


 



 

 

                  11 



 

 

 

 

  
 

  احلمد  والشكر  أوال وآخرا.
  والشكر  على كل شيء.احلمد  

  وبعد:  
  أتوجه بعظيم الشكر واالمتنان ألبي وأمي وأخواتي.

ملا  األستاذ بوعزة ديدنثم أتقدم خبالص الشكر والتقدير لألستاذ املشرف على هذه الرسالة 
  العمل من خالل توجيهاته القيمة.  هبذاابداه من رعاية واهتمام 

مغربي و  مبوسات عبد الوهابو  من األساتذة تشوار جياليلوبعدها فالشكر موصول لكل  
  على تفضلهم بقبول مناقشة هذا العمل. قويدر

وباملناسبة ال أنسى ان أتقدم بالشكر اجلزيل لكل اساتذتي الذين سامهوا يف تعليمي يف كل 
  مراحل دراسيت.

 لك كل من قدم يل يد املساعدة من قريب او بعيد من اجل إمتام هذا العمل. كذ اشكر
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française, chambre civile). 
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Ca : Cour d’appel. 

Cass. Com : Cour de cassation chambre commerciale. 

Cass. Civ : Cour de cassation chambre civile. 

Cass. Crim : Cour de cassation chambre criminelle. 

Cass. Soc : Cour de cassation chambre sociale. 
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 F.S.J.E.G : Faculté des sciences juridiques économiques et de gestion. 

J .o. r. f : journal officiel de la république française. 

J . c . p : Juris classeur périodique. 
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Op. cit : ouvrage précité. 
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Rev. Mensuelle : Revue mensuelle. 
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ضمن رأس مال وجهد الفرد يت شكال فرديااختذ النشاط االقتصادي لإلنسان منذ ظهوره       
نسان بقصور شعور االبعد تتضافر فيه جهود واموال العديد من األفراد، فمجاعيا شكال و ،الواحد

ر أن يتمكن اجلهد الفردي افر اجلهود، اذ من النادحلاجة لتضظهرت ا بلوغ األهداف الكربىثروته عن 
لذلك حتول العمل الفردي مهما عظمت قوته من ان يقوم بإنشاء مشاريع اقتصادية وجتارية كربى، 

 عي على الشكل الفرديلعمل مجاعي عندما اجته الفكر اإلنساني حنو االشرتاك، فطغى الشكل اجلما
  . 1منذ بداية عهد الثورة الصناعية

 عن طريق اتفاق االفراد على أن يضع كل منهم رأمساله و  التضافر اجلماعي تولد عن هذا
ائتمانه من اجل حتقيق هدف مشرتك، ظهور شخصية معنوية قانونية جديدة مستقلة عن االفراد 

انبثقت الشركات التجارية املتنوعة اليت غزت خمتلف أوجه ف ،املكونني هلا و املتمثلة يف الشركة 
وتنافست األنظمة القانونية على اختالفها يف انتقاء القواعد اليت تضمن هلا التطور ، النشاط القتصادي

لدرجة اهنا أصبحت تتمتع بسلطة كبرية، ة الشركات التجارية يوالرواج، بل ولقد تعاظمت أمه
االجتماعي  قابتها حتى ال تنحرف عن هدفها وتصبح أداة لالستغاللفتدخلت الدولة للسهر على ر

   .2أو للسيطرة السياسية
                                                           

  . 103، ص 2006الياس حداد، القانون التجاري، بري بحري جوي، منشورات جامعة دمشق، سوريا،  1 
 .07، ص 2010التجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  الشركات ،العرينيمحمد فريد  2 
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منذ ظهورها عبارة عن  اىل جانب كوهنا ،1تعترب الشركة من الناحية القانونية عبارة عن عقد        
الشركاء، وأمام  شخصيةعن  مستقال اقانوني اشخص معنوي يتولد عن ذلك العقد ويكتسب كيان

يعد مفهوم العقد قادرا على االحاطة  مل واالجتماعيةالتطور الكبري الذي طرأ على احلياة االقتصادية 
ت عملية أدلعقد، وان عوامل خارجية أملتها ضرورات على تكوين ابكل اآلثار القانونية اليت ترتتب 

مع االحتفاظ بفكرة العقد يف الشركة التنظيم القانوني  اىل تدخل املشرع بطريقة آمرة فتم تغليب فكرة
   .2 التجارية
ال بد ان يؤدي لتوسيع اهلياكل  واملنافسة احلرة واالنفتاحالليربالية  تجه حنوان االقتصاد الذي ي        

يف الشركات التجارية  القانونية خاصةنظرا لتطور العالقات  االقتصادية و تطوير األنظمة القانونية،
مما أدى  لتدخل املشرع بطريقة آمرة باألخص  للشركة،الطبيعة الذاتية من هذا التطور استمد ث يح

تعدد النصوص القانونية  ،3 يتبني لنا بوجه عام من خالل القانون التجاريفيف مادة الشركات التجارية، 
شركاء واملسريين فيها ال إلرادةركة و املقيدة حكام املنظمة للشمرة اليت حتتوي على جمموعة من األاآل

  الشركة التجارية. العالقات القانونية اليت تتم يف ضمانا ومحاية ملصلحة الطرف الضعيف يف
يقسم النظام العام االقتصادي اىل قسمني يتمثل األول يف النظام العام االقتصادي التوجيهي         

أنظمة ال تتعارض مع تلك األهداف، االقتصاد الوطين من خالل اجياده الذي يهدف اىل حتقيق اهداف 
أما القسم الثاني فيتمثل يف النظام العام احلمائي الذي يتكون من جمموعة من القواعد القانونية اليت 

، حيث يعكس هذا التقسيم واقع التشريع الذي يهدف كل األطراف حتقيقا للعدالة هتدف اىل محاية

                                                           
، المعدل 1975سبتمر26المؤرخ في  58-75من االمر رقم  416المادة  التعاقدي للشركة فيالتصور احتفظ الشرع ب1 

رغم  و ذلك ، 78عدد  .رالمتضمن القانون المدني، ج 2007ماي  13المؤرخ في  05-07والمتمم بالقانون رقم 
لمحدودة ذات الشخص التطور الذي أصاب مفهوم الشركة التجارية خاصة بعد االعتراف بالمؤسسة ذات المسؤولية ا

  الواحد.
، منشورات الحلبي الحقوقية، 1الوافي في أساسيات التجارة و التجار، ط  ،سعيد يوسف البستاني، علي شعالن عواضة 2 

  . 183، ص 2011لبنان 
، 2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15سبتمبر، المعدل والمتمم بالقانون رقم  26المؤرخ في  59-75االمر رقم  3 

  . 101ضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية عدد المت
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ة والشركاء خدمة ملصاحل اقتصادية واجتماعية، اىل جانب رعاية مصاحل الغري املتعامل حلماية الشرك
  .1معها

تلف  ترمي لتعزيز الثقة واالئتمان بالنسبة ملخوضع املشرع الكثري من األحكام القانونية اليت        
ات القانونية للشركاء العالقاهتم املشرع ب  تنشأ يف الشركة التجارية، فمثلماالعالقات القانونية اليت

 ألنهمع الغري باعتبارها شخصا معنويا  واملسامهني، مل يتجاهل العالقات اليت تربمها الشركة التجارية
يف معامالت الشركة  مكانة مهمة ل الغريا ،فيحتمعه عند غياب الثقة الالزمة ال جتد الشركة من يتعامل

، 2تضطلع بالدور الفعال املناط هبا على أحسن حاللكي تتمكن الشركة من أن ومع حميطها اخلارجي 
   .رساء نوع من التوازن بني املصاحل املختلفة واملتعارضة يف الشركة التجاريةا ال بد من

واإلحاطة هبا ان محاية الغري املتعامل مع الشركة التجارية كقاعدة قانونية ال ميكن فهمها 
 الفكرة ال يعين أهنا كانت ةالتارخيية، فان حداث أصوهلاادرها وتتبع وحتديد وسائلها اال بتقصي مص

   .3اىل جانب وجود هذه الفكرة يف الفقه اإلسالمي ،قانون الرومانييف القوانني القدمية كال كليا جمهولة
النظرة الرومانية لاللتزام وتأثر القانون الروماني باملذهب الشخصي ومبدأ الشكلية  جعلت

آنذاك  ري أطرافها، فانعكس ذلك على املعامالت التجارية فقد كانت الشركةآثار العقود ال تتعدى لغ
يكن ومل ألموال اليت يقدمها الشركاء ملكا شائعا بينهم احيث تبقى  ،ال يرتب آثار جتاه الغري عقدا

   ص معنوي مستقل عن أشخاص الشركة.شخينشئ عن الشركة 
بقي احلال كذلك حتى القرن الثاني عشر حيث ظهرت شركة التضامن والتوصية البسيطة، 

جلأ التجار اىل  آخر مسؤولون بالتضامن عن ديون الشركة جتاه الغري، ويف تطور وأصبح الشركاء
والشركاء  املسريين أمساءعن وجود الشركة حلاجتهم لالئتمان، فكانوا يقومون بإيداع  اإلعالنضرورة 

                                                           
"هدم الوجود 2 عبد هللا خالد السوفاني، الوجود القانوني للشركة التجارية، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، ج 1 

  . 436، ص 2000/2001العلوم  السياسية، تونس  القانوني للشركة التجارية" جامعة تونس المنار، كلية الحقوق و
، مجلة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القانونية  حقوق الغير والشركة ذات المسؤولية المحدودة  ،محمد الحميدي 2 

 .79، ص 2008 لسنة ،7، العدد والقضائية، وزارة العدل وحقوق االنسان، تونس
لمضاربة، لكنها ال تستقل عن العنان واشركة متعددة من الشركات كشركة المعاوضة و اأنواع رف الفقه االسالميع  3 

أعضائها وليس لها ذمة مالية خاصة بها، ومع ذلك اقرت الشريعة اإلسالمية فكرة الوكالة الظاهرة كما تعرفها النظم 
  .ني لتبرير حماية الغير حسن النيةالحديثة، باعتبارها وسيلة تصلح كأساس قانو
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" وهي عبارة عن اهليئة املركزية للتجار، وذلك إلعالم الغري لكي consulatقنصلية التجار " يف
  .1أصبح للشركة ذمة مالية خاصة هبا متثل ضمانا لدائنيها اىل ان حيدد موقفه من الشركة،

لكن رغم االهتمام الذي حظي به الغري على مستوى النصوص القانونية، وحتى االجتهادات 
رغم أنه قديم قدم نشأة القانون، ورغم أنه من  يشوبه الغموض مصطلح الغريلقضائية بقي الفقهية وا

، خاصة التجارية أكثر املصطلحات القانونية انتشارا واستعماال على مستوى النصوص القانونية
اختالف املفاهيم أدى اىل مما  هالتشريعي حول حتديد مفهوم واضح ودقيق ل يرجع للفراغ غموضهف

 ي الفرنسي الذي أطلق عليه عبارة، ومع ذلك تطور مصطلح الغري بعد انتشاره يف الفقه املدن2حوله
" Les tierces personnes "،  على كلمة  1800ثم مت تبسيط العبارة لتصبح مقتصرة منذ

   ."Pothier 3" اليت استعملها الفقه الفرنسي مثل الفقيه ""Le Tiers  الغري
، 4الغري والطرف حيث يعترب الطرف يف العقد هو من وقع العقد بإرادتهيز القانون املدني بني م

ميكن أن يكتسب   االلتزامات املرتتبة عنه واما الغري فهو كل شخص أجنيب عن العقد ال تنصرف اليه 
 هخمتلف كليا، اذ يعترب باملفهوم الواسع كل من تربط غري يف القانون التجاريمفهوم ال أنغري ، 5احقوق

املقرضني،  واملوردين والزبائن، كل من فيشمل الغري يف هذه احلالة  بالشركة، قانونية او جتاريةعالقة 
 ، باإلضافة  كما يعترب العمال من بني دائين الشركة التجاريةأو مستأجر لعقارات او منقوالت،  وكل مؤجر

   لكل من محلة السندات ومحلة شهادات االستثمار.
كما ميكن أن يكون من بني األشخاص املنتمني لطائفة الغري محلة األسهم يف شركة املسامهة،  

 الشركة،الذين تتشابه وضعيتهم مع الغري فبالرغم من كوهنم شركاء اال اهنم قد جيهلوا الكثري من أمور 

                                                           
نحو نظرية لحماية الغير حسن النية المتعاملين مع الشركات التجارية ، دراسة تحليلية   ،سعودي حسن سرحان 1 

  . 65و  61، ص 1999تأصيلية مقارنة، المتحدة للطباعة، مصر،
  ال بد من اإلشارة في هذا المقام لغياب مفهوم واضح ومحدد للغير سواء في القانون الجزائري أو في القوانين المقارنة.  - 2

3   Robert. Joseph. Pothier, Traité des obligations ,préface de Jean louis Halpèrin,  
Dalloz, France, 2011, P 85. 

ّ المتطابقتين دون االخالل 59تنص المادة  4  من ق.م على" يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتهما
  بالنصوص القانونية".

  ن ق.م على" ال يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا".م 113تنص المادة  5 
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كاء من ، فقد يكون من بني الشرإجراءات التأسيس يف شركة املسامهةصحة خاصة تلك املتعلقة ب
  .1ال يعرف عن الشركة اال امسها

فسوف يتضح لنا من  وآخر واسع، يتبني لنا بالرجوع للقانون التجاري ان للغري معنى ضيق
ألشخاص اهتمت باميكانزمات حلماية الغري ان األحكام القانونية اليت وفرت  خالل هذه الدراسة

املتعاملني اخلارجيني  مبفهومه الضيق كل الذين تعاملوا مع الشركة من اخلارج، فيشمل هذا املصطلح
ومورد ومؤجر او مستأجر مقرض  و طبيعية او معنوية أي كل زبون اللشركة  سواء كانوا اشخاص

املسامهني يف شركة املسامهة  ، اىل جانب محلة السندات، وكل دائن للشركة بينما يستثنى كل من
خاضعني  العمال باعتبارهم املعنى الضيق للغريكما يستثنى من ، 2اىل جانب محلة شهادات االستثمار

، جيعل مركزهم القانوني بعيد كل البعد عن املركز القانوني لدائن هبم لنظام قانوني اجتماعي خاص
    الشركة.

حق على أموال الشركة اليت تعترب الضمان العام أي الدائنني الشخصيني للشركاء  ال ميلك
مدينهم اال يف حالة متسكهم حبقهم على أموال  لذلك ال ميكن اعتبارهم من الغري ،غريهملدائنيها دون 

  .3يف الشركة، وذلك عن طريق رفع دعوى غري مباشرة الشريك
 اي كل وكل متعاقدهو كل متعامل مع الشركة التجارية الغري املعين هبذه الدراسة  وعليه فان

  الضيق للغري يف القانون التجاري.اإلشارة إليهم يف املفهوم الذين سبقت  األشخاص
اإلضافة هلذه االلتزامات التعاقدية للشركة جتاه الغري يوجد التزامات أخرى ذات طبيعة ب
االلتزامات الضريبية وااللتزامات ك يف كل احكامها القانونية، اخلوض واليت سيتم التطرق هلا دونقانونية 

الناشئة عن شبه العقود أو املسؤولية التقصريية عند توفر شروطها القانونية، والتزامات أخرى ذات 
طبيعة اجتماعية، حيث تعترب التزامات الشركة جتاه عماهلا عالقات قانونية خاصة ختضع لنظام 

                                                           
1  J. Calais, Auloy, Essai sur la notion D’apparence en droit commercial , L.G.D.J 
1959, P    135 .  

، مطبعة الفجيرة الوطنية، 1984الشركات التجارية وفقا للقانون االتحادي االماراتي لسنة  ،فايز نعيم رضوان 2 
  365..365، ص 2007االمارات المتحدة، 

3 Le Lamy des sociétés commerciales,Dlloz,France,2013, p737. 
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من هنا يتخذ العمال صفة الدائنني  ،1ارجية للشركةقانوني مميز كوهنا ختتلف عن العالقات التجارية اخل
  .تربطهم بالشركة عالقة عمل داخليةالداخلني حيث 

بينما يعترب من الدائنني اخلارجني الغري ممن يتعامل مع الشركة وهم من تربطهم رابطة عقدية، 
وال بد من اإلشارة يف هذا املقام  ،2أو أحيانا رابطة تنشأ نتيجة مسؤولية تقصريية للشركة جتاه الغري

ان املسؤولية التقصريية ال تعترب أساسا ملسؤولية الشركة التجارية جتاه الغري، وهذا ما قصده املشرع 
 التجارية أساسا اللتزام الشركة توفري احلماية القانونية للغري، فاعتبار املسؤولية التقصريية خالل نم

القاء  ن أول نتائج هذه املسؤولية التقصريية، ألالغريمحاية تقرير مبدأ  من كمة احلجتاه الغري يتنافى مع 
، وهو ما استبعده املشرع من االحكام القانونية اليت حتمي الغري املتعامل 3عبئ اثبات اخلطأ على الغري

  .مع الشركات التجارية
أهم العالقات القانونية اليت حظيت  هي املعامالت اخلارجية للشركة التجاريةوعليه فان         

باهتمام ورعاية املشرع، واليت أشار إليها مستعمال عبارة "الغري" يف النصوص اليت نظمت األحكام 
  .املتعلقة بالشركات التجارية

من بني أهم األسس القانونية اليت تقوم عليها فكرة محاية الغري "مبدأ حسن النية"، فاعتربه         
 مبدأ فأصبحلكي يتمتع الغري باحلماية املقررة له قانونا،  اأساسي االكثري من احلاالت شرطاملشرع يف 

ذي يتحدد وجوده صاحله، واللمن أجل حصول الغري على حكم قضائي  امهم امطلبحسن النية 
  .  4وقت التعاقد

حيث يف تطور فكرة محاية الغري املتعامل مع الشركات التجارية  مبدأ حسن النية ساهم  
من املبادئ القضائية اليت أرست أنظمة مهمة  يف الكثريوهري كعنصر جواختذه  ،استند عليه القضاء

                                                           
1Francois . Trébulle, Responsabilité sociale des entreprises, Dalloz, France, 2003, 
P 253. 
2 Farag. Hmoda, La protection des créanciers au sein des groupes de sociétés , 
thèse en vue de l’obtention du titre de doctorat en droit privé, université de franche 
comté, France, 2013, P 17. 

  .121سعودي حسن سرحان، المرجع السابق، ص  3 

4 Sabine . vacrate, La société créée de fait essai de théorisation , préface de herve 
lecuiyer B.D.D.P ,TOME 405,L.G.D.J,France,2003,p 92. 
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حسن  يف اجيادها القضاء الفرنسي على مبدأ اليت اعتمدمن بينها نظرية الظاهر الغري، هتدف حلماية 
األنظمة القانونية اليت  النية كأساس قانوني لتربيرها، ويعود الفضل هلذه النظرية يف إجياد الكثري من

  .هتدف حلماية الغري
أمهية نظرية الظاهر يف أهنا تضحي مبصلحة صاحب املركز القانوني احلقيقي هبدف  تظهر

ملركز موضوعي يتمثل يف تأمني الثقة يف املعامالت  وذلك محاية، ا للثقةماستقرار املعامالت ودع
، جعل من الوضع الظاهر األساس محاية للغري الظاهرعلى نظرية املشرع  استندعندما ف ،1القانونية

  .2بشرط حسن نية الغري ودون اإلخالل ،الوحيد دون اشرتاط صدور خطأ من الغري
 حلماية الغري ألهنا تساعده يف جتنب امهم ادورقواعد االشهار القانوني  تلعب يف هذه احلالة
ن أجل تأسيس قواعد آمرة م االشهار القانوني لكون إجراءاتوإضافة  ،صعوبة اثبات الوضع الظاهر

ساهبا للشخصية املعنوية، واالعالن عن وجود الشركة للغري فهي هتدف إلعالم الشركة التجارية واك
من حتديد موقفه يف طريقة تعامله  هذه املعلومات متكنه حيثالغري بأوضاع الشركة القانونية واملالية، 

  .مع الشركة
من اهم تطبيقات نظرية محاية الغري يف  اإلقرار بالوجود الفعلي للشركة التجارية يعترب كما 

للقضاء وبالتحديد القضاء الفرنسي، ثم قامت بتبنيها  ة الشركة الفعليةتعود نشأشركة التجارية ال
بعد أن لقيت جناحا إثر مساندة الفقه هلذه  من بينها املشرع الوطين، واالعرتاف هبا معظم التشريعات

  ا.ارساء شروطها وحتديد آثاره بعدالنظرية وإجياده آلليات العمل هبا وتطبيقها 
ضرورة اىل يؤدي  فان هذا منعدمة الشخصية املعنوية اعتبار الشركة الفعلية شركة عند

نا أمهية البحث عن مربراهتا واألساس ظهر لتن األنظمة املشاهبة هلا، من هنا التميز بينها وبني الكثري م
استبدال الوجود الفعلي للشركة التجارية  لة، والبحث عن مسأجيادهاالذي مت االستناد عليه إل

  ، اىل جانب زواهلا عند فشل عملية تصحيحها او انتهائها بعد افالسها.بالوجود القانوني

                                                           
سالمة عبد الفتاح حليبة، أحكام الوضع الظاهر في عقود المعارضات المالية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،   1 

  .99، ص 2005الجديدة للنشر، مصر دار الجامعة 
  .117سعودي حسن سرحان، المرجع السابق، ص  2
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 اوضع املشرع أحكام ةالتجاريحلماية الغري يف الشركات  الضمانات الشكليةاىل جانب هذه 
حفاظا على الشركة و على حقوق الغري، عن طريق االهتمام برأس مال موضوعية يف غاية األمهية 

فوضع قواعد آمرة منذ تكوين راس املال لتأكيد  الشركة الذي يشكل الضمان األساسي لدائنيها،
فأحاط املشرع كل العمليات املتعلقة  وجوده جتنبا حلالة الصورية اليت تؤدي لومهية الشركة التجارية،

او خفضه،  وكذا عملية توزيع األرباح اىل جانب  رأس املالبرأس مال الشركة سواء تعلقت بزيادة يف 
االندماج و االنفصال  بأحكام و إجراءات هتدف حلماية الغري من خالل احلفاظ على رأس مال 

  .1 الشركة التجارية
من اهم الضمانات املوضوعية حلماية الغري املتعامل مع الشركة  املال" "مبدأ ثبات رأسيعترب         

ان أهم ما مييز رأس املال أنه مبلغ ثابت فإن محاية ثباته أمر مهم للشركة وللغري فحمايته ، التجارية
حتى يف من التأثريات والتغيريات اليت قد تصيبه تساعد على بقائه ثابتا، هلذا تدخل املشرع حلمايته 

دي ه ما يؤاحداث تغيريات علي، خاصة أن مسألة ثباته ال متنع الشركاء من له حد أدنى لة حتديدحا
 .2للمساس مببدأ ثبات رأس املال

جدا  مالئمة إعادة هيكلة الشركة التجارية عن طريق عملييت االندماج واالنفصالبدو تقد 
 صحيدث العكس فيكون أثرمها اإلنقا ملصاحل الغري ملا قد تنتجه من زيادة يف رأس املال، اال انه قد

من الضمان سواء بالنسبة لدائين ومديين الشركة الداجمة واملندجمة، ونفس الشيء بالنسبة لدائين 
   .3الشركة املفصلة اليت يقسم رأمساهلا إلنشاء شركات أخرى جديدة

صادر املسؤولية جتاه بعض مق يضيتاىل قانون الشركات التجارية  الذي شهده رتطوال أدى
عدم ارتكابه خلطأ شخصي ويرجع ذلك ل، استبعاد الشريك من االلتزام جتاه الغري خاصة معالغري 

                                                           
  .83محمد حميدي، المرجع السابق، ص  1 

2 Paul le Cannu ,  Droit des sociétés  , Montchrestien , 2éme éd , France , 2003 , p 
200. 
3 M. Cozian, et A.Vivandier, Droit des sociétés,  25 ème éd , Lexis-
Nexis,France,2012, p  , 549.   
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 لعالقات الشركة ضرورة وضع تنظيم حمكم تزفرب ،شخصيةال هأن ديون الشركة ليست ديونبسبب و
   .التجارية وممثلها مع الغري خاصة يف جمال املسؤولية

لكن التوفيق بني الشخصية القانونية للشركة والشخصية القانونية للشخص الطبيعي الذي 
الشركاء والشركة والغري، باإلضافة لوجود أجهزة  اهلني، ألنه يؤثر على مصاحل كل من ميثلها ليس باألمر

فينعكس كل هذا  ،1املصاحل، وتتعارض احلقوقالقانونية وتتنوع  عالقاتالتتعدد خمتلفة داخل الشركة ف
، من اجل ذلك ، لوال وجود نصوص قانونية لضبطهاعلى املتعاملني مع الشركة التجارية بطريقة سلبية

ضع املشرع نظاما قانونيا حمكما لتمثيل الشركة جتاه الغري، فاعتنى املشرع هبذه املسألة تاركا و
  .2إمكانية تسمية مسري الشركة أو جمموعة من املسريين من بني الشركاء أو الغريللشركاء 

االحتجاج على الغري" حيث  "عدم القانوني قاعدةاهم القواعد اليت تضمنها هذا النظام 
الصادرة عن ممثلها حتى بعد تعاقده  تسمح هذه القاعدة للغري بأن ال يعلم بوجود بعض التصرفات

حتجاج عليه هبا مسح املشرع للغري بأن يتمسك بعدم تطبيق أثرها عليه باعتبارها ويف حالة اال معه،
   .بالنسبة له نافذةغري 

 وحالة قيامعندما يتعلق االمر بتجاوز موضوع عدم االحتجاج على الغري تظهر أمهية قاعدة 
القاعدة جيب حتقق مجلة من الشروط، كما اهنا ال  وإلعمال هذه املسري بتجاوز سلطاته جتاه الغري،

   .3تطبق يف كل أشكال الشركات التجارية
ال تسأل الشركة التجارية عن أعمال ممثليها جتاه الغري، إال يف حالة ارتكاهبم ألخطاء تتعلق 

صي الشخمبمارسة أعمال التسيري، وال يلتزم املسري جتاه الغري شخصيا إال يف حالة اقرتافه خلطأ 
ونية اليت تنظم الشركات التسيري واخلطأ يف تطبيق االحكام القان التمييز بني اخلطأ يفهنا أمهية  فتظهر

                                                           
1 Daniel Veaux, La responsabilité personnelle des dirigeants dans les sociétés 
commerciales , librairie de la cour de cassation, France ,1947,p 05 

  .86 صمحمد حمدي، المرجع السابق،  2

3 Amel Mamlouk, La représentation des sociétés commerciales et la protection des 
tiers , Annales des sciences juridique, périodique F.S.J.E.G , tunisie,2010,  p 80. 
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، فتكون هذه التفرقة مشاهبة للتفرقة بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي املعروفة يف القانون التجارية
   .1اإلداري

الشركة شخص ال ميتلك أية صفة من ناحية أخرى قد يتعامل مع الغري وباستعمال اسم 
نوع من الفوضى يف تنظيم الصالحيات داخل  كة، فيحدث هذا التسيري العشوائيقانونية لتمثيل الشر

الشركة، ألنه يؤدي إىل قيام كل األشخاص املكلفون بإدارة الشركة أو الرقابة عليها بتجاوز سلطاهتم، 
اء والتجاوزات اليت تقرتف يف الشركة وجتاه فيصعب على الشركة والغري حتديد املسؤول عن األخط

   .الغري مما يؤثر سلبا على حقوق الغري
يكون  بأعمال التسيري الفعلي للشركة الذي يقوم ان الشخصال يقتصر األمر على ذلك بل 

كثرية وخطرية، هذا ما  جتاوزاتغري مسؤول عن أخطائه، فريتكب  مهمال، وغري مباليا نظرا ألنه
للبحث عن حلول قضائية هلذه املسألة فظهرت نظرية املسري الفعلي اليت تعترب فرنسي دفع القضاء ال

بعد أن اثبتت هذه النظرية جناحها اعرتفت هبا معظم ، و2أهم احللول ملواجهة أخطار التسيري الفعلي
   من بينها املشرع الوطين. التشريعات يف مادة الشركات التجارية،

، يتعامل معهاختتلف وضعية الدائن يف الشركات التجارية حبسب اختالف شكل الشركة اليت 
الشركات فهناك شركات أشكال يف كل والشركة  الشريككل من مسؤولية  ه ال تتساوىوبالتايل فإن

أخرى وشركات  ال تكتسبها، هناك شركات تقوم على اعتبار مايل وشركاتتتمتع بشخصية معنوية 
محاية الغري جعل كة جتارية خبصائص قانونية معينة متتع كل شران  ،3ى اعتبار شخصيقائمة عل

   ختتلف من شركة ألخرى.

                                                           
  .323 ، ص2006، لبنان  1 ط مصطفى كمال طه،   أساسيات القانون التجاري دراسة مقارنة منشورات الحلبي، 1 

  2  R. Rodière ,  Les procédures collectives de liquidation des entreprises en droit 
comparé , Ecomica, France,1967, p 183. 
3 D. Veaux, op.cit, p 255.  
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لغاية هنايتها  هذه الشركات منذ تأسيسبنظام قانوني يكفل للغري تتمتع شركات األشخاص      
مسؤولية أهم خصائص هذه الشركات أهنا حتتوي على ووتصفيتها احلصول على حقوقه كاملة، 
   .1مشرتكة بني الشخص املعنوي والشركاء

ظهور نظرية الشخصية املعنوية اختفت املسؤولية الشخصية للشركاء جتاه الغري، كما  منذ        
ألهنا حولت الشركة من جمرد عقد لشخص  مسحت هذه النظرية بتحديد مسؤولية الشريك جتاه الغري

، ومع ذلك ال تزال املسؤولية الشخصية الضمان العام للدائننيقانوني مستقل بذمته املالية اليت تعترب 
فأبقى املشرع على املسؤولية  ،2للشريك قائمة يف شركات األشخاص محاية للغري املتعامل معها

عملية  تسهلضمانات  الشخصية للشريك يف هذه الشركات وقام بوضع نظام قانوني حيتوي على
   .3حلقوقهم ء دائين الشركةفاياست

من أهم املميزات للشركاء يف شركات األشخاص املسؤولية التضامنية  يف نفس السياق اعتربت        
   .4اليت تتصف هبا هذه الشركات حيث تعترب السبب الرئيسي الكتساء املسؤولية فيها لطابع شخصي

م متتعها ، وعدظهورها للغريلعدم  نظرا الغامضة اليت تتميز هبا تهاطبيعأما شركة احملاصة فان 
، مدينة جتاه الغريعدم إمكان اعتبارها دائنة أو يرتب آثار قانونية مهمة تتمثل يف  ،بشخصية معنوية

  .5أو الشركاء فيها ،التزاماهتا اليت أبرمها مسرييها مما جيعلها غري قادرة على حتمل
 ،بالغريتنظيم عالقة هذه الشركة ل املشرع دفعت هذه اخلصائص القانونية لشركة احملاصة

 ،املعنويةذه الشركة ال ترجع فقط النعدام شخصيتها املخاطر اليت يتعرض هلا الغري يف ه خاصة أن
للشركاء فيها الذين منحهم املشرع حقوق واسعة التعاقدية الرية بسبب احلتتضاعف اخلطورة حيث 

                                                           
1 J. Bernard- Blaise, Droit des affaires commerçants, commerce, distribution, 3eme 
éd, L.G.D.J, France, 2002, p 148. 

2 D. Veaux. Op.cit. p 20.  
  .77، ص  1997المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، مصر،  -هاني دويدار،  التنظيم القانوني للتجارة  3

4  R. Rodière, Droit commercial groupements commerciaux , 9eme éd, Dalloz, 1997, 
p 87. 

5 PH. Merles, , p 782.  
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وذلك على عكس الشركاء يف باقي الشركات  ،كل العقود وكل التصرفاتواسعة من أجل ابرام 
   .1التجارية

، ورغم ذلك فإهنا يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة ال جمال للمسؤولية الشخصية للشركاء
عرفت املسؤولية احملدودة بالنسبة حلماية حقوق الغري، حيث حتتوي على قواعد يف غاية األمهية 

عند تأسيس الشركة، وعند تقديم احلصص  ظهرت للشريك يف هذه الشركة عدة استثناءات،
العينية، أين تتحول مسؤولية الشريك من مسؤولية حمدودة ملسؤولية تضامنية، اىل جانب تشديد 

   .2 مسؤولية مسرييها عند خضوعها لنظام اإلفالس
يعترب مبدأ استقاللية الذمة املالية للشريك الوحيد يف املؤسسة ذات املسؤولية احملدودة ذات 

ذاته على خماطر هتدد مصاحل الشخص الواحد أهم خصائص هذه الشركة، لكنه حيتوي يف الوقت 
لية ، نظرا لصعوبة تطبيق عملية الفصل الكامل بني الذمة املالية للشريك الوحيد والذمة املا3الغري

   للشركة.
حنو الغري وإخالل بالتزام  بالواجب االئتماني للشريكإخالل ألموال املؤسسة استغالل  كليعترب 

 4قانوني أساسي تقوم عليه الشركة وهو الفصل القطعي الواضح بني أمواله الشخصية وأموال الشركة
مبدأ الفصل بني ذمة على تكريس  تساعدبعض القواعد القانونية اليت  ، لذلك حاول املشرع إجياد

 الشركة وذمة الشريك الوحيد.
نات على االعتبار املايل جيعل من رأمساهلا وموجوداهتا اهم الضما ان قيام شركات االموال

بعض احلاالت  يفعلى االعتبار املايل  االعتبار الشخصي، غري ان تغلب 5املقررة الغري املتعامل معها
تشديد مسؤولية تم ف ،يف شركة املسامهة املسؤولية احملدودة للشركاءيف مأمن جتاه الغري  جعل

                                                           
 : يتفق الشركاء على موضوع الفائدة أو شكلها أو نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة.ق.ت  3مكرر 795المادة  1 

2 Bruno. Dondero, Droit des sociétés, 3eme éd, Dalloz, France, 2013, p 335.  
3 Claude. Champaud, L’entreprise personnelle à responsabilité limitée , Dalloz, 
France, 2012, p 615. 

