاب من ، حبريةو  يستطيع التنازل عن أسهمه يف أي وقت
بسبب صدور بعض القرارات املرهقة له ماديا كالقرار القاضي  عضوية الشركة رغم إرادته

بالتوسع يف غرض الشركة بزيادة رأس ماهلا أو ختفيضه إىل احلد الذي جيعله يتناسب مع 
 . موجوداهتا

أن هذا التخفيض يرتتب عليه إنقاص عدد األسهم مما يتبعه أحيانا خروج عدد غري 
وقد أجاز القانون النص على هذه اإلختصاصات للجمعية العمومية ، املسامهني من الشركة

مع مالحظة أنه جيب أال ينزل التخفيض بقيمة رأس املال عن احلد األدىن الذي ، غري العادية
كة إىل توزيع التخفيض بالتساوي لرأس املال على األصول اليت منيت تلجأ الشر و  ،قرره القانون

 . باخلسارة

فرتد ، كذلك تضطرالشركة أحيانا إلعتبارات خاصة إستهالك كل أو بعض األسهم
مث متنح هلم أسهم متتع للحفاظ على ، عندئذ القيمة اإلمسية لألسهم املستهلكة ألصحاهبا

وسواء تعلق األمر بزيادة أوبإنقاص عدد  قوق املاليةالصلة بالشركة مع اإلحتفاظ ببعض احل
هل هناك مساس غري مباشر حبق املساهم يف ، األسهم أو منح أسهم متتع يف كل احلاالت

 . البقاء بالشركة؟

 نبحث ذلك بالتفصيل اآليت:
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  أوال: زيادة أو تخفيض رأس المال بإبدال أو إنقاص عدد األسهم:

وبالتايل اجلمعية العامة غري ؛طاملا أنه ال ميكن للشركة عند زيادة رأمسال الشركة  
ألن هذا من األعباء أو الزيادة  ،أن تلزم املسامهني على شراء األسهم للبقاء يف الشركة، العادية

فال يلزم أي مساهم  .من القانون التجاري 676يف األعباء اليت تتطلب اإلمجاع طبقا للمادة 
فالذي ال يرغب أو اليستطيع  رأس املال اليت قد تتقررمن بعدعلى اإلكتتاب يف الزيادة يف 

 . اإلكتتاب يف الزيادة جيد نفسه منفصال أو معزوال من الشركة وكأنه قد فقد هنائيا حصته

يقرر و  ،(1)بالشركة   نتيجة خسارة حلت كما قد تلجأ الشركة إىل ختفيض رأس املال
العامة غري العادية للبث يف مسالة حل الشركة أو إستدعاء اجلمعية ، يف هذه احلالة(2)املشرع 

وجيب عند  .ختفيض رأمساهلا بقدر يساوي على األقل مبلغ اخلسائر اليت ختصم من اإلحتياطي
األدىن الذي أوجبه  مراعاة رأس املال الفعلي أي ال ينزل عن احلد تقرير ختفيض رأمسال الشركة

ن جيري التخفيض هنا بتخفيض عدد األسهم دون وأ ويتعني أن تكون اخلسارة مربرة(3)املشرع 
إال أنه قد ينتج عنها توافر العدد . (4)املساس بالقيم اإلمسية حىت ال ميس ذلك مببدأ املساواة 

الكايف من األسهم لدى بعض املسامهني إلجراء هذا التخفيض وهي وضعية تدفع إىل إخراج 
البقاء يف الشركة ما دامت أن هذه األخرية  مما يتناىف مع حقهم يف، بعض املسامهني من الشركة

ولكن إذا كان املشرع أقر مبشروعية التعديل الذي وافقت عليه اجلمعية العامة غري ، باقية
رغم أن التخفيض يضر ببعض ، فإنه جعل هذه األخرية هي صاحبة قرار التخفيض العادية

 . املسامهني

لغاء عدد من األسهم مع اإلحتفاظ ويكون ختفيض رأس املال أحيانا بإتباع طريق إ  
غري أن هذه الطريقة تثري صعوبة يف العمل بالنسبة للحالة اليت ميلك فيها ، بقيمتها اإلمسية

كما إذاكان ميلك سهما ،  املساهم عددا من األسهم اليت ال تقبل القسمة على نسبة التخفيض

                                                 

 من القانون التجاري. 700المادة  -1 
 من القانون التجاري. 02مكرر 707المادة ـ2 
 من القانون التجاري. 20فقرة  706المادة  -3 
 من القانون التجاري. 700المادة   -4 
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اإلستفادة من أسهمه إال بإحدى يف هذه احلالة ال يستطيع املساهم  أو سهمني أو أربعة أسهم
أسهمه ملساهم آخر يكون يف حاجة إليها من أجل إكمال عدد صحيح (1)إما ببيع ، الطريقتني

وإما أن يشرتي سهما  مبجرد إمتام عملية البيع فإنه يفقد صفته كشريكو  ،من األسهم اجلديدة
إستبداهلا بثالثة  يتمكن منو  أو سهمني آخرين يضيفهما إىل سهمه حىت يصبح العدد ثالثة

املساس حبقه بعدم دفع أكرب من و  يرتتب على ذلك زيادة أعباء املساهمو  .أسهم جديدة
 . القيمة اليت وعد هبا

بالرغم من أن عملية إنقاص السهم تنطوي على إستبعاد عدد من املسامهني من و 
إعرتف  (2)لقضاء فإن ا، خالفا لألصل بأن للمساهم حقا أساسيا يف البقاء يف الشركة، الشركة

بأن يكون التخفيض بسبب اخلسارة اليت حلقت رأس  بصحة هذه العملية للضرورة وبقدره
وقد كان ، كأن تكون أسهمها قد صدرت باحلد األدىن املقرر يف القانون لقيمة األسهم،  ماهلا

 القضاء موقف إىل تأييد مييل غري أن الرأي السائد ،هذا املوضوع ومازال يثري اجلدل بني الفقه
 . يستلزم أال يكون إستخدام هذه الطريقة موصوفا بالتعسف إلقصاء بعض املسامهنيو 

مثال ذلك ختفيض رأس املال عن طريق  - األصل أن أي إجراء مشروع يف حد ذاته
يصري غري مشروع إذا أنتهك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة حقا أساسيا  -إبدال األسهم 

ن إجراء ختفيض رأس املال يعترب مشروعا يف ذاته فإن الشركة ال بالتايل إذا كاو  ،للمساهم
على التخلص من تلك األسهم الزائدة اليت و  تستطيع إجبار أعضائها على شراء أسهم جديدة

للتخفيض حىت إذا تصادف  أكد البعض على رفض هذه الطريقةو   ،ال تقبل القسمة لإلبدال
ملكية هذه  ألن إلغاء األسهم معناه نزع، صعوبةأنه مل يكن هناك مساهم واحد يواجه هذه ال

اآلخر يرد على ذلك بالقول بأن املقصود يف هذه احلالة  (3) غري أن البعض، السندات امللغاة
وال يوجد نزع مللكية  إمنا إعادة القيمة اإلمسية لألسهم إىل قيمتها احلقيقيةو  ليس إلغاء لألسهم

بالنسبة للمساهم الذي يشرتي أسهما جديدة التعترب ألن البيع إختياري وكذلك  السندات
 . إلتزاماته قد زادت بإعتباره ليس ملزما بشراء األسهم

                                                 

 .017مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص  -1 
2- Cass,Civ,20mai 1822 Note,G.Ripert et R.Roblot,op.cit,p896. 

 .070عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص -3 



الحرية التعاقدية في شركة   الفصل الثاني:الحقوق األساسية للمساهم بإعتباره عضوا ومبدأ

 المساهمة

 227 

الواقع بالرغم من أن هناك إختيارا متاحا أمام الشركاء وأصحاب األسهم سواء ببيعها و 
هم يف كلتا تلزم، أيا كانت اليت ميارسون هبا إختيارهم فإن الطريقة، أو بإضافتها ألسهم مشرتاة

غري أن البعض ذهب إىل القول بأن هذه الطريقة ال تعترب ، احلالتني بالتضحية حبق أساسي
 ،مشروعة إال إذا كانت الوسيلة الوحيدة جلعل رأس املال متوافقا مع األصول اليت منيت هبا

 . هي ترجيح للمصلحة العامة للشركة على املصاحل الفرديةو 

إبدال األسهم على أهنا إستهالك لألسهم و  ة إنقاصعملي (1)لذلك برر بعض الفقه
وبالتايل يتعني على الشركة تسليم أسهم متتع بدال من ؛للشركة مطلق احلرية يف ذلكو  املسرتدة

ولكن إعرتض البعض اآلخر على ذلك بالقول إن إستحداث مثل هذه ، األسهم املستهلكة
أنه ليس ممكنا و  (2)األسهم مقيد بوجود قيم ضمن أموال الشركة يكون مصدرها من املساهم 

طاملا الشركاء الذين أستهلكت سنداهتم حتصلوا على حقوقهم كاملة من املال  اإلبقاء عليها
ليس من رأس و  اخلصم من األرباح أو اإلحتياطاتعن أن اإلستهالك يتم ب فضال، املشرتك

هلذا يكون أصحاب  .املال كما أن يف ذلك خصم من حصته يف تصفية الشركة يف املستقبل
بني قبول زيادة إلتزاماهتم وهم يف كلتا و  األسهم أمام اإلختيار بني اإلستهالك املفروض عليهم
 . األساسيةاحلالتني ليسوا ملزمني بالتضحية بأي حق من حقوقهم 

فهل تعترب أسهم التمتع إعتداءا غري مباشر على حق املساهم يف ، على هذا األساس
 . البقاء يف الشركة؟

 ثانيا: إبدال أسهم رأس المال بأسهم التمتع:

أسهم التمتع هي األسهم اليت مت تعويض مبلغها اإلمسي إىل املساهم عن طريق 
ميثل هذا اإلستهالك دفعا مسبقا و  ،اإلحتياطاتاإلستهالك املخصوم إما من الفوائد أو 
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ومن املسلم أنه يشرتط أن يتم إستنزال  (1)للمساهم عن حصته يف تصفية الشركة يف املستقبل 
   املبالغ املخصصة لإلستهالك من األرباح اليت تنتجها الشركة أو من اإلحتياطات

وال من ، لعام للدائننيفال جيوز إستهالك األسهم من رأس املال بإعتباره الضمان ا
 . اإلتفاقية بإعتبارها مكملة لهو  أموال اإلحتياطات القانونية

إذا مت توزيعها على املسامهني  ويرى البعض أن أسهم التمتع تكون غري مشروعة أحيانا
 (2) ألن ذلك يؤدي إىل إنشاء أسهم دون أن تكون ممثلة فيه، بناءا على خسارة حلقت برأس املال

ألن الفجوة اليت ، وذلك على خالف الوضع إذا مت إرجاع القيمة اإلمسية يف شركة مزدهرة
حدثت يف رأس املال تكون قد سدت من حصة الشريك يف اإلحتياطيات مبعىن جيب أن 

أنه  (3) ويضيف البعض اآلخر ،يكون لكل شريك احلق يف األصول املخصصة لضمان اخلصوم
بالتايل ال و  ،احلق يف إعادة تكوين احلصة يف رأس املالو  يف األرباح ال فرق يف الطبيعة بني احلق

ال ميكن و  أمهية عملية للتصنيف الذي أعطى ملختلف عناصر رأس املال يف مواجهة الشريك
أي ال يهم اجلزء من املال املشرتك الذي ينصب ، تصور أسهم بدون حق يف صايف األصول

 . عليه هذا احلق

مقيدة باملقارنة ببقية األسهم و  أصحاب أسهم التمتع حمدودةاألصل تعترب حقوق و 
أو أهنم قبضوا جزءا إضافيا من  ،قيمتها اإلمسية  سواء إقتصر األمر عند إسرتداد ،األخرى
 ومع ذلك تظل هذه األسهم هي الصلة بني املساهم الذي إستهلكت أسهمه، األرباح

ريك الذي إستهلك سنده ضمن أموال وبالتايل جيب أن تدخل أيضا مسامهات الش، الشركةو 
يتوافر و  ،الشركة أو جزءا منها تطبيقا لقواعد العدالة أنه ال شريك بدون حصة يف رأس املال

هذا الشرط سواء كان بغرض إستهالك األسهم أو بغرض الوفاء املعجل لنصيب املساهم يف 
رأس املال إلعتبارات رأس مال الشركة إلعتبارات تتعلق مبوضوع اإلستغالل أو بغرض ختفيض 

                                                 

 من القانون التجاري. 67مكرر  707المادة  -1 
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أو ملواجهة اخلسارة اليت حلقت بأصول  ختص التصرف يف األسهم الزائدة عن حاجة املشروع
 . الشركة

ولكن أبقي  ،بإختصار كلما إخنفض حق املسامهني يف أموال الشركة لسبب أو آلخر
 ،شركةحىت ال تنقطع صلة الشريك بال فإنه يتم إصدار أسهم متتع عليه بصورة عادية كشريك

البقاء يف و  لكن لشريك حقا أساسيا يف اإلحتفاظ بصفته كشريك متمتعا بكافة حقوقهو 
غريأن تسليمه سندات هلا طبيعة ، الشركة حىت تنتهي مدهتا أو يتصرف يف أسهمه أيهما أقرب

ومع ذلك فإن فكرة إنشاء أسهم  ،(1)يعادل نزع امللكية و  خمتلفة فذلك يتضمن إمتيازات أقل
يشرتط ملنح هذه األسهم أن يكون مصرحا هبا يف نظام و  تصطدم بأي عائق قانوينمتتع ال 

 . الشركة منذ البداية أو باملوافقة اإلمجاعيةللشركاء خالل مسرية الشركة

ومن خالصة ما سبق ذكره؛ نقول أن حق املساهم يف ضمان إحرتام شروط النظام 
سامهة مبا له من دور يف إدخال اإلعتبار األساسي حق ثابت يضمنه املفهوم التعاقدي لشركة امل

 ويرتتب على ذلك أنه ال جيوز زيادة إلتزامات، الشخصي على مثل هذا النوع من الشركات
يف نظام الشركة أثناء إنظمام  عليها السابقة املتفق يتناىف واإللتزامات شأنه أن من مبا املساهم

وإن كان جائزا  ، البقاء والجيوز املساس بهكما أنه مبجرد إنظمامه يثبت له حق يف  ؛املساهم هلا
ترتيب قيود إتفاقية عليه إلستبعاد املسامهني غري املرغوب فيهم من الشركة عن طريق شرط 

 . اإلسرتداد

على أن بقاء املساهم يف الشركة يستدعي ضمان حقوقه فيها؛ فهل للمساهم احلق يف 
 . -الثالث   املبحث ـ هذا ما سنتعرض له يف .ضمان حقوقه قبل الشركة ؟

 

 

 

                                                 
1- D.Martin,L’exclusion d’un actionnaire ,Rev,Juris,com. nov,1990,p 94. 
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 المبحث الثالث : حق المساهم في ضمان حقوقه قبل الشركة:

يتعني على هيئاهتا  الشك ميلك املساهم عددا من احلقوق األساسية يف الشركة
يستطيع أن يرفع دعوى قضائية لدفع هذا  فإذا وقع إعتداء على أحد هذه احلقوق، إحرتامها
مبعىن آخر يلجأ املساهم إىل مباشرة ، إذا تبني أن هناك ضرر (1)احلكم بالتعويض و  اإلعتداء

وإمنا تقررت كنتيجة حتمية  فهي ليست غاية يف حد ذاهتا هذه الدعاوى كوسيلة حلماية حقوقه
كما ال تقبل الدعوى إال ،  أن لكل حق دعوى قضائية هتب للدفاع عنه حال وقوع اإلعتداء

 . مصلحة حقيقية يف مباشرهتاإذا كشفت الوقائع على أن صاحبها له 

فهي تعود  ،وميكن حصر الدعاوى اليت تعاقب على إنتهاك احلقوق املختلفة للمساهم
دعوى بطالن قرارات هيئات الشركة و  إىل دعوى بطالن الشركة اليت تكون يف صورة غري قانونية
اليت تصري وأخريا دعوى حل الشركة  ،اليت تسىيء إستخدام سلطتها أو خترج عن إختصاصاهتا

 . غري قادرة على الوصول إىل اهلدف الذي حتدد هلا

غري أنه قد ال يتحقق لذلك يلجأ املساهم إىل ، وتستهدف هذه الدعاوى التنفيذ العيين
فهي معدة ، دعوى املسؤولية على تعويض عادل إذا تعذر التنفيذ العيين أو أصبح غري كاف

 . ساهم من بطالن الشركةجلرب الضرر الذي ميكن أن يرتتب بالنسبة للم

 على هذا األساس نقسم هذا املبحث على النحو التايل:

 . املطلب األول : دعوى بطالن الشركة

 . املطلب الثاين: دعوى املسؤولية

 . املطلب الثالث: دعوى حل الشركة
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 المطلب األول: دعوى بطالن الشركة:

ذلك يبعث على الثقة يف إقتناء األصل جيب أن يتم تكوين الشركة بصورة قانونية ألن 
يستجيب لرغبة املساهم يف توفريها وإقتضاء و  مع كافة الضمانات الالزمة إلستقرارها، أسهمها

فالرباط الذي يربط املساهم بالشركة ال يكون صحيحا إال إذا تكون بصورة ، حقوقه منها
تبني له أهنا فاقدة أحد مىت  لذلك أجاز القانون للمساهم إقامة دعوى إبطال الشركة، قانونية

يكتسب املساهم هذا احلق بصفته متعاقدا فهو يستطيع أن يلزم الطرف و  شروط إنعقادها
ألن الشركة اليت حلقت هبا أحد العيوب القانونية ، اآلخر على إحرتام قواعد تكوين العقد

جيد نفسه و  ،ختاطر بإهدار حقوقه املكتسبة خبسارة احلصص اليت قدمها املساهم يف رأس املال
مضطرا إلقامة دعوى البطالن بغرض إسرتداد أكرب جزء من حقوقه واألموال اليت ساهم هبا 

 . (1)قبل فوات األوان 

كأن يكون املدعي صاحب  غري أن رفع دعوى البطالن له قواعديتعني مراعاهتا
ألخذ مع ا، وخالل ميعاد حمدد وأن ترفع أمام احملكمة املختصة، مصلحة حقيقية يف الدعوى

فهو ال ينتج آثاره إال يف  يف احلسبان أن احلكم بإبطال عقد الشركة ال يسري بأثر رجعي
وتظل الشركة يف الفرتة ما قبل احلكم ببطالهنا قائمة  ،املستقبل سواء بالنسبة ألطرافه أو للغري

ويستمر هذا الوضع إىل حني إمتام  وتكون تصرفاهتا صحيحة على أهنا شركة واقع، حكما
 . الديونو  تسوية احلقوقو  صفيةالت

فما ، له حاالت وإجراءات لذلك، بإختصار فإن حق املساهم يف رفع دعوى البطالن
 . هي إذن؟
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 الفرع األول : حاالت ممارسة دعوى بطالن الشركة:

ولكن ال تتقرر إال ، البطالن أحيانا الزمة إلستقامة حكم القانون جزاءال شك أن 
تتقرر بقوة القانون وال جيوز ملن تقررت له القابلية لإلبطال أن يستقل فهي ال ، حبكم قضائي

مبعىن آخر يستطيع كل مساهم أن يلجأ إىل القضاء بطلب إبطال  ،بإعالنه بإرادته املنفردة
أو تعرضت ألحد أسباب البطالن أثناء مسريهتا بغرض ، الشركة اليت تكونت بصورة غري قانونية

 . فماهي إذن؟ ،ينةمحاية حقوقه يف حاالت مع

 أوال: حالة تخلف أحد األركان الموضوعية:

 قد ينجم عن غياب الرضى أو وجود عيب من عيوهبا كالغلط أو التدليس أواإلكراه
يف املطالبة ببطالن عقد الشركة ال يسري إال إذا كان ختلف ركن الرضى  غري أن حق املساهم

من القانون التجاري اليت نصت 711هلا طبقا للمادة (1)شامال إلرادة كافة الشركاء املؤسسني 
 على أنه:

"ال حيصل بطالن شركة أو عقد معدل للقانون األساسي إال بنص صريح يف هذا 
وفيما يتعلق بالشركات ذات املسؤولية ، القانون أو القانون الذي يسري على بطالن العقود

من عيب يف القبول وال من فقد األهلية فإن البطالن ال حيصل ، احملدودة أو الشركات املسامهة
 . ". . . ما مل يشمل هذا الفقد كافة املؤسسني

وهذا البطالن  ،هبذا فإذا أصاب العيب مجيع املؤسسني فهذا يؤدي إىل بطالن الشركة
تصفيتها أما و  من أثرخاص فال يسري بأثر رجعي وإمنا للمستقبل فيشرتط هنا حل الشركة

احلكم بالبطالن؛ فتعتربالشركة قائمة فعال محاية للغري الذي و  رام العقدالفرتة اليت تقع بني إب
 . يتعامل معها وهو وجود واقعي هلذه الشركة

                                                 

محمد كامل درويش، أساسيات متطورة وأحكام عامة في شركات األشخاص، شركات األموال وشركات التامين، دار  -1 
 .   121، ص0001الخلود، لبنان، 
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أما بالنسبة لعدم مشروعية احملل أو السبب؛فإذا قامت الشركة من أجل حتقيق غرض 
جيوز  وهنا، اآلداب العامة كان عقد الشركة باطال بطالنا مطلقاو  خمالف للنظام العام

يعترب  و  للمحكمة ان تطلب إبطاله من تلقاء نفسها ومن أثره أنه يسري بأثر رجعي على العقد
 . املطالبة بإبطاله -مبا فيهم املساهم  -يكون لكل ذي مصلحة و  كـأنه مل يكن

فإذا ، ضف إىل ذلك فقد يقع البطالن بسبب ختلف أحد األركان املوضوعية اخلاصة
بل وجد شخص واحد يسأل عن ذمته كان العقد باطال ، للمسامهنيمل يكن هناك تعدد 

البطالن هنا ينصرف على عملية التأسيس بالنسبة لشركة املسامهة اليت يقل و  ،بطالنا مطلقا
ميكن هنا إجازة هذا البطالن بتحويلها إىل نوع آخر وهذا و .(1) سبعة شركاء ( 7)عددها عن 

  السنتني املاليتني األوىل ميزانية بعد إعدادو  إنشائها بعد مرور سنتان على األقل من تاريخ
وإال كان العقد يف احلالة العكسية باطال بطالنا مطلقا وحيق لكل  ،(2) وموافقة املسامهني عليه

 . مساهم املطالبة به أمام القضاء

اخلسائر وهذا و  زد على ذلك قد ينجم البطالن عن إنتفاء نية املسامهة يف األرباح
ينص عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفاءه من اخلسارة أو عندما عندما 

اإلشراف على البعض دون اآلخر فهذا الشرط يعترب باطال )أي شرط و  تقتصر مهام اإلدارة
إال أعترب هذا الشرط باطال و  ألن عقد الشركة ميتد إىل املسامهة يف األرباح واخلسائر، األسد (

 من القانون املدين واليت نصت على أنه: 606طبقا للمادة

"إذا وقع اإلتفاق على أن أحد الشركاء ال يسهم يف أرباح الشركة وال يف خسائرها كان 
 . عقد الشركة باطال

وجيوز اإلتفاق على إعفاء الشريك الذي مل يقدم سوى عمله من كل مسامهته يف 
 . ه"اخلسائر على شرط أال يكون قد قررت له أجرة مثن عمل

                                                 

 من القانون التجاري.0فقرة700المادة  -1 
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الفقرة األوىل فال حيصل ـ بصريح هذا النص ـ البطالن من 711غريأنه طبقا لنص املادة 
ويستفاد من ذلك أن ، من القانون املدين606بطالن الشروط احملظورة بالفقرة األوىل من املادة 

 رباحوهبذا فإن إنتفاء نية املسامهة يف األ. الشرط يف هذه احلالة يعد باطال وتبقى الشركة قائمة
 . ميكن لكل ذي مصلحة التمسك بهو  اخلسائر هو باطلو 

 ثانيا: حالة تخلف أحد الشروط الشكلية:

فعدم    ،إن البطالن هنا هو من نوع خاص فيه خصائص من البطالن النسيب واملطلق
ولكن هذا البطالن ال يعترب نسيب أو ، كتابة عقد الشركة يف حمرر رمسي ينتج عنه البطالن

؛حيتج به على الشركاء كما جيوز اإلحتجاج به على بعضهم (1)إمنا هو من نوع خاص و  مطلق
  .البعض إال أنه ال جيوز للشركاء اإلحتجاج به أو التمسك به جتاه الغري

بإختالف الشخص الذي ، خيتلف أثر البطالن بسبب عدم إثبات الشركة بعقد رمسي
 602دم إثباته بعقد رمسي طبقا لنص املادةيطلبه فإذا طلب الغري بطالن عقد الشركة بسبب ع

من القانون املدين فيكون هلذا البطالن أثر رجعي؛ وهنا حتمى آثار العقد يف املاضي ولكن إذا 
 طلبه الشريك فإن هذا البطالن يقتصر على املستقبل ويظل العقد صحيحا فيما بني إبرام العقد

الفعلية؛ فالشركة يف هذه احلالة  بنظرية الشركة الةيف هذه احل يأخذ إن املشرع .املطالبة بالبطالنو 
باطلة بنص صريح لعدم الكتابة ولكن تعترب قائمة فعال بني الشركاء حىت ال يتحللوا من 

 على أنه: من القانون التجاري760إلتزاماهتم وهو ما أقره املشرع بنص املادة 

وقبل ، يف السجل التجاريال تتمتع الشركة بالشخصية املعنوية إال من تاريخ قيدها "
حلساهبا متضامنني من غري و  إمتام هذا اإلجراء يكون األشخاص الذين تعهدوا بإسم الشركة

إال إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها  ،حتديد أمواهلم
 . التعهدات املتخذة

 ". فتعترب التعهدات مبثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها

                                                 

 .67، ص0222صفوت بهنساوي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، مصر،  -1 
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إن كان الجيوزللغري التمسك بعقد و  ا قد يبطل عقد الشركة بسبب عدم شهرهكم
الشركة بسبب عدم شهرها وهلم كذلك أن يتمسكوا بوجود الشخص املعنوي وذلك إلرغام 
الشركة على تنفيذ إلتزاماهتا ذلك ألنك أنت الشريك سبب يف البطالن فال ميكنك أن تستفيد 

 . (1)ذلك   من

ي مصلحة أن يطالب ببطالن عقد الشركة لعدم نشر وإيداع على أنه للمساهم ذ
كما له أن يطالب ،  (2)العقود املعدلة هلا لدى املركز الوطين للسجل التجاري و  العقود التأسيسية
مداوالت الحقة لتأسيس الشركة ملخالفاهتا لقواعد النشر؛و لكل شخص و  ببطالن أعمال

وإذا مل  ،بالقيام هبذا التصحيح يف أجل ثالثني يومايهمه أمر تصحيح العمل أن ينذر الشركة 
مبا فيهم املساهم ـ أن يطلب  -جيوز لكل شخص يهمه األمر، يقع التصحيح يف هذا األجل