فيروز سامي عمرو،  شركة الشخص الواحد دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه دولة في الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم  4
  140 ، لبنان، ص1996السياسية واإلدارية، الجامعة اللبنانية،

  .286سعيد يوسف البستاني، علي شعالن عواضة، المرجع السابق، ص  5
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، مما يوفر الشركةمؤسسي شركة املسامهة والقائمني بإدارهتا عند تسببهم ببطالن إجراءات تأسيس 
  . 1تشجيع عملية االكتتاب محاية مهمة للغري ويساعد على

 خاصة ضمانات مبنح   العاموملديرها  شركة املسامهة إدارةلس لرئيس جم ح املشرعمسكما 
فتقوم هذه األخرية عن طريق ممثليها بتوفري للغري وذلك بالنسبة للديون اليت نشأت باسم الشركة، 

لشكلية ، ويشرتط لصحة اتفاقيات الضمان توفر مجلة من الشروط ا2دائنيهال  الضمانات الكافية 
 هذه الضماناتتعمل الشركة ومصاحل الغري على حد سواء، مصلحة واملوضوعية حتى ال تتضرر 

  ايل للشركة.الوضع املري أخطار تغ حقوق الغري من على محاية
االلتزام باإلفصاح عن األوضاع املالية واالقتصادية للشركة مظهرا هاما من مظاهر  كما يعترب 

إشهار كافة احلقائق عن الشركة وإبراز ، فيقع على الشركة واجب 3الثقة وحسن النية يف املعامالت
    .4اليت هتم الغري املتعامل معها املاليةمجيع البيانات 

، عند يف نفس السياق ميثل االعتبار املايل آلية مهمة تساعد الغري يف احلصول على حقوقه
مثل التجمع ذو املنفعة االقتصادية اليت جتتمع فيها األموال واخلربات  تعامله مع تلك التكتالت االقتصادية

بعض اخلصائص القانونية هلذه التكتالت قد جتعل الغري املعامل  ، اال ان5او جممع الشركات التجارية 
   حقوقه. استيفاءمعها يواجه صعوبات من اجل 

املدين سواء كان شخصا عمل املشرع على إرساء جمموعة من األحكام القانونية اليت تنقذ 
طريق نظام التسوية  وذلك عن  عن الدفع، بعد توقفهمن تطبيق نظام االفالس  معنويا طبيعيا او
مكن أن يسمح للشركة مبواصلة استغالل مشروعها ، فيار الشركةدون اهنيالذي حيول  القضائية

                                                           
  من ق.ت. 21مكرر 715المادة  1 
من ق.ت على : " يجوز لمجلس اإلدارة أن يأذن لرئيسه أو لمدير عام حسب الحالة بإعطاء الكفاالت  624تنص المادة   2

  ".   المبلغ الذي يحدده أو الضمانات باسم الشركة في حدود كامل

يختلف واجب اإلفصاح عن المعلومة المالية للغير عن النظام الخاص بالمعلومة االمتيازية الذي جاء به المشرع    3
حماية لتداول األسهم في البورصة، حيث جرم المشرع بعض  لحماية حق المساهم في الحصول على معلومات مالية

  الممارسات.

، دار النهضة العربية، 1 ، برنامج محاسبة البنوك والبورصات، ط1 ج،  القانون التجاري، عصام حنفي محمود 4
  .22 ص، 2006مصر، 

  5  .كما يعتبر كل من االندماج واالنفصال تكتالت اقتصادية تسمح بإنشاء شركات جديدة
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، اما عند تردي الوضع 1الدائننيلتتمكن من إنقاذ ما تبقى منه من أجل تسديد حقوق ومستحقات 
االقتصادي للشركة حبيث يصعب معه انقاذها يتم اخضاعها لنظام  اإلفالس الذي يتضمن قواعد 

  الشركة.مبدأ املساواة بني الدائنني، من أجل التنفيذ اجلماعي على أموال  هتدف إلرساءقانونية  
اهتم املشرع لنشاطاهتا  على غرار االهتمام الذي لقيه الغري أثناء تكوين الشركة وممارستها

قوم بعملية حتويل كما مسح للشركة التجارية أن ت، شركة عندما تدخل يف مرحلة االنقضاءبدائين ال
  جتنبا حللها. شكلها القانوني

من إهناء نشاطها  بد وال تدخل يف مرحلة التصفية، مهما كان سبب انتهاء الشركة فإهنا
على وجه السرعة نظرا ملا قد يكلفه ذلك االستغالل املصطنع من أموال مما يضر بالضمان العام املخول 

يقضي بتصفية الشركة التجارية يضع حدا لنشاطها وحيدد اإلجراءات  الذيللدائنني، لذلك فإن احلكم 
  .الواجب اختاذها

بشخصيتها املعنوية  احتفاظ الشركةملرحلة أهم املبادئ اليت تضمن حقوق الغري يف هذه ا
من احلصول على ماهلم من حقوق الدائنني يتمكن لكي  ،خبصائصها اجلوهرية بعد دخوهلا يف التصفيةو

باإلضافة إلجراءات قانونية أخرى ترمي ، 2من أموال الشركة دون مزامحة الدائنني الشخصيني للشركاء
   .للمحافظة على الضمان العام للدائنني

بناء على ما سبق ذكره تتضح لنا األمهية اليت حيتلها الغري يف املعامالت اخلارجية للشركة 
التجارية، واليت انعكست بصورة مباشرة على كل جوانب نظرية محاية الغري املتعامل مع الشركات 

  .والفقهيةوالقضائية  التجارية، سواء من الناحية التشريعية،
لة من النصوص القانونية كل من احلماية املوضوعية واالجرائية من الناحية القانونية كرست مج

حلقوق الغري املتعامل مع الشركات التجارية، االمر الذي تضاعفت معه أمهية هذه الدراسة رغم أنه 
من الصعب اإلحاطة بكل هذه الضمانات كوهنا متناثرة يف نصوص القانون التجاري منذ نشأة الشركة 

  ائها.التجارية لغاية انته
                                                           

  .327 صالطيب بلولة، المرجع السابق،  1
  .104محمد حميدي، المرجع السابق، ص  2
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كما تظهر أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تتعرض حلالة تضارب املصاحل يف الشركة التجارية وما 
له من تأثريات سلبية على حقوق الغري املتعامل معها، اال اننا مل نعثر من الناحية الفقهية على دراسة 

خاصة، حيث اهتمت   التجارية بصفةمحاية الغري املتعامل مع الشركة كرة حول فومتخصصة متكاملة 
معظم الدراسات بعرض محاية الشركة ومحاية املساهم يف الشركة دون عرض فكرة محاية الغري، 

لغري دون حتليل جلوانب احلماية، فضال عن عدم التعرض لتحديد ا ليات محايةآل بالتطرقواكتفت 
  هذا املصطلح القانوني يف كل فروع القانون. رغم شيوعمفهوم وجمال الغري 

النظام   وهذا ما جعلنا نسلط الضوء على حتديد جمال الغري املتعامل مع الشركات التجارية، 
، والبحث عن أهم التطبيقات القانونية هلذه احلماية يف كل املوضوعية واالجرائية حمايةالقانوني لل

من ة، لكل شركة جتاريشكل من أشكال الشركات التجارية لكن دون جتاوز إطار اخلاصية املميزة 
 سليط الضوء علىتربط كل خاصية بفكرة محاية الغري املتعامل مع الشركات التجارية، و ب خالل 

دون اخلوض يف كل أحكام احلماية اجلزائية للغري  يف كل شركة، أهم ما جاء به املشرع من ضمانات
مع الشركات  يف القانون التجاري، ويرجع ذلك لكون انه من الصعب التعرض حلماية الغري املتعامل

  التجارية من كافة الزوايا.
عدم القضائية مبختلف درجاهتا تكاد تن اما من الناحية القضائية فان احكام وقرارات اهليئات

يف هذا الشأن، باستثناء بعض االجتهادات القضائية اليت ال ترتبط مباشرة مبوضوع الدراسة، فمن 
ملوضوع باستعمال منهج وصفي عند احلديث اجل إزالة بعض هذه الصعوبات حاولنا دراسة هذا ا

، حماولني مجع اهم الضمانات الشكلية احلماية اليت وفرها املشرع للغري يف الشركات التجارية صورعن 
واملوضوعية، كما اعتمدنا على أساليب املنهج التحليلي يف حماولة حتديد جمال الغري، وضبط خمتلف 

  ري وكذا النقائص اليت تعاني منها.احلماية القانونية حلقوق الغابعاد احلماية، والوقوف على إجيابيات 
الستعمال املنهج املقارن الذي رافقنا يف كل مراحل الدراسة، والذي ساعدنا  سنلجأما ك 

قانون مهمة يف املوضوع، واعتمدنا من خالله على خمتلف التشريعات أمهها ال حتليل جوانبعلى 
والقضاء الفرنسي اللذان يرجع هلما  لتشريععلى ما توصل اليه كل من ا وتسليط الضوءالفرنسي 
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اىل جانب ، الفضل يف إجياد الكثري من األنظمة القانونية اليت حتمي الغري املتعامل مع الشركات التجارية
وضع أسسها وحتديد آثارها القانونية، اليت سامهت بشكل كبري يف تطور فكرة الغري يف الشركات 

  ة.التجاري
من خالل ما سبق ذكره تتجلى لنا إشكالية الدراسة يف الوقوف على أهم ضمانات محاية 

مدى نونية، وهذا ما جيعلنا نتساءل عن الغري املتعامل مع الشركات التجارية على ضوء االحكام القا
، ما حييلنا لطرح التساؤل آخر حول ية الغري املتعامل مع الشركات التجاريةامالنظام القانوني حلجناح 

ثم التساؤل عن مدى جناح  ،أهم ما مييز هذه احلماية يف كل شكل من أشكال الشركات التجارية 
املشرع يف وضع نظام متكامل جيعل الغري الذي يتعامل مع الشركة التجارية يف مأمن من كل التصرفات 

ا، ويف مواجهة كل القرارات اليت تصدرها الشركة اليت تقوم هبا الشركة، او مسرييها او الشركاء فيه
  .ائهاخالهلا الشركة يف كل مراحلها منذ نشأهتا ولغاية انته تتغريوكل الظروف اليت تتعرض هلا واليت 

اشكاليتها ارتئينا تقسيمها حتى تتمكن هذه الدراسة من حتقيق غايتها والتوصل لإلجابة على 
  :بابنياىل 

ألول دراسة النظام القانوني حلماية الغري املتعامل مع الشركات التجارية حاولنا من خالل الباب ا
  ترمي حلماية الغري يف كل الشركات التجارية. واملوضوعية اليتوالذي تضمن اهم األحكام الشكلية 

محاية الغري املتعامل مع صور أما الباب الثاني من هذه الدراسة فسنخصصه لدراسة 
، من خالل تسليط الضوء على تأثري اخلصائص املميزة لكل شركة جتارية يف محاية الشركات التجارية

الغري املتعامل معها، ثم دراسة مظاهر هذه احلماية يف مرحلة افالس وانقضاء الشركة التجارية 
تها.وتصفي
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 دفعت املشرع لالهتمامان األمهية اليت حيتلها الغري يف التعامالت اخلارجية للشركة التجارية         
خاصة بعد التطور الذي أصاب مفهوم الغري يف القانون  كسب ثقته،بوضع نظام قانوني يهدف حلمايته و

ترمي اليت تتضمن قواعد قانونية شكلية وأخرى موضوعية بعض األنظمة  التجاري، والذي أدى لظهور
يهتم حبماية كل من الفقه والقضاء جعل ونفس السبب  التجارية،حلماية حقوق املتعاملني مع الشركات 

خالل البحث عن احللول والوسائل القانونية لضمان تلك احلماية.    الشركة منحقوق دائين 
كان ال بد من توفري نظام محاية سابقة لدخول الشركة يف ممارسة  محاية الغريمن اجل جناح 

عامالت وللمراكز القانونية، اىل جانب محاية الشركة ومن تعامل امللثقة والستقرار ل ضمانانشاطها 
حيث  إجياد آليات قانونية حلماية رأمسال الشركة و، عن طريق ممثلها لنشاطهاخالل مباشرهتا  معها
ملضاعفة تعامالت الشركة  لتعزيز الثقة يف معامالت الشركة مع الغري، مما يؤدي هذه احلماية تؤدي

 حتديد، ومن ثم كان من الضروري الوقوف على تصادية بتطور الشركات التجاريةفتزدهر احلركة االق
غري املوضوعية لل حمايةل، ثم التطرق لحقوقه (الفصل األول) حلمايةضمانات شكلية واللغري مفهوم ا

  .(الفصل الثاني) هااثناء مباشرة الشركة لنشاط
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يف هذه  أساليب محاية املتعاملني مع الشركة التجارية ضمانا لعنصر الثقةاهتم املشرع بتعزيز 

من بينهم الغري الذي  العالقات، ومن اجل خلق التوازن بني خمتلف املصاحل املتضاربة جلميع األطراف
ويرجع تطور فكرة الغري ألسس قانونية ذات أصل قضائي وبالتحديد القضاء الفرنسي  ،تعامل معها

الذي أرسي خمتلف املبادئ اليت تقوم عليها محاية الغري، واليت اعتمدهتا الكثري من التشريعات بعد 
   أن اثبتت جناحها.

ضمان فل ة،لغري عن طريق احكام شكلية مهمعالقة الشركة التجارية بافنجد املشرع يتناول 
أوال بالشكل الذي تظهر به الشركة منذ نشأهتا وقيامها اهتم املشرع  بشكل عام فعالية محاية الغري
 .تأسيسهامنذ فرتة تتكون عالقات الشركة  نظرا النبتنظيم أجهزهتا، 

اهتم املشرع باملظهر العام للشركة والذي احاطه بأحكام أمهها االلتزام بإعالم الغري بطرق كما 
ويف  يحةوكل ما خيص الشركة وأجهزهتا وتصرفاهتا بعد نشأهتا صح ،قانونية ودقيقة بكل ما يهمه

من  اكان تدخل املشرع ضروريفمبظهر قانوني،  وظهورهاتعاملها مع الغري  عدم انتظامها، عند حالة
سنتطرق خالل هذا الفصل  فإننا، وعليه اخلارجية للشركة بالصورةتتعلق  اتضمانتوفري اجل 

نتناول (مبحث اول)، ثم  جانب ابراز أمهية االشهار القانوني يف محاية حقوقه اىل ،لتحديد مفهوم الغري
   .)(مبحث ثاني اية الغري يف الشركة الفعليةمح

  
  
  



الفصل األول-الباب األول  
 
 

 
20 

 

 

وشائع على مستوى  قديم،يتميز مصطلح الغري بالغموض وعدم الدقة رغم كونه مصطلح 
نتيجة بعد ان تبلورت فكرة الغري  بأمهية كبريةهذا املصطلح يتميز  اصبحكما   ،النصوص القانونية

حسن النية ونظرية الظاهر، اليت تعترب اهم نظرية  مبدأ تتمثل يف مهمة على أسس قانونية الستنادها
لذلك كان ال بد من التطرق ملفهوم  ،وتطورت من خالهلا امت عليها فكرة محاية الغري حسن النيةق

، و (املطلب األول)الغري املتعامل مع الشركة التجاري وأسس تطور فكرة الغري يف القانون التجاري 
الوسائل جياد نظرا للغموض الذي يشوب الوضع الظاهر ، اىل جانب صعوبة اثباته حاول املشرع إ

ولعل أهم هذه الوسائل "االشهار القانوني" الذي  ،اية للغريمح القانونية لتجنب هذا الوضع الظاهر
االشهار القانوني اصبح  ف، ميثل محاية شكلية مهمة جتنب الغري مواجهة وضع ظاهر غري حقيقي

، جه اخلصوصلشركات التجارية على ومكانة مهمة جدا يف القانون بصفة عامة ويف جمال ا يكتسي
وهذا ما سنتطرق له من خالل اإلشارة ألمهية االشهار القانوني يف محاية الغري املتعامل مع الشركة 

 (املطلب الثاني). التجارية
  

حيث خيتلف جمال األشخاص الذين يشملهم  ،قانونيا متميزا ايعترب مصطلح الغري مصطلح
فهو مصطلح متغري، فإن كان املقصود بالغري كل صاحب حق ومصلحة  الغري باختالف جمال دراسته

الغري يف القانون املدني خيتلف عن مفهوم ف، للغري عدة مفاهيم خمتلفةيف هذه احلالة ون يكفدائن الأي 
الشركات التجارية، كما خيتلف الدائن باملفهوم املهين أو يف الغري يف القانون التجاري خاصة يف مادة 

  .عن دائن الشركة التجارية قانون االستهالك
يتمتع مصطلح الغري خبصوصية كبرية، حيث خيتلف مفهومه باختالف جمال دراسته، وهو 

  مصطلح قانوني غامض ودقيق بالرغم من انتشاره الواسع يف خمتلف فروع القانون.
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مفهوم هذا املصطلح وتطوره يف القانون التجاري فيتميز باخلصوصية نظرا الختالفه  بالنسبةأما 
عن القانون املدني من حيث مضمونه وجماله، ولعل أهم ما مييزه هو استناده إىل أسس قانونية ومبادئ 
قضائية ساعدت على تطور فكرة الغري يف القانون التجاري خاصة فيما يتعلق بالغري املتعامل مع 

، هذا ما يستدعي منا ونظرية الظاهر النيةلشركات التجارية، وأهم هذه األسس مبدأ حسن ا
الغري املتعامل مع الشركة التجارية ( فرع اول)، ثم التطرق ملبدأ حسن النية كأساس  نطاق البحث عن

قانوني حلماية الغري املتعامل مع الشركات التجارية (فرع ثاني )، ثم اإلشارة لدور نظرية الظاهر يف 
  ثالث). املتعامل مع الشركات التجارية(فرع محاية الغري

  
 الغري الذي تعامل مع الشركة التجارية. نطاق حتديد األول:الفرع 

ح حتديد داللته حمل دراسات عديدة، اكتسب مصطلح الغري حظا وافرا من الشيوع وأصب
لكنه ال يزال غامضا بسبب عدم قيام املشرع بتحديد نطاقه فبقي فكرة غامضة غري منضبطة حتمل 
معاني متعددة، وال بد أن نشري هنا لفكرة احلماية أي محاية مصاحل وحقوق الغري اليت تعترب الباعث 

اصة بعد التطور الذي أصاب النظم والنظريات الذي دفع الباحثني حملاولة حتديد مفهوم الغري، خ
القانونية نتيجة للتطور االجتماعي، واالقتصادي والتكنولوجي الذي أصاب اتمع مما أدى لضرورة 

  .1يف خمتلف الروابط القانونية  تنظيم العالقة بني أصحاب املصاحلإعادة 
شخص تعامل مع الشركة التجارية أي  الدائن أي كلأما الغري املعين هبذه الدراسة فيتمثل يف 

 إطار لغري يفل ، لذلك البد أن نشريوهو خيتلف عن مفهوم الغري يف القانون املدني من تعاقد معها
 ألثر امللزم للعقد.ل عند تنظيمهاملدني والذي تطرق له املشرع  القانون

                                                           
هوم الغير في إطار الروابط القانونية، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة بسام حسين محمد حسين مف 1

  .05، ص 2010عين شمس، مصر، 
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مة الغري القانون املدني كل أجنيب عن العقد فال يرتب العقد التزاما يف ذ مبقتضى يعترب الغري
فيكون الغري كل من مل يكن دائنا أو مدينا مبقتضى العقد املربم فالغري  ،1ولكن جيوز أن يكسبه حقا

  .2ت هلم أي صلة قانونية هبماحلقيقي هم كل األشخاص األجنبيون تاما عن العقد وليس
األصل أن تنصرف آثار العقد إىل طرفيه أي إىل من إبرام العقد بإرادته وال متتد آثاره للغري 

  يوقعوا على العقد  لغري املطلق وأطراف أخرى للغري مليز الفقه بني الكنها قاعدة نسبية، حيث م
"Les Faux Tiers"3 لكل من اخللف العام واخللف ، هذا بعد أن جعل املشرع آثار العقد متتد

  .4اخلاص
يعترب الغري املطلق كل من مل يكن طرفا يف العقد، وال خلفا ألحد طرفيه وال دائنا جتاه واحد 

من الغري مل يوقعوا العقد إمنا تنسحب عليهم خرى أ متتد إليه آثار العقد، بينما توجد فئاتمنهما فال 
  .5من بينهم اخللف العام واخللف اخلاص فيكونوا حبكم األطراف املتعاقدة آثاره

يعترب مبدأ سلطان اإلرادة نقطة االنطالق من أجل التمييز بني الغري والطرف املتقاعد حيث 
وحدهم امللزمون بالعقد أي األشخاص الذين وقعوا العقد، ومع ذلك ال جيب التقيد يعترب األطراف 

فإىل جانب األطراف املتعاقدين هناك أطراف متصلون  ،بوقت إنشاء العقد لتحديد من هم أطرافه
بالعقد وهم أجانب وقت نشوء العقد إال أهنم يتلقون بعض نتائجه اإلجيابية أو السلبية، فتحديد 

نشوئه فقط إمنا أيضا ما إذا كان طرف يف العقد أو من الغري جيب أال يستند لوقت  صفة الشخص
  .6لوقت تنفيذه

                                                           
  من ق.م. 113هذا قضت به المادة  1

2  J. Ghestin ,   La distinction entre les parties et les tiers au contrat, Lexis-Nexis 
Juris Classeur, n° 48 Novembre 1992, P 517. 
3 C. Larroumet,   Les obligations , le contrat, Tome 3, Economica, France 1986, p 
926. 

  من ق.م. 109و  108المواد  4
5  C. Larroumet ,op, cit, p 926. 
6 J. Ghestin, op, cit, p 520. 
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وليسوا ممثلني قانونيني  ،بالتايل فإن الغري يتمثل يف األشخاص الذين ليسوا أطرافا يف االتفاق
وهو ال خلف تعاقد وهو كل أجنيب ليس له صفة الطرف امل ،بأي شكل من أشكال النيابة القانونية

  .1عام أو خلف خاص
أما مفهوم الغري يف إطار الصورية فنطاقه أوسع مقارنة مع جماله يف األثر النسيب للعقد نظرا 

للخلف اخلاص يف التمسك بالعقد الصوري متى كانوا اىل جانب ملنح املشرع احلق لدائين املتعاقدين 
يكن طرف فيه التمسك بالعقد الظاهر أو  ، فيكون للغري األجنيب عن العقد، والذي مل2حسين النية

  .3مصلحته تقتضياملسترت حسب ما 
كانت القاعدة يف القانون الروماني هي عدم جواز تصرفات غري ذي صفة، ومل جيهل القانون 
الروماني متاما محاية الغري حسن النية خاصة بعد التطور الذي أصابه، وذلك بعد أن منح القانون 

  ائب حق رفع دعوى على األصيل جبانب دعواه املقامة قبل النائب.لنتعاقد مع ا الروماني الغري الذي
إضافة للنظرة الرومانية لاللتزام ، يف القانون الروماني كانت الشكلية اليت متيزت هبا املعامالت 

السبب يف اقتصار آثار العقد على  هي بأنه نظرة شخصية حبتة ال يتعدى األطراف القائمني بالتصرف
، فكانت الشركة التجارية عبارة عن عقد رضائي نعكس ذلك على املعامالت التجاريةاف، واأطر

  .4جتاه الغري اال ينتج آثاركما أطرافه إال بني  اال ينتج آثار
متمتع  تطور األمر بعد ذلك بعد أن مت االعرتاف بوجود شخص معنوي مستقل عن الشركاء

وخاصة بعد أن أصبح الشركاء مسؤولون بالتضامن من عن ، بذمة مالية متثل الضمان العام للدائنني
  ديون الشركة.

خاصة بالنسبة  ،البد من اإلشارة إىل أن صفة الغري أو صفة الطرف إمنا هي صفة متحولة
لألشخاص الذين هلم مصلحة مرتبطة بالعقد دون أن يكونوا قد وقعوا عليه، حيث يظهر هنا الغري 

                                                           
1   C. Larroumet,op, cit, p 927. 

  من ق.م. 198المادة  2
  .06بسام حسين محمد، المرجع السابق، ص   3
  .61سعودي حسن سرحان، المرجع السابق، ص  4
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، وميكننا أن نقول أن الوقت تنفيذ العقد هو الذي حيدد 1على العقد ذي املصلحة والطرف غري املوقع
صفة الطرف امللتزم بالعقد وصفة الغري املطالب باحرتام الوضعية القانونية الناشئة عنه دون أن يكون 

  .2يف االتفاق الذي مل ينشئ بإرادته اطرف
يعترب الغري يف القانون التجاري ذلك الدائن أو املتعامل أو املتعاقد مع املدين، ومل يعترب املشرع 

، عندما 3من القانون التجاري 212املادة  يتضح منالغري ذلك الطرف األجنيب عن االتفاق هذا ما 
التجاري  استعمل املشرع مصطلح "الغري" للداللة على الدائن، عندما منع كل من مالك احملل

واملستأجر املسري يف عقد كأجري تسيري احملل التجاري من االحتجاج على الدائنني ببطالن عقد 
وبالتايل جمال الغري ميتد ليشمل كل  ،نظمة هلذا العقدتأجري التسيري عند خمالفته لألحكام القانونية امل

   دائن ومتعامل.
األجنبية أو الغري األجنيب الذي ال متتد له مل يستعمل املشرع مصطلح الغري لإلشارة لألطراف 

آثار عقد التسيري احلر للمحل التجاري، وبالرغم من أن الغري هنا ال يعترب من بني املتعاقدين إال أنه ال 
عن االتفاق املربم بني مالك احملل واملستأجر املسري، طاملا أنه يتلقى نتائج وآثار العقد  ايعترب أجنبي

االتفاق من التزامات ذلك   أو مصلحة، وليس باعتباره ملتزما مبا ينتج عن باعتباره صاحب حق 
  تعاقديه ألنه حينها يفقد صفة الغري.

أما بالنسبة لتحديد جمال الغري يف الشركات التجارية فهو أمر دقيق نظرا لتميز مفهوم هذا 
ئن وكل صاحب حق يف املصطلح بالتغري والتعدد، إذ أن املفهوم الواسع للغري ميتد ليشمل كل دا

، يف حني جند املشرع عندما تصدى حلماية ورعاية مصاحل الغري دعما للثقة ومن 4مواجهة الشركة

                                                           
  .504أحمد الورفلي، المرجع السابق، ص  1

2  J. Ghestin, op, cit, p 520. 
من ق.ت: "يعد باطال كل عقد بتأجير التسيير أو اتفاق وآخر يتضمن شروطا مماثلة وافق عليها  212تنص المادة   3

أو المستغل للمحل التجاري دون أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد المسار إليها أعاله غير أنه  المالك
  ال يجوز للمتعاقدين التمسك بهذا البطالن تجاه الغير"

لية مبروك بن موسى، حماية الغير في مجلة الشركات التجارية، مركز الدراسات القانونية والقضائية باالشتراك مع ك 4
  .30، ص 2001الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تونس 
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أجل استقرار املعامالت التجارية قد استعمل مصطلح الغري مشريا يف معظم األحيان لألشخاص 
  الذين يتعاملون مع الشركة من اخلارج، هذا ما سيظهر من خالل هذه الدراسة.

واعتربه كل دائن تربطه عالقة جتارية بالشركة،  1ضيق املشرع يف القانون التجاري من جمال الغري
ة السندات يف شركة لمحمستأجر إىل جانب  مؤجر أو فيكون الغري هنا كل مورد وكل زبون وكل

ة املسامهة، وغريهم من املقرضني واملتعاملني مع الشركة سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوي
  .2شركات أو بنوك

والشركاء وحتى العمال باعتبارهم  ،ا املفهوم الضيق كل من املسامهنيذبالتايل استبعد ه
يتمتعون حبماية خاصة ونظام قانوني خاص هبم، حيث اجته املشرع هلذا املفهوم الضيق للغري بغرض 

  .اخلارجيني محاية املتعاملني مع الشركة تشجيعا ودعما للثقة بني الشركة وهؤالء املتعاملني
ومنافسة باقي الشركات دون أن ال ميكن لشركة أن تقوم بالنشاطات واألعمال التجارية 

، وعليه فإن الغري املعين 3تتعامل مع الغري الذي يكون حباجة حلماية قانونية يف تعامالته مع الشركة 
ه احلماية هو دائن الشركة وليس الدائنني الشخصيني للشركاء، أو املسامهني فتستثنى الديون ذهب

الضمان العام اال دائين الشركة الذين يكون هلم  اذ ال يشمل الشخصية وال تكون الشركة ملتزمة هبا
يشمل مفهوم الغري الدائنني العاديني والدائنني املمتازين  و هبذا الشكل ،احلق يف التنفيذ على أمواهلا

أصحاب التأمينات العينية والشخصية، كلهم تسأل جتاههم الشركة عندما تتوفر الشروط القانونية 
ا املشرع يف القانون املدني، مع استثناء مسألة إثبات وجود الدين واليت لوجود الدين واليت ينص عليه
  .4ختضع حلرية اإلثبات التجاري

على الشركة جتاه  اواقع اال بد من توفر وجود بعض الشروط القانونية العتبار الدين التزام
خاصة عندما يكون مصدر االلتزام عقديا، ولعل أهم هذه الشروط أن يكون العقد باسم  ،الغري

  وحلساب الشركة، حيث يثري هذا الشرط مسألة التمثيل القانوني للشركة.
                                                           

  في المقابل يعتبر مفهوم واسع مقارنة بالمعنى القانوني للغير في القانون المدني.  1
  .365فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص   2
  .30مبروك بن موسى، المرجع السابق، ص   3

4  Le Lamy des sociétés commerciales, France 2013, P 734. 
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سكت املشرع عن بيان شروط صحة الدين جتاه الشركة التجارية، كما مل يبني املشرع 
 أو الشركاء الشركاء أحد الفرنسية قد اعتربت تعهد إال أن حمكمة النقض ،الفرنسي هذه املسألة

جتاه الغري غري كافيا إلثبات التزام الشركة به، ألن ممثل الشركة القانوني هو املخول للتعبري عن  كلهم
، فمن أجل أن يكتسب الغري صفة الدائن عليه أن يتعاقد مع اجلهاز املخول له متثيل الشركة 1إرادهتا

تزام الشركة جتاه الغري مستوفيا لشروطه القانونية عند صدوره من الشركاء أو قانونا، وال يكون ال
  .2متالكهم سلطة إبرام تلك التعهداتاملسامهني إال عند ا

ال تكون الشركة التجارية ملتزمة جتاه الغري إال يف حالة إبرام تعهداهتا عن طريق ممثلها املعني 
االحتجاج على الغري ببطالن إجراءات تعيني املمثل القانوني  بطريقة قانونية، وال جيوز للشركة التجارية

، إال أنه قد يتعذر على الغري أن يعلم بانتهاء مهام املسري 3حالة نشر التعيني وعلم الغري به خاصة يف
اب الشركة اليت انتهت أو عزل أو استقالته، لذلك فحماية حقوق الغري الناجتة عن تعهدات املسري حلس

اعتمدت حمكمة النقض الفرنسية على نظرية  لزام املسري شخصيا بتلك الديون وجتنبا إل، مهامه هبا
عن طريق االعرتاف  ،الشركة بتلك التعهدات واعتبارها ديون الشركة جتاه الغري إلزامالظاهر من أجل 

  .4ري انتهت مهامه بالشركة التجاريةبصحة تلك التعهدات املربمة عن طريق مس
للشركة أن يتعامل الغري مع مسري قام بالتعهد باسم  اتبار الغري دائنكذلك من شروط اع 

، فاألصل أن خيصص رأمسال الشركة 5وليس بصفة شخصية أو بامسه الشخصيوحلساب الشركة، 
 حيث الالضمان األساسي حلقوقهم،  رأس املال يمثلف ،التجارية وموجوداهتا لتسديد ديون دائنيها

يني أي حق اجتاه أموال الشركة، وال يرجع هذا لوجود حق افضلية ميتلك دائين الشركاء الشخص
  .صي يف التنفيذ على أموال الشركةبل يرجع النعدام وغياب حق الدائن الشخ ،لدائين الشركة

                                                           
1  Cass. Com, 9 oct 1972 n 70-13509, Bull civ n 240, le Lamy des sociétés 
commerciales, op, cit, p 734. 
2Le Lamy des sociétés commerciales, op, cit, p 735. 
3  Le Lamy des sociétés commerciales, op, cit, p 736. 
4 Cass. Com, 10 mars 1975, n° 73-13.396, Bull civ. IV, n 104. 

  هذا ما سنتطرق له الحقا عند دراسة حماية الغير أثناء تمثيل الشركة التجارية.  5
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ملدين الشريك احلصة اليت ميتلكها ايف املقابل بإمكان الدائن الشخصي أن يقوم بالتنفيذ على  
 تعترب املركز القانوني للدائن الشخصي للشريكاليت يتميز هبا  اخلصائص ان هذه، ويف الشركة التجارية

من بني اآلثار القانونية الناجتة عن استقاللية الشخصية املعنوية واستقاللية الذمة املالية للشركة 
   .1التجارية

باإلضافة هلذه االلتزامات التعاقدية للشركة جتاه الغري يوجد التزامات أخرى ذات طبيعة 
مثل االلتزامات الضريبية وااللتزامات الناشئة عن شبه العقود أو املسؤولية التقصريية عند  ،انونيةق

توفر شروطها القانونية، والتزامات أخرى ذات طبيعة اجتماعية، حيث تعترب التزامات الشركة جتاه 
التجارية اخلارجية عماهلا عالقات قانونية خاصة ختضع لنظام قانوني مميز كوهنا ختتلف عن العالقات 

   .2للشركة
حيث تعترب املعامالت اخلارجية للشركة التجارية أهم العالقات القانونية اليت حظيت باهتمام 
ورعاية املشرع، واليت أشار إليها مستعمال عبارة "الغري" يف النصوص اليت نظمت األحكام املتعلقة 

الداخلني حيث تربطهم بالشركة عالقة عمل بالشركات التجارية، من هنا يتخذ العمال صفة الدائنني 
داخلية، بينما يعترب من الدائنني اخلارجني الغري ممن يتعامل مع الشركة وهم من تربطهم رابطة عقدية، 

  أو أحيانا رابطة تنشأ نتيجة مسؤولية تقصريية للشركة جتاه الغري.
ري الدائنني أصحاب األقلية يف كما يعترب من بني الدائنني الداخليني الذين ال يشملهم فكرة الغ 

جممع الشركات التجارية، وهم األعضاء يف جممع الشركات اي الشركات التابعة اليت ختضع هليمنة 
  .3ثلني لألغلبية وخاصة الشركة األماألعضاء املم

من ناحية أخرى ال بد من التمييز بني حقوق والتزامات الشريك عندما جتتمع فيه صفة الدائن 
يك يف الشركة، ميكن حدوث هذه احلالة خاصة عندما يكون هذا األخري دائنا حبقه يف وصفة الشر

  .4ا الشريك بكل حقوقه كدائن للشركةاألرباح ومل يتحصل عليه بعد فيحتفظ هن
                                                           

1 Hamel et Lagarde, Traité de droit commercial, R.D.I, Dalloz, Paris, 1954, p35. 
2  F. Trébulle , op, cit, P 253. 
3  F Hmoda,op,cit, P 17 et 68.  
4  Le Lamy des sociétés commerciales, op,cit, P 741. 
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خيتلف الشركاء عن محلة سندات االستحقاق الذين اعرتف هلم املشرع بصفة اجلماعة  
وذلك عن طريق ممثل قانوني باعتبارهم دائنني  ،ومنحها شخصيته معنوية من أجل محاية مصاحلها

بقيمة السندات، ومنحهم املشرع حق يف الضمان العام على كل أموال الشركة إضافة للضمانات 
   .1املسامهة قبل إصدار هذه السندات نحها شركةاخلاصة اليت مت

البد من التمييز بني املفهوم القانوني للغري والغري مبفهومه االقتصادي الذي أطلق عليه القانون 
، 2القتصاديةالفرنسي عبارة "الدائن املهين" حيث استعملت هذه العبارة يف القانون املتعلق باملبادرة ا

  م له.لكن دون التطرق لوضع مفهو
الدائن املهين كل مؤسسة مصرفية متتهن عملية منح  Aynes"3"الفرنسي الفقيهاعترب 

القروض، خاصة أن هذه املؤسسات تقوم باحتكار هذا النشاط مقابل احلصول على ضمانات جتعلها 
حتى ولو مل يكن هو النشاط الوحيد الذي  ،دائنا مهنيا حبيث يعترب هذا النشاط مهنتها األساسية

  تقوم به.
ض الفرنسية الدائن املهين بأنه كل دين ينشأ مبناسبة ممارسة نشاط قبينما فسرت حمكمة الن

ارتباطا مباشرا  امهين يعترب صاحب هذا احلق دائنا مهنيا، على أن يكون هذا النشاط املهين مرتبط
اطه األساسي، واعتربت حمكمة النقض الديون اليت تنشئ بأحد نشاطات الدائن حتى ولو مل يكن نش

هذا االجتهاد القضائي من جمال الدائن  بالتايل وسع، ف4مهنية ااملهنيني واملستهلكني ديونبني املنتجني و
  املهين ومل يعد يقتصر فقط على املؤسسات البنكية.