 . (3)من القضاء تعيني وكيل يكلف بالقيام هبذا اإلجراء

 . فما هي إجراءاته؟، هبذا فللبطالن حاالت معينة لتحققه

 وى البطالن:الفرع الثاني: إجراءات دع

إذا ثبت وجود سبب موجب لذلك سوء كان  -كأصل عام  -تتعرض الشركة للبطالن 
كما تتعرض التصرفات والقرارت ،  أوعيبا موضوعيا عند تأسيسها، هذا السبب ميثل عيبا شكليا

الالحقة لتكوين الشركة لنفس املصري إذا صدرت باملخالفة ألحكام القانون والقانون النظامي 
 لو كان بطالنا مطلقا متعلقا بالنظامو  -ال يتم البطالن بقوة القانون ـ يف كلتا احلالتنيغري أنه 

قضت  فقد ،بذلك (4)قضائي  جيب صدور حكم وإمنا جسامة سببه ومما بلغت درجة ،العام

                                                 

 من القانون التجاري.0فقرة00المادة -1 
 من القانون التجاري.762المادة  -2 
 من القانون التجاري.  710المادة -3 
 .070اعيل غانم، المرجع السابق، صإسم -4 
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 أنه جيب أن تقام دعوى البطالن أمام القضاء؛(1)حمكمة النقض الفرنسية يف عدة أحكام 
 . املختص بالبت يف دعاوى البطالن القضاء العادي هوو 

إذا نص نظام الشركة على عرض املنازعات اليت ترتتب عليها قرارات بالبطالن على و 
ولكن ميكن هلا احلكم  (2) فإنه ال جيوز هلذه اهليئات احلكم بالبطالن، جلان وهيئات التحكيم

ضمن هذا الشرط وتظل هذه القاعدة هي األصل حىت إذا ت، بإستحقاقات معينة كتعويضات
ألن دعاوى البطالن من النظام ، وعلى وجه التخصيص إحالة دعوى البطالن إىل جلنة التحكيم

 . بصرف النظر عن قانونية هذا الشرط، وينبغي أال تكون حمال لإلتفاق، العام

 . لذلك نطرح السؤال التايل:ما هي اجلهة املختصة باحلكم بالبطالن ؟وما هي أثاره؟

 نتناول إجراءات دعوى البطالن على النحو التايل: 

 أوال: المحكمة المختصة:

وبالتايل ال ، مل حيدد القانون التجاري احملكمة املختصة بنظر دعوى بطالن الشركة
وطبقا هلذه القواعد فإن احملكمة اإلبتدائية اليت تقع يف دائرة ، مناص من الرجوع للمبادىء العامة

و هو ما أقره ؛اهتا هي املختصة بنظر دعوى بطالن الشركة املسامهةإختصاصها إحدى مؤسس
يف الدعاوى املرفوعة . . . . من قانون اإلجراءات املدنية حيث جاء فيها :" 0املشرع يف املادة 

 . ضد الشركة أمام اجلهة القضائية اليت تقع يف دائرة إختصاصها إحدى مؤسساهتا "

يف أي مرحلة و  اإلداري من النظر يف دعوى البطالنالقضاء و  ويستبعد القضاء اجلنائي
لذلك إذا ترتب على اجلرمية اجلنائية سببا ، وسواء كانت أصلية أو يف صورة دفع، تكون عليها

تقتصرعلى إستخالص النتائج  -كأصل عام ـ فإن مهمة القاضي اجلنائي ؛لبطالن الشركة
اجلرمية مدنية فإنه جيوز احلكم بعقوبة  ولكن إذا كانت، دون النظر يف بطالن الشركة اجلنائية

 القانون التجاري على مستوى الشركة صحيحة تكون فقد حمضة البطالن ألسباب مدنية

                                                 
1- Cass.com, 11Janv1961, J.C.P. , 1961Note, J.Hemard et f.Terre, P.Mabilat, op.cit, 

p533et534,n691. 
 .021ص، 0006مصطفى كمال وصفي، القضاء المصري في مسائل شركة المساهمة، بدون دار النشر مصر،  -2 
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، كاإلعتادء على نصاب اإلرث لشركة الورثة،  ولكنها باطلة على إثر تطبيق قواعد القانون املدين
وبالتايل ميكن ، نازعة بني الشركاءليس مبو  يف هذه احلالة يكون النزاع متعلقا مبسألة حقوق إرث

 الدفع بالبطالن للغش إذا إستخدمت الشركة كأداة للتخلص من تطبيق قواعد القانون املدين
 . (1)ميكن أن يقبل الدفع بالبطالن بسبب إنتهاك نص حيكم بطالن العقود و 

 ثانيا:الحكم بالبطالن وأثاره:

حكما بذلك وأثار له هو ما نتطرق إن رفع دعوى البطالن أمام احملكمة يرتتب عنه 
 إليه يف النقطتني التاليتني :

 الحكم بالبطالن:-0

وأنه إذا طلب اإلبطال من القاضي  املبدأ العام ال بطالن إال إذا صدر حكم بذلك
فليس للقاضي سلطة تقديرية يف  وجب عليه أن يقضي به توافر له سببهو  ممن تقرر ملصلحته

ومع ذلك إذا صحح العيب قبل احلكم به ينقضي هذا البطالن  حالة طلب احلكم بالبطالن؛
 . إحالل التصحيح حملهو  ويعترب التصحيح يف هذه احلالة مبثابة إلغاء لإلجراء الباطل

وبالرغم من أن البطالن ال حيتج به إال ملن تقرر ملصلحته كأن تكون الشركة باطلة يف 
تقرر على و  ه لعيب شكلي أو موضوعياغري أنه مىت قضى ب، نظر بعض الشركاء دون البعض

أحدث هذا البطالن أثره بالنسبة للكافة سواء من باشر منهم دعوى ، أثره بطالن الشركة ذاهتا
باإلمجاع ألن التمسك باألثر  (2)القضاء و  البطالن أو مل يباشرها وهذا األثر املطلق أقره الفقه
باإلضافة إىل أنه ينشىء ، مقبولة يف العملالنسيب للحكم ببطالن الشركة يؤدي إىل نتائج غري 

الشركاء خالف الوضع الذي كان ساريا قبل النطق به فهو يوقف نشاط و  وصفا جديدا للشركة
وحىت إذا ، ويعلن عن تصفية نشاطها خالل الفرتة السابقة على احلكم به الشركة يف املستقبل

 إال من قبيل اإلعرتاف بالواقعفإن ذلك ليس  أعتربت الشركة قائمة خالل الفرتة السابقة
                                                 

J.Hemard,F.Terré et P.Mabilat,op.cit,p535,n692. - 1 
2- J.Hemard,F.Terré et P.Mabilat,op.cit,p536,n696. 

، 0006الوجود القانوني للشركة الفعلية، بدون دار النشر، مصر، و  وللمزيد راجع؛ مفلح القضاه ؛الوجود الواقعي
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وجيب أن  .احلفاظ على حقوق الغري حسن النية اليت كانت قد إستقرت قبل تقرير البطالنو 
حىت يتحقق  يكون احلكم بالبطالن حمل شهريف السجل التجاري أو نشر يف بعض الصحف

سامهة إذ يشهر حكم بطالن شركة امل( 1)وهو ما قضى به القانون الفرنسي  ؛به علم الغري
وينشر يف جريدة اإلعالنات القانونية وهذا خالفا للمشرع اجلزائري  مبكتب السجل التجاري

 . الذي مل يصرح هبذا اإلجراء

    أثر الحكم بالطالن:-5

أما بالنسبة ، إن الشركة اليت قضى ببطالهنا تقف عن ترتيب أثار جديدة يف املستقبل
تصرفاهتا صحيحة و  فإهنا تعترب قائمة حكما البطالنللماضي فإذا كان هلا نشاط قبل تقرير 

اإللتزامات اليت نشأت يف الفرتة و  وذلك إىل أن يتم تصفية املراكز (2)على أهنا شركة واقع 
 وهذا هو األثر املباشر حلكم البطالن وهناك أثار أخرى نفصلها كاآليت:، السابقة

 تصفية الشركة المبطلة:-أ

عد التصفية إحتفاظ الشركة املبطلة بشخصيتها املعنوية يرتتب على اإلحالة إىل قوا
إال  وال ينتج حل الشركة أثاره على الغري( 3)إىل حني اإلنتهاء منها و  بالقدر الالزم للتصفية

؛ حبيث تظل الشركة قائمة يف الفرتة (4)التجاري   إبتداءا من اليوم الذي تنشر فيه يف السجل
 . القيد يف السجل التجاري وحىت إقفال التصفيةالسابقة للنطق به منذ تاريخ 

                                                 

عارضة خارج الخصومة، فقد أجاز لكل صاحب مصلحة القيام بذلك بشرط أال وقد إنفرد القانون الفرنسي بنظام للم -1 
يكون طرفا أو ممثال في الحكم المطعون فيه، وبالرغم من أن الشركاء في شركة حكم ببطالنها ال يستطيعون التقدم طبقا 

الشركة، فإنه يجوز لألصل العام بالمعارضة خارج الخصومة بإعتبارهم كانو ممثلين بصورة صحيحة عن طريق هيئات 
بين طالب البطالن، وأن الحكم بالبطالن تسبب في و  لهم إذا أثبتوا أن هناك تواطؤ أو حيال تدليسية بين هذه الهيئات

 .060إلحاق الضرر بهم، للمزيد راجع، محمد عمار تيبار، المرجع السابق، ص
خفيف من صرامة األثر الرجعي للبطالن، للمزيد راجع، القضاء إلى تقريرها للتو  وهي الوسيلة القانونية التي لجأ الفقه-2 

 .060عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص
 من القانون التجاري.0فقرة766المادة -3 
 من القانون التجاري. 21فقرة  766المادة  -4 
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فإن ، إذا كان جيوز لدائين الشركة اإلختيار بني التمسك ببطالن الشركة أو بصحتهاو 
ذلك ال يعين أهنم إذا متسكوا بالبطالن فإنه يتقرر بأثر رجعي أو ينكر وجود الشخصية 

تب على وجودها من إستمرار حجب مع ما يرت  القانونية اليت إعرتف هبا القانون لشركة املبطلة
فلم يعد هلم اإلعرتاف حبق مزامحة دائين الشركة حبق األفضلية  الدائنني الشخصيني للشركاء

 . على أموال الشركة

ويظل عقد الشركة صحيحا  فإهنا تظل بنفس الوضع السابق (1)أما العالقة بني الشركاء 
لنظام العام وحىت إذا إستطاع الشركاء فيماعدا ما يرد به من شروط خمالفة ل، فيما بينهم

إال أن اإلعرتاف بالشخصية املعنوية مينعهم من ، اإلحتجاج فيما بينهم ببطالن الشركة
التمسك به للتخلص من إلتزاماهتم جتاه الشركة ويظل أصحاب األسهم ملزمني بدفع رأس مال 

 . املكتتب الذي مل يسدد وذلك بقدر ما يكفي لسداد الديون

يف حل العديد من  -فاإلحالة على قواعد تصفية الشركات ساعد ـ بنظريوهكذا 
فمثال إعرتاف القانون للشركة املبطلة بالشخصيةاملعنوية ، املشاكل وكفل احلماية لدائين الشركة

أدى إىل تفادي عدة صعاب؛ فمثال يف عدم ، وما ترتب عليه من إعتبار الشركة مقيدة وجوبا
، اخلسائرو  أو أغفل نظام الشركة قواعد توزيع األرباح الشركة مل تشهرأو أن  وجود ميثاق لشركة

وال جيوز للغري ، فإنه يتم تطبيق قواعد التصفية كذلك تظل تصرفات وإلتزامات الشركة صحيحة
 ،التمسك ببطالن تلك اإللتزامات عن طريق الدفع حبق اإلختيار بني بطالن أو صحة الشركة

 . به للتخلص من إلتزاماهتم كما ال جيوز للشركاء التمسك

 دعوى المسؤولية عن بطالن الشركة: -ب

قد يتسبب املؤسسون يف بطالن الشركة سواء بوصفهم أول هيئة إدارية أو بإعتبارهم 
وإذا ثبت ذلك تنعقد مسؤوليتهم على أخطائهم حنو الشركاء والغري؛  ، (2)الشركاء األوائل 

كأن يتعمد رئيس شركة ،  أعضاء جملس إدارة الشركاءكذلك ترفع دعوى املسؤولية على أول 

                                                 

 .002صفوت بهنساوي، المرجع السابق، ص -1 
 .102مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص -2 
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القائمون بإدارهتا أو مديروها العامون نشر أو تقدمي ميزانية للمسامهني غري مطابقة و  املسامهة
لو يف حالة عدم وجود توزيع لألرباح مما يؤدي ملطالبة و  للواقع إلخفاء حالة الشركة احلقيقية

  .(1)لقواعد النشر املتضرر باحلكم بإبطاهلا ملخالفتها 

عن (2)وتقوم مسؤولية املتسببني يف بطالن الشركة على أساس املسؤولية التقصريية 
، وهي ترتكز على فكرة اخلطأ املفرتض أو حتمل التبعة، األضرار اليت حلقت بالشركاء أو الغري

ب الذي أدى فال تنعقد هذه املسؤولية إال إذا توافر الضرر وهناك عالقة سببية بينه وبني العي
يرى أنه يكفي بطالن الشركة إلظهار أن هناك خطأ قد  (3)لبعض ا غري أن، إىل البطالن

أرتكب وعلى املدعي عليهم إثبات أن البطالن ال يسري عليهم وهي قرينة بسيطة تقبل إثبات 
 قبل الغريعلى ما إلتزموا به إذا كانو  وتكون مسؤولية املؤسسني تضامنية جتاه الشركة، العكس

الغري أولئك الذين تعامل و  كما يعد مسؤوال بنفس الدرجة قبل الشركة،  اخلطأ مشرتكا
 . املؤسسؤون بأسهمهم

كما أن دعوى املسؤولية تبقى قائمة بعد زوال البطالن الذي ال يعرقلها رفع دعوى 
ألن تصحيح العيب ال يكفي بل  ؛مواصلة السري فيها إذا كانت مرفوعة من قبلو  التعويض

سواء جلرب الضرر الذي تسبب فيه العيب الذي يشوب تأسيس الشركة  البد من تعويض الضرر
من القانون  0فقرة 761هو ما أقره املشرع بنص املادةو  أو القرار أو التصرف الصادر عنها

 التجاري بنصها:

الرامية إىل تعويض الضرر "ال حيول زوال سبب البطالن دون ممارسة دعوى التعويض 
 . ". . . . الالحق من العيب الذي كانت الشركة أو العمل أو املداولة مشوبة به

                                                 

 من القانون التجاري.710و المادة0فقرة200المادة  -1 
 .707محسن شفيق، المرجع السابق، ص -2 

3 - J..Hemard,F.Terré et P.Mabilat,op.cit,p556,n723. 
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املداوالت الالحقة و  وتتقادم دعوى املسؤولية املبنية على إبطال الشركة أو األعمال
قضي لتأسيسها بثالثة أعوام إعتبارا من التاريخ الذي إكتسب فيه حكم البطالن قوة الشيء امل

(1).  

فهل له احلق يف الرجوع ، ثبت للمساهم احلق يف رفع دعوى بطالن الشركة، أخريا
هذا  -. باملسؤولية املدنية على أعضاء جملس اإلدارة من جراء األضرار اليت تلحق به وبالشركة؟

 . -ما سنتطرق له يف املطلب الثاين
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 المطلب الثاني: دعوى المسؤولية المدنية:

والقاعدة أن لكل ، من املسلم أن للمساهم عدة حقوق يف الشركة اليت ينتسب إليها
وهتيئة  بغرض محل الغري على إحرتامه حق دعوى قضائية كنتيجة حتمية له حتيط باحلماية

أو يف اإلحتمال األسوأتضمن له التعويض املعادل؛فمثال  الفرص أمام صاحبه للتمتع به كامال
دعوى املسؤولية كوسيلة حلمل هيئات الشركة لتعويض ما وقع من إعتداء  يستطيع املساهم رفع

يستوي أن ترفع هذه الدعوى إستقالال أو تكون كنتيجة و  على مصاحله وحقوقه يف الشركة
 (1) .لدعوى احلكم بالبطالن

بعبارة أخرى جيوز لكل مساهم أصابه ضرر من قرار األغلبية أو جملس اإلدارة مباشرة 
ويرجع هذا اخليار للمساهم إىل  ،املسؤولية سواء بصفته الفردية أو أن يرفعها عن الشركةدعوى 

تنوع األضرار اليت ميكن أن تلحق به شخصيا أو بالشركة إذا كان الضرر عاما واليت تنسب إىل 
فمثال إذا تسبب نشر ميزانية كاذبة إلحدى الشركات صور فيه مركزها املايل ، القائمني باإلدارة

إقبال الناس على إقتنائها طمعا يف  نتج عنه لى غري احلقيقة يف إرتفاع مفتعل ألسعار األسهمع
فإنه جيوز لكل مساهم خدعته ، وهبطت األسعار مث تبني بعد ذلك زيف هذه الدعاية ،الربح

وتكون يف هذه احلالة ، تصرفات املديرين رفع دعوى التعويض ضدهم جلرب ما أصاب من ضرر
 . ألن الشركة قد ال يتعرض مركزها املايل للضرر، حمضة خاصة باملسامهنيدعوى شخصية 

أو حلقت بذمتها املالية ، أما إذا تسببت تلك الدعاية املضللة يف ضرر للشركة ككل
فإن الدعوى اليت تتعلق باملصلحة اجلماعية هي دعوى الشركة جاز للمساهم رفعها ، خسارة

كل هذا نتطرق له يف ؛املدنية على أعضاء جملس اإلدارةو املطالبة بتشديد املسؤولية ؛عنها
 الفرعني التاليني :

 . الفرع األول: حق املساهم يف مباشرة دعوى الشركة
 . الفرع الثاين:حق املساهم يف مباشرة دعواه الفردية

 
                                                 

 .076المرجع السابق، صمحمد كامل درويش،  -1 
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 حق المساهم في مباشرة دعوى الشركة : الفرع األول:

يستطيع املساهم أن يرفع دعوى املسؤولية على جملس أعضاء اإلدارة باإلنفراد أو 
بالتضامن نيابة عن الشركة مىت أصاهبا ضرر من تصرفات القائمني باإلدارة وهو ما يطلق عليه 

جيوز  من القانون التجاري بنصها:"06مكرر707؛وهو ما أجازته املادة (1)بالضرر العام 
إىل دعوى التعويض عن الضرر الذي حلق هبم شخصيا أن يقيموا  للمسامهني باإلضافة

للمدعني حق متابعة و  منفردين أو جمتمعني دعوى الشركة باملسؤولية ضد القائمني باإلدارة
 . بالتعويضات اليت حيكم هلم هبا عند اإلقتضاء"و  التعويض عن كامل الضرر الالحق بالشركة

سامهني يف رفع دعوى املسؤولية بإدراج بند يف على أنه ال جيوز بأي حال تقييد حق امل
 بنصها:07مكرر707النظام األساسي للشركة وهو ما أقرته املادة

بأخذ  ا"كل شرط يف القانون األساسي يقضي جبعل ممارسة دعوى الشركة مشروط
الرأي املسبق للجمعية العامة أو إذهنا أو يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى يعد  

 ". كأنه مل يكن

 -حبسب ما سبق-أن رفع دعوى الشركة من الواضح -واجلدير بالذكر ـ حبسب رأي
ذلك أن هذه الدعوى هي ، هي من احلقوق األساسية للمساهم اليت ال جيوز املساس هبا

 . ملباشرة املساهم حق الرقابة على الشركة وسيلة

على أنه يشرتط يف رافع دعوى الشركة بإمسه اخلاص أن يكون مسامها يف الشركة؛ فال 
جيوز ملن تنازل عن سهمه أن يرفع هذه الدعوى ألهنا تنتقل مع السهم إىل املتنازل إليه على أنه 

خرية يف مرحلة التصفية فيحال األمر قد يستبعد املساهم من متثيل الشركة إذا كانت هذه األ
وذات األمر ينطبق يف حالة إفالس الشركة فإن الوكيل املتصرف القضائي ، (2)هنا للمصفي 

يكون هو رافع دعوى الشركة حبيث تغل يدها يف هذه احلالة عن القيام جبميع التصرفات 

                                                 
1 -Delbecque et M.German, Traité du droit commercial , les sociétés commerciales, T2, 
17éme edition, C.G.D.J, 2004, p158. 
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الدعوى أن ترفع دعوى  يف موضوع يشرتط كما (1) .الدعاوى القضائية مبا فيها رفع القانونية
أصاهبا من ضرر نتيجة خلطأ القائمني باإلدارة وقد يكون  املسؤولية عن الشركة لتعويضها عما

الضرر ترتب عنه نقص يف رأس املال أو بسبب ما تكبدته من تعويض تكون الشركة قد دفعته 
منه؛أو ما  662املادة و  من القانون التجاري 610للغريحسن النية حبسب مدلول املادة 

أصاب الشركة من أضرار نتيجة أخطاء املسريين املؤدية إىل تشويه صورهتا ومسعتها مما أضعف 
  .(2)عن مدها بأجل للوفاء بديوهنا  -الدائنني  -إئتماهنا من ذلك إمتناع الغري 

ة بني الالحق بالشركو  وما جيدر اإلشارة إليه إىل أن املشرع قد ساوى يف الضرر املرتكب
مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة وكذا جملس املديرين يف حالة اإلفالس والتسوية القضائية حبيث 

سقوط احلق و  وخيضعون للموانع يصريأعضاء جملس املديرين مسؤولني عن ديون الشركة
ومل . من القانون التجاري 02مكرر 707املنصوص عليها يف املوضوع وهو ما أقره بفعل املادة 

شرع ـ يف إطار النمط احلديث لتسيري شركة املسامهة ـ من هذه املسؤولية على أعضاء يوسع امل
جملس املراقبة عن أخطائهم الشخصية املرتكبة أثناء ممارستهم لوكالتهم حبيث ال يتحملون أية 

ميكن إعتبارهم مسؤولني مدنيا عن اجلنح اليت و  ،نتائجهاو  مسؤولية بسبب أعمال التسيري
 . (3)بذلك  ء جملس املديرين يف حالة درايتهم هبا وعدم إخبار اجلمعية العامةيرتكبها أعضا

ومل يعمد املشرع على تنظيم اجلهة املختصة بالنظر يف دعوى الشركة املرفوعة من 
املساهم مما يفرض علينا لزاما الرجوع إىل األصل أي متابعة إجراءات الدعوى أمام موطن 

أن املبدأ يف رفع الدعاوى القضائية "أن الدين مطلوب وليس أعضاء القائمني باإلدارة ذلك 
ومن مت فعلى املدعي أن يسعى إىل احملكمة اليت يوجد يف دائرة إختصاصها حمل إقامة ، حممول"
وإن كان من األفضل تعيني حمكمة املركز الرئيسي للشركة فهو أفضل مكان  ،(4)عليه  املدعى

 . للوقوف على حيثيات القضية

                                                 
1-Y.Djehane, la reponsabilité des organes de la société et de surveillance,Guide lorette 

Mouel,paris,2005,www,Jurist,2005.org. 
2 -D.Légéais, op.cit,p460. 
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الدعوى بإسم الشركة فإن التعويض الذي حيكم به يدخل يف  املساهم مىت رفع ،أخريا
 . يستفيد منه اجلميع مبا فيهم رافع الدعوىو  ذمة الشركة

 الفرع الثاني: حق المساهم في مباشرة دعواه الفردية:

بأحد املسامهني أو عدد ، قد حتدث تصرفات جملس اإلدارة اخلاطئة ضررا شخصيا
ميتنع جملس اإلدارة عن إعطاء أحد املسامهني نصيب من األرباح أو الصك املثبت كأن ،  منهم

أو إذا أصدر جملس اإلدارة بيانا صور فيه مركز الشركة على غري حقيقة مما دفع ذلك ، حلصته
يف هذه احلاالت يقع الضرر على  (1)املساهم إىل شراء أسهمها مث نقصت قيمتها بعد ذلك 

وحىت إذا حلق الشركة ضرر فإنه يكون ضررا متميزا عن الضرر ، شركةاملساهم وحده دون ال
يكون جملس اإلدارة يف هذه احلالة مسؤوال جتاه املساهم عن تعويض ما و  ،الذي أصاب املساهم

املساهم و  .للمساهم دفاعا عن حقوقه الفردية دعوى فردية بإمسه اخلاصو  .أصابه من ضرر
عن حقوق خاصة به وعن أضرار حلقته شخصيا بصفته الذي يرفع هذه الدعوى إمنا يدافع 

لو أبرئت ذمة أعضاء جملس اإلدارة بقرار اجلمعية العامة إذ و  وجيوز رفع الدعوى الفردية، الفردية
 (2) .ال أثر له يف إنقضاء دعوى املسؤولية

وال نزاع يف أن ما حيكم به من تعويض يف الدعوى الفردية يعود إىل املساهم ال إىل 
لو تنازل عن السهم ألنه يتمسك بضرر مستقل عن و  وحيتفظ املساهم بدعواه الفردية، الشركة

على عكس احلكم يف دعوى الشركة اليت ميتنع على املساهم ، الضرر املرتبط بصفته مسامها
 . رفعها بعد تنازله عن السهم

رفع الدعوى  أما عن احملكمة املختصة فال بد من التفرقة بني ما إذا كان املساهم قد
على الشركة بإعتبارها مسؤولة عن القائمني باإلدارة أم أنه رفع الدعوى مباشرة على هؤوالء 

ففي هذه احلالة األوىل تكون احملكمة املختصة يف غري املواد ، بصفتهم الفردية أو اجلماعية

                                                 

 من القانون التجاري. 0فقرة 200المادة-1 
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ي للشركة أما يف التسوية القضائية هي احملكمة اليت يتواجد هبا املركز الرئيسو  اخلاصة باإلفالس
  .(1)أحدهم  احلالة الثانية فتكون احملكمةاملختصة هي حمكمة موطن

تتقادم دعوى املسؤولية ضد القائمني باإلدارة مشرتكة كانت أو فردية مبرور  ؛أخريا
أو من وقت العلم به إن كان قد ، إبتداءا من تاريخ إرتكاب العمل الضار، ثالث سنوات

غري أن الفعل املرتكب إذا كان جناية فإن الدعوى يف هذه احلالة تتقادم مبرور  ،أخفي
 . (2)عشرسنوات 

هبذا خنلص إىل القول أن للمساهم يف سبيل ضمان حقوقه احلق يف رفع دعوى املسؤولية 
وهي وسيلة وحق متاح أمامه ال ميكن حىت للجمعية العامة أن تدخل على القانون ؛املدنية