                                                           
  من ق.ت. 105مكرر  715و  96مكرر  715و  88مكرر  715المواد   1

2  La Loi n 2003-721 du 1 aout 2003 j.o 5 Aout 2003, P 13449 sur l’initiative 
économique, J.O.R.F 05aout 2003. 
3  L. Aynes, La réforme du cautionnement par la loi de Dutreil, Rev mensuelle lexis 
Nexis Juris cla, Droit des sociétés octobre 2009 ,p25. 
4 Cass. Civ n° 2009- 049063- 9 Juillet 2009, Rev mensuelle octobre 2009, op,  cit,P 
8  
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واملهنيني والتزامات األعوان وبناء عليه ميكن اعتبار الديون اليت يسأل عنها املنتجني 
حبماية قانونية خاصة متميزة عن  1تع املستهلك مبقتضى هذه القواننييتمكما  االقتصاديني ديونا مهنية،

  العالقات التجارية اليت تربط الشركة بالغري ممن تعامل معها.
 

 .تجاريةمبدأ حسن النية كأساس قانوني حلماية الغري املتعامل مع الشركات ال :الثانيالفرع 
ثم تطورت فكرة الشركات القائمة على  محورابي،قانون  يف التجارية ةالشرك عقد ظهر

حسن  خاصيةعلى الرتاضي يف القانون الرماني، وأصبح من أهم خصائص هذا العقد أنه عقد قائم 
تطورت هذه اخلاصية وحتولت من جمرد مبدأ تفرضه عالقات الثقة  بعد ذلك أطرافهالنية بني 

  .2قانوني ملزم يف العقود الرضائية والصداقة املتبادلة بني األفراد املتعاقدة ملبدأ
ميثل  اعقدي مبدأالتجارية كحق مستقل بل يعترب حسن النية يف الشركات ال يتم دراسة مبدأ  

، خاصة يف العقود 3أهم احلقوق اليت يتمتع هبا الغري املتعامل مع الشركة باعتبارها عقد كسائر العقود
مبدأ  قائمة ألهناواليت متثل الشركة التجارية فيها أهم هذه العقود  ،القائمة على االعتبار الشخصي

الشركاء  اب نية االشرتاك بنيحيث يؤدي غي ،التعاون املشرتك ونية االشرتاك من أجل جناح املشروع
  .4النقضاء الشركة وزواهلا

على الرغم من الدور اجلوهري الذي تلعبه النية يف العقود ملا هلا من صلة وثيقة بانصراف 
اإلرادة إلحداث أثر قانوني ودورها املهم يف جمال االلتزامات واكتساب احلقوق، إال أنه ال يوجد تعريف 

ن التعارض الفقهي هلا أو حتديد ملدلوهلا سواء يف النصوص القانونية أو االجتهادات القضائية، فضال ع

                                                           
  . 2009، 15المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.رعدد  2009فبراير  25المؤرخ ب  03-09القانون رقم   1

2 R. Monier, Manuel du droit romain les obligations, 5 éme éd, Montchrestien 
France, 1954, P 177. 

  من ق.م. 107المادة   3
4  J. Mestre , D’une exigence de bonne foi a un esprit de collaboration , R.T. D   civ, 
Dalloz, 1986, P 100. 
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خللط بني النية واإلرادة فوقع ا ،ملبدأ حسن النية ادقيق االذي ظهر عندما حاول الفقه ان يضع مفهوم
   .1والباعث

هم هذه اخلصائص انه التزام مفروض على كال أو ،يظهر مفهوم هذا املبدأ من خالل خصائصه
ؤدي للكشف عن النية من خالل املظهر طريف العقد، وأنه مبدأ يعتمد على النوايا والبواعث اليت ت

أنه مبدأ أخالقي يرتكز على ضرورة وجود الثقة والنزاهة والتعاون، إىل كما اخلارجي لإلرادة، 
وقرينة تقبل إثبات عكسها وعلى من يدعي سوء  يف املعامالت العقدية، جانب كونه مبدأ مفرتض

  النية إثبات ذلك.
حسن النية إلرساء نوع من التوازن بني أطراف العقد خاصة يف حالة وجود  أوجد مبدأ

ن الثنائي فكان البد من انتشار مبدأ التعاو ،انتشار مبدأ احلرية التعاقديةاىل جانب طرف ضعيف، 
 اقانوني مبدأنية بالنظام العام، واعتباره إحلاق مفهوم حسن ال ان مت بعدلكن ، 2بني األطراف املتقاعدة

عن  مبدأ النظام العام عجز ،من فكرة النظام العام الذي قيد من احلرية التعاقدية لألفراد امستمد
  استيعاب مبدأ حسن النية.

، أدت إلحلاق املبدأ بالعديد من 3من النظام العام ومبدأ حسن النيةان ضبابية مفهوم كل 
حيث مل يعد نظرا  ،بذاته ستقالم مبدألعدالة واإلنصاف اىل ان أصبح املفاهيم من بينها فكرة ا

 ،للخصائص اهلامة اليت يتميز هبا من نزاهة واستقامة وإنصاف حكرا على العالقات التعاقدية فحسب
، فتحول مبدأ حسن 4نية أمهها مادة الشركات التجاريةبل أصبح يسيطر على مجيع ااالت القانو

إبرام العقد وتنفيذه لفكرة  مالزمة ملرحلة النية من فكرة كالسيكية مصدرها القانون املدني، وفكرة
   البد أن تتكيف مع خصوصية االلتزامات الناشئة بني املتعاملني يف جمال الشركات التجارية. ةضروري

                                                           
  .104، ص 2006محمد شكري،  حسن النية في العقود دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،   1

2  J. Mestre, op, cit, P 102. 
  .91محمد شكري، المرجع السابق، ص   3

4  P. Le Tourneau , La bonne foi , 2 ème éd, volume III, Dalloz, 1995, P 05. 
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حيث ال توجد  ،أول مظاهر مبدأ حسن النية يف جمال الشركات التجارية هو نية االشرتاك
شركة جتارية دون وجود نية االشرتاك، فتعترب هذه اإلرادة يف التعاون واقتسام املخاطر على قدم 

  املساواة بني الشركاء أهم أسس الشركة التجارية.
بل يعد أهم  ،نية يف العقودتكريسا لاللتزام العام حبسن ال فقطال يعترب مبدأ نية االشرتاك 

   .1 ه قة بني الشركاء بل حتى جتاه الغيط يف العالتربز ليس فق اليت مظاهر
لذلك البد من متديد نطاق حسن النية وعدم حصره يف ركن نية االشرتاك اليت ترتاجع يف 
الشركات الكربى مثل شركات املسامهة ذات االسهم املسعرة يف البورصة، واليت قد خيتفي فيها هذا 

تغري مفهوم حسن النية بعد تراجع ل مما ادىالركن نتيجة الحتوائها على عدد ضخم من املسامهني، 
  .2املفهوم العقدي للشركات التجارية

تطور مبدأ حسن النية يف الشركات التجارية وأصبح ميتلك القدرة على التكيف مع الكثري 
من االلتزامات داخل الشركة، فقيد هذا املبدأ تصرفات كل من الشركاء واملسريين وحتى الغري بعدما 

ضي يشرتط توفر مبدأ حسن النية يف كل امتدت الزامية تنفيذ العقد حبسن نية للغري وأصبح القا
، وخاصة بالنسبة للعقود اليت باعتباره مبدأ قانوني مهم العقود املربمة خالل حياة الشركة التجارية

   .3مع املتعاملني معها الشركة التجارية مها مسريييرب
احلقوق اليت أقرها املشرع بغرض محاية الغري ال ميكنها أن تتعارض مع مبدأ تنفيذ العقد  ان

حيث اعترب املشرع حسن النية شرط أساسي لتمتع الغري بتلك احلماية الشكلية  نية،حبسن 
، وذلك من أجل املوازنة بني املصاحل املتناقضة 4ما ظهر من خالل النصوص القانونيةواملوضوعية، وهذا 

   .5االستثنائية ذلك الغري سيء النيةفال يستفيد من تلك احلماية 

                                                           
1   A. Viandier , La notion d’associé , Rev. Internationale de droit comparé, avril, juin, 
L.G.D.J, 1979, p  200 . 
2   P. Le Tourneau, op, cit, P 80. 
3  P. Lombard , Engagements des sociétés civiles et commerciales envers les tiers , 
thèse de doctorat, faculté de droit de Nancy, France 1873, P 91. 

  من ق.ت. 623و  577و  555المواد   4
  .115سعدوي حسن سرحان، المرجع السابق، ص   5 
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وهذا ما جعل هذا  ،يقع على القاضي دور تكييف مسألة حسن النية يف الشركات التجارية
بدور القاضي  املبدأ يشهد تطورا مهما يف القضاء الفرنسي حيث اعرتفت حمكمة النقض الفرنسية

  .1ود اليت أبرمتها الشركة التجاريةأي طرف خمل مببدأ حسن النية أثناء تنفيذ العق مسائلةيف 
من أجل  ،تطور الوضع بعد ذلك وظهر مبدأ االلتزام بالنزاهة كمظهر من مظاهر حسن النية

مبصلحة تنظيم تعارض املصاحل والنزاعات اليت تنشئ داخل الشركة، ثم ظهر بعد ذلك ما يسمى 
الشركة واليت أصبحت معيار يقاس من خالله مدى استقامة ونزاهة وحسن نية كل من الشركاء 

  .حسن النيةوأصبح حتقيق مصلحة الشركة أهم مظاهر مبدأ  ،واملسريين جتاه الشركة
على مبادئ أخالقية بدت للوهلة األوىل أنه ال  ور فكرة التعاون والنزاهة اعتمدمع أن ظه 

من أجل توحيد املصاحل يف  اأصبح ضروريها مكان هلا يف قانون الشركات التجارية، إال أن وجود 
الشركة التجارية، وكل هذه االلتزامات مصدرها مبدأ حسن النية الذي يساهم يف تنظيم العالقات 

  .2عالقات اخلارجية للشركة التجاريةخاصة ال
أصبح القاضي عن طريق مبدأ حسن النية يستدل بكل سهولة على كل جتاوز ملصلحة 
الشركة خاصة يف العالقة بني الشركاء عندما تتعسف األغلبية املالكة لراس املال، أو يف حالة خرق 

حسن النية هو مدى نزاهة واجتهاد  أوأهم ما يستدل عليه عن طريق مبد مبدأ املساواة بني الشركاء،
  .3ملسري عند أداء مهامه، واحرتامه للمصلحة العامة أو املصلحة اجلماعية لكل األطرافا

فيعترب حسن النية يف الشركة التجارية أهم املبادئ اليت تقوم عليها واليت متثل أساس جناحها 
، كما غريرتمظاهر الأو فشلها، حيث يفرض هذا املبدأ واجب الصدق واملصارحة والبعد عن كل 

حيث ألقى املشرع على الشركة االلتزام بإعالم الغري منذ  ،4لى الشركة واجب إعالم الغرييفرض ع
   مرحلة إبرام عقد الشركة بكل ما يهمه من معلومات خاصة املتعلقة باملركز املايل للشركة.

                                                           
1  Cass. Com n° 06-14-768 10 Juillet 2007, Bull civ, N n° 188, le Lamy des sociétés 
commerciales, op, cit, P 127. 
2  J. Mestre, op, cit, P 101. 
3Le Lamy des sociétés commerciales, op, cit, P 57. 

  .730، 97فات دراسة مقارنة، مصر، عبد الحليم عبد اللطيف القوني، مبدأ حسن النية وأثره في التصر  4
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كما اعترب املشرع حسن نية الغري شرط تنتفي بانتفائه كل محاية ممكن أن يتمتع هبا الغري 
قائع خاصة تلك املتعلقة مبسألة علم الغري ببعض الو ،النصوص القانونية يف حاالت معينةمبقتضى 
، حيث مل يعترب املشرع الغري حسن النية يف حالة علمه أو حالة إمكانية علمه، نظرا لعالقته 1القانونية

ة تكون بالعلم بالشركة وبالواقعة املراد التمسك هبا يف مواجهة الشركة، والعربة يف تقدير حسن الني
   الفعلي.

وال يعترب الشخص سيء النية إذا كان من املفروض أن يعلم متى ثبت أنه مل يعلم فعال، فاألصل 
، وإذا كان النشر 2إذا ادعت خالف ذلك أن تثبت العكسأن يكون الغري حسن النية وعلى الشركة 

ميكن اعتباره دليال كافيا  ال الت، اذقرينة قانونية قاطعة على العلم مل يعتربه املشرع كذلك يف كل احلا
يستطيع الغري التمسك بعدم العلم حتى يف حيث فهو جمرد قرينة بسيطة على العلم ، 3على علم الغري 

ما ظهر له أي حالة النشر محاية له، وضمانا للثقة واالطمئنان واستقرار املعامالت باالعتماد على 
  الظاهر.على نظرية 

الغري أمر صعب تقديره فهو يعتمد يف تقديره على فكرة العدالة إن مدى سوء وحسن نية 
وقواعد األخالق، ويعتمد على ضرورة االلتزام باحلدود اليت يرمسها القانون، كما أنه من الضروري 

يستعمل الغري حقه بنية مناقضة  أال أن تكون احلقوق املطالب هبا تتمتع برعاية من طرف املشرع، على
ة فينفي قصد التحايل على أحكام القانون، حيث يتصدى املشرع حملاربة النية السيئلقصد املشرع أو ب

  .4عن التصرف صفة املشروعية
للكشف عن حسن نية املتعاقدين خاصة يف حالة قانونية  وضع املشرع للقاضي وسائال

وجود اإلرادة الباطنة، وأكد املشرع على ضرورة أن يفسر القاضي العقد مع األخذ بعني االعتبار 
، وللتعرف على نية املتعاقدين على القاضي البحث 5يكون عليه املتعاقدان من حسن نيةما ينبغي أن 

                                                           
  ق.ت. من 623و 577المواد   1
إذا كان الشخص الذي تعاملت معه الشركة على بينه بحقيقة الوضع أكثر من غيره نظرا لصلته بالشركة وموضعه   2

  وتكرار معامالته، فإنه يعلم بعيوب التصرفات أو على األقل بوسعه العلم بها.
  .117جع السابق، ص سعودي حسن سرحان، المر  3
  .253محمد شكري، المرجع السابق، ص   4
  من ق.م. 115المادة   5
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أي  ،ن طبيعة التعامل والعرف اجلاري وظروف املتعاقدينعنها خارج دائرة التعاقد، واستخالصها م
من طبيعة املعامالت داخل السوق واملركز املايل للمتعاقدين، فيبحث القاضي عن النية املشرتكة 

   بوسائل مستمدة من العقد أو من خارجه.
م يقوولكن عند عدم متكن القاضي من الوصول لنية املتعاقدين فإن األصل يف براءة الذمة، 

ماال ملبدأ حسن يعترب تطبيق هذه القاعدة إع   ، و 1لقاضي بتفسري الشك ملصلحة املدينحينها ا
  .2النية يف التعاقد

تتميز النية بأهنا من األمور اخلفية املسرتة اليت يصعب الكشف عنها، وبالنظر للهدف الذي 
ية األطراف املتعاقدة من قصد املشرع بلوغه من خالل هذه احلماية ميكن للقاضي االستدالل على ن

املصلحة يعترب قرينة  الن انعدامق املصلحة اجلدية املشروعة خالل قرينتني، تتمثل األوىل يف مدى حتق
واضحة على سوء النية ووجود قصد األضرار، فاألصل أن تصرفات األطراف ال ختلو من املصلحة، 

  .3د وهي قرينة واضحة على سوء النيةأما القرينة الثانية فتتمثل يف العلم بالضرر الذي يصيب املتعاق
ري متفقة ومناقضة لعل املعيار املوضوعي لسوء النية هو أن تكون تصرفات الشخص غ

ألحكام القانون وقواعد األخالق والعدالة، ويقع عبئ إثبات سوء النية على املدعي، فعلية إثبات 
األمر  يدعي ما خيالف الوضع الظاهر فباعتبار ان النية ال تظهر خارجيا فهوسوء نية من تعامل معه 

 .4للقائمة فال يقبل ادعاؤه دون دليالذي قد يؤدي لتغيري األوضاع ا
  

 .الفرع الثالث: دور نظرية الظاهر يف محاية الغري املعامل مع الشركات التجارية
محاية الغري حسن النية املتعامل مع تعترب نظرية الظاهر أهم األسس اليت تقوم عليها فكرة 

الشركات التجارية، بل ارتبط وجود هذه الفكرة بنظرية الظاهر فهي فكرة حديثة نسبيا رغم وجودها 
ت يف بعد ان تطور برزت كقاعدة قانونيةاهنا  اال منذ ظهور القوانني التجارية اليت اهتمت حبماية الغري

                                                           
  من ق.م. 112المادة   1
  .407عبد الحليم القوني، المرجع السابق، ص   2
  .337و  257محمد شكري، المرجع السابق، ص   3
  من ق.م : "على الدائن إثبات االلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه". 323المادة   4
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وماني قد عرف بعض تطبيقات نظرية محاية الغري حسن النية مع أن القانون الر ،املعاصرةالتشريعات 
  .1باالستناد لنظرية الظاهر إال أنه طبقها على حاالت حمدودة جدا

نظرية الظاهر حتتوي على تطبيقات متنوعة ومتعددة هتدف أساس  بعد ذلك ثم أصبحت
حلماية الغري، وال ميكن تطبيقها يف كل العالقات اليت تنشأ يف الشركة التجارية كعالقة الشركاء فيما 

بل أهنا ال جتد جماال لتطبيقها إال يف العالقة اليت تربط الشركة التجارية بالغري، كما ال ميكن  ،بينهم
وهذا ما يظهر عمليا عند تطبيق أحكام نظرية الظاهر  ،ه النظرية عن مبدأ حسن النيةفصل هذ

  .2الظاهر نظريةي يرسم حدود وجمال تطبيق فنجد حينها حسن النية املبدأ الذ
تعترب هذه النظرية احدى أهم النظريات اليت تعمل على التوفيق بني الفلسفة النظرية والواقع 

اليت تقتضي التمسك باملبادئ القانونية على حنو قد ال يتماشى مع  ظريةالن العملي، هذه الفلسفة
متطلبات تطور اتمع، فتبدو أمهية نظرية الظاهر يف أهنا تضحي مبصلحة صاحب املركز القانوني 

  احلقيقي هبدف استقرار املعامالت ودعا للثقة.
 و القضاء الفرنسي اجتهادوليدة عقود، وهي متثل هذه النظرية استثناء على مبدأ نسبية ال

بيقاهتا مبا بعد جناحها وجدت طريقا للنصوص التشريعية، وأصبحت معظم التشريعات تعرتف بتط
 بدأت املرحلة األوىل لتبلور فكرة الظاهر باعرتاف جملس الدولة الفرنسي، حيث فيهم املشرع الوطين

ب اليت تشوب التصرفات، بأن كل التشريعات تعرتف بتصحيح العيو 1807سنة  يف رأي تفسريي
 تلكوجتنب وتبني أنه مل يكن يف وسع األطراف توقع  ،متى وجد غلط شائع وتوفرت حسن النية

  .3العيوب

                                                           
  .58سعودي حسن سرحان، المرجع السابق، ص   1

2  J. Calais, Auloy,op, cit, P 128. 
3 Cour de cassation, Assemblée plénière 13/12/1962 n° 57-115 69, Cité par j. 
Auloy, op,cit, p 277. 
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ويعرف  ،الغلط الشائع علىبناء  باالعتماد على نظرية الظاهرذلك قامت احملاكم الفرنسية بعد 
هو فقط الشخص ف ،أكثر شخص عرضة له وهو قصاحب احل الغلط الشائع بأنه الغلط الذي يقع فيه

  .1املعين باحلماية
شأن القواعد القانونية وخاصة يف حالة الصورية، ورغم  اشأهن ةمطبق ت نظرية الظاهركانف 

اجلدل الذي عرفته هذه النظرية بعد إنكارها من قبل الكثري من الفقهاء والقضاة أنداك، أثبتت جناحها 
خاصة بعد السرعة الكبرية اليت أصبحت متيز املعامالت  ،على حالة الصورية طفق مقتصرةومل تعد 

ري عن الوضع احلقيقي حمل ، والتحمدى صحة املعاملة واليت ال ترتك للمتعاملني الوقت الكايف للبحث
  .2التعامل

" Auloyإن هذا اجلدل الواسع الذي عرفه الفقه حول االعرتاف هبذه النظرية يعتربه الفقيه " 
ل خطورة كبرية على ناتج عن عدم مطابقة احلقيقة القانونية للوضع مثلما هو ظاهر للغري، مما يشك

، حيث تعرب هذه النظرية عن حقيقتني متعاكستني، احدامها تسمى الوضع الظاهر 3أصحاب املصاحل
يستند على الشكل والثانية حقيقة قانونية، واخلطأ الواقع يعرف بأنه خطا ميثل احلقيقة القانونية، والذي 

طأ الغري ويستند ملبدأ وهكذا فإن الظاهر يعتمد على خ ،اخلارجي للشيء مستبعدا احلقيقة القانونية
   .4حسن النية

واحلقيقة أن مصطلح الظاهر من املصطلحات الغامضة اليت تتضمن مفاهيم متناقضة، ومن 
املخالف للحقيقة، والذي يوهم الغري احملسوس  ذلك الشيء بني املفاهيم القانونية للوضع الظاهر بأنه

بأنه مركز حيميه القانون، أو هو تلك احلالة الواقعية غري الصحيحة املختفية حتت شكل مركز قانوني 
   صحيح يف الظاهر.

                                                           
ترجع نشأة هذه القاعدة للقانون الروماني، ويقصد بها الغلط العام أو الجماعي أي اعتقاد الكافة بحقيقة ظاهرة على   1

أساس أن القانون ما هو إال اعتقاد جماعي وما الغلط الشائع اال اعتقاد جماعي، فال يوجد بالنتيجة خروج عن القواعد 
  العامة التي تهدف الستقرار المعامالت.

محمود زواوي، نظرية الظاهر في القانون الخاص رسالة دكتوراه الدولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،   2
  .21ص  1998

3  J. Calais.Auloy, op, cit, P 02. 
حسن محمد هند، مدى مسؤولية الشركة األم عن ديون شركاتها الوليدة، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق  4

  .281، ص 1997عة عين شمس، مصر، جام
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وب الشكل ثنية نتيجة الرتداء حالة واقعية لوعليه فإن الظاهر حيتوي على خمالفة لقاعدة قانو
ر قانونية، وإن كانت هذه املفاهيم تفسر الوضع الظاهر إال أهنا تنطوي القانوني الصحيح املنتج آلثا

ألن  ،على حتفظني مهمني، يظهر التحفظ األول يف أن صاحب الظاهر ليس بالضرورة سيء النية
ووجود وضع غري مشروع، اما التحفظ فيتعلق  للوضع الظاهر يوحي بوجود سوء نيةاملعنى السابق 

اذ ليس من الدقة أن يوصف الظاهر بأنه وضع غري مشروع، وإمنا هو وضع  بوصف الوضع الظاهر
 يالقانون مينح األفضلية ملركز قانون ألنمل يقرره أو مل حيمه القانون لعدم توفر شروط احلماية، أو يرجع 

   .1آخر
أهم القرارات القضائية اليت أقر فيها القضاء الفرنسي، بنظرية الظاهر ذلك القرار الصادر 

نظرية الظاهر  هحول تسيري شركة مسامهة، حيث أسس القاضي من خالل 1962اريخ ديسمرب بت
فتخلى حينها القضاء على  ،محاية للغري واملتمثل يف "الغلط املشروع"اجياده  على أساس قانوني مت

   .2"الغلط الشائع" كأساس لنظرية الظاهر
من خالله من  امتدلنظرية الظاهر  اجديد اقانوني اأصبح هذا القرار املبدئي يشكل أساس

جمال تطبيق النظرية بسبب املفهوم الواسع الذي حتمله فكرة الغلط املشروع، حيث عرفت هذه 
و الذي ال يستطيع أي شخص توقعه  ،3فكرة الغلط الشائع عن يفكرة جناحا كبريا بعدما مت التخلال

   .احلاالتيف الكثري من  ستبعادهامما أدى الجمال نظرية الظاهر  الذي كان يقيد من
ارتسمت معامل النظرية بصفة واضحة يف هناية القرن العشرين لدى القضاء الفرنسي، خاصة 
بعدما أصبحت منتشرة يف كافة فروع القانون اخلاص والعام حيث جندها يف الشركات التجارية، 
واألوراق التجارية، ويف جمال اإلشهار القانوني، ويف القانون املدني جند اجلنسية الظاهرة، وجند 

                                                           
  .102سالمة عبد الفتاح حليمة، المرجع السابق، ص  1

2  Cour de cassation, Assemblée plénière 13/12/1962 n°, Cité par j. Auloy, op,cit, p 
277. 
3  J. Léauté , Le mandat apparent , R.T D. civ , 1949, P 293. 
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واحملاسب الظاهر يف  ،ألهلية الظاهرة واالسم الظاهر، كما جند املوظف الفعلي يف القانون اإلداريا
  .1القانون املايل

خاصة  بعد فشل  هاالظاهر ساهم يف جناح إن اعتماد فكرة الغلط املشروع كأساس لنظرية
ير تصحيح تصرفات كف لتربيا فيها مبدأ حسن النية الذي ال األسس األخرى يف تربير النظرية، مب

ال ميكن اعتباره اذ شرط من شروط تطبيق محاية الغري، الكتساب احلق أو  االغري نظرا العتباره شرط
لنفس النظرية، باإلضافة لعدم اشرتاط حسن النية إلعمال فكرة الغلط الشائع، إىل  اوأساس اشرط

كما فشلت ، 2ابع فضفاضرية الظاهر التسامها بطجانب فشل نظرية املصلحة العامة كأساس لنظ
اليت جتيز للغري التمسك بالتصرف الصوري على  يف ان تكون أساسا لنظرية الظاهر نظرية الصورية

نظرا الفرتاضها وجود تصرف خفي وآخر ظاهر، بينما ال ترجع حالة  ،حساب التصرف احلقيقي
بني تطبيقات خمتلفة  الظاهر إلرادة األطراف، كما أهنا ليست سوى حالة من حاالت أخرى كثرية من

قانونية  ااال متس أوضاعلنظرية الظاهر، وعليه فهي ال تصلح ألن تكون أساسا لنظرية واسعة 
  .3متنوعة

للنظرية فهو ال يفرتض وجود تصرف صوري،  قانوني لذلك فيعترب اخلطأ املشروع أنسب أساس
بل يشرتط هذا األساس توفر ظروف  ،أو وضع حقيقي ووضع ظاهر عند نشوء االعتقاد لدى الغري

  .4اعد على الوقوع يف اخلطأ املشروعمعينة تس
ري قد اهتم هبا هبدف أما عن تطبيقات نظرية الظاهر يف القانون اجلزائري فنجد القانون التجا

، خاصة يف العالقات اليت تربط الغري مبسري الشركة التجارية، أين رجح املشرع مصلحة 5محاية الغري
  .6والشركاءعلى مصلحة كل من الشركة الغري 

                                                           
  .23 -22محمود زواوي، المرجع السابق، ص   1
  .161سالمة عبد الفتاح حليبه، المرجع السابق، ص   2
  .62محمود زواوي، المرجع السابق، ص   3

4   J. Léauté, op, cit, P 293. 
  ومع ذلك لم نعثر على أحكام قضائية تتعلق بنظرية الظاهر في المسائل التجارية.  5
  من ق.ت. 236و  577و  555المواد   6
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فمنذ ظهور نظرية الظاهر قضائيا اعترب مبدأ حسن النية شرط أساسي لتمنح الغري هبذه 
الذي أصاهبا إال أهنا ال  والتطور الكبرينظرية الظاهر  أمهيةرغم  وجتدر اإلشارة اىل انه احلماية،

   تنفصل عن مبدأ أحسن النية، على أن يعتد القاضي مبدى توفر النية احلسنة يوم إبرام العقد.
لعل أهم تطبيقات هذه النظرية يتمثل يف الشركة الفعلية واليت مت بعد االعرتاف هبا االقرار 

اىل جانب  ،1هتا مع الغري حسن النيةبتصرفات الشركة التجارية غري املنتظمة قانونا، وذلك يف تعامال
  اعرتاف املشرع بنظرية التسيري الفعلي محاية للغري الذي تعامل مع مسري واقعي وظاهري.

 وقانونية للغري صحيحةكما يرجع الفضل لنظرية الظاهر يف ظهور شركة الظاهر اليت تظهر  
ويف كل حاالت البطالن  فقطجتاه الغري واعرتف هبا  3القضاء الفرنسياوجدها ، 2لكنها غري ذلك

حيث يعترب جماهلا أوسع من جمال البطالن يف الشركة الفعلية، كما أن اشهارها ضروري فهو الذي 
طلة وهي ختتلف عن الشركة فقد تظهر صحيحة إال أهنا با ،يؤدي لنشوء مظهر مزيف غري قانوني

  .4الفعلية
 

عن الوضع الظاهر وصعوبات  نبه البحثميثل االشهار القانوني أكرب محاية للغري وهي اليت جت
والبد أن نشري يف هذا املقام بأن اإلشهار القانوني الذي حنن بصدد دراسته خيتلف عن اثباته، 

يهدف إىل جلب املستهلك القتناء سلعة أو خدمة والذي  فهو ،شهار القانوني للمنتجات واخلدماتاإل
يف  بينما يهدف اإلشهار القانوني،نون االستهالك حسب رغبة احملرتف ويكون جماله قا ايعترب اختياري

، وعليه كان من الضروري 5إىل إعالم الغري بتصرف قانوني من أجل محايته جمال الشركات التجارية

                                                           
1  S. Vacrate , La société créé de fait , bib de droit privé, L.G.D.J, 2003, P 91. 

  ال يوجد في القانون الجزائري نص يدل على الشركة الظاهرة.  2
3  Cass com, mai 1968, cite par J.c. Auloy, op, cit, P 43. 

  .173محمود زواوي، المرجع السابق، ص    4
  .83ص  2014بوراس، النظام القانوني لإلشهار عن المنتجات والخدمات، دار الجامعة الجديدة، مصر  محمد 5



الفصل األول-الباب األول  
 
 

 
40 

 

اول)ن ثم اإلشارة ألمهية االلتزام  (فرعحتديد اخلصائص القانونية لاللتزام باإلعالم يف الشركات التجارية 
 يف محاية الغري وآثار االخالل به( فرع ثاني).  باإلعالم

 
  اخلصائص القانونية لاللتزام باإلعالم يف الشركات التجارية.الفرع األول: 

يعود األصل التارخيي هلذا اإلجراء يف القانون الفرنسي ألول مرسوم تشريعي صدر يف سنة 
جراء بالنسبة للشركات الوطنية باألمر والذي ألزم الشركات األجنبية باإلشهار، ثم مت تعميم اإل 1579
أن الشركة كانت تنشأ بني تاجرين  الغري آنذاك إعالم، وكان سبب إلزام الشركات ب1673ثم  1629

أو إثنني منهم عند التوقيع على الشيكات أو  اواحد اومل يكن يظهر للغري إال تاجر أو ثالثة جتار،
  السفتجات، ويف حالة إفالس الشركة ال يتحمل اخلسارة إال من ظهر للغري.

اعترب هذا االلتزام باإلعالم يف البداية عبارة عن عقوبة قاسية للشركة اليت ال تكون تصرفاهتا 
أن االلتزام مل يدخل حيز التنفيذ يف  صحيحة جتاه الغري إال من يوم اإلعالم والشهر، وكان نتيجة ذلك

البداية، حيث بقي امللتزم جتاه الغري كل شريك ظهر وتعامل باسم الشركة وكل شريك تعامل بأموال 
الشركة، بل وحتى القاضي امتنع عن تطبيقه نظرا لصعوبته بالنسبة للشركة ألنه يؤدي إىل إفشاء 

يريدون إظهار امسائهم حتى ال يعلم الغري أهنم جزء  أسرار مهنية وجتارية، وأمساء الشركاء الذين ال
 من صفقة معينة.

باإلضافة  ،واعترب غريبا أنداك حتى من مؤيديه منذ القرن السابع عشر هذا االلتزام عرف
هم يف العلن ؤرة الذين ال يرغبون أن تظهر أمساغري التجار او املمنوعون من ممارسة التجا لألشخاص

  .1جتارية معينة بأهنم شركاء يف شركات
  
  

                                                           
1 Paul. Didier  , Droit commercial  l’entreprise, la société, les groupes de sociétés , 
tome 2, 3 éme mise à jour, Thémis droit privé , Paris ,1999 , p 143. 