دعوى حل غري أهنا ليست الوسيلة الوحيدة بل هناك ؛قيد أو شرط حيد من ممارستهااألساسي أي 
 . - هذا ما سنتطرق إليه يف املطلب الثالث-فهل للمساهم احلق يف مباشرهتا ؟؛الشركة
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 دعوى حل الشركة: المطلب الثالث:

تنقضي شركة املسامهة بطرق اإلنقضاء العامة اليت تنقضي هبا الشركات بوجه عام فهي 
وقد تنقضي شركة املسامهة قبل حلول  .(1)تنقضي بقوة القانون بإنتهاء املدة املعينة يف نظامها 

كما إذا قررت اجلمعية العامة غري العادية تقصري مدة الشركة أو حلها ألنه ؛األجل احملدد هلا
  .(3) أو إذا إنتهى العمل الذي قامت الشركة من أجله، (2)من قبيل حقها يف تقصري مدة الشركة 

لقد إعرتف القانون للمساهم حبق رفع دعوى حل الشركة كوسيلة ؛ويف هذا اخلصوص
واستهدف املشرع بذلك ، (4)هي دعوى شخصية متعلقة بالنظام العام و  ،حلماية مصاحله هبا

محاية مصاحله يف الشركة يف حالة تقصري أو عجز هيئاهتا على القيام  طمأنة املساهم على
بوظائفها املعتادة وتعترب هذه الدعوى إحدى السياسات اليت إعتمدها املشرع بغرض تقوية 

 . وتشجيع اإلقبال على إستثمار رؤوس األموال يف شركة املسامهة سلطان املساهم

شرعية أسباب طلب حل الشركة يف إطار ومن الطبيعي أن يرتك للمحاكم أمر تقدير 
تفسري النصوص املتاحة لفرز األسباب اليت تصلح أن تكون مربرات كافية للتسليم حبل 

 . الشركة

تقديرمدى أمهيتها بالنسبة و  ،تستهدف هذه الدراسة البحث يف دعوى حل الشركةو 
لكن السؤال الذي  ،مصاحل املساهم الناشئة عن مسامهاته يف رأس مال الشركةو  حلماية حقوق

يطرح يف اخلصوص هو؛ما هو السند القانوين حلق املساهم يف دعوى حل الشركة؟ وما هي 
 أسبابه؟ هذا ما سنتطرق إليه يف الفرعني التاليني:
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 .122السابق، صمصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع  -3 
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 الفرع األول: السند القانوني لحق المساهم في دعوى حل الشركة : 

إختاذ و  عند عقد الصفقاتحيق للمساهم أن يطالب هيئات الشركة بإحرتام مصلحتها 
غري أنه من الثابت عمال أن تلك اهليئات تلجأ إلستخدام مصطلح مصلحة الشركة ، القرارت

والتسرت على نواياهم احلقيقية عند إختاذ بعض القرارات  إلضفاء الشرعية على تصرفاهتم
صلحة باإلضافة إىل ذلك فإن هذه اهليئات تطالب املسامهني بالتضحية بإسم مقتضيات امل

كالتنازل عن املطالبة بتوزيع جزء من األرباح وختصيصها لإلحتياطات وتنتهي ،العامة للشركة
على حساب  الشركة هذه التضحيات يف الغالب بتحقيق أغراض أنانية للمشرفني على إدارة

مع إمهال ، املزايا العينيةو  يف تغطية املكافآت بتخصيص مبالغ اإلحتياطيات وذلك املسامهني
وهوإقتسام ما  وهذا خيالف اهلدف األساسي للمسامهني وراء إنشاء الشركة، ية وتطويراملشروعتنم

، يف الشركة -مثال -بعبارة أخرى يلتزم الشركاء بالتضحية حبقوقهم املالية ،تنتج الشركة من أرباح
ولكن بغرض تلقي مكاسب تفوق هذه التضحيات لذلك الشركةاليت ال تستطيع الوصول إىل 

ألهنا فقدت  ،بناءا على طلب أعضائها (1)األهداف اليت أنشأت من أجلها ميكن حلها  حتقيق
بعبارة أخرى هل ميكن للمساهم أن يلجأ إىل حقه يف رفع دعوى حل الشركة  ،سبب وجودها

فالشركة تفقد سبب وجودها بالنسبة للمساهم إذا مل  -من أجل محاية مصاحله اخلاصة به؟
 . -يتمكن من حتقيق الربح

الذي هو دائما حر يف بيع  (2)يرى البعض أن دعوى حل الشركة ال متثل فائدةللمساهم 
لذلك مبدأ حرية التداول ميكن املساهم من اإلنفصال عن ، اإلنسحاب من الشركةو  أسهمه

الشركة دون أن تكون هناك حاجة للتمسك حبق احلل كما أنه ال يصح طلب حل الشركة قبل 
 املتعاملني من دائننيو  ألن ذلك يضر مبصاحل بقية املسامهني ،ت مزدهرةإنتهاء أجلها إذا كان

 . عاملنيو 

قد يقرتن ببعض التدابري مثل شرط  -أحيانا -ومع ذلك فإن مبدأتداول األسهم 
جتربه على بيع أسهمه بثمن  ،املوافقة مما جيعل املساهم عرضة ملناورات تدليسية من األغلبية

                                                 
1 - Blaise Jean-Bernard,op.cit,p220. 
2 - Dominique Légéais, op.cit, p228.   
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ومبقارنة ذلك فإن طلب حل الشركة حيقق مصاحل املساهم بصورة ، يقل عن قيمتها السوقية
، ألن حل الشركة يقتضي توزيع أمواهلا على الشركاء بنسبة حصصهم يف رأس املال ،(1)أفضل 

 . وبالتايل يضمن املساهم احلصول على القيمة الصحيحة حلصته

 م تنفيد أحدألن من املسلم أن فسخ العقد لعد، وال يعترب حل الشركة فسخا للعقد
غري أنه من املتعذر إستعمال نفس اإلستدالل  ،املتعاقدين إلتزامه يتأسس على فكرة السبب

فقد تطرأ ظروف خاصة حتول دون   ،أمام حاالت حل الشركة بدون خطأ من جانب الشركاء
 (2) .حتقيق اهلدف من تكوين الشركة

جييز لكل مساهم حق و  جنده يقر كأصل عام -وبالرجوع ملوقف املشرع ـ اجلزائري
طلب حل الشركة لتوافر أسباهبا؛ كأن ينخفض عدد املسامهني إىل أقل من احلد األدىن القانوين 

مكن  كما. من القانون التجاري 00مكرر 707ملدة تتجاوزعام وهذا ما أقره بنص املادة 
ة يف وثائق املساهم من هذا احلق إذا كان األصل الصايف للشركة قد خفض بفعل اخلسائر الثابت

 707طبقا لنص املادة -وهذا كأصل عام  -احلسابات إىل أقل من ربع رأس مال الشركة 
 . من القانون التجاري 01مكرر

هبذا؛يعترب طلب حل الشركة ألسباب قوية نص عليها املشرع وهي بذلك من النظام 
حق  وز للمسامهنيوال جيوز لنظام الشركة النص على تقييد ممارسةهذا احلق وبالتايل جي، العام

ويتعني ، حاجة إىل إستشارةاجلمعية العمومية دون أن تكون هناك فردية رفع هذه الدعوى بصفة
ـ وهو ما  .على احملاكم اإلستجابة إىل تقرير حل الشركة إذا توفرت أسباب قوية تربر ذلك

   .-نتطرق إليه يف الفرع الثاين

 

 

 

 

                                                 
1- Michel Germain, op.cit, 220. 

 .120مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص -2 
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 الفرع الثاني: أسباب دعوى حل الشركة:

شركة املسامهة ال تنقضي باألسباب اليت ترجع إىل اإلعتبار الشخصي كوفاة أحد  إن
الشركاء أو احلجر عليه أو إعساره أو إفالسه بل تستمر الشركة رغم توافر أحد هذه األسباب 

ال تنقضي بإرادة أحد املسامهني  -شركة املسامهة -كما أهنا لقيامها على اإلعتبار املايل وحده
ما على الشريك الراغب يف اإلنسحاب من الشركة إال أن يبيع سهمه فتنقطع صلته  إذ، الفردية

مع ذلك قد تنحل الشركة بناءا على طلب كل و  ،(1)بالشركة مع بقائها حافظة لكياهنا القانوين 
 . معين باألمر مبا فيهم املساهم مىت توافرت أسباهبا؛فما هي إذن هذه األسباب ؟

 أوال :إنخفاض عدد المساهمين إلى أقل من الحد األدنى القانوني: 

مبا فيهم  -جيوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناءا على طلب كل معين 
وجيوز  ،إذا كان عدد املسامهني قد خفض إىل أقل من احلد األدىن منذ أكثر من عام -املساهم

وال تستطيع إختاذ قرار حل الشركة ، ية الوضعهلا أن متنح الشركة أجل أقصاه ستة أشهر لتسو 
 . (2) إذا متت هذه التسوية يوم فصلها يف املوضوع

لكن ما هي األسباب اليت جتعل من عدد املسامهني ينخفض إىل أقل من احلد 
 القانوين؟

ميكن رد هذا السبب ملا يتمتع به املساهم من حرية يف التصرف يف أسهمه بتداوهلا 
الشركة؛ وهو املربر األكيد حنو إخنفاض عدد املسامهني إىل أقل من احلد األدىن واخلروج من 

 . القانوين يف شركة املسامهة

قد رد هذا األمر أو السبب لعدم تفاهم الشركاء مما يؤدي (3)غري أن القضاء الفرنسي 
ا بناءا وهذ .إىل إخنفاض عددهم إىل حد أقل من احلد القانوين للشركة وهوما يؤدي إىل حلها

من القانون الفرنسي والذي يفرتض بأن هناك إختالف  0270على ما إستنتجه من نص املادة 
                                                 

 .102طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، صمصطفى كمال  -1 
 من القانون التجاري 00مكرر 707لمادة -2 

3 - Yves Guyon,Droit des affaires ,op.cit,p209. 
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مستمر بني أعضاء جملس اإلدارة يعكس إنقسامات داخل اجلمعية العمومية ويتسبب يف عدم 
قيام هذه اهليئات بعملها لعدم بلوغ نصاب عدد األصوات اليت إشرتطها نظام الشركة لصحة 

 . القرار

تسائل عن مدى إمكانية وجود خالفات ترتك أثرها يف إدارة شركة (1)غري أن البعض 
فهي ال حتتاج إىل إمجاع الشركاء عند إختاذ ، املسامهة بإعتبارها تدار بنظام سيطرة األغلبية

فإنه ميكن ختطي اخلالفات بتعيني ، وإذا حدث إنقسام داخل أعضاء جملس اإلدارة، القرارات
ونظام األغلبية كفيل بإجياد ، وهكذا عدم التفاهم ال يشل حسن سري الشركة، من حيل حملهم

وملا كان الربح اهلدف األساسي الذي يعتمد عليه املسامهون عند تقدير . إدارة نشطة
وسبب إلتزام املسامهني بتكوين الشركة؛ فإن  للعقد وهو أحد األركان الرئيسية إنضمامهم لشركة

تحالة حتقيق غرض الشركة بنظر البعض هو السبب األساسي فقدان سبب وجودها أي إس
وهوما  بالتايل إخنفاض عددهم ألقل من احلد األدىن القانوينو  خلروج املسامهني من الشركة

حيث أجاز صراحة لكل مساهم طلب حل الشركة إذ أصبح الغرض (2)يرجحه املشرع الفرنسي 
املشرع اجلزائري سبب مطالبة املساهم يف حني رد  ،الذي أسست من أجله مستحيل التحقيق

إخنفاض عدد املسامهني إىل أقل من احلد األدىن القانوين للشركة وخسارة  ،حبل الشركة لسببني
 وهو ما سنتطرق إليه يف النقطة التالية:  ،ما يقل عن ربع رأس مال الشركة

 ثانيا: خسارة ما يقل عن ربع رأس مال الشركة:

بإعتباره الضمان ، ال إىل املسامهني طوال مدة بقاء الشركةاألصل الجيوز رد رأس امل
 غري أن ذلك ال يعين أن يظل رأس املال ثابتا على حاله دون املساس به، العام لديون الدائنني

ومن  (3) فقد تدعو الظروف إىل ختفيضه ألسباب معينة وقد إعرتف املشرع بذلك يف إطار شروط حمددة
وقد حرصت السياسة التشريعية على وضع حد  ،هذه األسباب تعرض الشركة خلسائر متتالية

                                                 

 .721محمد كمال درويش، المرجع السابق، ص -1 
2 - Alfred Jauffred,op.cit,p209. 

 027عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص -3 
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أدىن هلذه اخلسارة يف صورة نسبة معينة من رأس املال وهي نسبة تقل عن ربع رأس مال الشركة 
 . من القانون التجاري 02مكرر 707حبسب نص املادة

ملزم يف خالل  ،ملديرين حسب احلالةويف هذه احلالة يكون جملس اإلدارة أو جملس ا
بإستدعاء  األشهر األربعة التالية للمصادقة على احلسابات اليت كشفت عن هذه اخلسائر

، اجلمعية العامة غري العادية للنظر فيما إذا كان جيب إختاذ قرار حل الشركة قبل حلول األجل
السنة املالية الثانية على األكثر اليت بعد قفل  وإذا مل يتقرر احلل فإن الشركة تلزم يف هذه احلالة

من القانون  706تلي السنة اليت مت فيها التحقق من اخلسائر ومع مراعاة أحكام املادة 
التجاري واليت تقر ختفيض رأس مال الشركة بقدر يساوي على األقل مبلغ اخلسائر اليت مل 

األصل الصايف بقدر  -أي أجل السنة-إذا مل جيدد يف هذا األجل ، ختصم من اإلحتياطي
 . يساوي على األقل ربع رأس مال الشركة

على أنه إذا مل يعقد إجتماع اجلمعية العامة ومل تعقد هذه اجلمعية إجتماعا صحيحا 
فإنه جيوز لكل معين أن يطالب أمام العدالة حبل الشركة ـ مبا فيهم ، بعد إستدعاء أخري

هذا مامل حتول الشركة يف ظرف نفس األجل أي أجل سنة إىل شركة ذات شكل  -املساهم
 (1) .آخر

خنلص من ذلك إىل أنه بالرغم من تقرير حق املساهم يف رفع دعوى حل الشركة فإن 
هذه الدعوى من الواضح أهنا ال تكفي كوسيلة حلماية مصاحله فيها وال يستعان هبا إال على 

، إذا مل تكن هناك وسائل أخرى متاحة ميكن الرجوع إليها إحتياطيةبصفة و  سبيل اإلستثناء
وإذا مت اللجوء إليها ميكن للجمعية العمومية أن حتد من سرياهنا إذا متكنت من جتاوز 

فإنه يستطيع تفاديها باحلكم بتعيني ، إنقساماهتا وحىت يف حالة طرح مسألة حلها على القضاء
كما ميكنه   األخص إذا كانت الشركة مزدهرةو  ة الشركةحلل األزمة داخل إدار  مدير مؤقت

مبعىن آخر ال جمال  ،إستبعادا إلحنالهلا، كإجراء قانوين من حتويلها إىل شركة ذات شكل آخر

                                                 

 من القانون التجاري.  0فقرة 706المادة -1 
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هلذه الدعوى إال يف حالة تقصري هيئات الشركة وعجزها عن القيام بوظائفها؛ بإختصار طاملا 
 . مة وباقية يظل حق املساهم يف هذه الدعوى مستبعداسلطة إختاذ القرار يف شركة املسامهة قائ

قد تنحل الشركة قبل إنقضاء أجلها بطريق اإلدماج واإلنفصال؛ ؛وما جتدر اإلشارة إليه
 . فما تألثري ذلك على حقوق املسامهني؟

اإلندماج هو ضم شركتني أو أكثر قائمتني من قبل إما بإدماج إحدامها يف األخرى أو 
  (1) .جديدة بطريقة اإلنفصالبتأليف شركة 

املندجمة متحدة يف الغرض لتوفري و  ويشرتط يف اإلندماج أن تكون الشركات الداجمة
احلكمة من اإلندماج وهي حتقيق تركز املشروعات مبا يرتتب على ذلك من إهناء حالة املنافسة 

كة الداجمة فال جيوز توحيد اإلدارة وتقوية إنتماء الشر و  القائمة بينهما وخفض النفقات العامة
 . اإلندماج بني عدة شركات متباينة الغرض إلنتفاء احلكمة من اإلندماج يف هذه احلالة

األول هو إندماج شركة املسامهة يف شركة قائمة موجودة من  ؛واإلندماج على نوعني
والثاين هو إندماج شركة املسامهة يف شركة  .يسمى هذا النوع اإلندماج بطريق الضمو  قبل

 . جديدة ويسمى اإلندماج بطريق املزج

يتضمن اإلندماج يف هذه و  موجودة من قبلو  فقد تندمج شركة املسامهة يف شركة قائمة
 احلالة عمليتني :

وهي إنقضاء الشركة املسامهة املندجمة : ويلزم لذلك صدور قرار من ، األوىل -0
 . حل الشركة قبل إنقضاء أجلهاو  (2)اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على اإلندماج 

ومن مث جيب على الشركة الداجمة أن  هي زيادة رأس مال الشركة الداجمة؛و الثانية-0
ختضع للقواعد املوضوعية اخلاصة بزيادة رأس املال؛ فيلزم صدور قرار من اجلمعية العامة غري 

ويؤول رأمسال  املندجمة العادية بزيادة رأس املال وهذه الزيادة تكون بقدر قيمة أصول الشركة
                                                 

 من القانون التجاري. 766المادة -1 
 من القانون التجاري. 0فقرة 760المادة  -2 
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 ويقع التوزيع بني الشركات املدجمةأو الشركات اجلديدة، نفس الشروط حسب الشركة املنفصلة
 (1) .الناجتة عن اإلنفصال حسب الشروط املقررة مبشروع اإلنفصال

وإمنا تؤسس شركة ، وقد تندمج شركة املسامهة ال يف شركة املسامهة وموجودة من قبل
وجتب موافقة اجلمعية العامة غري العادية لكل شركة ، فيها الشركات القائمةجديدة تندمج 

كما جتب مراعاةمجيع قواعد ،  على هذا اإلندماج ملا يضمنه من حل الشركة قبل إنتهاء مدهتا
 . الشهر يف الشركة اجلديدةو  التأسيس

األمر ال الشك أن هذا ؛أي كانت العملية اليت حنن بصددها اإلندماج أو اإلنفصالو   
ذلك أنه إن كان يسوغ حتقيق هذه العمليات املشار إليها بني ؛يؤثر على حقوق املسامهني

إال  (2)للشركة األساسية تعديل القوانني يف الشروط املطلوبة حسبو  خمتلف ذات شكل شركات
فال ميكن هلذه األخرية أن تتجاوز  ،أن ذلك وإن كان من إختصاص اجلمعية العامة غري العادية

حقوق املسامهني بزيادة تعهداهتم بتغيري شكل الشركة إذ ال يقرر ذلك إال مبوافقة مجيع 
وهو ما يعين أن حقوق املسامهني هي يف مأمن حىت ولو تعلق األمر  (3)املسامهني أي باإلمجاع 

 (4) .بإدماج الشركة أو إنفصاهلا

محايتها من القرارات التعسفية الصادرة عن اجلمعيات  تستدعي مصلحة الشركة ،أخريا
هذا بإبطال قراراهتا مىت  و  العمومية هلذا تقرر حق للمساهم يف ضمان إحرتام هذه املصلحة

من  ؛اإلتفاقيات النظامية الواردة بالقانون األساسي للشركةو  كانت خمالفة للنصوص القانونية
؛ (5)عام   امات املسامهني دون موافقة الشركاء كأصلذلك إبطال القرارات القاضية بزيادة إلتز 

ذلك أن إنضمام املساهم للشركة وإكتسابه صفة العضوية مرهون بإحرتام شروط العقد الواردة 
فكل إجراء من شأنه زيادة إلتزامات الشركاء بدون موافقتهم يعد  ؛بالنظام األساسي للشركة
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ومن مت  ؛كتغيري جنسية الشركة وما له من أثر يف تغيرياألحكام املطبقة على املسامهني  ؛باطال
احلرية  مببدأ ويف هذ ا مساس يف عقد الشركة مسبقا البنود املتفق عليهاو  خمالفة األحكام

هلذا تقرر للمساهم احلق يف ضمان إحرتام  ؛التعاقدية وبإستقرار العقود واإللتزامات النابعة عنها
 . النظام األساسي إحرتاما ملبدأسلطان اإلرادة روطش

كما أن إنضمام املساهم يف الشركة مينحه كذلك احلق يف البقاء فيها وال ميكن املساس 
هبذا احلق ما مل يرد نص قانوين أو إتفاقي بالنظام األساسي للشركة كشرط اإلسرتداد إذ من 

إلعتبار الشخصي يف شركة املسامهة وإن كان خالله يظهر ما لدور املبدأ التعاقدي يف إحالل ا
 ،هذا الدور يرتاجع مبباشرة املساهم حلقوقه يف حل الشركة وبطالهنا محاية ملصاحله الشخصية

هذا وإن كان حلول املساهم حمل الشركة يف مباشرة دعوى املسؤولية املدنية على أعضاء جملس 
عتبار الشخصي على حق املساهم يف اإلدارة يعد مبثابة عقد وكالة له دور يف إدخال اإل

 . الشركة
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أن شركة املسامهة كيان يرتاوح بني العقد والنظام القانوين؛ فمن املقرر صار واضحا 
إذ ينشأ عنه شخص معنوي يكون له ، ولكنه ليس كبقية العقود، (1)أن الشركة عقد  ؛قانونا

هذا وإن  ، (2)وجود مستقل وشخصية قانونية تؤهله ليلعب دوره يف مسرح احلياة اإلقتصادية 
 ؛التعاقدي ويطفي الطابع النظامي على مثل هذا النوع من الشركاتكان البعض ينكر الطابع 

إال أن مواطن املفهوم التعاقدي تبدو جلية خصوصا عند احلديث عن احلقوق األساسية 
 ؛للمساهم؛ هذا األخري مبجرد إنضمامه لعقد الشركة تثبت له حقوقا بصفته شريكا فيها

النمو اإلقتصادي الذي تلحظه شركة و  تطورتستدعي محايتها وسريورة العمل هبا يف ظل الو 
وتضمينها  -كلما استدعت الضرورة-فسح دائرة اإلتفاق بني الشركاء على تنظيمها  ؛املسامهة

وهو ما يظهر بشكل ، ببنود يف النظام األساسي للشركة يف ظل السماح التشريعي بذلك
وجعله حال سابقا على احلل  واضح عندما أقر املشرع للشركاء اإلتفاق على طرق توزيع األرباح

القانوين من ذلك كاإلتفاق على جتزئة األرباح بني املسامهني حىت ولو مل تتم هذه التجزئة 
وكذلك اإلتفاق الذي مينح أحد الشركاء احلق يف احلصول على نسبة  ،بنسبة مسامهة كل فريق

وذلك ألن  ،لباقيمعينة من األرباح مث يشرتك بعد ذلك مع غريه من الشركاء يف إقتسام ا
األرباح توزع على كل الشركاء أو كما لو مت اإلتفاق على ختصيص جزء من األرباح ألسهم 

وذات األمر  ،األفضلية مثال؛ وبعد ذلك يوزع الباقي على كل األسهم مبا فيها أسهم األفضلية
سمة ينطبق على السماح باإلتفاق على توزيع صايف موجودات الشركة بطريق القسمة أو الق

دون التخلي عن اجلانب التنظيمي اخلاص بطابع شركات املسامهة ملا يتطلبه من -اإلتفاقية 
 . ضرورة تدخل املشرع لتنظيمها بتقرير أحكام عامة للتصفية

وال شك أن من شأن ذلك ـ أي اإلتفاق يف النظام األساسي للشركة ـ إدخال اإلعتبار 
فإذا كان هذا ؛يتعلق األمر حبق تداول األسهموخصوصا عندما  ،الشخصي يف شركة املسامهة
إال أنه جيوز اإلتفاق على شرط  ؛السمة البارزة يف شركة املسامهةو  األخري من خصائص السهم

املسامهني اجلدد وحلوهلم حمل املسامهني القدامى املتنازلني عن األسهم وهو  املوافقة على إنضمام
الغري املتعاملني معها من و  الشركاء فيهاو  لشركةإتفاقي من شأنه محاية مصلحة او  شرط نظامي
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 درجة القيود اإلتفاقية إىل تصل هذه أال لكن على شرط ،دخول مسامهني يهددون مصاحلهم
 . يف التنازل عن أسهمه املساهم حق مصادرة

بل إن من شأن اإلتفاقيات الواردة على احلق يف  ؛وال يقف األمر عند هذا احلد
ثر التعاقدي بني الشركاء وإدخال نوع من اإلعتبار الشخصي بينهم مبا التصويت من ترتيب األ

مباشرة و  يسمح من إستبعاد ظاهرة عزوف املسامهني عن احلضور إلجتماعات اجلمعية العامة
ومن ذلك إتفاقهم على التصويت يف إجتاه معني مع ترك حرية اإلختيار  ؛سلطاهتم يف اإلدارة

 . -فهو إتفاق يتماشى مع املفهوم التعاقدي ويراعي اجلانب النظامي يف شركة املسامهة -
فإن إنضمام املساهم للشركة وإكتسابه صفة العضوية مرهون بإحرتام  ؛زد على ذلك

شروط العقد الواردة بالنظام األساسي للشركة؛ فكل إجراء تتخذه اجلمعية العمومية غري العادية 
امات الشركاء دون موافقتهم على ذلك يعد باطال كأصل عام؛ كتغيري جنسية بشأن زيادة إلتز 

البنود و  الشركة وماله من أثر يف تغيري األحكام املطبقة على املسامهني ومن مت خمالفة األحكام
ويف هذا مساس مببدأ احلرية التعاقدية وبإستقرار العقود  ،املتفق عليها مسبقا يف عقد الشركة

هلذا تقرر للمساهم احلق يف ضمان إحرتام شروط النظام األساسي  ،لنابعة عنهاواإللتزامات ا
إحرتاما ملبدأ سلطان اإلرادة ويف ذلك إدخال لإلعتبار الشخصي لكل مساهم يف التمسك 

كما تظهر بوادر اإلعتبار الشخصي عند احلديث عن احلق يف البقاء  ،الدفاع عنهو  هبذا احلق
يتحقق للشخص مبجرد ؛ثابتا مانعا من الغرياملمكن املساس بهفإذا كان هذا األخري حقا 

الذي يشبه و  إنضمامه للشركة؛ إال أنه جيوز ترتيب شروط إتفاقية عليه من ذلك شرط اإلسرتداد
شرط املوافقة على تداول األسهم فهذا األخري هو وسيلة للشركة ملنع دخول شخص غري 

ألشخاص وأصبح غري مرغوب فيه فيكون وقياسا على ذلك فإذا دخل أحد ا ؛مرغوب فيه
 . بإستطاعة الشركة فصله

على أنه إذا كانت القوانني األساسية للشركة مصدرا إلرادة املسامهني يف تقرير اإلعتبار 
هذه  محاية عن إال أن الواقع العملي يثبت تراجعها ؛الشخصي على حقوقهم يف الشركة