الفصل األول-الباب األول  
 
 

 
41 

 

  .أ مضمون التزام الشركة التجارية بإعالم الغري
تعترب املعلومة من أهم الضمانات اليت نص عليها املشرع حلماية الغري، فهي الوسيلة اليت يتم 
اإلعالن من خالهلا عن كل ما خيص الشركة ويهم املتعاملني معها، كما ميكننا اعتبارها الوسيلة اليت 

عالقة الثقة والشفافية بني الشركة والغري، وتتيح هلم هذه املعلومة فرصة العلم بكل تضمن وجود 
  التصرفات اليت ميكن أن تعرض حقوقهم للخطر.

كما تظهر أمهية املعلومة يف مادة الشركات التجارية من حيث التطور الذي أصاهبا أين انقلبت 
احلصول على املعلومة عن طريق إجراءات من واجب استعالم إىل حق يف إعالم، ألن حق الغري يف 

اإلعالم والشهر القانوني يؤدي إىل وجود الثقة والشفافية اليت تتوفر عندما يكون املتعامل مع الشركة 
  على علم كامل ودقيق بوضعها.

مل تعد إجراءات اإلشهار هتدف فقط جلعل الشركة التجارية تكتسب الشخصية املعنوية بل 
روري إلظهار وجود الشركة وإلظهار كل  نشاطها وأوضاعها للمتعاملني أصبح هذا اإلجراء ض

معها، فيلعب هذا اإلجراء دورا هاما يف التعريف بالشركة وإظهارها للغري يف مرحلة تكوينها وبعد 
، وخالل حصول أي تغيريات تطرأ عليها خالل دخوهلا يف مرحلة النشاط الكامل، إضافة 1تكوينها

ن الغري من اختيار الصواب يف معامالته مع الشركة ما يتعذر عليه فعله لوال وجود أن هذا اإلعالم ميك
معلومة مضبوطة ودقيقة عن الشركة، فبفضل هذه املصداقية والشفافية يطمئن الغري يف تعامله وتسهل 

  .2كل معامالته مع الشركة خاصة دائين الشركة اجلدد
قتضيات حسن النية يف إبرام العقود، وهي مسألة حيث يعترب االلتزام باإلدالء باملعلومة من م

معلومة مهمة هتم الغري يعترب  ةن إخفاء أينظرا الرتباطها بظهور مبدأ حسن النية، فاقدمية نوعا ما 
  مع مبدأ حسن النية. امتعارض

                                                           
1 Yves, Guyon, Droit des affaires, droit commercial général et sociétés, tome 
1,6éme éd, Economica, Paris,1991 p 973. 

  .82محمد حميدي، حقوق الغير والشركة ذات المسؤولية المحدودة، المرجع السابق، ص  2
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بينما اجته فقه آخر أن من حق التاجر أن حيتفظ باملعلومات اليت حيصل عليها أما يف القوانني 
احلديثة، فلم يكن هلذا االلتزام أمهية كبرية نظرا لبساطة املعامالت التجارية أنداك وعدم تعقدها، 
لكن اختلف الوضع بعد التطورات التقنية والتكنولوجية املعاصرة اليت جعلت املعرفة تتفاوت بشكل 

ا دفع املشرع والقضاء ملحوظ بني املتعاقدين األمر الذي أثر على مصاحل املتعاملني التجاريني، وهذا م
للتدخل لتقليص اهلوة بني املتعاقدين من ناحية املعلومة املتحصل عليها، عن طريق فرض االلتزام 
باإلدالء باملعلومات يف املراحل السابقة على التعاقد ضمانا إلبرام العقد بكل وضوح وشفافية بني 

 الى ضوء ما علمه وما يراه مناسباملتعاقدين، حبيث يستطيع كل منهما اختاذ القرار املناسب ع
 .1حلاجته وهدفه من التعاقد

هذا إىل جانب أن االلتزام بإعالم الغري يشكل جزء من طبيعة العقد بصفة عامة وعقد 
الشركة على وجه اخلصوص، باعتباره عقد قائم على نية االشرتاك وعلى االعتبار الشخصي 

ورة التعاون بني الشركاء العقود القائمة على ضرللشركاء، خاصة يف شركات األشخاص ويعترب أكثر 
  والغري.

إن االلتزام باإلعالم له تأثريه بني األطراف املتعاقدة منذ إبرام العقد لغاية تنفيذه، ومن أهم 
االلتزام وكان له أثره  وتطور هذا االلتزامات التعاقدية املرتبطة مببدأ حسن النية يف تنفيذ العقود،

تعاقدين خاصة بعد إقرار القضاء الفرنسي أن أساس االلتزام باإلعالم يف عالقة اإلجيابي على امل
 .2البنك بزبائنه يتمثل يف حسن النية يف تنفيذ العقود

إىل أن هذا االلتزام باإلعالم ال خيص مرحلة التنفيذ فقط فإذا نظرنا إىل  ال بد من االشارة
بط بالنظرية العامة للعقد جنده يالزم العقد  يف كل االلتزام كأساس يف العقود الرضائية باعتباره مرت

مراحله، أي مرحلة التكوين ومرحلة التنفيذ، حبيث ال اختالف بني العقود املدنية وعقد الشركة 
فالصورة قبل التعاقدية لاللتزام باإلعالم هي نفسها ذلك أن املشرع قد فرضها حتى يف  التجارية،

                                                           
، دار 1القوانين الداخلية واالتفاقيات الدولية، ط النية في إبرام العقود دراسة في ضوء ن حس ،سليمان شيرزاد عزيز 1

  .374، ص 2008مجلة للطبع األردن، 
يعتبر القضاء الفرنسي سكوت البنك وامتناعه عن إبالغ الزبون بما يطلبه من معلومات إخالال بمبدأ حسن النية في  2

  تنفيذ العقود.
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أنه التزام قانوني أوجبه املشرع، كما جيد أساسه يف املبادئ  مرحلة تأسيس الشركة ،هذا ما يؤكد
العامة أمهها مبدأ حسن النية الذي جيسده املتعاقد يف املعرفة أو اجلهل ألنه يفرض عليه أن يعلم 

 املتعاقد اآلخر بكل معلومة حيوزها طاملا تعذر عليه احلصول عليها بنفسه.
التزام قبل تعاقدي وهو "اإلشهار  اإلعالم صورتني:يتجه الفقه هنا إىل القول ان لاللتزام ب

القانوني"، والتزام تعاقدي وهو "اإلفضاء"، ويف كلتا الصورتني فإن اهلدف منه هو تنوير رضاء 
  .1املتعاقد

 التجارية،مبدأ حسن النية من مقتضيات العقود يف القانون وخاصة عقد الشركة  باعتبار أن
من هنا ميكننا أن نقول ان األساس القانوني ،  العقد تلقائيا منذ نشوئهيرتبط ب فإن االلتزام باإلعالم

حسن مبدأ  الذي يعترب من صور لاللتزام باإلعالم يرتكز على مبدأ التعاون ونية االشرتاك بني الشركاء
 باعتبارهفإذا اختل التعاون وحسن النية بني الشركاء اختل األساس الذي تقوم عليه الشركة،  النية،
، وإن حتميل نتائج املرجوة إال بتعاون أطرافهفال حيقق عقد الشركة ال جناحها أو فشلها، معيار

الشريك هذا االلتزام عند إبرام العقد، أو بعده هو الوسيلة الوحيدة لكي يعلم شركاؤه ويعلم الغري 
 .2الزمةبالعناصر الالزمة لتقدير حقيقة املركز املايل للشركة وكل املعلومات اجلوهرية ال

ال يعترب هذا االلتزام من مقتضيات عقد الشركة فقط بل هو مرحلة من مراحل تأسيسها 
وإجراء يرتتب عليه نشوؤها، وظهور شخص معنوي جديد يقوم بنشاط معني البد من إعالم الغري 

يها بوجوده، ليكون على بينة عند التعامل معه، كما أن شهر الشركة وإعالم الغري بكل تغيري يطرأ عل
من شأنه أن جينب املتعاملني معها اخللط بني األشكال املختلفة للشركات، كما يستطيع أن يعلم 

 ،ففائدة اإلشهار تتحقق يف إعالن كل ما هو مفرتض أن يعلمه الغري. 3املتعاملني بوضع الشركة

                                                           
، مصادر االلتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، 1 ج ،يدالجدعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  1

  .553، ص 2000لبنان ،
  .730عبد الحليم عبد اللطيف القوني، المرجع السابق، ص  2
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عام من هنا جيب أن نبني مضمون هذا االلتزام ألنه حيتوي على إجراءات معينة من النظام ال
تلفة تقوم به يف حيث يقع عبئ اإلعالم واإلشهار القانوني على أطراف خم ،يقوم هبا أشخاص معينون

فللشهر القانوني أصول عامة جاء هبا املشرع، ومراحل مير هبا  ،وبيانات معينة زمن ومكان معني
الذي قد فنجد اإلشهار أثناء تأسيس الشركة والذي خيتلف عن اإلشهار بعد قيامها بنشاطها ، 

يطرأ عليه تغيريات وحتويالت، فهناك إمكانية تعديل أحد الشروط كما ميكن تعديل رأس املال ،أو 
القيام بعمليات دمج أو انفصال للشركة، إىل جانب إمكانية انضمام أو انسحاب أحد الشركاء، أو 

مايته ألنه قد يتأثر تغيري أعضاء جملس اإلدارة، كل هذه العمليات جيب االلتزام بإعالم الغري هبا حل
 بكل هذه التغيريات.

لعل أهم معلومة جيب أن تديل هبا الشركات بكل شفافية هي املتعلقة بوضعها املايل، نظرا 
ألنه ميثل الضمان حلقوق الغري، خاصة وأنه يتغري حبسب تغري الوضع االقتصادي للشركة والوضع 

أن حتقق أرباح كما ميكن أن حتقق خسارة، االقتصادي العام، فأموال الشركة ليست ثابتة ميكن 
وميكنها أن ترتفع من رأمساهلا عن طريق الشركاء أو عن طريق اللجوء للجمهور، كما قد تقوم 

  .التغيري الذي يصيب أموال الشركة املعلومة حسب فتختلف إذن بتخفيض رأمساهلا،
تدخل املشرع عن  حسب شكل الشركة ويف كل حالة من هذه احلاالت املعلومة كما ختتلف 

طريق فرض إجراءات شكلية إشهارية معينة تقوم هبا جهات معينة يف الشركة، ملا لذلك من تأثري 
واليت من خالهلا ميكن  كبري وأمهية كبرية باعتبار أن املعلومة املالية هي من أهم وأخطر املعلومات،

أن هلذه املعلومة حدود وشروط احلكم على الشركة أهنا تتعامل مع الغري بشفافية، وحسن نية كما 
هذا االلتزام دون حتديد شروطه ومراحل القيام به بالنسبة لكل  إلظهارها للغري، فلم يرتك املشرع
 شركة وبالنسبة ألجهزة إدارهتا.

 هلذا االلتزامل معني، حيث ال ختضع كل الشركات إىل جانب هذا فإن لاللتزام باإلشهار جما
اصة بسبب طبيعتها املسترتة واليت ال يرتتب على إنشائها وجود جتاه تستثنى  مثال شركة احملحيث 
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هذا إىل جانب قيود أخرى على املعلومة  1الغري، األمر الذي ينتفي معه هدف الشهر القانوني هلا
، وهلا حدود معينة هذه احلدود قد حتد من فعاليتها مطلقةاملوجهة للغري واملتمثلة يف أهنا ليست 

بعض األحيان لوسائل اإلعالم والشهر وقد ترجع لسوء طريقة عرضها للغري،  تظهر واليت ترجع يف 
على غري حقيقتها أو تظهر ناقصة أو خاطئة خمالفة ملا هو  الوضع عليه  يف الشركة، مما خيلق التباس 

  لدى الغري ويسبب له ذلك االلتباس الوقوع يف أخطاء خطرية.
لصحة تكوين الشركة واعالم الغري بوجودها  أوجب املشرع اختاذ أوضاع شكلية معينة

من القانون  548وحتى بعد حصول تغيريات عليها ودخوهلا طور النشاط، حيث نصت املادة 
التجاري:" جيب أن تودع العقود التأسيسية والعقود املعدلة للشركات التجارية لدى املركز الوطين 

إال كانت  ن أشكال الشركات وللسجل التجاري وتنشر حسب األوضاع اخلاصة بكل شكل م
  ".باطلة

، كما أنه رحلة التأسيسااللتزام باإلعالم يتعلق مب هذه املادة أن ميكن أن نالحظ من خالل
، ورغم أمهية هذا االجراء القانوني اال انه غري كاف نظرا بعد التكوينلعقد الشركة تعديل  يشمل كل

أنه خيتلف بو ،لزاميتهإل اكتفى باإلشارةحيث طرق النشر وإجراءاته لسكوت املشرع عن بيان 
حسب كل شكل من أشكال الشركات، كما نالحظ نفس الشيء بالنسبة حلاالت نشر املعلومات 

  .أعضاء اإلدارة أو حتديد سلطاهتم األخرى اخلاصة بإحالة احلصص لشريك آخر، أو حالة تغيري
يس خاصة يف حالة اللجوء لشركة املسامهة اليت تتعاقب فيها مراحل التأس اما بالنسبة 
" حيرر املوثق مشروع القانون األساسي لشركة املسامهة من ق.ت 595تنص املادة ف العلين،لالدخار 

 التجاري، ينشربطلب من مؤسس أو أكثر وتودع نسخة من هذا العقد باملركز الوطين للسجل 
  ".املؤسسون حتت مسؤوليتهم إعالنا حسب الشروط احملددة عن طريق التنظيم

                                                           
  .154ص  2000أحمد محمد محرز، الشركات الجارية، القواعد العامة للشركات، النسر الذهبي للطباعة، مصر،  1
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حيث مل يكن هناك أي تنظيم يتعلق بأصول النشر واإلشهار القانوني وعليه ميكننا ان تقول انه 
بتكليف   يأمر، 1املتعلق بالنشرة الرمسية لإلعالنات القانونية 70- 92 تنفيذي رقمالرسوم امل  كان

  .منه 01املركز الوطين للسجل التجاري بإعداد النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية حبسب املادة 
على البيانات  جيب ان حتتويأن النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية  02املادة  كما أضافت 

وعات ختضع للنشر منه أربع جمم 03اليت ينص عليها التشريع والتنظيم املعمول هبما، وحددت املادة 
، والعمليات اليت س الشركات والتغيريات والتعديالتواإلعالن تضمنت اموعة األوىل: "عقود تأسي

  ، وتأجري التسيري وبيع احملالت" تشمل رأمساهلا ورهون احليازة
لغاية صدور قانون رقم  ،احكام أخرى حول مكان وزمان النشرمل يبني هذا املرسوم أي  

، الذي بني مراحل 2يةاملتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجار 2004أوت  14املؤرخ يف 04-08
من هذا القانون:" جيب على كل شركة جتارية او اية مؤسسة  11فجاء يف املادة  ،النشر ومهلته

أخرى خاضعة للتسجيل يف السجل التجاري اجراء االشهارات القانونية املنصوص عليها يف التشريع 
يم املعمول هبما، ال يعتد بتسجيل الشخص االعتباري يف السجل التجاري جتاه الغري اال بعد و التنظ

يبدأ سريان  من نفس القانون على انه :" 13يوم كامل من تاريخ نشره القانوني" كما تنص املادة 
مل ابتداء االشهارات القانونية اليت يقوم هبا الشخص االعتباري حتت مسؤوليته وعلى نفقته بعد يوم كا

  من تاريخ نشرها يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية".
الذي  136-16رقم بعد صدور املرسوم التنفيذي  كما توضحت عملية الشهر القانوني أكثر

توضحت  3حيدد كيفيات ومصاريف ادراج االشهارات القانونية يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية
حيث الزم املشرع األشخاص  اليت تستخلص من الوثائق واملستندات الرمسية،  القانوني،كيفية االشهار 

                                                           
 1 المرسوم التنفيذي رقم 92-70 مؤرخ في 18 فبراير 1992، يتعلق بالنشرة الرسمية لإلعالنات القانونية، ج.ر 

.1992، 14عدد   
 2 قانون رقم 04- 08، المؤرخ في 18 اوت2004، يتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، ج.ر عدد 52 اوت 

مارسة األنشطة المتعلق بشروط م 2013يوليو   23المؤرخ في  06-13، معدل ومتمم بالقانون رقم 2004
. 2013يوليو 39التجارية، ج.ر عدد   

 3 مرسوم تنفيذي رقم 16-136 مؤرخ في 25 ابريل 2016، يحدد كيفيات ومصاريف ادراج االشهارات القانونية 
.2016، 27في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية، ج. رعدد  
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املعنوية بإدراج االشهارات القانونية يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية بصفة منتظمة، وكلما كان 
ركات، و وتتضمن   النشرة   الرمسية لإلعالنات القانونية كل العقود التأسيسية للشذلك ضروريا، 

التحويالت، والتعديالت، والعمليات املتعلقة برأمسال الشركة ورهون احليازة، وتأجري التسيري، وبيوع 
  احملال التجارية.

كما تتضمن النشرة كل االحكام القضائية املتعلقة بتصفيات الرتاضي او اإلفالس، وكذا مجيع 
  سة التجارة.التدابري القضائية اليت تقرر منع او اسقاط احلق يف ممار

كما يدرج يف النشرة الفقرات املستخلصة من الوثائق واملستندات واملتضمنة صالحيات 
أجهزة التسيري، وحدودها ومدهتا، وكذا مجيع االعرتاضات املرتبطة هبا، اىل جانب الفقرة اليت 

ة، وكذا تتناول اإلعالنات املالية، وتشمل على اخلصوص احلصائل وحسابات النتائج وحسابات الشرك
   .1لعموميعمليات اللجوء لالدخار ا

نشرة اإلعالنات  بإعدادومت تكليف املركز الوطين للسجل التجاري مبوجب هذا املرسوم 
 2لقانونية ونشرها
املتعلق مبمارسة  08-04 رقم قانونالوجب مبألول مرة اإلشهار القانوني املشرع عرف 

:" يقصد باإلشهار القانوني بالنسبة لألشخاص  اليت تنص على 12املادة  يف النشاطات التجارية
االعتباريني إطالع الغري مبحتوى األعمال التأسيسية للشركات والتحويالت والتعديالت وكذا العمليات 
اليت متس رأمسال الشركة ورهون احليازة وإجيار التسيري، وبيع القاعدة التجارية وكذا احلسابات 

اإلدارة والتسيري وحدودها  وع إشهار قانوني صالحيات هيئاتواإلشعارات املالية كما تكون موض
ومدهتا، وكذا كل االعرتاضات املتعلقة هبذه العمليات، وعالوة على ذلك تكون أحكام وقرارات 
العدالة اليت تتضمن تصفيات ودية أو إفالس، وكذا كل إجراء يتضمن منع أو إسقاط احلق يف ممارسة 

  التجاري موضوع إشهار قانوني على نفقة املعين". التجارة أو شطب أو سحب السجل

                                                           
 1 هذا ما ورد في نص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 16-136 الذي يحدد كيفيات ومصاريف ادراج 

 االشهارات القانونية في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية.
  2    المادة 03 من نفس المرسوم التنفيذي  المذكور أعاله.
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بعد صدور املرسوم التنفيذي شخص املعنوي للبالنسبة عملية اإلشهار توسعت بعد ذلك 
لإلعالنات ادراج االشهارات القانونية يف النشرة الرمسية  مصاريفوحيدد كيفيات  الذي 136-16رقم 

بعمليات اللجوء لالدخار العلين، اىل جانب كل معلومة ، وأصبحت تتناول اإلعالنات املتعلقة القانونية
  .1 أخرى جديرة باالهتمام وميكن ان تكون ذات فائدة بالنسبة للمتعاملني االقتصاديني

من هنا أظهر املشرع جمال النشر ومضمونه وكل املعلومات الواجب على كل شركة نشرها 
كبرية على مصاحل الغري، فلم يكن اإلشهار  وإعالم الغري هبا، وهذا ملا لإلشهار من أمهية وخطورة

 معمم يف كل هذه احلاالت وكان يتعلق خاصة مبرحلة التأسيس وحاالت خاصة قليلة جدا.
مل يكن القانون التجاري يبني كيفية وزمن سريانه واملكان أو اجلهة املكلفة بالقيام به، واملالحظ 

أصبحت املعلومة الواجب اإلدالء هبا متس كل هنا كذلك أنه مت توسيع جمال االلتزام باإلعالم، ف
من  12حاالت الشركة، ولعل أمهها تلك املعلومة اخلاصة بالوضع املايل للشركة، فمن خالل املادة 

ألزمت الشركة بنشر حساباهتا وإشعاراهتا املتعلق مبمارسة األنشطة التجارية  08-04رقم  القانون
 املالية.

لم يعد يقتصر النشر على فالغري املتعامل مع الشركة،  وسعت هذه النصوص من ضمانات
   .مرحلة التأسيس فحسب وإمنا كل املراحل واحلاالت اليت متر هبا الشركة

حدود قانونية كواجب احرتام السر املهين، فإن إخضاع الشركة  تتميز املعلومة باحتوائها على
 املالية ال ميكن أن يشمل كل املعلومات لاللتزام باإلعالم من أجل ضمان الشفافية والثقة مع الغري

اخلاصة بالشركة وكل تصرفاهتا ونشاطاهتا، نظرا لوجود مبدأ كتمان السر املهين ووجود معلومات 
  ا.خاصة ال يفرتض بالغري العلم هب

االلتزام بإعالم يعترب كذلك من بني اهم خصائص املعلومة اهنا سرية يف حاالت معينة، فان اذ  
الغري عن طريق اإلشهار القانوني هو وسيلة مهمة حلماية الغري لكنه ليس التزام مطلق، بل له حدود 

                                                           
 1  المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم  16-136 الذي يحدد كيفيات ومصاريف ادراج االشهارات القانونية في 

الرسمية. النشرة  
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تفرضها ضرورة جناح الشركة، كما أن هذا احلق يف اإلعالم الذي تفرضه النصوص ال جيب أن يكون 
،خاصة 1بسرية بعض نشاطاهتا ألن الشركة متلك احلق يف أن حتتفظ مطلقا فيتعسف الغري يف استعماله

األسرار الصناعية، وأمساء املتعاملني معها وعالقتها هبم ألنه لو كان من حق الغري العلم بكل ما تقوم 
به الشركة ملنحه املشرع احلق يف املشاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني العادية أو غري 

لغري، وهذا محاية للشركة من خطر املنافسة وخاصة العادية اليت تتخدد قرارات مهمة ختص مصاحل ا
يف حالة قيام منافسي الشركة باستغالل ضعف الشركة يف مرحلة ما لذلك ال بد من بقاء بعض 

  .2املعلومات يف اخلفاء ويف الوقت نفسه عدم املساس حبقوق الغري

  القانوني.االشهار  كيفية -ب
من  04تنص املادة  كماختضع لاللتزام باإلعالم كل شركة جتارية مبفهوم القانون التجاري، 

: "جيب على كل شركة جتارية او اية   3املتعلق مبمارسة األنشطة التجارية 06-13القانون رقم 
يع القانونية املنصوص عليها يف التشرباالشهارات  مؤسسة خاضعة للتسجيل يف السجل التجاري القيام

والتنظيم املعمول هبما"، وتستثنى الشركات حديثة التسجيل يف السجل التجاري، واليت ال تقوم 
  باإليداع القانوني وال اإلشهار حلساباهتا اخلاصة بالسنة األوىل من تسجيلها يف السجل التجاري.
ابات كما تستثنى الشركات املنشأة يف إطار دعم تشغيل الشباب اليت ختضع إلجراء نشر احلس

من  04املادة  يف ما جاء سنوات املوالية لقيدها يف السجل التجاري، وهذا حبسب 03خالل 
 .4املتعلق مبمارسة األنشطة التجارية 06-13القانون رقم 

من  17 املادةيف نالحظ من خالل دراسة جمال االلتزام بالشهر القانوني ورود خطئ مادي 
املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية حبيث نصت على أنه "ال ختضع  08-04القانون رقم 

                                                           
     1 لمزيد من التفصيل انظر ادناه ص 346.

Cit, p 972 Yves Guyon, op, 2   
 3 قانون رقم 13-06 مؤرخ في 23 جويلية 2013، المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، ج.ر عدد 39، 

2013.  
المتعلق بشروط ممارسة  08-04يعدل ويتمم القانون رقم  2013جويلية  23المؤرخ في  06-13قانون رقم  4

  .39عدد  األنشطة التجارية، ج.ر
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املؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري لإلشهار القانوني املنصوص عليه يف أحكام هذا القانون" 
إلجراء الشهر  املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عدم اخضاع املقصود هنا هوف

املتعلق مبمارسة األنشطة التجارية يف  06-13يف القانون رقم توضيح هذه املسألة حيث مت ، القانوني
 .1منه 06املادة 

كما تستثنى املؤسسات العمومية البلدية والوالئية، وفروع الشركات األجنبية املتواجدة يف 
بد أن نشري هنا ال و ، ،من واجب االلتزام بالشهر القانوني حيث مل يقم املشرع باإلشارة اليها اجلزائر

ذا االلتزام باعتبارها شركة خفية ال تنشأ باالعتماد هل اخلضوع لشركة احملاصة اليت تستثنى كذلك من
 على إجراءات شكلية، ومبا أهنا ال تسجل يف السجل التجاري فإنه ال فائدة من إشهارها.

لوجودها بل لنفادها، لكن جيوز للغري  اأما بالنسبة للشركة املدنية فال يعد الشهر شرط
 2من القانون املدني 417التمسك بوجودها بالرغم من عدم اإلعالن عنها وشهرها كما يفهم من املادة 

 بل فقط لإلعالن عن وجودها اجل نشوئها صحيحة اهنا شركة غري خاضعة لاللتزام باإلشهار القانوني
  .بعد قيامها وتأسيسها

ما بينها يف حتديد طريقة اإلعالن عن املعلومات اخلاصة بالشركة يف اختلفت التشريعات في
مرحلة تأسيسها، فبعضها اشرتط النشر يف نشرة خاصة بالشركات، وبعضها اشرتط القيد يف 

  السجل التجاري واإلعالن به عن ذلك التأسيس.
ل يف عقدها يصدر بعد اعداد العقد االبتدائي للشركة واملتمثبالنسبة للمشرع املصري مثال 

األساسي املصادق عليه من طرف اجلهة اإلدارية املختصة، قرارا وزاريا يتضمن منوذجا لعقد الشركة، 

                                                           
المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية على " ال تخضع المؤسسات  06-13من القانون رقم  06تنص المادة  1

  العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري    لالشهارات القانونية المنصوص عليها في احكام هذا القانون".
يا غير أن هذه الشخصية ال تكون حجة على قانون مدني " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنو 417المادة  2

الغير إال بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ومع ذلك إذا لم تقم الشركة باإلجراءات المنصوص 
  عليها في القانون فإنه يجوز للغير بأن يتمسك بتلك الشخصية.
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يوما من تاريخ قيدها يف السجل  15ثم تشهر الشركة وتكتسب الشخصية املعنوية بعد مضي 
   .1من قانون الشركات املصري  17و 15التجاري، هذا ما نصت عليه املادتني 

كما جعل املشرع التونسي إيداع العقد التأسيسي والعقود املعدلة له لدى احملكمة االبتدائية، 
 182اىل177ثم التسجيل يف السجل التجاري بالنسبة لكل الشركات، وحدد ذلك يف الفصول من 

 .2من الة التجارية التونسية
 حيث تقوم الشركة مبألفحدد شكل معني للعقد التأسيسي  أما بالنسبة للمشرع الفرنسي

، ثم يوقع العقد لدى مصلحة مرحلة التسجيل لدى مصلحة الضرائبالعقد النموذجي، ثم تأتي  بيانات
 .3املدنية والتجارية القانونية السجل التجاري، ثم يتم نشره يف جريدة رمسية خاصة باإلعالنات

سيس الشركة، يتمثل يف كما أضاف املشرع الفرنسي إجراء آخر يعترب مبثابة رقابة على تأ
وهذا بالنسبة للعقد ختصة ي لدى احملضر القضائي للمحكمة املإيداع نسخة من العقد التأسيس

اخلاصة بتعيني أجهزة اإلدارة، أو الرقابة على الشركة، احملاضر  والوثائق  التأسيسي وكل التصرفات
من القانون  7-210ه املادة اليت يعدها مندوب احلسابات أو حمافظ احلسابات، وهذا ما نصت علي

ان  بعداال  يف السجل التجاري  الشركة تسجيل يقعاليت يتضح من خالهلا انه ال  ،يالتجاري الفرنس
 من صحة اإلجراءات التأسيسية والشروط القانونية بالتحققالقضائي للمحكمة املختصة  احملضر يقوم

وجاء ، 4لشركاتالقانونية والتنظيمية اخلاصة باري و االحكام للتسجيل يف السجل التجا و التنظيمية

                                                           
 12بتاريخ 11، ج.ر عدد 2015لسنة  17رقم  ، المعدل بالقانون1981لسنة  159قانون الشركات المصري رقم  1

  .2015مارس 
 2 قانون عدد 93 لسنة 2000 مؤرخ في 032 نوفمبر 2000 يتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، الرائد 

مارس  16المؤرخ في  2009لسنة  16، معدل بالقانون عدد 2000نوفمبر  07المؤرخ في  89الرسمي عدد
2009.  

3 Deen. Gibirilla, Droit des sociétés,4éme éd, Manuel droit, Ellipses, Paris, 
2012, p56. 
4 Art 210-7 du c. c. f "il est procédé à l’immatriculation de la société après   
vérification par le greffier du tribunal compètent de la régularité de sa constitution 
dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires 
relatives au registre du commerce et des sociétés".    
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هذا اإلجراء ملعاقبة كل شخص قام مبخالفة إجراءات التأسيس، أو جتاوز اآلجال واملهل احملددة 
 .قانونا

 Le Centre واملالحظ هنا أن اجلهة اليت تقوم بإيداع العقود لدى احملضر القضائي تتمثل يف
1

de Formalité des entreprises ، حيث يستقبل هذا املركز كل العقود والطلبات إلنشاء
شركة جتارية، وكل العقود والتصرفات اخلاصة هبا حبيث يقوم هذا املركز مبا هو ضروري من أجل 

الصادر  81-257ومت إنشاء هذا املركز مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  تسليمها للمحضر القضائي،
ة وكل العقود املعدلة هلا جيب أن مير على هذا فإن طلب تسجيل الشرك ،1981مارس  18يف 

 اخلاصة باإلعالنات التجارية مثل: الرمسية املركز املتخصص الذي يقوم بنشرها يف اجلرائد
2" La vie judiciaire – La gazette du palais –"Les petites affiches  ويف

  .كة الشخصية املعنوية وتظهر للغريهذه املرحلة تكتسب الشر
نفس األهداف فكل الشكليات لتحقيق إجراءات اإلشهار يف القانون التجاري اجلزائري  ترمي 

املتعلقة باألعمال التأسيسية للشركة وكل عمل تعديلي أو تداويل خيصها يتم وفقا إلجراءات قانونية 
 إلزامية معينة:

  ة.تسجيل القانون األساسي والقوانني املعدلة له مبصلحة التسجيل لدى اخلزين -
 تسجيل القانون األساسي باملركز الوطين للسجل التجاري. -
 لإلعالنات القانونية والذي يتضمننشر إعالن حيرره املوثق بالنشرة الرمسية  -

 بيانات معينة.

                                                           
1 Art n 02 du décret   n 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centre de formalités 
des entreprises, modifié par le décret 2010-210 du 1er mars 2010 relatif aux centre 
de formalités des entreprises " les chambres de commerce et d’industrie créent le 
centre de formalités des entreprises compétents pour : a- les commerçants       b- 
les sociétés commerciales ". 
2 Jean pierre Bertel, Droit de l’entreprise, 16 éme éd, France 2012, p 268-269. 
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على ان يكون عقد انشاء الشركة ومجيع العقود املعدلة له يف شكل رمسي حتت طائلة 
لعقود اخلاصة بالشركات التجارية واليت مل تتم بشكل البطالن، حيث قرر القضاء ابطال الكثري من ا

  .1رمسي

يتقدم بعد ذلك املمثل القانوني للشركة والذي مت تعيينه يف العقد األساسي بطلب تسجيل 
الشركة بعد ان تثبت صفته كمسري، وهبذا الشكل تقرتب إجراءات التسجيل يف القانون التجاري 

الرقابة القضائية السابقة على عملية  باستثناءمن اإلجراءات املعتمدة يف القانون الفرنسي  اجلزائري
   تأسيس الشركة التجارية والعقود املعدلة هلا.

أو التسمية االجتماعية متبوعة عند االقتضاء  م الشركةاس البيانات اخلاضعة للتسجيلأهم 
قد يتألف من أمساء الشركاء فيها أو حتت اسم  الشركة للغري حتت عنوان معني هلا فتظهر بالرمز،

جتاري حيدد موضوع عملها، أو مكان عملها، أو اسم خيتاره املؤسسون، ويشكل هذا االسم عنصرا 
  أساسيا من عناصر الشخصية املعنوية ألنه مييزها عن غريها عن الشركات جتاه الغري.

األمر بشركة التضامن، ال ختتلف أمساء الشركاء أو شهرهتم وموطنهم خاصة إذا تعلق كذلك 
، أما بالنسبة للشركة  3، وشركة التوصية البسيطة 2هذه البيانات بالنسبة لكل من شركة التضامن

، أما شركة املسامهة فكذلك جيب أن 4ذات املسؤولية احملدودة فيكفي ذكر اسم أحد الشركاء 
  . 5على األقل وأمساء كل املكتتبني إىل جانب املؤسسني 07يذكر يف العقد األساسي أمساء الشركاء 

، وإن وجدت حصص من له القيمة اإلمجاليةبتحديد  هيجب تسجيلأما رأمسال الشركة ف
عمل فال تذكر قيمتها، كما تسجل قيمة احلصص النقدية وكذا العينية وإذا تعلق األمر بشركة مسامهة 

                                                           
:" من المقرر قانونا أن جميع الوثائق التي تنشأ أو تعدل الشركات 1985-12-07.غ.م، بتاريخ :38060قرار رقم  1

يجب أن تحرر في عقد رسمي تحت طائلة البطالن، ومن المقرر كذلك أن شركة األسهم محظورة بين الشركاء وبذلك 
س قضاء الجزائر بأمره بإجراء خبرة لتصفية الحسابات وتوزيع الثمن اعترفوا بوجود الشركة ضمنيا، وبذلك يكون مجل

  قانون تجاري ". 545المتضمن قانون التوثيق والمادة  91-70من األمر  13يكونوا قد خرقوا القانون، خاصة المادة 
  .222، ص 1989سنة  4المجلة القضائية العدد 

  2 المادة 252 من ق.ت
  3 المواد 563 مكرر 1و2 و3  ق ت    

  4 المادة 564 من ق.ت.
  5 المادة 592 من ق.ت.
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دى البنك املختص باسم الشركة قيد التأسيس، واليت تسجل أموال املكتتبني وكل ما مت إيداعه ل
   تكون بشكل حساب مفتوح.