الذي تعرفه شركة املسامهةـ فمثال رغم اإلعرتاف حبق النمو و  ـ خصوصا أمام التطور (1)احلقوق 
فإن تقرير توزيع هذه األرباح أصبح مرتوكا  ،األرباح احملققة سنويا املساهم يف احلصول على

                                                 

 .10عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص -1 
 



 خاتمة

 258 

وال يصري املساهم صاحب حق فيها إال بعد صدور قرار اجلمعية العمومية  ،لتقدير الشركة
ققة وتتصرف فيها حبرية شبه كاملة وختصصها بذلك إذ أصبحت الشركات تستأثر باألرباح احمل

فال ختصص له إال مبالغ  ،يف حني جرد املساهم من حق احلصول على الربح ،لنموها وتطورها
باإلضافة إىل ذلك فقد  ،زهيدة هي أقرب إىل الفائدة أو اهلبة مقابل حصته يف رأس املال

صيصه من أرباح قابلة للتوزيع  أصبحت هناك فئات أخرى تشارك املسامهني يف إقتسام ما مت خت
 . وصندوق اإلعانات اإلجتماعية ،كالعاملني

أما تربير أن تكوين اإلحتياطات ـ خصوصا منها النظامية ـ يؤدي إىل زيادة أصول 
وبالتايل حيقق املساهم رحبا يف كل وقت يقرر فيه التنازل عنها؛  ،الشركة وإرتفاع أسعار األسهم

 حكم يف أسعار األسهم يعود إىل الربح السنوي الذي حتققهفإن ذلك غري صحيح ألن الت
إىل أن هذه امليزة إذا حتققت فإهنا  باإلضافة ،لظروف سوق األوراق املالية وخيضع ،الشركة

تتحقق مرة واحدة وتقتضي من املساهم اخلروج من الشركة ـ مما يؤثر على حقه يف البقاء يف 
 . الشركةـ

فإن ذلك ال يتحقق من  ،عند التصفية لإلحتياطياتاملساهم  إسرتداد وخبصوص أن
مع األخذ يف اإلعتبار أنه إذا تقرر  ،ألن الشركات أصبحت غري قابلة للتصفية ؛الناحية العملية

ومل تعد تنتج  ،تصفيتها فإهنا ال تنقضي إال إذا أصبحت غري مستفيدة من تنفيذ أنشطتها
وتبلى  ،تنقلب خالهلا األسعار ،لعدة عقود وفيما عدا ذلك فإن حياة الشركة تستمر ،أرباحا

فاملساهم ال يستطيع املطالبة بتصفية  ،وذلك يفقدها قيمتها إىل حد كبري ،أصوهلا بفعل التطور
الشركة أو التصرف يف أحد أصوهلا يف الوقت املناسب رغم أن تصفيتها تكون أكثر رحبية 

وأن التصرف يف أحد أصوهلا حيقق رحبا   ،أحيانا فيما إذا إستمرت يف ممارسة نشاطها املتدين
 ،ألن هذه املسألة ختضع إىل تقدير هيئات الشركة ،به يف رأس املال أفضل من اإلحتفاظ

وأن املساهم يفقد حق امللكية يف  ،بصرف النظر عن دافع الربح لدى املسامهني يف أصوهلا
 تنفرد اجلمعيةو  عنويحصته من رأس املال مبجرد اإلكتتاب فيها لتستقر يف ذمة الشخص امل

بصرف النظر عن رضا  ،والتصرف فيها كلها أو بعضها هلا املناسب بتقرير اإلستخدام العمومية
 . أو علم املساهم هبا

 كذلك إذا كان حق التصويت يظهر يف صورة آلية تستخدم كأداة لدوام السلطة
إال أن الواقع العملي والقانوين كشف عن وجود أسهم تستبعد احلق يف  ؛النفوذ يف الشركةو 
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التصويت أي أسهم بدون احلق يف التصويت كأسهم األولوية أو أسهم اإلمتياز واألسهم اجملزئة 
كما أن إتفاقيات التصويت بالرغم من  ،(1) إىل شهادات اإلستثمار من دون احلق يف التصويت

هائلة وهلا تأثري مباشر على مصري الشركة فإن القانون مل ينظمها على أهنا متثل قدرة إقتصادية 
 .وهبذا تنعكس األمهية حلق التصويت ،حنو كاف

فلم يعد ميارس دوره   ،بإختصار ليس للمساهم سوى وجود قانوين يف الشركة كشريك
ال ميلك ـ ميكن القول أنه أصبح و  ،ومل حيضى حبقوق مالية وإدارية باملعىن الدقيق هلا ،كشريك

أنه مل يتلقى من الربح عن طريق سهمه إال حقا نظريا ليس و  يف احلقيقةـ أدىن سلطة يف الشركة
 ،إدارهتا بأي يد تكونو  لذلك ليس مستغربا بأن ال يبايل مبصري الشركة ،له عالقة حبق امللكية

 . لدرجة أنه صارجيهل حىت ماهية نشاطها

كز املساهم القانوين يف الشركة إىل خطئه وال وال يرجع هذا التغيري الذي طرأ على مر 
وإمنا جيب تفسري هذا الرتاجع لإلعتبار الشخصي له يف الشركة  ،لنقص يف روح املبادرة لديه

إذ أصبحت عبارة عن كيان مستقل أو  ؛على ضوء التحول الذي طرأ على مفهوم الشركة ذاته
ال إنتاج الثروات أو توزيع جتمع يفرض نفسه أي أصبحت عبارة عن تقنية لشكل من أشك

اخلدمات؛ فهي تقتصر على توفري التنظيم القانوين الالزم لوجود املشروع وتعرب عن و  السلع
وإن كانت ال متس باملبادىء ، الميكن تفسريها يف إطار الشركة عقد ،مصاحل فئات خمتلفة

 . اية حقوقه يف الشركةإال أهنا تؤثر على مركز املساهم القانوين يف مح ،األساسية لعقد الشركة
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 القرآن الكرمي برواية ورش عن نافع.-
 قائمة المراجع

 

 أوال : المراجع باللغة العربية
التجارية يف القانون املصري املقارن ، شركة املسامهة ، دار الفكر  أبو زيد رضوان ، الشركات-

 العريب ،مصر، بدون تاريخ النشر.
  .6002أمحد الورفلي ، توزيع أرباح الشركات التجارية ، املكتب اجلامعي احلديث،مصر،-
أمحد حلمي مجعة ، دراسات و حبوث يف احملاسبة املالية ، أساسيات احملاسبة يف شركات -
 .  8991دار الصفاء للطباعة و النشر والتوزيع ،األردن،  ملسامهة ،ا

اجلامعية ، مصر ،  ـ أمحد حممد أبو الروس،املوسوعة  التجارية احلديثة ، اجلزء األول ، الدار
6002 . 

أمحد حممد حمرز ، النظام القانوين لشركات املسامهة ، النسر الذهيب  للطباعة ، يسرى حسني -
 . 8992مصر ، إمساعيل ، 

البستاين يوسف سعيد ، قانون األعمال و الشركات، منشورات احلليب احلقوقية،لبنان ،  -
6002 . 

 . 6001أعراب بلقاسم،القانون الدويل اخلاص اجلزائري، اجلزء الثاين، دار هومة، اجلزائر،-
 و التوزيع ،للنشر  أكرم ياملكي، القانون التجاري  ،الشركات دراسة مقارنة  ، دارالثقافة-
 .6001األردن ، 
أسامة نائل احمليسن ، الوجيز يف الشركات التجارية و اإلفالس، دار الثقافة للنشروالتوزيع ، -

 . 6001األردن ، 
الثاين ، دار النهضة  أكثم اخلويل ، قانون التجارة اللبناين املقارن ـ الشركات التجاريةـ ، اجلزء-

 . 8911العربية ، مصر،  
 . 8999قة ، شرح قانون اإلجراءات املدنية ، دارهومة ، اجلزائر،أمحد سو -
أمحد شكري السباعي ، الوسيط يف القانون التجاري املغريب و املقارن شركات األموال ، اجلزء -

 . 8992بدون دار النشر ،  ،السادس
وهبة ،بدون سنة إمساعيل غامن ،النظرية العامة لإللتزام ، مصادر اإللتزام ، اجلزء األول،مكتبة -

 النشر.
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 . 8918إمساعيل غامن ، احلقوق األصلية ، بدون دارالنشر ، مصر، -
 إلياس ناصيف ،الكامل يف الشركات التجارية  ، اجلزء الثاين ، منشورات عويدات ، -

  .8916لبنان ، 
 للنشر   بشرى خالد تركي املوىل ، إلتزامات املساهم يف شركة املسامهة،دار احلامد-

 . 6080األردن ،، لتوزيعو ا
  محر العني عبد القادر ، النظام القانوين لتأسيس شركة املسامهة ،دار اجلامعة  -

 .  6082مصر ،  اجلديدة للنشر ،
 جبار حمفوظ ، األوراق املالية املتداولة يف البورصات و األسواق املالية، اجلزء الثاين ، -

 . 6006اجلزائر ،  دار هومة ،
البدري حممدين ، املبادىء العامة يف القانون التجاري ، داراجلامعة اجلديدة جالل وفا -

 . 8991مصر ،   للنشر ،
 خالد أمني عبد اهلل ، إمساعيل إبراهيم الطراد ، إدارة العمليات املصرفية ،دار وائل -

 6002للنشر ، األردن ، 
 . 6001،صفوت هبنساوي ، الشركات التجارية ، دار النهضة العربية ،مصر-
 اجلامعية ،  فريد العريين ، هاين حممد دويدار ، قانون األعمال ،دار املطبوعاتحممد  -

 . 6006،مصر

 . 8911حممد كامل ملش ، موسوعة الشركات ، بدون دار النشر ، مصر، -
 مسري الصبان عبد اهلل العظيم ، احملاسبة املالية يف شركات األموال، الدار اجلامعية ،  حممد-

 . 6000،  مصر
 . 8992حممد صاحل ،شرح القانون التجاري، اجلزء األول، بدون دار النشر،مصر،  - 
حممد فريد العريين ، الشركات التجارية ،املشروع التجاري اجلامعي بني وحدة اإلطار القانوين -

 . 6002وتعدد األشكال ، دار اجلامعة اجلديدة،مصر،
 . 6006تجاري ، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان ،حممد السيد الفقي، مبادىء القانون ال-
،  بدون دار النشرحممد سلمان الطماوي، نظرية التعسف يف إستعمال السلطة، الطبعة الثالثة،-

 . 8996مصر، 
حممد وحيد  الدين سوار ، شرح القانون األردين ، احلقوق العينية األصلية، أسباب كسب  -

 . 8992للنشر و التوزيع ،األردن، امللكية ، مكتبة دار الثقافة 
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حممد توفيق سعودي،القانون التجاري الشركات التجارية، اجلزء الثاين،داراألمني للطباعة ،مصر ، -
8991 . 

حممد كمال درويش، أساسيات متطورة وأحكام عامة يف شركات األشخاص  شركات -
 . 8992األموال وشركات التأمني ، دار اخللود ، لبنان ،

سيد  وهبة ، مصر،  مصطفى منصور ، حق امللكية يف القانون املدين املصري،مكتبة منصور-
8911. 

حمسن شفيق ،الوسيط يف القانون التجاري املصري ، اجلزء األول ، الطبعة الثانية ، مصر ، -
8911. 

 . 8992كمال طه، أصول القانون التجاري،الدار اجلامعية للطباعة والنشر،مصر، مصطفى-
اجلامعية ، اجلزائر ،  نادية ،شركات األموال يف القانون اجلزائري ، ديوان املطبوعاتفضيل -

6002 . 
احلليب احلقوقية ، األردن ،  فاروق إبراهيم جاسم ، حقوق املساهم يف شركة املسامهة، منشورات-

6001 . 
 . 8992فايز نعيم رضوان ، الشركات التجارية،جامعة املنصورة ، مصر،-
بريوت، لبنان،  سامي، شرح القانون التجاري، اجلزء الرابع ، دار مكتبة الرتبية، فوزي حممد-

8991. 
دار النشر ،  مصطفى كمال طه  ، القانون التجاري، اجلزء األول ، الطبعة الثانية ، بدون-

 مصر ، بدون سنة النشر.
املصريف اجلزائري ،  النظاماملصريف ـ النظرية العامة للقانون املصريف ـ  لشعب،القانون حمفوظ -

 . 6008املطبعية، اجلزائر،  املطبعة احلديثة للفنون ،العقود املسؤولية املصرفية
األشخاص  مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، األحكام العامة يف الشركات ، شركات-

 . 6001وشركات األموال ،أنواع خاصة من الشركات، دار املطبوعات اجلامعية، مصر ، 
صر، مصطفى كمال وصفي ، القضاء املصري يف مسائل شركة املسامهة، بدون دار النشر، م-

8992. 
 . 8992علي حسن يونس ، الشركات التجارية، دار الفكر العريب ،مصر،-
القانونية ، مصر ،  عماد حممد أمني السيد رمضان ، محاية املساهم يف الشركة ، دار الكتب-

6001 . 
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كسب  امللكية ،  لسنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد،أسبابعبد الرزاق أمحد ا-
 . 8991منشورات احلليب احلقوقية،لبنان ،  ،اجلزء التاسع  الطبعة الثالثة

 . 8992مصر،، علي شخانبة، النظام القانوين لتصفية الشركات التجارية،بدون دار النشر-
القرارات التعسفية الصادرة عن اجلمعيات العامة عبد الفضيل حممد أمحد، محاية األقلية من -