تاريخ تسجيلها يف السجل بتاريخ ابتداء الشركة  فيحدد وانتهاء الشركة يعاد ابتداءبالنسبة مل
 التجاري، كما يعترب تاريخ بداية عملها هو تاريخ التسجيل وإذا مل حيدد تاريخ هنايتها يذكر ذلك.

ة او ضامن أو توصية بسيطة أو مسامهشكل الشركة: أي ماهيتها إذا كانت شركة تحتديد 
      أي شكل قانوني آخر.

يعين نوع العمل الذي تقوم به هبدف حتقيق األرباح، فيجب أن  موضوع الشركةكما حيدد  
با ما يكون املوضوع معينا تعيينا كافيا ودقيقا وعلى الوجه الصحيح، غري أن حتديد املوضوع غال

 ى مصاحل الغري، ألن تغيري الشركة، وهنا تظهر خطورة ذلك عل1يكون مرن ليتسع لنشاطات كثرية
لغرضها أو جتاوز حدود املوضوع الذي قامت من أجله دون علم الغري بذلك يتعارض مع مبدأ 

حة الشفافية، خاصة يف ظل صعوبة إثبات هذا األمر يف حالة عدم تعيني املوضوع بصفة دقيقة وواض
 مسؤولة اغلب التشريعات الشركة اعتربت من اجل ذلك فيسهل جتاوز موضوع الشركة يف هذه احلالة،

  وضوعها الذي قامت من أجله.مل مسريها جتاه الغري يف حالة جتاوز

نشر أمساء املسريين والقائمني بإدارة الشركة ورئيس جملس إدارهتا، وأمساؤهم باإلضافة ل
واإلشارة إىل أمساء الشركة املكلفني باإلدارة، حيث ال يعترب املدير مسؤول املستعملة عادة وموطنهم 

وصفته وعلم الغري هبا، وال يتحمل املسري أي مسؤولية جتاه الغري  جتاه الغري إال من يوم نشر امسه
حتى ولو قام بتصرفات وتعاقدات مع الغري قبل نشر امسه وصفته وعلم الغري به، فتبقى وحدها 

ؤولة يف هذه احلالة وال ميكنها االحتجاج على الغري بتصرفات املسري طاملا مل يسجل ذلك الشركة مس
 . 2يف السجل ومل يشهر بعد

                                                           
 ، ص2008، لبنان، 3جارية  األحكام العامة للشركة، الجزاء األول، ط تإلياس ناصيف،  موسوعة الشركات ال 1

172.  
2 Manuel. Maurice. Cozian ,Droit des sociétés, Lexis Nexis, Paris ,2012 p 158. 
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خيضع للنشر وهنا يقوم الشركاء واملؤسسني باالجتماع لدى  اإجراء مهم امضاء الشركاء يعترب
رأس املال املعلن عنه يف النظام املوثق الذي يتأكد من مجيع االكتتابات، واحلصص املقدمة، ومطابقتها ل

من أن التقدير الذي قام به مندوب  املوثق تأكدفي ،كة وكذلك بالنسبة للحصص العينيةاألساسي للشر
احلصص العينية يتطابق مع قيمتها احلقيقية نقدا، بعدها يقوم الشركاء باإلمضاء يف النسخة األصلية 

 للقانون األساسي الذي يتم نشره.
بتوكيل شخص يوقع العقد التأسيسي لكن  الة فهي ممكنة حيث يقوم الشريكبالنسبة للوك

  جيب أن تكون وكالة خاصة.

إذا تبني للشريك يوم اإلمضاء أنه مل يتم تقديم أو االكتتاب يف احلصص املعلن عنها، أو تبني له 
احلصص حلصة أحد الشركاء مبالغ فيه، أو كان تقدير املندوب حلصة  مندوبأن التقدير الذي قام به 

الشريك نفسه أقل مما هو عليه يف احلقيقة ميكنه أن يعرتض على التوقيع، وميتنع نظرا ألن عملية تقديم 
احلصص ال تعين التزامه النهائي بالرغم من أن امتناعه عن التوقيع قد يعرضه للمسؤولية املدنية، 

شركاء بالتعويض ألن امتناعه عن التوقيع  يتسبب يف  توقيف التعاقد مما نتج عنه ضرر هلم فيطالبه ال
نتيجة إضاعة الوقت واملال، ويف كل احلاالت ال ميكن إجبار الشريك على التوقيع ألنه مبجرد توقيعه 

 .1يلتزم هنائيا، ويسأل جتاه الغري ألن نشر القانون األساسي ال يكون دون إمضاء الشركاء
تعترب املرحلة السابقة لتوقيع الشركاء على القانون األساسي مرحلة مهمة يتم من خالهلا 
االتفاق على كل ما تقوم به الشركة مستقبال، اىل جانب االتفاق على الشروط اخلاصة بكل شريك، 

عي كذلك حتديد طريقة عمل الشركة أمهها طريقة متويل مشاريعها، وكذلك النظام اجلبائي واالجتما
له تأثري كبري يف تنظيم نشاط الشركة، كما له تأثري  اخلاص بالعمال واملستخدمني، فتنوع هذه املرحلة

  .2كن انكاره لنجاح الشركة التجاريةاقتصادي مهم ال مي

                                                           
1 Paul . Didier, op, cit, p 137. 
2 Nathalie. Hector , Droit des sociétés , Nathan, France,2011,p  21. 
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جيب اعداد القانون األساسي بعناية وبطريقة متطورة بعرض ادق تفاصيل الشركة خاصة 
احية العملية ان يدون بإجياز عن طريق ذكر املعلومات املهمة طريقة عملها، لذلك فمن االفضل الن

، ويقع على املؤسسني والدقيقة من اجل جتنب تعديل القانون األساسي مما يساعد على ثباته جتاه الغري
يف تلك الفرتة االلتزام بتوخي احلذر وجتنب ارتكاب بعض األخطاء اليت تؤدي لقيام املسؤولية املدنية 

 . 1واألخطاء اليت تشكل منافسة غري مشروعة خاصة عند التعاقد مع العمال جتاه الغري، 

نشر كل تعديل ب أما البيانات املعدلة للقانون األساسي فيجب أن يتم اإلعالن عنها قانونيا
وتبديل يطرأ على الشركة، فكل تعديل الحق لعقد الشركة ينبغي أن خيضع لنفس اإلجراءات السالفة 
الذكر، مثل العقد التأسيسي متاما، فيتم إيداعه لدى مصلحة السجل التجاري، ويتم نشره بالطرق 

دمية، ويشمل التعديل حاالت املقررة قانونا وإال كان باطال واستمر حينها التعامل وفقا للبيانات الق
، القانوني باإلشهار يقصد السالف الذكر" 08-04لقانون رقم من ا 12كثرية حيث تنص املادة 

التحويالت بالنسية لألشخاص االعتباريني اطالع الغري مبحتوى االعمال التأسيسية للشركات و 
واإلجيار والتسيري وبيع القاعدة والتعديالت وكذا العمليات اليت متس رأمسال الشركة ورهون احليازة 

التجارية وكذا احلسابات واإلشعارات املالية، كما تكون موضوع إشهار قانوني صالحيات هيئات 
  . عرتاضات املتعلقة هبذه العمليات"اإلدارة أو التسيري وحدودها ومدهتا وكذا كل اال

لون عن إدارة الشركات أو تغيري املسؤوك أخرى ينص عليها القانون التجاري ضافة حلاالتباإل
قد تطرأ على الشركة مستجدات تؤدي إىل إعادة النظر يف املسريين فيتم حبث مسألة ف، سلطاهتم

العزل ويف حالة عدم تأثري ذلك العزل على الشركة فإنه البد أن يؤثر على مصاحل الغري الذي يتعامل 
كان شرط أال يقع ذلك يف وقت غري  كما قد يقوم املدير بتقديم استقالته يف أي وقت مع املدير،

  .سب يلحق بالشركة أو بالغري أضرارمنا
مت اعالم الغري بذلك عن طريق نشره بالطرق  إذاوال حيتج بانتهاء مهام املسري جتاه الغري اال  
، وان إجراءات النشر يف هذه احلالة هدفها اعالم الغري باألشخاص الذين يتمتعون بسلطة القانونية

                                                           
1 Le Lamy des sociétés commerciale ,op, cit, p 170. 
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جيعلون الشركة مسؤولة جتاههم  فهؤالء املسريون هم من ،وخالل حياهتاتأسيسها  منذ الشركةتسيري 
ال ميكن االحتجاج على الغري بتعيني مسري  وحلساهبا، كمانظرا لتعامل هؤالء املسريين باسم الشركة 

  .  1جديد اال بعد نشر ذلك التعيني بالطرق القانونية 

التسجيل والنشر لكي  إلجراءاتالشركة ملسريي  غيريتكل لذلك جند أن املشرع قد أخضع 
يعلم الغري بذلك، وهذا حتى بالنسبة لسلطات املسريين وكل األذون اليت مينحها رئيس جملس اإلدارة 

 .2اليت متنح باسم الشركة وبالنسبة للضماناتلرئيسه أو للمدير العام 

 بإدارة الشركة التجارية، يف املادة تطرق املشرع التجاري الفرنسي ملسألة نشر تعيني املكلفني
يف  او بانتهاء مهامهم اليت منعت الشركة التجارية من االحتجاج على الغري بتعيني املسريين، 210-9

   .3حالة عدم قيام الشركة التجارية بعملية االشهار القانوني
الغري بتغيري كما اشارت حمكمة استئناف باريس انه ال ميكن للشركة التجارية ان حتتج عل 

  .4املقر االجتماعي للشركة ما مل تقم بنشر ذلك القرار واعالم الغري به
قدمة يف شركة التضامن ال حيتج هبا على الغري إال بعد اإلعالن عنها املصة احلإن كل إحالة 

"ال جيوز االحتجاج باإلحالة  :من القانون التجاري 2فقرة  561عن طريق النشر، حيث تنص املادة 
الغري إال بعد إمتام هذه اإلجراءات وكذلك بعد النشر يف السجل التجاري"، فإذا تنازل الشريك  غلى

عن حصته وحل حمله شخص آخر كشريك فإن الشريك املتنازل حيدد تاريخ خروجه من الشركة 
  بإمتام إجراءات شهر التنازل جتاه الغري، فال يسأل عن الديون الالحقة لشهر تنازله.

                                                           
1 Dirigeants de sociétés commerciales, Francis. Lefebvre 2 éd, France, 2004, p 
295.    

فقرة أخيرة من ق. ت   "تنشر مجموع األذون والسلطات التي يمنحها مجلس اإلدارة في شكل  624تنص المادة  2
إعالنات قانونية في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية بعنوان اإلعالنات المالية، ويبدأ االحتجاج بها على الغير ابتداء 

  من تاريخ النشر".
3 Art 210- 9 du c  .c. f "la société ne peut se prévaloir à l’égard des tiers des 
nominations et cessations de fonctions des personnes visées ci-dessus tant 
qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées".      
4 Ca. Paris 16 novembre 1981, 5eme ch. 79-13.531, cité par F. Lefebvre, cit,p 
295. 
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:"حيدد عقد 797حيث تنص املادة الشهر والنشر شرع التجمعات إلجراءات أخضع املكما 
التجمعات تنظيم التجمع مع مراعاة أحكام هذا القانون، ويتم إعداده كتابيا وينشر حسب الكيفيات 

املؤرخ يف  438-95من املرسوم التنفيذي رقم   40احملددة عن طريق التنظيم"، كما تنص املادة 
ضمن تطبيق أحكام القانون التجاري املتعلقة بشركات املسامهة والتجمعات:" املت 1995ديسمرب 

من القانون التجاري يف املركز الوطين للسجل التجاري  797يودع عقد التجمع املنصوص عليه يف املادة 
وينشر يف النشرة  الرمسية لإلعالنات القانونية ويبني وصل اإليداع أن األمر يتعلق بتجمع أو حيدد 

 مية وعنوان مقره وعدد العقود واملستندات وطبيعتها وتاريخ اإليداع".تس
وكل التغيريات اليت تطرأ  الشركات التجارية بنشر وضعها املايل الذي ال يعلمه الغريكما تلتزم 

من كل التقلبات املالية اليت متر  حقوق الغري ل الشركة أهم الضمانات اليت حتمي، باعتبار رأمسا1عليه
هبا الشركة، وألن الوضع املايل للشركة ال ميكن أن يبقى مستقرا لتأثرها بظروف تقلبات األسعار 
وتقلبات الوضع االقتصادي ككل، فإن الشركة خالل نشاطها البد أن حتقق أرباح وخسائر، وجيب 

 .2فيأن تكتسب كل شركة أمواال وأرباحا وإال فإهنا سوف ختت

اهتم املشرع اجلزائري بنشر املعلومات املالية للشركة منذ نشأهتا وخاصة شركة املسامهة 
نظرا ألهنا تأسس عن طريق اللجوء للجمهور فتكون أمواهلا عبارة عن اكتتابات هلا إجراءات خاصة، 
فبعد حترير مشروع القانون األساسي ينشره املؤسسون حسب شروط احملددة عن طريق التنظيم، 

 438-95من املرسوم التنفيذي  04من القانون التجاري، وتنص املادة  595ا حسب املادة وهذ
:" يؤرخ وميضي بطاقة االكتتاب املنصوص عليها  ما يليعلى  3املتعلق بشركات املسامهة والتجمعات

املكتتب أو موكله الذي ينكر باألحرف الكاملة عدد السندات املكتتبة،  ق.تمن  597يف املادة 
 .. مبلغ رأمسال الشركة الذي يكتتب به "بني يف بطاقة االكتتاب ما يلي: .وي

                                                           
      1 المادة 12 من القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية.

2 Wilfrid. Jean. Didier ,   Responsabilité pénale, infractions aux réglés de 
publicité  – juris class, sociétés commerciales, Paris, 2001, p 06. 

يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة  1995ديسمبر  23المؤرخ في  438-95المرسوم التنفيذي رقم  3
  .95 19، ديسمبر 80بشركات المساهمة والتجمعات، ج.ر عدد 
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من القانون التجاري على ضرورة إيداع  717أما بالنسبة حلسابات الشركة فأكدت املادة 
حسابات الشركة وميزانيتها لكل سنة مالية لدى املركز الوطين للسجل التجاري، واعترب املشرع القيام 

تودع حسابات الشركة املذكورة يف  "على انه: 717 فتنص املادة  ،ثابة نشر وإشهارهبذا اإلجراء مب
املركز الوطين للسجل التجاري  خالل الشهر الذي يلي مصادقة اجلمعية العامة عليها ويعد اإليداع 
مبثابة إشهار"، فتلتزم الشركة من خالل هذا النص بنشر نتائج حساباهتا عن الفرتة املنقضية واملتمثلة 

  إلعالم الغري بوضعيتها املالية.يف نتائج السنة املاضية من أرباح وخسائر 

-10من األمر رقم  103فتنص املادة  ومات املتعلقة باملؤسسات املاليةنشر املعلل بالنسبة أما

على: "يتعني على البنوك واملؤسسات املالية أن تنظم حساباهتا بشكل  1املتعلق بالقرض والنقد 04
نوية خالل هناية السنة احملاسبية املالية جممع، على كل بنك ومؤسسة مالية أن تنشر حساباهتا الس

 يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية اإللزامية ومن املمكن أن يطلب منها نشر معلومات أخرى".
إضافة إىل هذا فإن قيام الشركة بتحويل سندات االستحقاق إىل أسهم من شأنه ان يؤثر 
على رأس ماهلا من اجل ذلك أخضعه املشرع إلجراءات وشروط، فيمكن للشركة أن تقوم هبذه 

وذلك العملية بعد تصويت اجلمعية العامة، وعلى الشركة أن تعلم أصحاب سندات االستحقاق 
حتددها السلطة املكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، إلعالمهم بالتحويل الشروط اليت  حبسب

  .2من القانون التجاري 122مكرر  715وآجاله، وهذا ما جاء يف املادة 
املتعلق بشركات املسامهة  438-95من املرسوم التنفيذي رقم  20كما أوجبت املادة 

الكتتاب على أن يشمل هذا الشهر بيانات من بينها والتجمعات إمتام إجراءات الشهر قبل البدئ يف ا
 .3مبلغ سندات االستحقاق القابلة للتحويل يف شكل أسهم تصدرها الشركة

                                                           
 1 أمر رقم 10-04 المؤرخ في 26 اوت 2010 يعدل ويتمم األمر رقم 03- 11 والمتعلق  بالقرض والنقد، ج.ر 

. 2010ر سبتمي50عدد  
من ق ت   " إذا قامت الشركة بإصدار سندات استحقاق جديد قابلة للتحويل أو سندات  122مكرر  715المادة  2

  استحقاق مع فسيمات اكتتاب وجب عليها إخبار أصحاب سندات االستحقاق بواسطة إعالن.
جاري المتعلقة بشركات المساهمة المتضمن أحكام القانون الت 438-95من المرسوم التنفيذي رقم  20تنص المادة  3

والتجمعات " تتم إجراءات اإلشهار بواسطة إعالن ينشر في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية قبل الشروع في 
 عمليات االكتتاب ويذكر في هذا اإلعالن مبلغ سندات االستحقاق القابلة للتحويل الى أسهم".
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أما الشركات ذات األسهم املسعرة يف البورصة فإهنا يف حالة إصدارها للسندات للحصول 
عمليات البورصة، حيث على قرض طويل األمد فإن هذه العملية تتم مبراقبة جلنة تنظيم ومراقبة 

مينح لصاحب السند احلق يف اختيار حتويل السندات ألسهم عادية، ويكون التحويل وحفظ السندات 
 31وإدارهتا مبوجب تنظيمات تصدرها جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، حيث أن املادة 

للجنة فيما خيص السندات املتعلق ببورصة القيم املنقولة تؤكد سلطة هذه ا 04-03من القانون رقم 
مبختلف أنواعها، فنصت على أن تقوم جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بتنظيم سري سوق القيم 

  .1املنقولة وبسن تقنيات متعلقة بالقواعد املتعلقة حبفظ وتسيري وإدارة حسابات السندات وتسليمها
طريقة قانونية من كل األطراف يستلزم واجب النزاهة جتاه الغري ضرورة وجود اعالم موجه ب

املتدخلة يف الشركة، ويقتضي هذا الواجب يف هذا الشأن ضرورة توفري معلومة نزيهة وصحيحة 
يف حول الشركة، فيعكس هذا الواجب هاجس شفافية املعلومة املالية يف الشركات التجارية عامة و

 .2شركة املسامهة على وجه اخلصوص
اىل جانب اخضاع الشركات التجارية اللتزام بنشر كل قرار ميس إعادة هيكلتها اليت تتم عن 

حيدث االندماج عندما تتجمع شركتني أو أكثر هبدف ضمان طريق االندماج أو االنفصال فقد 
وهلذا مردودية أفضل لإلنتاج وحتقيق ربح أكرب، فتتكتل لتكوين شركة جديدة تستوعب كل الشركات 

   .أثار على حقوق الغري الدمج
هو فقدان الشركة املندجمة شخصيتها املعنوية مما يؤثر على  عن هذه العملية لعل أول أثر ينتج

كل من دائين ومديين الشركات الداخلة يف االندماج، ورغم أمهية هذه العملية وتأثريها الكبري على 
روع الدمج على دائين الشركة الداجمة، حقوق الغري إال أن املشرع مل يشرتط على الشركة أن تعرض مش

هذا ما يتضح ويعود سبب ذلك يف نظرة املشرع للدمج حيث مل يعتربه جتديدا لاللتزام بتجديد املدين، 
من القانون التجاري "تصبح الشركة مدينة لدائين الشركة املدجمة يف حمل  756املادة  من خالل 

                                                           
والمتعلق ببورصة القيم  10-93يعدل ويتمم المرسوم التشريعي  0032فبراير  17المؤرخ في  04-03قانون رقم  1

  . 2003فبراير 11المنقولة، ج.ر العدد رقم 
  .154، ص 2011، منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص، تونس، 2كمال العياري، الشركة خفية االسم، ج  2
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يدها بالنسبة هلم"، فعدم اعتبار العملية جتديد ومكان تلك دون أن يرتتب على هذا احللول جتد
لاللتزام حيمي الضمانات املتعلقة بااللتزام القديم، ومبا أن األمر حيتوي على خطورة فإن املشرع  منح 

 الغري حق االعرتاض على الدمج يف شركة املسامهة.
عرتاض على دائين شركات املسامهة وشركة املسؤولية احملدودة احلق يف االمن هنا يكون ل

يوما من نشره من أجل املطالبة بضمانات إضافية او الوفاء الفوري، ألنه من شأن  30الدمج خالل 
  .1ذلك االندماج أن يضعف ائتمان الشركة وبالتايل سقوط أجل الديون

إعالم الغري هبذه العملية عن طريق بإلزامها باكتفى املشرع  فقد للشركات االخرى بالنسبة اما
  .االعرتاض يف قاحل الغري املشرع ومل مينح ،مشروع عقد االندماجنشر 

على محاية أكرب للمتعاملني يف شركة املسامهة واملسؤولية  اجراء نشر عقد االندماج حيتوي
ميثل يوم من النشر  30ن حق معارضة الدائنني يف أجل ألمقارنة بباقي الشركات التجارية  احملدودة

  .قوقهمضمانا مهما حل
غري شركة املسامهة والشركة ذات  أن نذكر هنا أن جمرد إلزام املشرع باقي الشركات جيب

يف حد ذاته حيتوي دون منحهم حق االعرتاض عليه بإجراء نشر مشروع االندماج  املسؤولية احملدودة
، كما مينح بطالن عقد االندماجإغفال اإلشهار القانوني  حيث يرتتب علىعلى محاية كبرية للغري، 

 لنشر للغري فرصة للبحث عن محاية أخرى ممكن ان توفرها له القواعد العامة باللجوء لدعوى التعويضا
  دعاوى أخرى. اوعن الضرر املرتتب عن اغفال النشر القانوني، 

يحدث عندما ختتفي الشركة بعد تقسيم رأمساهلا لتكوين شركة جديدة، اما انفصال الشركة ف
إىل عدة أجزاء، وتنتقل هذه األجزاء إىل شركة واحدة أو عدة شركات فتقسم الذمة املالية للشركة 

قائمة أو حديثة التأسيس، ويتم توزيع هذه األموال بني الشركات املستوعبة أو اجلديدة حسب 
  .2الكيفيات احملددة يف مشروع االنفصال

                                                           
ص  2009لبنان،  1ورات الحلبي الحقوقية، ط لينا يعقوب الفيومي، اآلثار الناشئة دمج الشركات المساهمة، منش 1

122.  
  .132، ص 2008الجزائر،  Berti édالطيب بلولة، قانون الشركات  2
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على هذه العملية نفس الشروط اخلاصة باالندماج فلم ينص املشرع على إجراءات  تطبق 
السالفة الذكر ختص كلتا العمليتني، وبالنسبة ملدة االعرتاض هي  748خاصة تطبق بل إن املادة 

 ،1يوما من يوم نشر مشروع االنفصال 30 نفسها

 اهتمام املشرعمن خالل النصوص السابقة املتعلقة حباالت اإلشهار القانوني ميكننا أن نالحظ 
يف عملييت  خاصةوشركة املسؤولية احملدودة،  يف شركات املسامهة  إجراءات الشهر وإعالم الغري ب

 االندماج واالنفصال.
زيادة رأمسال الشركة أو ختفيضه فكذلك أخضعه املشرع إلجراءات الشهر، حيث  قرارأما 

تتحقق الزيادة يف رأمسال الشركة التجارية عن طريق حصص نقدية أو عينية، أو عن طريق دمج 
االحتياطي، أو نسبة منه ويف أغلب األحيان تقوم الشركة هبذه الزيادة يف حالة تعرضها خلسائر كبرية، 

يان أخرى ميكن أن تقوم الشركة هبذه الزيادة يف حالة توقفها عن الدفع، لذلك فضرورة بل ويف أح
حتى يف حالة عدم خسارهتا فمن حق  ، وذلك2إعالم الغري بقرار الشركة بزيادة رأمساهلا أمر مهم

 .الغري أن يعلم بزيادة رأمسال الشركة بالتايل زيادة الضمانات اليت يتمتع هبا الغري جتاه الشركة
كما أن األمر ال يتعلق فقط حبالة زيادة رأس املال وإمنا حتى حبالة ختفيضه وهي أخطر من 
حالة الزيادة ألهنا حتتوي على اإلنقاص من رأمسال الشركة أي اإلنقاص من الضمان املخول للغري فإن 

 قرار ختفيضه يؤثر على حقوقه.

                                                           
الخاصة باالندماج فتطبق نفس األحكام العامة وحتى  756 ق.ت للمادة من761حيث أحال المشرع في المادة  1

من القانون   761على عملية االنفصال.  تنص المادةباندماج شركة المساهمة والمسؤولية المحدودة الخاصة المتعلقة 
" ... وفي هذه الحالة يجوز لدائني الشركة المنفصلة أن يقوموا بالمعارضة في االنفصال حسب الشروط :التجاري على

  عدها ".وما ب 756وتحت اآلثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 
2 Dominique. Vidal, « Droit des sociétés », tome 1 ,2 ème éd, Paris, 1995 p 417. 
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حمضر املداوالت الذي قرر ختفيض على ضرورة إيداع  1من القانون التجاري 575تنص املادة 
رأمسال الشركة ذات املسؤولية احملدودة ومنح للدائنني حق االعرتاض على ذلك التخفيض يف أجل 

  .من هذا اإليداع شهر
ض هنا فيفرت ،انعدام اإلشارة لاللتزام بالنشر واعالم الغري بعملية التخفيض ميكننا مالحظة 

القيام به بصفة مستمرة، فالنشر وحده كفيل بإعالم  للغري هذا ما ال ميكن سعي الغري لطلب املعلومة 
الغري بتعديل رأمسال الشركة، االمر الذي مل يوضحه املشرع  حيث نص مباشرة على العقوبة اجلزائية 

قرار  ون اإلشارة لواجب االلتزام بنشراملرتتبة يف حالة اغفال اجراء نشر قرار ختفيض راس املال د
، كما رتب 2يف القسم املتعلق بتعديل راس املال الشركة ذات املسؤولية احملدودةراس املال  ختفيض

  العقوبة يف حالة خمالفة اجراء نشر التخفيض دون حالة الزيادة يف راس املال.
ان إيداع حمضر املداوالت بكتابة ضبط احملكمة ومنح الغري حق االعرتاض ابتداء من يوم 

غري كافية ينقصها االلتزام بالنشر إال إذا  محاية لكنها للغري، يف حد ذاته محاية يعترباجراء االيداع 
خاصة ان عملية إيداع حمضر  ن للغري وهذا ما مل يؤكده املشرعاعترب إجراء اإليداع مبثابة اعال

  .املداوالت ختتلف عن عملية النشر
حيث نص املشرع يف  ،ال يكون بسبب اخلسارة ونشري هنا أن هذا التخفيض لرأس املال 

نتيجة خلسارة الشركة  مباشرة الشركة ذات املسؤولية احملدودة بإشهار قرار احلل إلزامعلى 589املادة 
 من القانون التجاري. 589ثالث أرباع رأمساهلا حسب املادة 

املشرع على اجراء اإليداع لدى املركز الوطين للسجل  أما بالنسبة لشركة املسامهة فأكد
 713يوما من اإليداع حسب املادة  30لدائين الشركة حق املعارضة يف أجل  حيث يكون التجاري،

  ورتب املشرع مباشرة اجلزاء اجلنائي.ة النشر كيفيلمل تأت أي إشارة اال انه من القانون التجاري، 
                                                           

" إذا قررت الجمعية تخفيض رأس المال من دون أن يكون مبرر بخسائر فإن للدائنين 2فقرةمن ق.ت  575   المادة 1
المحكمة أن يرفعوا معارضة في هذا التخفيض في الذين كان حقهم سابقا لتاريخ إيداع محضر المداوالت بكتابة ضبط 

  أجل شهر اعتبارا من يوم هذا التاريخ ".
دج رئيس شركة او القائمين بإدارتها اللذين 200.000دج الى 20000من ق.ت: "يعاقب بغرامة من  827المادة  2

ي النشرة الرسمية لإلعالنات قاموا عمدا بتخفيض رأسمال الشركة ... دون ان يقوموا بنشر قرار تخفيض راس المال ف
  القانونية وفضال عن ذلك في جريدة مؤهلة لقبول اإلعالنات القانونية."
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ونفس الشيء بالنسبة  لقواعد االشهار القانوني، الشركة التجارية إفالس اخضع املشرع
للتصفيات الودية، وذلك من أجل إعالم كل الدائنني سواء اللذين وردت أمسائهم يف طلب الصلح 

، كما تنص 1جتاه الغري دون استثناء فيحتج باحلكم القضائيالواقي من اإلفالس أو يف حكم اإلفالس، 
"تسجل األحكام الصادرة  :هابنصلى ضرورة نشرها يف احملكمة من القانون التجاري ع 228املادة 

أشهر بقاعة جلسات  03وشهر اإلفالس يف السجل التجاري وجيب إعالهنا ملدة  بالتسوية القضائية أ
  احملكمة وأن ينشر ملخصا يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر احملكمة.

يها للمدين مؤسسات جتارية، وجيري نشر ويتعني أن جيرى النشر نفسه يف األماكن اليت يكون ف
البيانات اليت تدرج بسجل التجارة طبقا للفقرة األوىل من هذه املادة يف النشرة الرمسية لإلعالنات 
القانونية خالل مخسة عشرة يوما من النطق باحلكم ويتضمن هذا النشر بيان اسم املدين، وموطنه أو 

وتاريخ احلكم الذي قضى بالتسوية القضائية، أو شهر مركزه الرئيسي ورقم قيده بسجل التجارة 
  اإلفالس، ورقم عدد صحيفة اإلعالنات القانونية اليت نشر فيها امللخص املشار إليه يف الفقرة األوىل".

 ي وإسقاط احلق يف ممارسة التجارةشهر شطب القيد يف السجل التجار يعترب اجراءكما 
اسم الشريك من السجل التجاري يف حالة حل الشركة، جيب شطب اجراء يف غاية األمهية، اذ 

وذلك إىل جانب شطب اسم الشركة نظرا ألن انتهاؤها وحلها يرتتب عليه زوال شخصيتها املعنوية، 
بعد انتهاء تصفيتها متاما ألهنا حتتفظ بشخصيتها املعنوية خالل فرتة التصفية، كما ميكن أن يقدم 

  .باحللكذلك بنشر حل الشركة ونشر حمضر املداولة املتعلق والذي يقوم  املصفي طلب الشطب من
 

 .وآثار االخالل به الغرييف محاية  باإلعالمأمهية االلتزام  الثاني:الفرع 

تلعب املعلومة القانونية الصحيحة دورا مهما يف احلياة االقتصادية للمتعامل مع الشركة الذي 
هذا الدور  حقوقه جتاه الشركة، لكن ومع ذلك ال ميكن أن تلعب املعلومةيستطيع من خالهلا ضمان 

                                                           
 1 هذا ما ورد في المادة 12 فقرة 02 من القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية السالف 

 الذكر.
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، وإال كان هلا تأثري معاكس على ومتتعها خبصائص معينة إال يف حالة دقتها وصحتها عندما  املهم
احلقوق، حبيث حيد من فعاليتها وجودها يف حاالت معينة مثل حالة نشر معلومات غري صحيحة، 

كافيا جيعل الغري يتصور وضع الشركة  على غري حقيقته، فيمكن للمعلومة  أو غري واضحة وضوحا
إال أنه قد يكون األمر حيمل الغري على االعتقاد بأن كل ما ينشر حقيقي،  اظاهر اهنا أن ختلق وضع

خمتلفا متاما وهذا ما حيد من التأثري اإلجيابي والفعال للمعلومة، وهنا تلعب النصوص القانونية دور 
   ريق معلومات كاذبة أو غري دقيقة.يف إجياد نظام إشهاري حمكم حيول دون اإلضرار بالغري عن طمهم 

ميثل اإلشهار يف عقد الشركة ضرورة قانونية والتزام ذو طبيعة إجرائية، فإنه تصرف قانوني 
لتحقيق يهدف يف األساس إىل محاية الغري حسن النية، وتوفر كل املعلومات لديه عمن يتعامل معه 

، فدعما هلذه احلماية رتب املشرع   املسؤولية املدنية عند االخالل ألمان والثقة واستقرار املعامالتا
شدد اجلزاء وقرر محاية جنائية وعيا منه بأمهية هذا اإلجراء وأخضع  هبذا االلتزام القانوني، كما

  جزائية. الشركة وكل شخص امتنع عن القيام بإجراء النشر لعقوبة

 .دور اإلشهار القانوني ملعلومات صحيحة يف محاية الغري -أ
تعترب عملية اإلشهار القانوني وسيلة مهمة إلعالم الغري بكل املعلومات والبيانات اليت هتمه من 
أجل احملافظة على حقوقه، لكن جمرد قيام الشركة هبذا االلتزام ال يضمن كليا وصول املعلومة بسهولة، 

علومة املوجهة للغري، وهذا ما حيد من فعالياهتا وجيعل أثرها مناقض ملهمتها كما ال يضمن صحة امل
 احلقيقية واملتمثلة يف ضمان حقوق الغري.

القانونية،  إن اجلهة اليت تقوم بعملية النشر يف القانون اجلزائري تتمثل يف النشرة الرمسية لإلعالنات
حة السجل التجاري، وتقوم التجار لدى مصلحيث تقوم بتلقي ما يودعه 1965 اليت مت إنشاؤها منذ

كل ما يرد إليها عن طريق مكاتب التوثيق، حتمل هذه النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية الطابع ر بنش
   ب:اإللزامي حيث أنه منذ نشأهتا كلفت 

بيع، أو تأجري أو تسيري القاعدة التجارية، نشر مداوالت  وعقود عقود الشركات،نشر 
 العامة للمسامهني وذلك قبل توسيع جمال عملها بعد صدور القانوني التجاري.اجلمعيات 
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واعتربه اجراء حيمل الطابع االلزامي منذ ظهور  أكد املشرع على أمهية هذا االلتزام باإلعالم
إال أن هذا النظام اإلشهاري ال زال يف اجلزائر يعاني من نقص يف الفعالية، نظرا  القانون التجاري،

لقصور وسائله ما جعل هذا النظام يعاني ضعف من ناحية تطبيقه ألنه يعتمد على إيداع يف املركز 
قليلة الوطين للسجل التجاري، ثم اإلعالن يف النشرات القانونية، اليت ال يهتم باالطالع عليها إال فئة 

 جدا من املتعاملني مع الشركة التجارية.
، خاصة أن 1ال ميكننا أن ننكر أن التسجيل يف السجل التجاري إجراء مهم إلعالم الغري

امللتزمني هبذا القيد يف السجل عليهم أن يقوموا بالتصريح بصفة مستمرة عن كل تعديل لنشاطهم 
للغري ما مل يقم هذا األخري بالبحث عن املعلومة التجاري، لكن يبقى هذا اإلجراء بال أثر بالنسبة 

بنفسه، فال ينتظر أن تصل إليه، كما عليه أن يبحث عن النشرة القانونية اليت تعنى بتلك اإلشهارات 
وهذا ما ال يقوم به الغري بصفة مستمرة، بل وحتى يف حالة قيام الغري بالبحث عن املعلومة فإن ال 

  .2صة وأن هذا العلم يقرتن يف معظم األحوال مبهل قانونية قصريةشيء يؤكد علم الغري هبا، وخا
 623املادة  من خاللفيؤكد املشرع يف حاالت كثرية عدم كفاية النشر لوصول املعلومة للغري، 

النشر وحده ال يعترب كافيا إلقامة البينة على علم الغري بتجاوز يعترب املشرع ان 3من القانون التجاري
  الشركة.املدير موضوع 

كما يتعذر على الغري االطالع على كل التعديالت اليت تقوم هبا الشركة ألهنا قد تكون كثرية 
 مما يصعب على الغري العلم هبا، حتى لو اهتم بالبحث عن نشرة اإلعالنات.

                                                           
 1 يترتب على التسجيل في السجل التجاري االشهار القانوني االجباري وال يعتد بهذا التسجيل تجاه الغير اال بعد 

المتعلق بشروط ممارسة األنشطة  08-04من القانون رقم  13مرور يوم كامل من نشره، هذا ما جاء في المادة 
 التجارية السالف الذكر.

2 Yves Guyon, op,cit, p 978. 
القتها مع الغير حتى بأعمال مجلس اإلدارة التي ال من القانون التجاري:" تلتزم الشركة في ع 623تنص المادة    3

تتصل بموضوع الشركة إال إذا ثبت أن الغير كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع، أو كان ال يستطيع أن يجهله 
  مراعاة، للظروف ومن المستبعد أن يكون نشر القانون األساسي وحده كاف إلقامة هذه البينة."
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ألنه يعاني من نقص وهو ال  ملزيد من االهتمامحيتاج  ايللك فإن نظام اإلشهار القانوني احللذ
مع سرعة املعامالت والنشاطات التجارية اليت تقوم هبا الشركة، األمر الذي يتطلب توفري يتماشى 

  إجراءات تدعم السرعة.

املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية على "يبدأ  08-04من القانون رقم  13تنص املادة 
على نفقته بعد يوم كامل سريان اإلشهارات القانونية اليت يقوم هبا الشخص االعتباري حتت مسؤوليته و

اإلعالنات و االشهارات ، على ان حتدد مصاريف ادراج تاريخ نشرها يف النشرة الرمسية" ابتداء من
  بالتجارة.القانونية مبوجب قرار من الوزير املكلف 

يتبني لنا من خالل هذه املادة أن نشر اإلعالنات يكون يف مهل قصرية وبالتايل العلم هبا كذلك 
د املدة، مما يصعب اطالع الغري عليها، كذلك على املشرع أن يقوم بتحسني طرق إظهار يكون حمد

املعلومة للغري بإجراءات حديثة ألنه كما ذكرنا أن نشرة اإلعالنات تعود نشأهتا لفرتة الستينات، ورغم 
  لتطوير النظام االشهاري. إجراءاتهبصدور قوانني النشر إال أهنا مل تأت 

يقتصر فقط على  نا إىل أن  النظام اإلشهاري يف اجلزائر يلعب دور إعالميجتدر اإلشارة ه
فرضت إطالع الغري وهو ليس  نظاما رقابيا خيضع الشركة للرقابة، مثلما فعلت معظم التشريعات اليت 

يعترب هذا التدخل رقابة حيث ها ، يتدخل القاضي يف عملية تأسيس الشركة وتعديل أي نشاط ف
عقود  ان عملية تسجيل وأحيانا أخرى الحقة مثلما فعل املشرع الفرنسي عندما قررسابقة أحيانا 

من توفر كل  للمحكمة املختصة ال بد ان تتم بعد حتقق احملضر القضائي السجل التجارييف الشركة 
ملهل ، للتأكد من اإلجراءات القانونية وصحتها ومدى قيام الشركة بإعالم الغري يف االشروط القانونية

  .1احملددة
 يل الشركات التجاريةمركز تسج دىالعقود ل التجارية بإيداع الفرنسي الشركةالزم القانون  كما

"le centre de formalités des entreprises"إنشاؤها باملرسوم التنفيذي  ، وهي جهة مت

                                                           
  1 المادة 210-07 من القانون التجاري الفرنسي السالفة الذكر.
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 ،هلا تقوم باستالم طلبات تسجيل الشركات وكل إجراء معدل 19811الصادر يف 81- 257رقم 
  .على عملية تأسيس الشركة التجارية مبثابة رقابة سابقة كذلك االجراء اذهيعترب 

 جملس أعضاء مسرييها و واخضاع املشرع الفرنسي كل من مؤسسي الشركة إىل جانب  
   .2التأسيس القانونية بإجراءاتاملراقبة للمسؤولية التضامنية يف حالة االخالل 

القانون اجلزائري اقتصر إجراء النشر على مراحل أقل وال وجود ال لرقابة سابقة وال  اما يف
الحقه عليه، هذا باإلضافة إىل عدم حتديد اجلرائد اليت تقوم بتسلم اإلشهارات القانونية ويف كل مرة 

تنفيذي رقم يف املرسوم ال خمتلفة، فتارة جنده ينص على "نشرة اإلعالنات" اتعباريستعمل املشرع 
السالف  رات القانونية يف النشرة الرمسيةالذي حيدد كيفيات ومصاريف ادراج االشها 16-136

  .يف القانون التجاري وتارة أخرى "نشرة اإلعالنات واجلرائد اليومية" ،الذكر
يف حني جند املشرع الفرنسي أكثر دقة يف هذا اال حيث قام بإنشاء جرائد متخصصة 

ات التجارية فقط، واليت تكون مهمتها نشر كل املعلومات املتعلقة بالشركة واليت يهتم الغري هتتم باإلعالن
باالطالع عليها وذلك عن طريق نشرة اإلعالنات الرمسية املدنية والتجارية اليت تقوم بتوجيه هذه 

  .a vie JudiciaireLأوaffiches  Les Petitesمثل  3اإلعالنات جلرائد متخصصة
فتح اال ألي وسيلة مناسبة و  اجلزائري على النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية نص املشرع

 14، وهذا ما يتضح من خالل املادة مواصفات هذه الوسيلة املناسبة إعالم الغري من دون حتديد

                                                           
1Decret n 81-257 du 18 mars 1981 creant des centres de formalites des 
entreprises, j.o.r.f du 21 mars 1981 p 830.  
2 Art 210-08 du c.c.f " les fondateurs de la société, ainsi que les premiers 
membres des organes de gestion, d’administration de direction et de surveillance 
sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d’une mention 
obligatoire dans les statuts ainsi que par l’omission ou l’accomplissement irrégulier 
d’une formalité prescrite par la loi et les règlements pour la constitution de la 
société".  
 
3 Véronique Magner  ,   Droit des sociétés  , cours Dalloz ,5 ème éd , Dalloz Paris , 
2011 p 69. 
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"تكون اإلشهارات اليت تنص   املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية  08-04من القانون 
أيضا موضوع إدراج يف الصحافة الوطنية املكتوبة أو أية وسيلة مالئمة وعلى عاتق ونفقة  القانونية

على الشركة أن تنشر على نفقتها ما جيب نشره وبالوسيلة اليت تراها  فيكونالشخص االعتباري"، 
  مالئمة هلا.

طرق كما البد من البحث عن التجارية البد من إجياد وسائل نشر خاصة بالشركات  وعليه
حديثة لضمان وصول املعلومة، واستحداث جرائد متخصصة يف جمال اإلعالنات التجارية عوض 
اجلرائد اليومية، إىل جانب إمكانية استحداث موقع إلكرتوني خاص بالشركات التجارية يتم اإلعالن 

 من خالله عن كل ما تقوم به الشركات التجارية.
الالزم للمعلومة ال يعين بالضرورة أن الغري قد علم هبا، كما إن قيام الشركة التجارية باإلشهار 

أن قيامها باإلعالم ال يعين أن املعلومة اليت وجهت للغري متثل الوضع احلقيقي للشركة، بالتايل فإنه 
ال بد أن تكون املعلومة صحيحة، ألن  ظام إشهاري ناجح لتحقيق احلمايةباإلضافة لضرورة وجود ن

قيقة جيعل الغري يعتقد أوضاع خاطئة عن الشركة فيتصور وضع ال ميثلها، وهنا عدم مطابقتها للح
   .جيب الغري معرفته لضمان حقوقه عماكذلك يصبح للمعلومة دور مناقض لدورها يف أهنا تعرب 

عن احلقيقي فتخلق  وظاهري خيتلفتضع املعلومة غري الصحيحة الشركة يف وضع خاطئ 
نظرا ألن تقرير االلتزام باإلعالم قد   دور الذي جيب أن تقوم به لل اقضامن اظاهري اهنا املعلومة وضع

وضعه املشرع لتجنب تطبيق نظرية الظاهر اليت يصعب على الغري اثباهتا، فإنه من الضروري وضع 
  وفرض رقابة سابقة لضمان تطابق املعلومة مع حقيقة الشركة. ،إجراءات صارمة للنشر

الصحيحة اليت تظهر للغري هي تلك املعلومات اليت تتعمد الشركة  من بني أخطر املعلومات غري
إظهارها تلك املتعلقة بوضعها املايل، فتقوم الشركة باإلعالن عن رأمسال أكرب من رأمساهلا احلقيقي 
إليهام الغري مبالئتها وذلك ليكون الغري على ثقة، فيمنح للشركة ائتمان أكرب ال يتناسب مع وضعها 

  ة وأن رأمسال الشركة ميثل أكرب ضمان حلقوق الغري.احلقيقي خاص
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كما قد تقوم الشركة لتشجيع الغري يف أن يتعاقد معها بتضخيم رقم األعمال املعلن عنه عند 
نشر امليزانية السنوية، فتكون نتائج حسابات الشركة تعرب عن جناحها، يف الفرتة اليت تكون تواجه 

باإلعالن عن اكتتابات ومهية جللب اجلمهور يف شركة املسامهة فيها صعوبات مالية كبرية، أو تقوم 
  .1كنه علم خاطئ يعرض مصاحلهم للخطرلالكتتاب، فيتحقق هنا عنصر العلم للمتعاملني مع الشركة ل

فإنه من الضروري أن يقوم املشرع باالهتمام أكثر بالنصوص املتعلقة باإلشهار، بالرغم من أن 
عال موجودة وذلك وعيا من املشرع بأمهية وخطورة دور اإلعالم النصوص اليت جرمت هذه األف

اخلاطئ، لكن هذه احلماية اجلنائية تأتي يف مرحلة ضياع الضمانات وكل احلماية اليت كان يتمتع هبا 
الغري، لذلك فإن احلماية السابقة ضرورية وهي حتتاج فقط لنصوص حديثة جتعل من تطبيق احلماية 

 عليه.مما هي  عمليا ذو فعالية أكرب
حيث  ،ا ان نالحظ قصور النظام االشهاريالقانوني ميكننمن خالل النصوص املتعلقة بالنشر 

معينة أمهها تسجيل القانون األساسي والقوانني املعدلة له مبصلحة  مبراحل الشكليةاإلجراءات  متر
التسجيل لدى اخلزينة، ثم اإليداع لدى املركز الوطين للسجل التجاري ثم النشر الذي ألقاه املشرع 

  دون اخضاع هذه املعلومات ألية رقابة سابقة. على عاتق الشركاء مبساعدة املوثق
للتأكد من صحة ما تقوم به الشركة وأهنا  ضروريةمرحلة الرقابة السابقة  ةتعترب مرحل

كتفاء هبذه االفإن  ،احرتمت يف تأسيسها وتعديلها كل األحكام القانونية والتنظيمية اليت ختضع هلا
االجراءات يؤدي إىل ظهور معلومات غري صحيحة تضر بالغري، فيصبح للنشر دورا مناقضا ملهمته 

وصول الغري وصول ملعلومة كاملة صحيحة وواضحة وليس اهلدف احلقيقية ألن اهلدف منه هو ال
  .2بأسرع وقت ممكن للمعلومة

ما يعرقل فعالية املعلومة هو نقصها الذي يرجع للنظام القانوني  إن أولمن هنا ميكننا أن نقول 
بشكل ناقص وغري واضح ال يكفل للغري اإلعالم القانوني الذي خيدم مصاحله،  فظهورهاالذي حيكمها، 

                                                           
1 Krieb – Verbaere. Catherine  , Les obligations d’information dans le droit pénal 
des affaires , R. T. D, Paris 1999, P 596. 
2 Alain.Sayag, Publicité légale et information dans les affaires, Litec, Paris, 1992, 
p  150.    
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جراءات صدور تلك املعلومات عن طريق إرساء بعض اإلنظام رقابة سابقة قبل  فال بد من اجياد
 تؤكد قيام كل من املسؤوليةالنصوص اليت  اىل جانب ،وقائية لضمان صدور معلومات بصفة قانونيةال

   الغري. بإعالمة عند اخالل الشركة بواجب االلتزام ينائو اجلاملدنية 

  .بااللتزام باإلعالمالشركة التجارية إخالل  آثار -ب
اإلخالل بواجب اإلعالم. املسؤولية املدنية للشركة التجارية عند -1

،كما ال تكون للشركة الشخصية املعنوية 1وسيلة الطالع الغري القانوني يشكل النشر واإلشهار
ر الضروري الذي يشرتطه املشرع، فأول جزاء إال من تاريخ  القيد يف السجل التجاري واجراء  الشه

مرتتب عن االخالل بااللتزام باإلعالم يتمثل يف عدم متتع الشركة بشخصية ، وبالرغم من أن الشهر 
خصيتها القانونية إال من جزء مهم من اإلجراءات الشكلية للشركة اليت ال تستكمل إجراءاهتا وش

ن نوع خاص نظرا لعدم تقرير املشرع البطالن املطلق يف حالة اجلزاء املدني هنا يعترب ماال ان خالله ،
ختلف هذا اإلجراء ملا يف ذلك من اضطراب املراكز القانونية واإلضرار بالغري، باعتبار أن النشر 
وجد أساسا حلماية الغري ليطلع على البيانات اخلاصة بالشركة، ويبين قراره على أساس املعلومات 

  .2املنشورة
ننا أن نقول بأن اإلخالل بأحد أركان الشركة املوضوعية وحتى الشكلية الالزمة من هنا ميك

يؤدي إىل البطالن وزوال مجيع آثار العقد حتى يف املدة السابقة إلعالن البطالن، ولكن باعتبار عقد 
الشركة خمتلف عن باقي العقود وسبب االختالف يف كونه ينشأ شخصية قانونية تتمثل يف الشركة، 

وال ميكن إنكار وجودها خالل الفرتة السابقة إلعالن البطالن فإن اعتبار العقد باطال يؤدي لزفال 
األثر القانوني حيث يسري على الشركة يف هذه  هذاال ميكن تطبيق ، الشخصية املعنوية بأثر رجعي

  .امةاحلالة بطالن من نوع خاص ال هو نسيب وال مطلق املعروف يف القواعد الع

                                                           
، ص 2002عة الجديدة، المكتبة القانونية، مصرعباس مصطفى المصري،  تنظيم الشركات التجارية، دار الجام 1

105.  
دار الحامد للنشر  1دراسة مقارنة، ط   ،مؤيد أحمد محي الدين عبيدات، الرقابة الحكومية على تأسيس الشركات 2

  .268ص ، 2008والتوزيع، األردن، 
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معظم التشريعات، وهو يتميز  هماالفقه والقضاء وتبعت البطالن اخلاص كل منأسس هذا  
نجد املشرع األردني يقر بوجود الشركة قبل ، فصية عقد الشركةخبصائص تتماشى مع خصو

، نفس الشيء بالنسبة للقانون 19971استكمال الركن الشكلي يف قانون الشركات األردني لسنة 
  دم إخالله حبقوق الغري حسن النية.املصري يطبق البطالن بشرط ع

وجاء املشرع التونسي جبزاء البطالن لعدم إجراء الشهر القانوني، لكن يف نفس الوقت أشار 
حلاالت تاليف البطالن وجاءت حاالت التاليف هبذه العبارة للتخفيف من حدة البطالن، واألخذ بعني 

  بة عند تكوين الشركة ومسح بإجراءرتكاالعتبار احلقوق املكتسبة من خالل تسوية األخطاء امل
من جملة  107و93و92و17الفصول  هذا ما ورد يف،  a régularisationL"2"التصحيح،

  .3التصرف املعيبمن اجل تصحيح  الشركات التونسية
باعتبار أن الشهر  أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فإن البطالن موجود لكنه مقرر ملصلحة الغري،

  يل فإن البطالن كذلك من نوع خاص.ملصلحته بالتايف حد ذاته قرر 

من القانون التجاري على الوضع القانوني املتعلق بالشركة التجارية يف حالة  549تنص املادة 
عدم استكماهلا إجراءاهتا الشكلية مبا فيها الشهر، عند قيام املؤسسني بالتعهد بامسها جتاه الغري، 

ن تلتزم الشركة مبا قام به هؤالء األشخاص من تعاقدات رغم أهنا فضمانا حلقوق الغري أجاز املشرع ا
مل تتمتع بعد بالشخصية املعنوية، وهذا ما يعرب عنه بالبطالن خاص للشركة التجارية على أساس 

  مصلحة الغري. تستوجبأهنا تبطل أو تصحح حبسب ما 

                                                           
 1 قانون الشركات األردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديالته لغاية القانون رقم 57 لسنة   2006 ج.ر صادرة بتاريخ 

1-11 2006.  
 مصنف فقه القضاء التجاري التونسي، دار اسهامات في ادبيات المؤسسة، تونس، محمد الهادي بن عبد هللا،-2

  .165، ص 1997

يتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية التونسي، الرائد  2000نوفمبر  03مؤرخ في  2000لسنة  93قانون عدد   3 

مارس  16المؤرخ في  2009لسنة  16، معدل بالقانون عدد 2000نوفمبر  07المؤرخ في  89التونسي، عدد الرسمي

2009.  
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ية الغري املتعامل مع هذا البطالن اخلاص، أوجدته التشريعات هبدف استقرار املعامالت ومحا
الشركات التجارية، خاصة إذا قامت الشركة بتدارك اإلمهال وسعت للقيام باستكمال النشر قبل 

كما أن هذا البطالن اخلاص مل يقرر ملصلحة الشركة بالدرجة األوىل، كما ال  طلب احلكم ببطالهنا،
جيوز أن يستفيدوا من إمهاهلم  جيوز أن يستفيد منه املتسبب فيه وهم الشركاء املؤسسون، ألنه ال

  .1بل قرر محاية للغري الذي يتمسك بإبطال الشركة أو تصحيحها وفقا ملصلحته

جتدر اإلشارة هنا إىل أن القيد يف السجل التجاري ال يغين عن القيام بإجراء الشهر وهذا 
 .2من القانون التجاري 548ما أكدته املادة 

ة بنفس اإلجراءات املقررة عند التأسيس، ويف حالة كما خيضع أي تعديل الحق لعقد الشرك
اإلخالل به يرتتب نفس األثر واملتمثل يف البطالن اخلاص فال هو بطالن مطلق وال بطالن نسيب، ألن 
التمسك به يكون من كل ذي مصلحة، وهم الشركاء والغري، لكن آثار البطالن ختتلف باختالف 

 الن من النظام العام حيث جيوز التنازل عنه.الشخص الذي يطلبه، وال يعترب هذا البط
يتميز هذا البطالن خبصائص جتعله أهم أحكام الشركات التجارية اليت هتدف حلماية الغري 

، ه ، يف حالة عدم القيام بإشهارهاحسن النية فأول خصائص هذا البطالن هو أن للغري حق التمسك ب
طريق القضاء، ويف الوقت ذاته من حق الغري أن لكن يستطيع هذا الغري التنفيذ على الشركة عن 

فيثبته بكل طرق اإلثبات لكي يتسنى له أن يطالبها بالتزاماهتا باعتبارها  ،يتمسك بوجود الشركة
شخص معنوي له ذمة مالية ميكن أن تسدد ديوهنا، ومن خصائص البطالن كذلك أنه ال جيوز للشركاء 

به جتاه الغري للتخلص من التزاماهتم، وال ميكن أن يستغلوا أن يستفيدون منه، فال جيوز هلم التمسك 
 إمهاهلم إلجراءات شهر ضد مصلحة الغري.

كما جيوز للشريك أن يتمسك ببطالن الشركة جتاه باقي الشركاء، هذه اخلصائص أكد عليها 
جراءات اليت تنص على "أنه يطلب يف شركات التضامن وإال كان باطال إمتام إ 734املادة يف املشرع 

                                                           
  .110عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص  1
:" يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات الجارية لدى المركز الوطني للسجل 548 تنص المادة 2

  الجاري وتنشر حسب األوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإال كانت باطلة.



الفصل األول-الباب األول  
 
 

 
74 

 

النشر اخلاصة بالعقد أو املداولة حسب األحوال دون احتجاج الشركاء والشركة جتاه الغري بسبب 
البطالن، غري أنه جيوز للمحكمة أال تقضي بالبطالن الذي حصل إذا مل يثبت أي تدليس"، هذا 

لبطالن جتاه "ال جيوز للشركة وال للشركاء االحتجاج با 742املادة  التضامن، وتنصبالنسبة لشركة 
  الغري حسن النية" هذا بالنسبة لكل اشكال الشركات التجارية.

هذا احلكم ال خيص اال املتعاملني مع الغري قبل اكتمال إجراءات التأسيس فكل الشركاء أو 
املؤسسني أو حتى مدراء مت تعيينهم يف القانون األساسي، وكل شخص تعامل مع الغري باسم الشركة 

  م ال يستفيدون من هذا البطالن ألنه مقرر حلماية الغري.قيد التأسيس، كله
فإن إمكانية تصحيح الشركة من طرف الغري ميكن اعتباره أهم خصائص هذا البطالن، ألنه 
خيفف من نتائجه، فحتى لو مت رفع دعوى إبطال من الغري ال ميكن للقاضي النطق بإبطال الشركة يف 

اإلجراء الالزم بالتسجيل والشهر، فتكون الشركة قانونيا  حالة تصحيحها، خاصة إذا اختذ الشركاء
منح مهلة للشركاء  وميكن للقاضيصحيحة يوم النطق باحلكم، إلن سبب إبطاهلا يكون قد زال، هذا 

  .أجل التصحيح أو إمتام اإلجراءات من
إىل أثر آخر خمفف للبطالن وهو عدم وجود األثر الرجعي له على خالف ما هو  هنا نشري

يف الشركات التجارية ال يكون بأثر رجعي بل  العقود، فالبطالنبق يف القانون املدني عند إبطال مط
له على احلقوق اليت نشأت قبل احلكم  أثروإن قرر القاضي اإلبطال فإن ذلك ال  فوري، فحتىبأثر 

 .1به، كل هذه االحكام عبارة عن حلول جاء هبا املشرع لتجنب ابطال الشركة
حالة إغفال أحد البيانات الواجب شهرها ال يرتتب عليه بطالن الشركة كلها، وإمنا كذلك يف 

  .2يقتصر البطالن على البيان الذي مل يتم شهره، وذلك لعدم تعريض الشركة للتهديد ببطالهنا
نالحظ أنه لدائين الشركة إما التمسك ببطالهنا أو التمسك ببقائها لتخلف ركنها الشكلي 
ككل أو إجراء الشهر، فتختلف مصلحة الدائنني بني التمسك بالبطالن والتمسك بالتصحيح، فيكون 

                                                           
1 Marie. Helene , Droit des sociétés et groupement , collections dirigées par 
Bernard Monsérie, Montchrestien, Paris,2009 p,62.   

  .107الشركات التجارية، المرجع السابق، ص  المصري، تنظيمعباس مصطفى  2
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 مثال من مصلحة الدائن املرهتن اإلبقاء على الشركة، بينما يكون من مصلحة دائين الشركة العاديني
التمسك ببطالهنا وهنا يتم قبول طلب اإلبطال واحلكم به، ألن البطالن هو األصل باعتبار أن املشرع 

  قد جعل أثر ختلف إجراء شهر الشركة هو البطالن.
نفس الشيء بالنسبة للشركاء الذين ال يتمسكون بالبطالن جتاه الغري بينما يتمسكون به فيما 

  أو للتخلص من االلتزام بتقديم حصة. بينهم السرتداد حصة مقدمة للشركة،
من مصلحتهم التمسك بالبطالن لكي يسرتد  فإنه الشخصيني للشركاء دائننيلأما بالنسبة ل

 الشركة علىالتنفيذ  ، فيتمببقائهاعلى عكس دائين الشركة الذين يتمسكون  الشريك املدين حصته،
فهم خمتلفون عن الشركاء فإن مل جيز  خلف شهرها،نظرا لتئين الشركاء ال يعلمون بوجودها ن داأل

املشرع للشركاء التمسك بالبطالن جتاه الغري فإنه ال جيوز مد هذا املنع إىل دائين الشريك، وال ميكن 
أن نطبق عليه فكرة اخللف للشركاء، حبيث مينعون من التمتع بأكثر مما ميلكه الشريك، هذا غري ممكن 

  .1تطبيقه محاية لدائين الشركاء
مديين الشركة والشركاء، فيلتزم مدين الشركة بالوفاء بديونه وال ميكنه االمتناع والتمسك أما 

بإبطال الشركة لتخلف الشرط الشكلي، لكن مدين الشريك بإمكانه التمسك ببطالن الشركة إذا 
كانت له مصلحة عندما يكون دائنا للشركة ويريد القيام مبقاصة بني دينه الشخصي على الشريك 

  .2ه لدى الشركة، والذي ال يكون إال بإبطال عقد الشركةودين
كما قرر املشرع إضافة جلزاء البطالن يف حالة ختلف إجراء شكلي جزاء آخر يتعلق مبسؤولية 
املؤسسني للشركة قيد التأسيس، واملتمثل يف املسؤولية التضامنية والشخصية بالنسبة لتعهدات 

عنها تبعا من خالل املبحث ليت سوف يكون لنا احلديث الشركة قبل إمتام اإلجراء الشكلي، وا
ذلك أن سبب تقرير البطالن اخلاص واملسؤولية التضامنية لكل املتعهدين باسم الشركة قبل ،3الثاني

إمتام إجراءات تأسيسها هو محاية للوضع الظاهر جلميع املتعاملني مع الشركة، والذين جيهلون عدم 

                                                           
  .167محمد الهادي بن عبد هللا، المرجع السابق، ص  1
  .390-389هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص  2

  3 للمزيد من التفصيل انظر ادناه ص 128. 
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يسها، وحتى ال تنهار الشركة بالبطالن مت االعرتاف مبسؤولية استكمال الشركة إلجراءات تأس
 املتعهدين بامسها رغم أهنا مل تكتسب الشخصية املعنوية.

أما بالنسبة للجزاء املرتتب عن اإلخالل بواجب اإلشهار بالنسبة لكل التعديالت والتغيريات 
كذلك البطالن اخلاص، نظرا لتأكيد اليت تطرأ على الشركة، والالحقة إلنشائها وتأسيسها فإنه يلحقها 

من القانون   739 املشرع على إمكانية تصحيح عقد الشركة عن طريق القضاء، وهذا حبسب املادة
التجاري: "إذا كان بطالن أعمال ومداوالت الحقة لتأسيس الشركة مبنيا على خمالفة قواعد النشر، 

يوما، وإذا  30يام هبذا التصحيح يف أجل لكل شخص يهمه األمر تصحيح العمل أن يندر الشركة بالق
وقع التصحيح يف هذا األجل فيجوز لكل شخص يهمه األمر أن يطلب من القضاء تعيني وكيل يكلف 

  بالقيام هبذا اإلجراء".
وعليه فإنه مبقتضى هذه املادة ميكن ألي شخص يهمه األمر تصحيح التصرف الذي صدر 
عن الشركة واخلاضع لقواعد النشر ومل يتم نشره أن يقوم بتصحيح التصرف وإنذار الشركة بالقيام 

يوما، مل حيدد املشرع تاريخ بداية احتساهبا فمن املمكن اعتبارها من يوم  30بالتصحيح يف أجل 
 كل الشركة يلجأطرف بوجود خمالفة لقواعد النشر، ثم يف حالة عدم القيام هبذا التصحيح من  العلم

  .1من ق.ت 739للمادة وهذا ما يفهم من النص الفرنسي  ،من يهمه األمر للقضاء
   عند االخالل بواجب االعالم. ةاملرتتب ةاجلنائي  سؤولية امل - 2

إن االكتفاء باجلزاء املدني يف حالة اإلخالل بواجب اإلعالم، جيعل من احلماية ناقصة لذلك 
فاحلماية اجلنائية ضرورية، واليت مل يغفل عنها املشرع بالنسبة لبعض احلاالت الواجب إشهارها نظرا 

ثناء تأسيسها، خلطورهتا يف حالة عدم إطالع الغري عليها، ولعل أمهها تلك اخلاصة بشركة املسامهة أ

                                                           
  1 المادة 739 من ق.ت "..واذا يقع التصحيح في هذا االجل فيجوز لكل شخص يهمه االمر ان يطلب من القضاء 

 تعيين وكيل يكلف بالقيام بهذا االجراء".
Art n 739 du code du commerce Algérien «A défaut de régularisation dans ce délai , tout 
intéressé peut demander la désignation , par décision de justice , d’un mandataire chargé 
d’accomplir la formalité »    
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يف حالة نشر معلومات غري صحيحة عند االكتتاب، حيث حرص املشرع على ضرورة وصف 
  الشركة وصفا دقيقا وببيانات ال جتعل الغري يشكك يف إمكانية وجود الصورية.

فيجب ذكر االسم وشكل الشركة ورأمساهلا، وكيف يتم االكتتاب من حيث زمانه ومكانه، 
من القانون  806لشركة وبوضعيتها املالية على وجه اخلصوص، فتنص املادة وكل ما يتعلق بتنظيم ا

دج مؤسسو الشركات املسامهة  200.000إىل دج  20.000من التجاري على: "يعاقب بغرامة 
ورئيسها والقائمون بإدارهتا، والذين أصدروا األسهم سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري، أو 

على قيد بطريقة الغش دون إمتام إجراءات تأسيس تلك الشركة بوجه يف أي وقت كان إذا حصل 
  قانوني".

لذلك فإن واجب املؤسسني ال يقتصر على ضرورة القيد والنشر للمعلومات بل يستلزم املشرع 
وجوب االلتزام بالشفافية عند حترير البيانات جتنبا للغش، وذلك لضرورة صحة املعلومة املدرجة يف 

من القانون التجاري على: "يعاقب بالسجن من سنة إىل  807نونية، كما تنص املادة اإلعالنات القا
 .ج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقطد 200.000إىل  دج20.000 من مخسة سنوات وبغرامة 

األشخاص الذين قاموا عمدا عن طريق إخفاء اكتتابات أو دفوعات أو عن طريق نشر اكتتابات أو 
  أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو حماولة احلصول على اكتتابات أو دفوعات.دفوعات غري موجودة 

األشخاص الذين قاموا عمدا وبغرض احلث على االكتتابات أو الدفوعات بنشر أمساء 
أشخاص مت تعيينهم خالفا للحقيقة باعتبار أهنم أحلقوا أو سيلحقون مبنصب ما يف الشركة"، هذا 

  ون رضاه صحيحا وعلى أسس واقعية.لتجنب التغرير بالغري حتى يك
يف إطار احلماية اجلنائية للغري يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة االلتزام الشركة باإلعالن عن 

من القانون التجاري اليت  803حالة خسارهتا إذا قل رأمساهلا عن الربع ، وهذا ما ورد يف املادة 
دج  100.000دج إىل  20.000ر وبغرامة من تنص على: "يعاقب باحلبس من شهر إىل ثالثة أشه

أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، املسريون الذين يتخلفون مع التعمد إذا قل مال الشركة الصايف عن 
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ربع رأمسال الشركة من جراء اخلسائر الثابتة يف املستندات احلسابية عن إيداع القرار الذي اختذه 
  ة معتمدة لتلقي اإلعالنات القانونية".الشركاء بكتابة احملكمة ونشره يف جريد

رتب املشرع اجلزاء اجلنائي بالنسبة للقائمني بإدارة الشركة والذين قاموا بتخفيض رأمساهلا 
دج إىل  20.000دون نشره يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية، وعقوبة ذلك غرامة مالية من 

  جاري.من القانون الت 827دج وهذا حسب املادة  200.000
أما بالنسبة لباقي احلاالت اليت ألزم فيها املشرع الشركة التجارية بإجراء الشهر القانوني فرتب 

املتعلق بشروط ممارسة األنشطة  08-04من القانون رقم  35عليها كلها عقوبة نصت عليها املادة 
-11أحكام املواد  يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية املنصوص عليها يف«التجارية بنصها: 

  دج. 300.000دج إىل  30.000من القانون بغرامة من  12-14
يتعني على املركز الوطين للسجل التجاري إرسال قائمة األشخاص االعتباريني واملؤسسات 
اليت مل تقم بإجراءات اإلشهار القانوني إىل املصاحل املكلفة بالرقابة التابعة لإلدارة املكلفة بالتجارة، 

املتعلق بشروط ممارسة  08-04من القانون رقم  12 حلاالت اخلاضعة للنشر حبسب املادةوهي ا
حالة املنع من ممارسة التجارة أو  ونشر شر حل الشركات وإفالسها،األنشطة التجارية، واملتمثلة يف ن

  شطب أو سحب السجل التجاري.
بالنسبة للجزاء املدني  اجلزائريعن موقف املشرع  أما موقف املشرع الفرنسي فإنه ال خيتلف

حيث ال تكتسب الشركة التجارية الشخصية املعنوية وال  باإلعالم،املرتتب عن اإلخالل بااللتزام 
، أما بالنسبة 1حيتج بوجودها جتاه الغري، كما ال يوجد أي نص يشري إىل بطالن الشركة يف هذه احلالة

باإلشهار  عدم التزام الشركة عندحالة ب كل رتب املشرع عقوبات متعددة حسللجزاء اجلزائي ف
  .2القانوني

                                                           
1 Régis. Gras, Claude Placè, Guide de formalités des sociétés, éd Delmas, Paris 
2007, p 67. 

  2 المواد 247-01، و247-،02 و247-03، و247-04 من القانون التجاري الفرنسي.
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البوح مبعلومات غري الزمة، وأحال املشرع التجاري لتطبيق قانون العقوبات املشرع جرم  كما
معاقبة مجيع  على 1عقوباتمن قانون ال 301على اجلرمية املتعلقة بإفشاء السر املهين، فنصت املادة 

الشخاص املؤمتنني حبكم الواقع او املهنة او الوظيفة الدائمة او املؤقتة، على اسرار ادىل هبا إليهم 
املادة القانون افشاؤها ويصرح هلم بذلك، طبقا لنص  يف غري احلاالت اليت يوجب عليهم فيهاوأفشوها 

أشهر وغرامة  06شهر إىل  01املتمثلة يف عقوبة ذلك الفعل و اليت حددت من قانون العقوبات 301
القاضي  ا ما يعد سرا مهنيا يقررهمسألة تكييف ن ، وادج 100.000إلىدج  20.000من 

  .حسب النزاع املعروض عليه

 

األثر الرجعي ان البطالن الذي قد تتعرض له الشركة يهدد حقوق الغري بسبب وجود مبدأ 
للبطالن الذي يتطلب إعادة احلال ملا كان عليه يف السابق، مما يؤدي لعدم استقرار املراكز القانونية 
خاصة يف عقد الشركة التجارية اليت تتميز بتعدد وتعقد العمليات القانونية خاصة عندما يتعلق األمر 

  بأموال وحقوق ال ميكن ردها.
ثار سيئة آركات التجارية ال يتفق مع مبادئ العدالة ألنه يرتب فإن تطبيق هذا البطالن يف الش

بني الشركاء وبينهم وبني الغري، حيث تكون الشركة بغض النظر عن صحة تكوينها قد قامت بتصرفات 
حيث تظهر  قانونية رتبت ديون عليها وحقوق هلا وللغري بعد استغالل أمواهلا والبدئ يف تنفيذ العقود

مما جيعل تطبيق أحكام البطالن أمر يف غاية الصعوبة حتى ولو مت  ،قانونا منتظمة للغري مبظهر شركة
  احلكم بتعويض الطرف املتضرر.