 للمسامهني، مكتبة اجلالء، مصر،بدون سنة النشر.
التجارية،  عزيز العكيلي، القانون التجاري ، األعمال التجارية والتجار و املتجرو الشركات-

 . 8991األوراق التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، مصر ،
 بلحسن البلبش و اجلياليل بن احلاج حييا، القاموس اجلديد للطالب، علي بن هادية ،-

 . 8998معجم عريب مدرسي الفبائي، املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،
 ،  عباس حلمي املنزالوي، القانون التجاري ،الشركات التجارية،ديوان املطبوعات اجلامعية-

 . 8996اجلزائر،
اإللتزام بوجه عام ،اجلزء  الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، نظريةعبد الرزاق أمحد السنهوري، -

 . 8991الثالث،منشورات احلليب لبنان ،
دار  ،عباس مصطفى املصري، تنظيم الشركات التجارية، شركات األشخاص،شركات األموال-

 . 6006مصر ،  اجلامعة اجلديدة للنشر، 
اإلسالمي ، املؤسسة  وء القانون الوضعي و الفقهعلي ندمي احلمصي ، شركات املسامهة يف ض-

 . 6002اجلامعية للدراسات والنشر و التوزيع ،لبنان،
 . 6000عمورة عمار، الوجيز يف شرح القانون التجاري اجلزائري ، دار املعرفة، اجلزائر ،-
 إمساعيل ، عزت عبد القادر ، الشركات التجارية، النسر الذهيب للطباعة يسرى حسن-
 . 6000مصر ، 
علي العريف ، شرح الشركات يف مصر ، الطبعة الثانية ، مكتبة اجلالء اجلديدة، مصر ، -

8991 . 
علي البارودي ، حممد السيد الفقي ، القانون التجاري ، األعمال التجارية، التاجر،األموال -

بوعات اجلامعية ، التجارية  ،عمليات البنوك و األوراق التجارية، دار املطالتجارية الشركات 
 . 8999مصر، 

النهضة العربية ،  علي الزيين، أصول القانون التجاري ، اجلزء األول، الطبعة الثانية ، مكتبة-
 . 8992مصر ، 
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عبد الفضيل حممد أمحد ، محاية حقوق األقلية من القرارات التعسفية الصادرة من اجلمعيات -
 نة النشر.العامة للمسامهني ،مكتبة اجلالء مصر،بدون س

 . 8992مسيحة القليويب ، الشركات التجارية ، اجلزء الثاين ، دار النهضة العربية، مصر ، -
ـ وجدي سلمان حاطوم ، دور املصلحة اجلماعية يف محاية الشركات التجارية،منشورات احلليب 

 . 6001احلقوقية ، لبنان ، 
 املطبوعات  اجلزائري، ديوانعلي علي سليمان،مذكرات يف القانون الدويل اخلاص -

 . 6002اجلامعية ،اجلزائر،
عبد احلميد الشواريب ، موسوعة الشركات التجارية ، شركات األشخاص واألموال و -

 . 8991اإلستثمار ، منشأة املعارف ، مصر،
عليان شريف وفائق شقري ورياض احلليب وحممد الباشا،مبادىء القانون التجاري،الطبعة -

 . 6000ة عمان ، األردن ،األوىل، مطبع
 . 8991علي العريف ، شرح الشركات يف مصر ،مطبعة أطلس ،مصر، -
 . 8992غامن حممد غامن ، احلماية اجلنائية لإلدخار العام، بدون دار النشر،مصر،-
 غادة أمحد عيسى ،اإلتفاقيات بني املسامهني يف شركة املسامهة، املؤسسةاحلديثة للكتاب ، -

  .6001 ،لبنان
 املطبوعات علي علي سليمان،مذكرات يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري، ديوان-
 . 6002اجلامعية ،اجلزائر، 
 عبد احلميد الشواريب ، موسوعة الشركات التجارية ، شركات األشخاص واألموال -

 . 8991و اإلستثمار ، منشأة املعارف ، مصر،
 الباشا،مبادىء القانون التجاري،عليان شريف وفائق شقري ورياض احلليب وحممد -

 . 6000الطبعة األوىل، مطبعة عمان ، األردن ،
 . 8991علي العريف ، شرح الشركات يف مصر ،مطبعة أطلس ،مصر، -
 . 8992غامن حممد غامن ، احلماية اجلنائية لإلدخار العام، بدون دار النشر،مصر،-
 احلديثة للكتاب، شركة املسامهة، املؤسسةغادة أمحد عيسى، اإلتفاقيات بني املسامهني يف -
  .6001 ،لبنان 
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 ثالثا : الدوريات 
 أـ مذكرات: -

حممد مريغين، نظرية التعسف يف إستعمال احلقوق اإلدارية، رسالة دكتوراه، جامعة عني   -
 . 0000الشمس، مصر، 

يعقوب يوسف صرحوه، األسهم وتداوهلا يف شركات املسامهة يف القانون الكوييت رسالة 
 .0000دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، 

ة املسامهة، دراسة مقارنة، اجلزء األول، حممد عمارتيبار، احلقوق األساسية للمساهم يف شرك -
 . 0002رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، جامعة عني الشمس كلية احلقوق، مصر، 

حلوش فاطمة الزهراء، املركز القانوين للمساهم يف شركة املسامهة، رسالة ماجستري، كلية  -
 .0220- 0220احلقوق والعلوم السياسية، سيدي بلعباس، 

بن غالية مسية فاطمة الزهراء، حرية املساهم يف التنازل عن األسهم، رسالة ماجستري، جامعة  -
 . 0222- 0227بو بكر بلقايد، كلية احلقوق تلمسان، 

بلقايد كميلة، حق التصويت يف اجلمعيات العامة يف شركات املسامهة، رسالة  ماجستري،  -
 . 0220- 0222جامعة أبوبكر بلقايد، كلية احلقوق، تلمسان، 

 :المقاالتب ـ 

 *باللغة العربية:

 ،جملة الدراسات القانونية ،محاية أقلية املسامهني يف شركات املسامهة ،أمحد بركات مصطفى -
 06العدد ،0006، مصر ،كلية احلقوق،  جامعة أسيون

خمرب  ،القانونية جملة الدراسات ،مدى حرية املساهم يف التصرف يف أسهمه ،بوعزة ديدن -
، 0227 ،تلمسان ،كلية احلقوق ،جامعة أبوبكر بلقايد ،القانون اخلاص األساسي

 . 20العدد
 ،القانون اجلزائري قواعد توزيع األرباح وحتمل اخلسائر يف الشركات التجارية يف، فتات فوزي -

، 0226، تلمسان ،كلية احلقوق ،جامعةأبوبكر بلقايد ،اإلداريةو  جملة العلوم القانونية
 . 26العدد
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جملة العلوم القانونية واإلدارية  ،احلماية اجلبائية للمتعاقدين يف البورصة ،حممد زالجي -
  27العدد، 0227، تلمسان ،كلية احلقوق ،جامعة أبوبكر بلقايد، والسياسية

جامعة ، القانونية جملة الدراسات، مدى احلرية التعاقدية يف الشركات التجارية ،يوسف فتيحة -
 . 26العدد، 0227 ،تلمسان ،كلية احلقوق،  يدأبو بكر بلقا

 

 *باللغة الفرنسية:
 
 - BoussoumahMohamed,L’entreprise publique étatique socialiste, 
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-P. Didier,La compétence législative du droit cmmercial, Revue 

trimestrielle de droit commercial, paris, 1975 . 
-Xavier delpech ,Les actions ,Encyclopédie Juridique de droit 

Commercial, Dalloz,1995 . 
-Y.chartier,L’evolution de l’engagement des associers,Rev,social 

Paris,1980 . 
-Y.Reinhard ,Les clauses de préférence et de préemption en cas 

de cession entre actinnaires,Rev. Jur. com,nov,1990.  
-Yves Guyon,L’assemblés d’actionnaires, Rev. soc ,Dalloz, 
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 رابعا:النصوص القانونية:
 

املعدل و املتضمن قانون اإلجراءات املدنية ،0066جويلية 2املؤرخ يف  076- 66األمررقم  -
املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و  0222فرباير 07املؤرخ يف 20-22املتمم بالقانون رقم

 اإلدارية.
 . متممو  املتضمن القانون املدين معدل ،0077سبتمرب 06املؤرخ يف  72-77األمررقم  -
 . املتضمن القانون التجاري، 0077سبتمرب 06املؤرخ يف 70-77األمررقم  -
 . املعدل واملتمم للقانون التجاري 0001افريل 07املؤرخ يف  22-01املرسوم التشريعي رقم -
املتضمن تطبيق أحكام و  0007سبتمرب 01املؤرخ يف  612-07املرسوم التنفيذي رقم  -

 . 22العدد ،ر، ج، القانون التجاري املتعلق بشركات املسامهة والتجمعات
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 الملخص
مع تعد شركة املسامهة النموذج األمثل لشركات األموال ؛وهي  احملور األساسي لتجميع رؤوس األموال ؛و بالتايل تكوين رأس مال ضخم يتناسب      

جلزء من رأس النشاط اإلقتصادي الذي تسعى إىل ممارسته لتحقيق أهدافها ؛ من خالل إشرتاك املسامهني يف تكوينه مقابل أسهم تصدرها الشركة كتمثيل 
 هم يف إدارة الشركة و كذا مسؤوليتهم احملدودة فيها .تماهلا متنحهم حقوقا تثبت شراكتهم وعضوي

را مضاربا يهتم غري أن املسؤولية احملدودة النامجة عن اإلعتبار املايل السائد يف شركات األموال و شركة املسامهة بشكل خاص ؛ جعلت من املساهم مستثم    
ال بنية املشاركة يف إدارة الشركة و تسيري أمورها ؛ وهو ما يتيح الفرصة جمللس اإلدارة يف  –بتداوله يف سوق املال كلما مسحت الفرصة لذلك  –م برحبية السه

يف إدخال اإلعتبا ر  فرض سياسته اخلاصة أمام غياب الدور الرقايب على أعماله ؛ هذا ما إستدعى إعتماد املفهوم التعاقدي لشركة املسامهة وما له من دور
ك ودون إهدار الشخصي على حقوق املسامهني يف الشركة وتوفري احلماية القانونية للشركاء و الغري املتعاملني معها ؛ هذا يف ضوء السماح التشريعي بذل

 اجلانب التنظيمي السائد يف هذا النوع من الشركات .
 ية التعاقدية، اإلعتبار املايل ، اإلعتبار الشخصي ،النظام األساسي.،مبدأ احلر  : احلقوق األساسية للمساهمكلمات مفتاحية

Résumé 
La société anonyme représente le modèle parfait des sociétés de capitaux qui a pour objectif l،accumulation du 

capital par la mobilisation de son capital social vers la réalisation des objectifs pour lesquels elle a été crées. 

L،association des actionnaires à la vie de la société et dans la formation et dans le fonctionnement de la société au 

travers de la circulation des actions émises par celle-ci, créé des droits fondamentaux au profit de leur détenteur lui 

conférant les qualités d،associé et de membre des organes statutaires de la société. Cette délimitation détermine le 

niveau de la responsabilité de l،actionnaire dans la conduite de la société ; Principe qui anime le fonctionnement des 

sociétés de capitaux particulièrement la société anonyme. 

Le principe de la responsabilité limitée a confiné le rôle de l،actionnaire à celui de spéculateur enchérissant la parité 

des actions à travers leur négociabilité dans les marches financières sans se soucier des intérêts de la société et de sa 

vie sociale. Ce manque d،intérêt à la vie sociale a crée une situation ayant permis aux organes sociaux notamment le 

conseil d،administration d،agir sans consultation valable des actionnaires eu égard à la vacance de l،exercice du 

contrôle. 

Cette situation a induit à des ajustements renforçant le consensus contractuel établi par les pratiques des sociétés 

ayant autorisé l،introduction de considérations à caractère subjectif sur les droits des actionnaires aux fins de 

protection juridique des associes et des tiers opérant avec la société et a la lumière des aspirations légitimées et 

contenues dans le dispositif législatif sans omettre pour autant dans ce cadre l،aspect organisationnel ayant prévalu 

dans la formation et le fonctionnement de ce type de société. 

Mots clés :  

Les droits fondamentaux de l،actionnaire, le principe de la liberté contractuelle, le paramètre financier et le 

paramètre subjectif, les statuts de la société anonyme. 

 

Abstract 

The public limited company is the perfect model of limited liability companies whose objective the accumulation of 

capital through the mobilization of its capital towards achieving the objectives for which it was created. The 

association of shareholders in the life of society and in the formation and functioning of society through the 

circulation of shares issued by it, created fundamental rights for the benefit of the holder giving him the qualities of 

Partner and member of the statutory bodies of the company. This delimitation determines the level of responsibility 

of the shareholder in the conduct of society; Principle that animates the capital companies operating especially the 

limited company. 

The principle of limited liability is confined to the role of the shareholder than speculator bidding gender equity 

through their marketability in the financial markets without worrying about the interests of society and its social life. 

This lack of interest in social life has created a situation that allowed the governing bodies including the Board of 

Directors to act without valid consultation of shareholders in relation to the vacancy of the exercise of control. 

This situation has led to adjustments strengthening the contractual consensus reached by the practices of companies 

that have authorized the introduction of subjectivity to considerations on the rights of shareholders for the purpose 

of legal protection of associated and third parties operating with the company and the light and legitimized the 

aspirations contained in the legislative package without omitting provided the organizational aspect in this context 

that prevailed in the formation and operation of this type of company. 

Keywords : 

The basic shareholder rights, the principle of contractual freedom, financial and subjective parameter setting, the 

statutes of the company. 