عند اكتساب الشركة التجارية الشخصية املعنوية يتم مباشرة استبعاد أحكام القانون املدني 
متع الشركة بكل خصائص والتوجه للقانون التجاري، حيث تعترب الشخصية املعنوية نقطة االنطالق لت

                                                           
 1 االمر رقم 66- 156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 16-

.2016يونيو  22، 37المتضمن قانون العقوبات، ج. رعدد  2016يونيو  19المؤرخ في  02  
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األحكام املنظمة للشركات التجارية ، فال يكون للشركة وجود قانوني قبل متتعها بالشخصية املعنوية 
، بالرغم من أن هذا املبدأ يتوافق إىل حد كبري مع مصاحل الغري الذي ال ميكن االحتجاج عليه بالشركة 

جودها، إال أن هذا قد خيلق مشكلة هتدد حقوق التجارية إال من تاريخ القيد واإلشهار القانوني لو
الغري بسبب أن تأخري الوجود القانوني للشركة لغاية اكتمال إجراءات تأسيسها جيعل تعهداهتا اليت 

  .1قامت هبا مع الغري أثناء تلك الفرتة تصرفات باطلة
أن يقضي على بعد قيام الشخص املعنوي بتعهدات قانونية لفرتة زمنية معينة ال ميكن للبطالن 

هذه  جتنبكل آثار الشخص املعنوي وكل تلك التعهدات يف الفرتة اليت تعامل فيها مع الغري، ومن أجل 
يلة اليت يتم عن طريقها النتيجة غري العادلة يف جمال الشركات التجارية اجتهد القضاء وأوجد الوس

  ية.ما يسمى بالشركة الفعلري وأوجد ثار البطالن، وذلك ضمانا ملصلحة الشركة والغآاستبعاد 
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذه النظرية ال يقتصر تطبيقها على حالة العيب الشكلي الذي 
يصيب الشركة أثناء تأسيسها، وإمنا قد حيدث بطالن الشركة ألسباب وظروف واقعية كثرية خالل 

  حياة الشركة، كما ميكن أن جندها بعد انقضاء الشركة واثناء التصفية.
لتطبيق هذه النظرية جمال معني وحاالت معينة وشروط لالحتجاج هبا من طرف الغري، 
واعتبارها شركة منعدمة الشخصية املعنوية يؤدي بنا لضرورة التميز بينها وبني الكثري من األنظمة 

أمهية  مطلب اول)، فظهرت لنا ( لنا حتديد ماهية الشركة الفعليةمن أجل ذلك حاو املشاهبة هلا،
  بحث عن مربراهتا واألساس الذي مت االستناد عليه إلجيادها، األمر الذي تباينت حوله التشريعات.ال

كما تطرقنا لألسباب اليت تؤدي لقيام الشركة الفعلية و نطاق وجودها(مطلب ثاني)، كما 
ت أئة عن هذه النظرية خاصة اهنا انشمن خالل هذا املبحث أيضا لتحديد اآلثار الناش سنتطرق 

حكم قانوني خمتلف عن القواعد العامة للعقود، واملتمثل يف األثر الفوري للبطالن إضافة لآلثار املتعلقة 
هبذه النظرية بالنسبة للشركاء فيما بينهم، وما يرتتب عنه من استغالل من طرفهم لنظرية الشركة 

                                                           
1 Buno. Petit, Droit des sociétés, 5 éme éd, Lexis Nexis , Paris , Litec , 2010 p 30. 
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اليت  و الفعليةء الشركة طرق انتها،كما سنبني   )مطلب ثالث( الفعلية مما قد يضر بالشركة والغري
 طريقة االنتهاء(مطلب رابع). اختالف ختتلف آثارها القانونية ب

  

رغم عدم  من خالل األحكام املتعلقة هبا و أساس  الشركة الفعلية ميكن حتديد مضمون
الوجود الفعلي هلذه الشركة وهو الذي خيتلف عن الوجود  اىل وذلك باالستناد، ورود أي تعريف هلا

دم مراعاة كل القانوني، حيث تكون الشركة التجارية شركة قائمة على أساس الواقع يف حالة ع
ال ميكن معاملة هذه الشركة على أهنا مل توجد ويف نفس الوقت ال ميكن  يثحب، شروطها القانونية

 ، لذلك  فإن التطرق لنشأهتا قد يساعدنا يف حتديد مفهومهاونيةرها مكتملة من الناحية القاناعتبا
كما أن حتديد أساسها قد يساعدنا أكثر عندما نبحث يف مربرات القاضي يف االعرتاف  ،فرع اول)(

جعل الفقه يؤيده كما مل ترتدد التشريعات يف  االمر الذي هبا، وابتداعها  إلجياد احللول هلذه احلالة،
  . (فرع ثاني) الذي ميثل محاية مهمة جدا حلقوق الغريجتهاد ذا االهبخذ األ

كما البد أن نشري ألمهية التمييز بني الشركة الفعلية وشركات أخرى ال تتمتع بالشخصية 
املعنوية وتقرتب بصورة كبرية من مفهوم وشروط وحاالت قيام الشركة الفعلية، ذلك أنه باالعتماد 

كثرية قد تظهر فيها الشركة صحيحة، إال أهنا يف احلقيقة باطلة على عنصر الظاهر هناك حاالت 
  .وذلك بعيدا عن كوهنا شركة فعلية

إىل جانب أن االعرتاف بالظاهر وجد حلماية الغري ومع ذلك ال يكون له أثر بالنسبة له فقط 
الشركة  هذا ما جيعل ضرورة التمييز بدقة بني هذه بل ميتد األثر حتى بالنسبة للشركة والشركاء،

وما يشاهبها أمر ضروري، وهذا ليس فقط بالنسبة لألنظمة التجارية بل حتى املدنية خاصة أن 
ظهور أول تنظيم قانوني للشركة الفعلية كان يف قانون نابليون، حيث أوجدها بالنسبة للشركات املدنية 
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الشركة ألول وشركة احملاصة على وجه اخلصوص أين مت استعمال مصطلح الوجود الواقعي هلذه 
  .، وهذا ما سنحاول حتديده يف (الفرع الثالث)1مرة

 

 .الفرع األول: نشأة الشركة الفعلية
مل تتمكن القوانني من جتاهل هذا الوجود الفعلي للشركة، وكان ذلك بعد تردد كبري من طرف 

بعد ظهور مشاكل قانونية كثرية بسبب القضاء الفرنسي الذي كان له الفضل يف إجياد الشركة الفعلية 
وبعد أن أثبتت  ،ذلك الوجود الواقعي للشركة، فإن نشأة الشركة الفعلية هي قضائية ثم ساندها الفقه

جناحها تبناها املشرع الفرنسي يف قانون الشركات التجارية، بعد تفكري وحتليل لذلك التعارض بني 
غاية االعرتاف النهائي بالشركة الفعلية ضمنيا، ثم وضع القانون والواقع والذي استغرق مدة طويلة ل

  .2شهد الكثري من التطورات املهمة نظام قانوني خاص هبا
للشركة التجارية واليت تعود على إجياد نظرية الوجود الفعلي أو الواقعي  الفقه والقضاء أمجع

من  هبا معظم التشريعات نشأهتا للقضاء وبالتحديد القضاء الفرنسي، ثم قامت بتبنيها واالعرتاف
بعد أن لقيت جناحا إثر مساندة الفقه هلذه النظرية وإجياده آلليات العمل هبا  بينها املشرع الوطين،

  وتطبيقها من خالل ارساء شروطها وحتديد آثارها. 
أن كان  بعد 3 1791 سنة أول قرار صدر عن حمكمة باريس ظهرت الشركة الفعلية يف

القضاء يلجأ إىل استعمال نظرية إساءة استعمال احلق لرفض طلب إبطال الشركة، وأهم أهداف 
هذا الوجود ، حيث ارتبط لبطالن بالنسبة للشركة التجاريةهذا االجتهاد كان التخفيف من آثار ا

فعلية كل شركة الفعلي للشركة التجارية مبشاكل تطبيق البطالن عليها، لذلك اعتربت نظرية الشركة ال
جتارية تقرر بطالهنا لعيب يف نشأهتا أو حتى يف إجراءات إشهارها قائمة يف املاضي، وهلا كياهنا 
ووجودها الفعلي، وأن بطالهنا ال يكون إال بالنسبة للمستقبل احرتاما للغري الذي تعامل معها على 

                                                           
  .203السابق، ص  التجارية، المرجع محرز، الشركاتمد أحمد مح 1

2 Henri Temple ,  Les sociétés fait , L.G.D.J , Paris , 1975 , p 289 . 
 3 قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية مؤرخ في 04-11-1791 مأخوذ عن مفلح عواد القضاة، الوجود الواقعي 

   23، ص  1996الثقافة للنشر والتوزيع، ط اولى األردن  المقارن، داروالوجود القانوني للشركة الفعلية في القانون 
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 املتعاملني وضمانا الستقرار من اجل احلفاظ على الثقة بني، 1أساس وجودها القانوني الذي ظهر له
  شكل الشركة قانوني ومنتظم.  ، ومحاية للغري الذي يظهر له املراكز القانونية

يتضح من خالل النصوص لكن  على غرار الكثري من التشريعات، مل يعرف املشرع هذه الشركة
او تلك  يف نشأهتا،أهنا تلك الشركة اليت ال تتمتع بالشخصية املعنوية نظرا لوجود عيب  القانونية

تضم جمموعة من األشخاص يتصرفون  ومع ذلك الشركة اليت حتتوي على خلل يف شروط صحتها،
ال ميكن التحدث عن ويقومون بإبرام تصرفات مع الغري، اذ بصفتهم شركاء فيما بينهم وجتاه الغري 

ال صرفات مع الغري، اذ ويقومون بإبرام ت ،إال إذا قامت بتصرفات جتاه الغريالوجود الفعلي للشركة 
  .2إال إذا قامت بتصرفات جتاه الغريميكن التحدث عن الوجود الفعلي للشركة 

معظم احملاوالت اليت وجدت لتعريف للشركة الفعلية اقتصرت على أهنا من صنع القضاء، 
على  وأيده الفقه الذي وضع أسسها وحدد هلا األثر القانوني هلا بعدم رجعية بطالهنا، فأكد القضاء

يف  وجودها الواقعي، وهذا ما استقرت عليه اغلب التشريعات ومعظم الفقه القانوني الذي مل يستقر
  على وضع تسمية حمددة هلا، ففي الفقه املقارن جند هلا تسميات خمتلفة. املقابل

يطلق عليها تسمية "الشركة  Lagarde et Hamel 3بعض الفقه الفرنسي مثل: 
جتنبا وهناك فقه آخر يراها تلك الشركة املعيبة ، "Société de droit dégénérée"،" املتدنية

  ملصطلح واقعية أو فعلية ألنه قد يوحي بأهنا غري قانونية.
كما يطلق عليها جانب من الفقه تسميه الشركة املعطوبة، وفقه آخر يستعمل مصطلح شركة 

ة واقع ويرجع هذا االختالف حول الواقع وهنا ال يوجد تعارض بني شركة فعلية وواقعية، أو شرك
تسميتها لصعوبة حتديد طبيعتها، ففي معظم التسميات اليت اقرتحت هلا جند العنصر املشرتك هو 
املظهر اخلارجي الذي تظهر به هذه الشركة، والذي يساعد على االعرتاف بوجودها الفعلي بعد 

املرجحة من قبل معظم التشريعات  اإلخالل بأحد شروط قيامها ووجودها القانوني ، ولعل التسمية
                                                           

الثقافة للنشر  المقارن، دار، الوجود الواقعي والوجود القانوني للشركة الفعلية في القانون مفلح عواد القضاة 1
  .11، ص 1996والتوزيع، ط اولى األردن 

2 Maria. Beatriz. Salgado، Droit des sociétés, op, cit, 2012, p 10.  
3 Hamel et Lagarde , Traité de droit commercial , op, cit,  , p 159 . 
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باملظهر اخلارجي كأساس وهي نفس التسمية اليت ظهرت هبا هذه الشركة ألول مرة تأخذ هي اليت 
أهنا " تلك بتعريفها Escarra ، اليت حاول الفقيه واملتمثلة يف "الشركة الفعلية " يف القضاء الفرنسي

  .1أسست خرقا للمقتضيات القانونية "الشركة اليت 
أما بالنسبة لتسمية هذه الشركة يف بعض التشريعات فإننا جند املشرع الفرنسي واألملاني 

وهو اول مصطلح استعملته حمكمة بالنقض  وحتى املصري واألردني يستخدم مصطلح الشركة الفعلية
أما املشرع  2بعد ان رفضت تطبيق األثر الرجعي للبطالن على شركة جتارية 1825الفرنسية سنة 

  .Sociétés irrégulières" 3"ظامية يطايل فيستعمل عبارة الشركة غري الناإل
، رغم أنه اعرتف بالوجود الفعلي، هذه الشركة علىأي عبارة للداللة  املشرع  يستعملبينما مل

  للشركة التجارية يف العديد من النصوص كما سنرى الحقا.
فإنه يوجد اختالف يف طريقة تناوهلا  أما بالنسبة للموقف التشريعي من نظرية الشركة الفعلية

حتى من بعض التشريعات الغربية باعتبارها نظرية غربية، فالتشريع الربيطاني مثال الذي يتميز بأنه 
قانون غري مكتوب يعتمد على السوابق القضائية مل ينص يف القانون املتعلق بالشركات على أي حكم 

بطالن بالنسبة لكل شركة تأسست خالفا ملا يشرتطه يؤدي لالعرتاف بالشركة الفعلية، بل قرر ال
  .القانون

أما بالنسبة للتشريع األمريكي الذي استمد نظام الشركات من القانون اإلجنليزي فإنه اعرتف 
بوجود الشركة الفعلية، لكن ليس بنفس شروط وحاالت قيامها اليت أوجدها القضاء والقانون 

القة بني املؤسسني، والعالقة بني الشركة والدولة فعدم صحة العقد الفرنسي، ألنه مييز بني عالقتني الع
األول ال يؤثر يف العقد الالحق، كما أن للقضاء األمريكي دور كبري يف احلكم ببطالهنا من عدمه بعد 

  التأكد من درجة النقص أو اإلخالل الذي أصاب الشركة.
                                                           

1 J. Escarra, Traite théorique et pratique de droit commercial, les sociétés 
commerciales, Sirey, Paris ,1959 ,p 220. 
 2 قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 08-04-1825 مأخوذ عن مفلح عواد القضاة، المرجع السابق ص 

18.  
، 2011، لبنان، 1مقارنة، المنشورات الحلبي الحقوقية، ط دراسة  ،سليم عبد هللا أحمد الجبوري، الشركة الفعلية 3

  .61.60ص 
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هلولندي أخد بقانون نابليون وبالقوانني أما يف التشريعات الالتينية االخرى، جند أن التشريع ا
الفرنسية واعرتف هبذه النظرية، أما املشرع اإليطايل فأخد بنظرية الشركة املعيبة وهي تقارب الشركة 

  الفعلية، لكن طبقها على شركات األموال دون األشخاص.
على عكس ذلك فإن صرامة القانون األملاني يف تأسيس شركات األموال جعل البطالن 

الذي نظم شركات املسامهة، لكن مل مينعه  1937الالحق لتأسيسها أمر نادر الوقوع، وذلك يف قانون 
ون، ذلك من االعرتاف هبا يف شركات األشخاص اليت تتعرض لنفس أسباب البطالن اليت يعرفها القان

شخاص بصفة هبا محاية للغري حسن النية الذي تعامل مع شركات األ ذلذلك فإن املشرع األملاني أخ
  .1خاصة

الوجود الفعلي للشركة التجارية على أما التشريعات العربية فنص التشريع األردني صراحة 
من قانون الشركات األردني اليت تنص على انه:" ان التخلف  15 ، وذلك طبقا للمادة2ملصلحة الغري
التسجيل ال مينع من تقرير وجود الشركة فعال او تقرير التغيري الطارئ عليها  بإجراءاتعن التقيد 

استكمال إجراءات تأسيسها يف القانون  قبلاملعنوية ة شخصيال اهباكتسا وذلك قبل، ملصلحة الغري"
  .من املبادئ العامة للقانون األردني، بل تستمدها

أما املشرع املصري فإنه قد ضيق كذلك من حق طلب إبطال الشركة وجعله بطالن خاص  
، بعدما اعرتف بسريان العقود والتصرفات اليت تربمها الشركة مع يؤدي إىل االعرتاف بالشركة الفعلية

  .3من قانون الشركات املصري 13الغري قبل اكتساهبا للشخصية املعنوية، وهذا ما يتضح من املادة 
وجند املشرع التونسي كذلك خفف من نتائج بطالن الشركة واستبعده يف حاالت كثرية رغم 

  .4وجود بعض التناقضات يف النصوص املتعلقة هبذه املسألة
                                                           

  .11مفلح عواد القضاة، المرجع السابق ص  1
 2 قانون الشركات األردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديالته لغاية القانون رقم 57 لسنة   2006 ج.ر صادرة بتاريخ 

1-11 2006.  
 

 3 قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015، ج.ر عدد 11بتاريخ 12 

.2015مارس   
يتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، الرائد الرسمي  2000نوفمبر  032مؤرخ في  2000لسنة  93قانون عدد 4

  .2009مارس  16المؤرخ في  2009لسنة  16بالقانون عدد ، معدل 2000نوفمبر  07المؤرخ في  89عدد
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مرت الشركة الفعلية يف نشأهتا يف القانون الفرنسي مبراحل أساسية قبل تنظيمها يف القانون، 

كانت أحكام الشركات موزعة بني القانون  1966سنة فقبل ظهور قانون الشركات الفرنسية يف 
 1867اخلاص بالشركة ذات املسؤولية احملدودة، وقانون  1925التجاري والقانون املدني، كقانون 

  الذي حيدد املركز القانوني للشركات األجنبية يف فرنسا. 1857اخلاص بشركات املسامهة، وقانون 
بل كانت  فرنسا مل يكن ينشأ عنها شخص معنوي مستقل، الفعلية يفعند ظهور الشركة 

وتبقى األموال املقدمة من الشركاء  الغري،عبارة عن عقد يرتب التزامات بني األطراف وال أثر له جتاه 
  فعلية.احلديث عن شركة  آنذاكفلم يكن باإلمكان  بينهم،ملكا مشرتكا 

بعد أن بدأت السلطة  يف فرنسا الظهورمع بداية القرن السادس عشر بدأت الشركة الفعلية ب 
الذي قرر اإلثبات  1566امللكية هتتم بتنظيم شركات التضامن والتوصية، فصدر أمر موالن يف أوت 

ومنها الشركات، فرفض القضاء تطبيق تلك  فرنك 100بالكتابة يف العقود اليت تزيد قيمتها على 
للشركة الفعلية ، صدر بعد ذلك  القاعدة على الشركات ، فظهر حينها البناء القضائي

الذي أخضع مجيع الشركات املنشأة بني األجانب لإلشهار من أجل  1579سنة  "Blois "أمر
االحتجاج هبا جتاه الغري ، وفرض عقوبات على الشركات اليت مل تلتزم بالنشر، لكن رفض القضاء 

املتعلق بالنشر  1629مر الصادريفتطبيق ذلك االلتزام حتى بعد أن مت تعميمه للشركات الوطنية باأل
 .1اإلجباري

الذي غير النظرة إىل الشركة من جمرد عقد إىل شركة منظمة  1807قانون صدر بعد ذلك 
بإجراءات خاصة، يرتتب على اإلخالل هبا البطالن، فظهرت منذ تلك الفرتة األحكام القضائية 

ق البطالن يف حالة عدم مراعاة الشركة اخلاصة بالشركة الفعلية، حيث كانت تستبعد احملاكم تطبي
  لشروط تأسيسها.

                                                           
  .524المرجع السابق، ص  عبد هللا خالد السوفاني، 1
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الشركة الفعلية سنة ذي ظهرت من خالله ال القضائي القرار بقي االمر كذلك اىل غاية صدور
على  القرار سريان البطالن بأثر رجعي، وأكدن احلكم ببطالن الشركة مع رفض الذي تضم 1825

صحة األعمال اليت قامت هبا الشركة قبل صدور قرار البطالن، فتم االعرتاف بالوجود الواقعي 
ظهرت  اليت واستخدمت ألول مرة عبارة "شركة فعلية" للشركة محاية حلقوق كل من تعاقد معها،

  .املتعامل مع الشركة التجارية حلماية الغري
مرحلة مهمة بالنسبة  1الشركات يف فرنسا الذي وحد قانون1966جويلية  24يعترب قانون 

بالتقليل من  يف الشركة التجارية وذلك للشركة الفعلية، حيث خفف هذا القانون وقيد دور البطالن
  .2حاالته كما أوجد الطرق لتدارك أسباب البطالن

يف الكثري من  اخلاصبطالن القرر  ينص على نظام قانوني خاص بالشركة الفعلية لكنهمل 
فإن توجه املشرع التجاري واضح حول مسألة  ،3بإجراء النشرة اإلخالل حال احلاالت من بينها

رغم عدم االعرتاف الصريح بالوجود الفعلي للشركة اليت فالتخفيف من آثار بطالن الشركة التجارية 
 وبطالن الشركة من اجل جتنب اختل أحد شروطها، فقد حاول املشرع إجياد الكثري من احللول 

تدل على الشركة  اليت ، فهناك الكثري من األحكام اليت تضمنها القانون التجاريمحاية للغريذلك 
  .الفعلية

 
 الفرع الثاني: األساس القانوني للشركة الفعلية.

ما إن تكريس التشريعات لنظام الشركة الفعلية جاء محاية ملصاحل خمتلفة، واعتمادا على 
خاصة بالنسبة  الكثري من النتائج السيئة لبطالن الشركة التجارية لتجنب مبادئ العدالةتقتضيه 

فمن الضروري حتديد األساس الذي تقوم عليه هذه النظرية لوضع املبدأ الذي ترتكز لذلك  ،للغري

                                                           
1 Loi n 66- 537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales du 26 juillet 1966, 
n 171, abrogé par l’ordonnance 2000-912, 18.09.2000, J.O.R.F 21 septembre 
2000. 

  .38-37سليم عبد هللا أحمد الجبوري، الشركة الفعلية المرجع السابق، ص  2
  3 للمزيد من التفصيل انظر أعاله الصفحة 74.
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عليه صحة التصرفات القائمة بالنسبة لشركة غري موجودة قانونا، ولكي يسهل على الغري املطالبة 
حبقوقه جتاه الشركة، ألنه يؤسس حينها تلك للمطالبة على أسس ومبادئ قانونية موجودة، واليت يتم 

 .1طريقها تربير ذلك الوجود الواقعي للشركة التجاريةعن 
 : من أهم األسس القانونية اليت تربر االعرتاف بالوجود الفعلي للشركة التجارية ما يلي

 .نظرية العقد املستمر -أ
تقوم هذه النظرية على أساس اعتبار عقد الشركة عقد مستمر يف تنفيذه، على غرار العقود  

فيها عنصر الزمن دوره يف حتديد املقابل الذي يلتزم به املتعاقد، مثل عقد العمل  املستمرة اليت يلعب
وعقد اإلجيار، ما مييز هذه العقود عند فسخها أن األثر ال ينسحب للماضي، حيث ال ميكن 

األثر الرجعي على مت تنفيذه نظرا لطبيعة العقد، فإن هذا األساس يربر رفض تطبيق  ما اسرتجاع
ال ميكن مثال اسرتداد املنفعة اليت حصل عليها املستأجر مقابل اسرتداد األجرة، اذ ، ليةالشركة الفع

وهذا يتوافق مع أثر البطالن يف الشركة الفعلية خاصة وأن عقد الشركة التجارية يعترب من العقود 
  .الزميناملستمرة التنفيذ، وهذا ما جعل بعض الفقه خاصة املصري يربر الشركة الفعلية هبذا العقد 

لكن رأى بعض الفقه أنه تربير ال يستقيم مع الشركة الفعلية، ذلك أن الشركة منذ نشأهتا 
باطلة، أو منذ حلظة اختالل أحد أركاهنا أو شروطها، كما أهنا تنشأ شخصا معنويا ال يستند 

قانونية لوجود قانوني، يف حني إبطال أو فسخ العقود املستمرة يكون بالنسبة لعقد صحيح نشأ بصفة 
صحيحة، إال أن أثر البطالن أو الفسخ فيه يكون حمدود نظرا الستحالة رد املنفعة أو اخلدمة 
املقدمة، لذلك يرى البعض أن القول بأن عقد الشركة هو عقد مستمر هو أمر غري دقيق مصدره 

آخر لوجود ، كذلك جلأ هذا الفقه لتربيرا كة كعقد وبني مفهومها كشخص معنوياخللط بني مفهوم الشر
  .2الشخصية املعنويةالشركة الفعلية واملتمثل يف فكرة 

  
  

                                                           
1 Hamel et Lagarde, op, cit, p 617. 

  .64سليم عبد هللا أحمد الجبوري، الشركة الفعلية،  المرجع السابق، ص  2
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  .نظرية الشخصية املعنوية -ب
يرتكز هذا الرأي املستند على فكرة الشخصية املعنوية على أساس أن الشركة مبنية على 
فكرة العقد من جهة ألهنا وليدة االتفاق بني الشركاء، وباعتبارها شخص معنوي نظرا ألن عقدها 

رغم وجود خلل بالشركة، فإن إمكانية إبطاهلا  ينشأ شخص جديد مستقل عن شخصية الشركاء،
ال متنع تكوينها وإمنا جيعلها هذا اخللل مهددة بالزوال، وإن زواهلا بعد احلكم ببطالهنا ال يعين إلغاؤها 

 .1طوال الفرتة السابقة ألهنا عاشت لفرتة معينة، ومارست نشاطها
ف بوجود الشخصية املعنوية للشركة حتى بعد احنالهلا لضرورة تصفيتها، إىل جانب االعرتا

فال ختتفي الشخصية املعنوية باحنالل الشركة بل تبقى بالقدر الالزم الستكمال عملية التصفية لغاية 
  انتهائها متاما، وهنا تنتهي الشخصية املعنوية متاما وتقسم أمواهلا.

أجل تربير صحة التصرفات اليت تربمها  منالفعلية ركة للش عنويةاملشخصية مت االعرتاف بال
ملصلحة الغري حسن النية، نالت هذه الفكرة تأييد غالبية الفقه الذي أيد هذا األساس لرفض تطبيق 
قاعدة األثر الرجعي للبطالن، ومع ذلك مت انتقاد هذه النظرية ألن االعرتاف بوجود الشخصية املعنوية 

سوآءا القانونية أو الباطلة، ال يؤدي حلماية الغري، ألنه مينعه من حقه يف لكل الشركات مهما كانت 
  .2االختيار بني طلب بطالن الشركة وإبطال التصرفات اليت قامت هبا وبني االعرتاف بصحتها

كما أن األخذ هبذه النظرية ينكر اجلزاء املرتتب عن اإلخالل بأركان الشركة، أو قواعدها 
ونا وجعلها صحيحة وقائمة حتت أي ظرف، فهنا قد جيرب الشريك بالبقاء يف وشروطها الالزمة قان

  الشركة دائنا أو مدينا للشخص املعنوي رغم بطالنه، وهذا ما يناقض متاما أحكام البطالن.
فال ميكن القول بوجود شخصية معنوية واستمرارها إال إذا كانت الشركة تتمتع هبا منذ 

ا باقية طاملا أهنا غري موجودة، كما أن بقاء الشخصية املعنوية لضرورة البداية، وال ميكن القول بأهن
التصفية يكون بالنسبة للشركات العادية القانونية اليت تتمتع بالشخصية املعنوية قبل حلها وتصفيتها، 

                                                           
1 H.Temple ,op citè, p 290. 
2 Hamel et Lagarde , op, cit, p 618. 
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إىل جانب ذلك فإن فكرة الشخصية املعنوية ال تستوعب مجيع الشركات الفعلية، وخاصة الشركة 
  .1بصورة فعلية واليت تتكون بال إرادة لألطراف يف إنشائها وإمنا يستدل عليها من سلوكهم اليت تنشأ

رغم هذا فقد القت هذه النظرية كأساس للشركة الفعلية جناحا كبريا، خاصة عندما استند 
ة خاصالفقه على األساس القانوني املتمثل يف بقاء الشركة متمتعة بشخصيتها املعنوية أثناء التصفية، 

ومبا أن القانون بعد االستناد على فكرة احتفاظ الشركة التجارية بشخصيتها املعنوية اثناء التصفية، 
  .2املشرع هبذه الشخصية املعنوية للشركات الفعليةبد ان يعرتف فإنه ال  يوافق على هذا االمر

واملتمثل ظهر أساس آخر مهم وهو الذي اعتمده القضاء الفرنسي يف الكثري من املناسبات 
  :يف
  .محاية الوضع الظاهر  -ج

جتاه الغري،  تصرفات من هاعلى ما يظهر عن بناءالشركة بوجود  اإلقرار   الذي يتم من خالله 
وتبدوا أمهية نظرية الظاهر يف أهنا تضحي مبصلحة صاحب املركز القانوني احلقيقي هبدف استقرار 

ركز صحتها خمتفي حتت شكل م عدم صحيحة، والظاهر حالة واقعية غري حيث يعترب املعامالت، 
  .قانوني صحيح يف الظاهر

ان هذا الوضع  و ال يستند لقانون ،املركز الواقعي املخالف للحقيقة إن مواجهة بالتايل ف 
الظاهر الذي أخذ به القضاء هو يف نفس الوقت مشروع غري خمالف للقانون، كما أن وجود الوضع 

النية يف كل األحوال، وال ميكن وصف الظاهر بأنه غري مشروع أو خمالف الظاهر ال يدل على سوء 
للقانون ، بل جيب أن يوصف بأنه مركز مل يقرره القانون، أوال حيميه لعدم توافر شروط احلماية، أو ألن 

آخر، ويكون هذا التفضيل بسبب وصف خاص هلذا املركز  قانوني القانون يعطي األفضلية ملركز
لك فعندما تسمح الظروف باالعتقاد بأن املركز اخلارجي يطابق املركز القانوني فإن القانوني، لذ

  .3الظاهر يتغلب على احلقيقة
                                                           

  .514عبد هللا السوفاني، الوجود القانوني للشركة التجارية، المرجع السابق، ص  1
2 HameL et Lagarde,    op, cit , p 618  

سالمة عبد الفتاح حليبة،  أحكام الوضع الظاهر في عقود المعاوضات المالية، في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،  3
  .105، ص 2005دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، ط  
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ومل تصبح نظرية الظاهر أمر نادر احلدوث بل تكرر حدوثها بسبب تشابك املصاحل وكثرة 

تلف النظم التشريعات، األمر الذي جعل الوصول للحقيقة أمر صعب، فأصبحت من املسلمات يف خم
  .ألهنا تطبق على مركز مت تصورهالقانونية، رغم أن تطبيقها يرتتب عليه نتائج خطرية نظرا 

حيث أن تربير هذه األخرية بنظرية ، الظاهر نظريةأهم تطبيقات هذه  تعترب الشركة الفعلية
واستقرار املعامالت الظاهر يرجع للتقارب الكبري بني الفكرتني، إىل جانب أن دواعي مبادئ العدالة 

تفرض األخذ بالظاهر رغم إمكانية خمالفته للحقيقة رعاية للثقة اليت يوليها الغري ملظهر الشركة 
  .1التجارية

ك يف حالة رغبته حتى بالنسبة للشريفحسب بل  تعترب نظرية الظاهر مبثابة امتياز مهم للغري ال
نظرا ألهنا ختفف   فإن احلماية أكرب وأهم ،، لكن عندما يكون األمر متعلق بالغرييف إثبات الشركة

، ويف هذه لي للشركة يف حالة متسكه بوجودهاعليه عبئ اإلثبات ألنه مطالب بإثبات الوجود الفع
مثل اثبات ركن تقديم الشركاء  لعناصر املكونة للشركةاحلالة يتعني على الغري إثبات الكثري من ا

ري هنا صعبة ومعقدة لذلك فإن هذه النظرية جاءت فمهمة الغ ، للحصص، ووجود نية االشرتاك
وخففت هذا العبء على الغري عن طريق السماح له بإثبات حقوقه بناء على الوضع الذي يظهر 

  عليه العقد دون حاجة إلثبات أركانه.
كما يكون الغري يف حالة إثبات وجود الشركة على أساس الظاهر قد استفاد من وجود 

  .ن أحد الشركاء املعسرين دائنا لهله عوض أن يكوالشركة بصفتها دائن 
أهم مزايا نظرية الظاهر هي أهنا خففت عبئ اإلثبات بالنسبة للغري ألهنا تسمح له أن  من 

  .2يثبت وجود الشركة باالستقالل عن األركان املكونة هلا

                                                           
  .67الفعلية،  المرجع السابق، ص  الجبوري، الشركةسليم عبد هللا أحمد  1

2 Sabine. Vacrate ,  La sociétés crée de fait ,op, cit,p 88.89. 
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الشركة عن طريق وبالرغم من أن القضاء الفرنسي كان يلزم الغري لفرتة طويلة بأن يثبت وجود 
 .1إثبات وجود أركاهنا، إال أنه تراجع بعد أن اعرتف بنظرية الظاهر كأساس لوجود الشركة الفعلية

تأسيسا  ريةالتجا ومن بني القرارات اليت قضت فيها حمكمة النقض الفرنسي بوجود الشركة
تعهد به جتاه الغري على ، قرار ألزمت فيه احملكمة الشركاء بتسديد كل ما قاموا بالعلى نظرية الظاهر

أساس أهنم ظهروا مبظهر الشركاء، وتعاملوا مع الغري بصفتهم شركاء رغم أن الشركة مل تكن تتمتع 
بالشخصية املعنوية، واعتربت احملكمة أن عدم اكتساب الشركة الشخصية املعنوية ال يعفي من تعاملوا 

  .2جتاه الغريبامسها على أساس وجودها القانوني من مسؤوليتهم بشركاء 
امليزة الثانية هلذه النظرية تتمثل يف استفادة الغري من الوضع الظاهر للشركة التجارية والذي 

، هذا ما دفع ن يستغل الغري ذلك محاية ملصلحتهقد يكون خمالفا حلقيقتها، ورغم ذلك فال مانع من أ
ها واملتمثل يف مبدأ حسن ظهر شرط لتطبيقفقييد نظرية الظاهر يف الشركات التجارية لت القضاء 

النية، والذي يعترب أحد أهم نتائج مبدأ سلطان اإلرادة، فإن نظرية الظاهر املربرة حبماية الغري واليت 
هلذه  من خالهلا مت التضحية بالكثري من املبادئ القانونية، جعلت القاضي يتأكد قبل أن يطبق أي أثر

كما  ،حيدد زمن وجود حسن النية بوقت التعاقدحيث  من وجود حسن النية لدى الغري، النظرية
يتكون الوضع الظاهر ، ري أن يعلم الوضع احلقيقي للشركةيتحقق عنصر حسن النية عندما ال ميكن للغ

 :من عناصر
  .وجود شيء خفي -1
إن تطبيق نظرية الظاهر يفرتض وجود عنصر خفي يكون هو احلقيقة، ويتأكد القاضي من  

  يعتمد عليه الغري حبسن نية.وجوده وهذا العنصر 
  

  
                                                           

1 Jean. Louis Navarro , Droit des sociétés, mémento de la 
jurisprudence ,Hachette , Paris ,2011,  p 109. 
2 Arrêt n 316 du 16 Mars 2010.09- 12.539, c. cass, chambre commerciale, 
financière et économique, Rev mensuelle, avril2010, Juris data, Lexis Nexi, p 24. 
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  .عنصر الظاهروجود  - 2
بإثبات أي شيء يدل على وجود الشركة، تطور بعد ذلك مفهوم تصور  هذا العنصريتحقق 

الوضع الظاهر إىل ضرورة وجود خطأ مشرتك، حيث أصبح أهم عنصر يدل على حسن النية هو 
لقضاء جمرد تصور فردي، وهذا ما جاء به ا خطأ مشرتك بني املتعاقدين، فال يكون اخلطأ الوقوع يف 
، و للخطأ على التصور القانوني عندما مت االعتمادكدليل على حسن النية، لكن مت جتاهله  الفرنسي

مل يشرتط القاضي يف هذا التصور القانوني أن يقع اخلطأ بصفة مشرتكة من أشخاص متعددة بل ميكن 
طأه وتصوره مشروعا، أي أنه اختذ مجيع اإلجراءات أن يقع يف اخلطأ شخص واحد، على أن يكون خ

، حيث مت تأسيس 1الالزمة قانونا لالستعالم حول وضع الشركة، ورغم ذلك ظهر له عكس حقيقتها
حسن النية على عكس نظرية الظاهر اليت تشرتط  نظرية الظاهر على فكرة الغلط الشائع اليت ال

نتيجة لذلك ظهور فكرة الغلط املشروع كأساس تعترب حسن النية شرط ضروري لتطبيقها، فكان 
 .2قانوني لنظرية الظاهر

لذلك فالبد من وجود عنصر معنوي لتربير الظاهر واملتمثل يف حسن النية وعدم علم الغري 
مصدره خطأ صادر من الغري، وال يشرتط  التصور ذلكباختالل أحد شروط الشركة، وأال يكون 

  الشركة.ب قد جيهلون وجود عيب هنا حسن نية الشركاء ألهنم أصحاب الوضع الظاهر رغم أهنم 
ميكننا أن نقول يف األخري أن نظرية الظاهر قد حققت محاية كبرية وأكيدة للغري الذي تعامل 

ضحي مبصلحة صاحب املركز القانوني احلقيقي مع الشركة قبل إبطاهلا، وأمهية النظرية تظهر يف أهنا ت
هبدف استقرار املعامالت، وتظهر أمهية النظرية كذلك يف سهولتها ألهنا تعتمد على ما يظهر للغري 

  .3دون حاجة إلثبات شروط معينة
خذ لكن من الناحية التطبيقية فإن صعوبة النظرية تكمن يف اختالط احلقيقة باملظهر، فيتم األ

صحيحا، إىل جانب غري  بالوضع الذي تظهر به الشركة ولو كان  يكان غري حقيقي أ بالظاهر ولو
                                                           

حسن محمد هند، مدى مسئولية الشركة االم عن ديون شركاتها الوليدة في مجموعة الشركات، رسالة دكتوراه، كلية  1
 .261، ص 1997الحقوق جامعة عين شمس، مصر،

  2 للمزيد من التفصيل انظر أعاله ص37.
3Sabine.Vacrate , La sociétés crée de fait, op, cit, p 92. . 
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خاصة عند األخذ بنظرية الشركة الفعلية ، فإنه  ،أن عنصر حسن النية ال ميكن أن يكون قائم دائما
ال يعتد بشأهنا يف التفرقة بني الغري حسن النية وسيء النية، لكن هذه الصعوبة مل تؤثر على أمهية 
 النظرية كأساس للشركة الفعلية ،نظرا ألنه تقوم على أساس الثقة اليت يوليها الغري ملظهر الشركة ، كما

ب نفس آثار الشركة الصحيحة املطابقة للقانون محاية للغري من يترتتساعد على أهنا  تظهر أمهيتها يف
  .1حتهابطالهنا بأثر رجعي، وكعقوبة للشركة اليت اختلت أحد أركاهنا أو شروط ص

بالرغم أنه ليس هناك إشارة يف كوهنا مربر لتطبيق  الظاهر،أمهية كبرية لنظرية  يويل املشرع
من  549األثر الفوري للبطالن أو عدم االحتجاج على الغري بإبطال الشركة، لكنها مكرسة يف املادة 

يف فرتة تأسيسها  الشركة اكدت على إمكانية قيام الشركاء بااللتزام مبا تعهدت به التجاري اليتالقانون 
قبل اكتساهبا للشخصية املعنوية، من هنا فإن التزام الشركة يكون على أساس االعرتاف بوجودها 

  ال على أساس قانوني. الذي ظهر للغري الفعلي
أساس قانوني إللزام املسري جتاه الغري حتى يف حالة عدم  كما جعل املشرع نظرية الظاهر

تعيينه بصفة قانونية، بل يكفي أن يظهر للغري كأنه مسري، واستعمل املشرع عبارة "مدير واقعي ظاهري 
ستعمل املشرع اعندما 2من القانون التجاري 262من القانون التجاري ويف املادة  224" يف املادة 

القانون أو الواقع، هبذا يكون قد أقر املشرع بنظرية الظاهر اليت ترتكز على املديرين حبكم عبارة 
 إن اختلفت عن احلقيقة القانونية.الصورة الواقعية اليت تظهر للغري و

حتى  ، على حق الغري يف التمسك بوجود الشركة3من القانون املدني 417كما تنص املادة 
أنه ال جيوز أن حيتج الشركاء هبذا البطالن    418املادة  ضيف، وتقبل استكمال إجراءات تأسيسها

                                                           
   72السابق، ص  الفعلية، المرجعسليم عبد هللا أحمد، الشركة  1
من ق.ت " في حالة التسوية القضائية لشخص معنوي أو إفالسه يجوز إشهار ذلك شخصيا على  224تنص المادة  2 

 .كل مدير قانوني أو واقعي ظاهري او باطني مأجورا كان أم ال "
من القانون اعتبارا من الحكم القاضي بالتسوية القضائية أو شهر اإلفالس لشخص معنوي ال  262كما تنص المادة  

يجوز للمديرين بحكم القانون أو الواقع أن يحولوا الحصص أو األسهم التي تتكون منها حقوقهم في الشركة إال بإذن 
  القاضي" 

بمجرد تكوينها شخصا معنويا، غير أن هذه الشخصية ال تكون حجة على  من ق.م " تعتبر الشركة 417تنص المادة  3
الغير إال بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ومع ذلك إذا لم تقم الشركة باإلجراءات المنصوص 

  عليها في لقانون فإنه يجوز للغير بأن يتمسك بتلك الشخصية".
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، فلم يعترب وال يكون له أثر فيما بينهم إال من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطالن ،قبل الغري
  .املشرع الشركة يف هذه احلالة باطلة بطالن مطلق

 وعدم علمه بالوضع أما بالنسبة لشرط تطبيق النظرية واملتمثل يف مبدأ حسن نية الغري
احلقيقي للشركة، فإننا جند املشرع اجلزائري جيعل من حسن النية من أهم مقتضيات العقد اليت تكرس 

  .1النزاهة والتعاون بني أطرافه رغم تعارض املصاحل به
ان تطبيق حسن النية على عقد الشركة يعتمد على وجود عنصر نية االشرتاك، فإن الشركة 

 قائمة على مبدأ الثقة والتعاون ونية املشاركة، ويعترب عقد الشركة من أكثر منذ تأسيسها تعترب
العقود اليت تقوم على مبدأ حسن النية، وهذا ليس فقط عند إبرام عقد الشركة بني الشركاء بل 

  حتى جتاه الغري الذي يويل الثقة يف الشركة اليت تعامل معها.
ألنه يربر الكثري  عنصر فعال لكنهفسي وذاتي، تتمثل ميزة مبدأ حسن النية يف انه عنصر ن

النية الداخلية العميقة للمتعاملني، خاصة يف  وألنه يكشف عن من األنظمة اليت تضمن احلماية للغري
هذا ما دفع الفقه  ، ولعلالشركة التجارية اليت تقوم على االزدواجية بني حياة قانونية وحياة واقعية

أهم هذه األنظمة نظرية الظاهر ووالقضاء للبحث عن أنظمة متنوعة حلماية الغري من هذه االزدواجية، 
  .2عل حسن النية العنصر الذي يكشف عن التصرفات املشتبه يف صحتهاجبالشركة الفعلية  نظرية و

 
 الفرع الثالث: متييز الشركة الفعلية عن النظم املشاهبة هلا.

ينتج عن مفهوم للشركة الفعلية حالتني، فإما يتوسع جماهلا ليمنح كل جمموعة واقعية أو كل 
فتصبح هلا شروط خاصة جتعلها تتميز خبصوصية جتمع لإلرادات الصفة القانونية، أو يتقيد جماهلا 

ال جندها يف كل اموعات، من هنا تظهر أمهية التفرقة بني الشركة الفعلية وبني األنظمة املشاهبة هلا، 
إضافة لكوهنا ال تتمتع بالشخصية املعنوية األمر الذي جنده ينطبق على الكثري من النظم واموعات، 

                                                           
  فيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية ".من ق.م " يجب تن 107تنص المادة  1

2 Yve Guyon, Traité des contrats de sociétés , aménagement statuaire, et 
conventions entre associés, LGDJ , France, 1999, p 440. 
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مع الكثري من  غري حسن النية وهذا كذلك جيعلها تتقارب يف مفهومهاكما أهنا وجدت حلماية ال
  األنظمة:

 الشركة الفعلية والشركة املنشأة بصورة فعلية.  -أ
للشركة الفعلية كل العناصر اليت تظهرها شركة قانونية جتاه الغري، فهي حتتوي على معظم 
أركاهنا إال أهنا باطلة لسبب ما أو معيبة، بينما الشركة املنشأة بصورة فعلية أو شركة الواقع فهي 

ة تنشأ بصورة تلقائية حيث يقوم شخصان باستغالل مشروع معني دون اختاذ اإلجراءات الضروري
الالزمة لتأسيس شركة باملعنى القانوني، وال يعرب الشركاء عن رغبتهم يف تأسيس شركة ، كما ال 

وتصرفاهتم تدل على توفر شروط الشركة بينهم ،  الشركاء عمليوجد أي عقد يبني وجودها لكن 
ان على وهنا ميكننا أن نقول أن كل من الشركة الفعلية وشركة الواقع تشرتكان يف أن كالمها حيتوي

عناصر وأركان وجود كل شركة جتارية، أو على األقل معظمها لكن يف هذه األخرية مل يكن لدى 
 .على عكس الشركة الفعلية التجارية الشركاء نية اعتماد نوع خاص من الشركات

عن الشركة الفعلية يف كوهنا وجدت دون عقد شراكة ودون نية  هذه الشركة كما ختتلف
س الشركة الفعلية اليت تبتدأ قانونية ثم تصبح واقعية فعلية بعد اكتشاف تأسيس شركة، على عك

إخالهلا بأحد الشروط، فيكون فيها الشركاء قد حددوا شكل الشركة، وتوفرت لدهم نية االشرتاك 
  .1منذ البداية

يشرتط يف كلتا الشركتني إبرام تصرفات وتعهدات مع الغري، يعين الدخول يف النشاط  اال أنه
دي لفرتة معينة قبل إثارة مسألة بطالهنا، ويبقى أكثر ما مييز الشركة املنشأة بصورة فعلية هو العا

كوهنا ال تؤسس بناء على عقد يفرتض أنه صحيح مثل الشركة الفعلية، إمنا يستخلص من وقائع 
وعمليات تدل على قيام عقد الشركة واليت قد يلجأ إليها الشركاء لتجنب تعقيدات اإلجراءات 

  الشكلية.

                                                           
  .221المرجع السابق ص جارية، تإلياس ناصيف، موسوعة الشركات ال 1
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الشركة املنشأة بصورة فعلية بغرض تقرير وجودها ثم إبطاهلا، وإمنا  الفرنسي مل يوجد القضاء
لنفس الغرض الذي وجدت من اجله الشركة الفعلية وهو إبطاهلا بأثر فوري نظرا لوجودها الفعلي 

  .1ركان الشركة التجارية القانونيةالذي ينشأ مبجرد توفر أ
حمكمة النقض الفرنسية مت التأكيد من خالله أن الشركة املنشأة بصورة يف قرار صادر عن 

فعلية حتتوي على األركان اليت تظهرها جتاه الغري، فيجب أن حتتوي على احلد األدنى من اركان 
  .2طرف الشركاء ونية اقتسام نتائج املشروع من أرباح وخسائر الشركة كتقديم احلصص من

من هنا تنشأ صعوبة التمييز بني الشركة الفعلية واملنشاة بصورة فعلية ، فكالمها  حيتوي 
املنشأة بصورة  شركةالتقريبا على نفس األركان، فحتى ولو أن القضاء مل يشرتط صراحة نية إنشاء 

ظهر ، إال أنه ذكر ضرورة وجود إرادة يف اقتسام الربح واخلسارة، وهذا ما جيعلها تظهر مبفعلية 
الشركة خاصة إذا كان هلا اسم ومكان إلدارة أعماهلا، فهنا ميكننا أن نقول أنه إذا مل تكن نية 
األطراف حمل شك يف الشركة الفعلية فإهنا حمل جدل كبري حول تكييفها يف الشركة الناشئة بصورة 

يس شركة فعلية ، حيث ال توجد نية إنشاء شركة وال يوجد عقد يدل عليها وإن وجدت نية تأس
يف معظم حاالهتا فتعاون الشركاء هنا ينشأ عنه وجود الشركة فعليا لكن بصفة تلقائية، وتكون 

  .شركة تضامن
بينما تكون الشركة الفعلية كما سبق وأشرنا شركة مدنية أو جتارية أو شركة أشخاص أو  

حبسب شكلها القانوني، أما الشركة املنشأة بصورة فعلية فتصفى  بعد انقضائها أموال، ويتم تصفيتها
  وفقا للقواعد العامة للشركات مبا أهنا مل حتدد شكلها القانوني.

على أن  الشركة املنشاة  Ripert et Roblot" 3" على غرار الفقه الفرنسي بعض اتفق
يف الواقع كأهنم شركاء  عندما يتصرف شخصان أو أكثرظهر بصورة فعلية هي شركة غري مسجلة ت

                                                           
1 Henri Temple , Les sociétés de fait , op,cit, p 300. 
2 Cass.com n 1162, 23 juin,2004 Jurisdata , Rev mensuelle, Juris classeur N° 
2004-024315. 

 3 مأخوذ عن  بيار أميل طوبيا،  الشركة المنشأة بصورة فعلية، دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، 
  .19و 14ص  2009لبنان، 
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دون التعبري عن إرادة تأسيس شركة، مثل الشركة التجارية اليت تنتقل باإلرث إىل الورثة فيقومون 
بإدارهتا واستثمارها، واالشرتاك يف األرباح واخلسائر، كذلك الشركة اليت تنشأ بني اخلليلني خالل 

وجتهيز منزل مشرتك، وعند االنفصال يتذرع مدة املساكنة، واليت مبوجبها يشرتكان يف شراء وتأثيث 
أحدمها بقيام شركة منشأة بصورة فعلية لتصفيتها واسرتجاع ما مت تقدميه إال أن الشرط الرئيسي 

  .املمارسة الفعلية للنشاط التجاريلوجود هذه الشركة هو 
من تطبيقات الشركة الفعلية، فهي مشتقة منها  تطبيق الشركة املنشأة بصورة فعلية تعترب

أوجدها كذلك القضاء الفرنسي محاية للمتعاملني معها، نظرا النتشارها كوهنا أكثر األنظمة اليت خيتفي 
  1ورائها األشخاص أصحاب العالقات السرية، كالشركات اليت تنشأ بني خليلني يعيشان حياة مشرتكة

عيار غري كاف وحباجة ملا يدل عليه، ألنه لو امل هذا أن "Reinhard"لكن يرى الفقيه  
أثناء  مارست الشركة نشاطا واستثمرت أمواهلا ومت األخذ بعني االعتبار األعمال اليت قامت هبا

أة بصورة ، فيمكن اعتبارها شركة قيد التأسيس، فال تكون يف كل احلاالت شركة منشالتأسيس
  ج ضمن مرحلة تكوين الشركة.، خاصة أن األعمال التحضريية تندرفعلية

احلقيقة أنه ال وجود هلذه الشركة يف القانون التجاري اجلزائري، وكذلك االمر بالنسبة ملعظم 
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه ليس هلذه ،2القوانني املقارنة فهي من صنع االجتهاد القضائي الفرنسي
ال يوجد أي نص يدل عليها على عكس  التفرقة أمهية كبرية، نظرا لعدم اعرتاف املشرع هبا، كما

  الشركة الفعلية.
وميكن القول انه قد تتشابه الشركة الفعلية هبذا املعنى مع شركة أخرى اعرتف هبا املشرع 

  اجلزائري واملتمثلة يف شركة احملاصة.
  
  

                                                           
1 Henri Temple , Les sociétés de fait , op,cit, p 300. 

 2009، لبنان، 1بيار أميل طوبيا،  الشركة المنشأة بصورة فعلية، دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية، ط  2
  .19و 14ص 
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  الشركة الفعلية والشركة احملاصة. -ب

ة اليت تكون فيها الشركة الفعلية تتشابه الشركة الفعلية مع شركة احملاصة خاصة يف احلال
عند عدم خضوعها لقواعد التسجيل والشهر، وهنا قد  حتتوي على خلل يتعلق باجلانب الشكلي،

يقع اخللط بينهما، مع ذلك فإن أساس التفرقة بينهما واضح هو أن لشركة احملاصة كيان ونظام قانوني 
، وكما هو مفهوم من 05مكرر  795إىل  1مكرر  795حبيث نص عليها املشرع اجلزائري يف املواد 

: " جيوز تأسيس شركات حماصة بني شخصني طبيعيني أو أكثر تتوىل إجناز 1مكرر 795املادة 
  عمليات جتارية".

فإهنا شركة تأسس بإرادة الشركاء الصرحية لتأسيسها دون اإلعالن عنها، بينما تكون 
ممكن أن يؤدي إلبطاهلا، يف حني تعترب شركة  الشركة الفعلية غري صحيحة ومعيبة أو هبا خلل شكلي

احملاصة شركة صحيحة قانونيا لكنها غري خاضعة لشكل معني، كما تتجه إرادة الشركاء لتأسيسها 
غري واضحة كليا يف الشركة الفعلية، فنية االشرتاك فيها ال يوجد ما يدل عليها  هذه اإلرادة اليت تعترب

  خاصة يف حالة انعدام الشكلية.
عيار التفرقة بينهما هو نفسي و ليس مادي يتمثل يف النية اليت كانت لدى الشركاء، ففي فم

حالة عدم توفر اإلرادة الختاذ الشركة شكل قانوني معني، نكون امام شركة حماصة، وهي شركة 
وفر تت   صحيحة قانونا ميزهتا أهنا ال تتخذ شكل الشركة التجارية وهذا ال جيعلها غري قانونية، بينما

وجودها اىل جانب ان  نية الشركاء من اجل انشاء شركة جتارية  الشركة الفعلية لذى الشركاء يف 
واقعي ليس قانوني، من هنا يتضح الفرق، ولعل أمهية التمييز بينهما تكمن يف مسؤولية الشركاء جتاه 

قابل ال مسؤولية على الغري، ففي الشركة الفعلية يسأل الشركاء بصفة تضامنية وغري حمدودة، ويف امل
  .1الشركاء الذين مل يتعاقدوا ومل يظهروا للغري يف شركة احملاصة

                                                           
لة من ق.ت  يتعاقد كل شريك مع الغير باسمها الشخصي ويكون ملزما وحده حتى في حا 4مكرر 795تنص المادة  1

  كشفه عن أسماء الشركاء اآلخرين ودون موافقتهم".
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اال للغري فال يظهر للشركة،  اددحم اكما أن عالقة الشركاء فيما بينهم وبني الغري تعترب معيار
  لفعلية.، بينما تكون هناك عالقة بني الشركاء وبني الغري يف الشركة االشركاء يف شركة احملاصةممثل 

كما أن شركة احملاصة ميكن أن تتحول لشركة فعلية يف حالة واحدة، واملتمثلة يف حالة 
فقداهنا لسريتها، عندما تظهر للغري ويقوم فيها الشركاء بإدارهتا خارجيا أمام الغري، فيمكن للقاضي 

  .1هنا اعتبارها شركة فعلية نظرا لعدم إشهارها قانونيا

  الشركة الفعلية ونظرية حتول العقد.  -ج 

نظرا ألن حتول العقد يعين حتول عقد باطل لعقد صحيح عند توفر أركان  قاربوجد هذا الت
عقد آخر صحيح، وتوفرت كل شروط العقد الصحيح واجتهت إرادة األطراف إلبرامه، لذلك فإن 

  محاية للغري والستقرار املعامالت.جمال الشركة الفعلية يرتبط بتحول العقد من باطل لعقد صحيح 
ألنه  رغم أن وجه التشابه يتمثل يف وجود عقد مصحح إال أن االختالف بني النظامني كبري، 

ينطبق على الشركة  يرتتب على األخذ بنظرية حتول العقد أن حيول العقد الباطل لعقد آخر، وهذا ال
  وال يتم حتويلها. قائما الشركة عقد قىيبالفعلية حيث 

كما انه من شروط الشركة الفعلية وجود األركان املوضوعية وال يتم حتويلها يف حالة غياب 
بل تكون باطلة وال تصحح إال إذا وجد عيب شكلي، أو عيب من عيوب اإلرادة، أما يف  أحدها،

ة نظرية حتويل العقد فالعقد يكون باطال متاما ال يعتد بصحة أي ركن فيه ثم حيول بالشروط املذكور
لعقد صحيح، فإن جماالت الشركة الفعلية ختتلف عن فكرة حتول العقد رغم وجود فكرة التصحيح 

  .2يف كلتا احلالتني
  
 

                                                           
  .493عبد هللا خالد السوفاني،  الوجود القانوني للشركة التجارية،  المرجع السابق، ص  1
  .82سليم عبد هللا أحمد الجبوري،  الشركة الفعلية، المرجع السابق، ص  2
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 الشركة الفعلية والشيوع.  -د

فأكثر شخصان  يف امللكية فيقوم يعترب الشيوع حالة قانونية تنشأ عن تعدد أصحاب احلق
 713 يف املواد منالة هذه احلعلى اجلزائري  نص املشرعو  على وجه الشيوع، لعقار أو منقول بامتالك

 من القانون املدني. 742إىل 
ن املالك يتمثل يف الشركة أ بني الشركاء والسبب هو مال شائع الشركة ال ميكن اعتبار

باعتبارها شخص معنوي، كما أنه وحتى يف حالة الشيوع االختياري الذي مل يفرض على الشركاء 
إن الشركاء للمال الشائع ال يرتتب على قيامهم بامتالك شيء مشرتك شركة، ألن كحالة املرياث ف

نيتهم مل تنصرف لتأسيس شركة واقتسام األرباح واخلسائر، فاملعيار املميز للشركة الفعلية والشيوع 
  يتمثل يف نية االشرتاك، حتى ولو كان الشيوع اختياري.
ة وجود نية االشرتاك، خاصة عند اقتسام وعليه فقد ينقلب الشيوع لشركة فعلية يف حال

ان تتحقق هذه احلالة عندما يتوفى شخص ويستمر ورثته يف استثمار الشركة  ميكنو األرباح 
التجارية، ويقومون بتسجيل أنفسهم يف السجل التجاري ويقومون بالتصرف مع الغري، ففي حالة توفر 

  .1كة فعليةشروط الشركة الفعلية ممكن هنا أن يتحول الشيوع لشر

  الشركة الفعلية والشركة قيد التأسيس.  -ه
متر الشركة التجارية بإجراءات طويلة عند تأسيسها وتكون يف تلك الفرتة قيد التأسيس مل 
تكتسب بعد الشخصية املعنوية، وقد متارس نشاطا مع الغري قبل قيدها يف السجل واستكمال 

كبري بني الشركة الفعلية وقيد التأسيس، حيث يظهر لذلك السبب هناك تقارب اإلجراءات الالزمة، 
بالوجود الفعلي للشركة التجارية  قرمن القانون التجاري عندما أ 549 ذلك  من خالل املشرع يف املادة

وهي قيد التأسيس مل تتمتع بعد بشخصية معنوية، لذلك مت طرح مسألة التمييز بينهما باعتبار أن 

                                                           
  .475عبد هللا خالد أحمد السوفاني،  الوجود القانوني للشركة التجارية، المرجع السابق ص  1



الفصل األول-الباب األول  
 
 

 
102 

 

أنه كثريا ما يتم تعريف خاصة عنوية ما يؤثر على حقوق الغري، ملكالمها جمردتان من الشخصية ا
  .أسيس اليت أبرمت تصرفات مع الغريالشركة الفعلية بأهنا تلك الشركة قيد الت

تعترب الشركة قيد التأسيس تلك الشركة اليت مل تستكمل بعد إجراءات تأسيسها، أو اليت مل 
 إرادةهو وجود ية معنوية ما مييزها عن غريها تسجل بعد يف السجل التجاري ومل تكتسب شخص

  .هاأسيستا وإتباع اإلجراءات القانونية ليف إنشائه من طرف الشركاء

الفرنسي العديد من املعايري للتفرقة بني الشركة قيد التأسيس والشركة  والقضاء أوجد الفقه
  الفعلية، أمهها معيارين:

 الشركة. هبا تقوم اليت األعمال طبيعة عيارم -1

تكون رورية اليت ضالتصرفات والتمييز بني الفيتم هنا تقييم النشاطات اليت تقوم هبا الشركة 
اليت تدل  الشركة وبني تصرفات  الشركة ملزمة بأن تقوم هبا خالل تلك الفرتة للبدئ يف النشاط التام، 

م البحث هنا عن شركة فعلية اختلت أحد شروطها، ويت فتعترب حينهابنشاط كامل  على قيامها
نية االشرتاك لدى الشركاء يف الشركة الفعلية، خاصة ملعرفة ما إذا كانت لديهم نية إنشاء شركة 

  فعلية.
قام القاضي بتكييف شركة قيد التأسيس بأهنا  ار صادر عن حمكمة النقض الفرنسيةيف قر

، عملية تأسيس الشركةتتطلبها  األعمال اليت تاألعمال اليت قامت هبا قد جتاوز فعلية النشركة 
  .1نظرا لقيامها بإبرام عقود مع الغري

  التأسيس. إجراءات تستغرقها اليت املدة معيار -2

تظهر صعوبة حتديد هذه املدة خاصة أنه ال يوجد أي نص قانوني حيدد بدايتها وال حتى 
أوضح بدايتها أقصى مدة النتهائها، ممكن ان تكون بدايتها يوم التوقيع على القانون األساسي، إال أن 

                                                           
1 Cass.com,n 08-1389,26 Mai 2009 Rev mensuelle, Droit des sociétés, 
LexisNexis, jurisclasseur, france-novembre2009. 
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حيدد اري، ويف حالة عدم وجود نص حتدد بيوم التسجيل يف السجل التج بدايتها نظرا ألن هنايتها من
فإن تأسيسها ممكن أن يستغرق مدة طويلة جدا   اقصى مدة الستكمال إجراءات تأسيس الشركة 

 .1ما يؤثر على حقوق الغري ألية مسؤولية الشركة والشركاء اخضاعوذلك بدون 
ل احلاالت للتفرقة بني الشركتني ال جيب احلكم مباشرة على الشركة أهنا قيد التأسيس يف ك

اليت تكون فيها شركة مل تسجل بعد يف السجل التجاري ومل تكتسب شخصية معنوية، خاصة أن 
القانون املطبق على هذه الشركات يف هذه املرحلة هو النظام القانوني للعقود بصفة عامة، حيث 

عن تكون الشركة قيد التأسيس شركة صحيحة من الناحية العقدية، لكن ال ميكن هنا احلديث 
  الشخصية املعنوية ألهنا مل تسجل بعد، مع أن للشركاء النية يف تسجيلها.

كما ان التصرفات اليت يقوم هبا الشركاء حلساب الشركة قيد التأسيس ال تكون إال للبدئ يف 
النشاط احلقيقي للشركة بعد تسجيلها ،أو تصرفات غرضها احملافظة على أموال الشركة يف تلك 

يف النشاط، يف حني تكون التصرفات اليت يقوم هبا الشركاء يف الشركة الفعلية تتجاوز الفرتة قبل البدء 
بكثري تلك األعمال التحضريية اليت يقوم هبا الشركاء للبدء يف النشاط، حيث تربم الشركة عقود 

م ال وتلتزم جتاه الغري وتكون الشركة هنا قد بدأت يف النشاط الكامل والتام، أما املؤسسني فتصرفاهت
 تتجاوز القيام بتجهيز مقر اإلدارة ، فتح حسابات بنكية ، التعاقد مع املستخدمني.

املؤسسني، أو حتى غري املؤسسني  هم الشركاء سؤولون جتاه الغريامللشركاء يكون ا مع ذلك
 الذين قاموا بالتوقيع على العقد التأسيسي للشركة وقاموا بالتعهدات حلساب الشركة املستقبلية، أما

يف حالة التأخر وعدم استكمال اإلجراءات يف األجل املعقول وقيام الشركاء بالبدء يف األعمال 
  .2والنشاطات بغرض استثمار أموال الشركة فنكون هنا أمام شركة فعلية

مل ينص املشرع على املدة اليت جيب فيها االنتهاء من أعمال تأسيس الشركة، إال بالنسبة 
أشهر محاية للمكتتبني الذين قاموا  06قانون جتاري اليت حددها ب 604لشركة املسامهة يف املادة 

بتقديم حصص عينية ونقدية ،والذين منحهم املشرع احلق يف سحب أمواهلم عن طريق القضاء يف 
                                                           

1 Véronique.  Magnier ,  Droit des sociétés, op, cit ,  p 73 . 
2 Deen. Gibirila, Droit des sociétés , op, Cit, p 62-63. 
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، إال أننا ال ميكن أن نعترب هذه املدة من إيداع االموال أشهر 06بعد مرور لة عدم تأسيس الشركة حا
ال ميكن كما مهلة قانونية قصوى لتأسيس الشركة التجارية ذلك أن املشرع قصد هنا محاية املكتتبني، 

  .شركات التجاريةكل ال ة التأسيس يفاالعتماد على هذا النص لتحديد الفرتة اليت متتد فيها عملي
القصوى لتأسيس الشركة ذات املسؤولية  املدةحتديد  متالتجاري تعديل للقانون  رغم انه بعد

أشهر  6اليت جاء فيها: "إذا مل يتم تأسيس الشركة يف مدة  1مكرر 567، وذلك يف املادة 1احملدودة
  .مبلغ مسامهته" ابتداء من تاريخ إيداع األموال جيوز لكل مكتتب ان يطلب من املوثق سحب

لكن ال ميكن تعميم هذه املدة على مجيع الشركات خاصة ان قصد املشرع هنا هو محاية 
أشهر  6ومنحهم حق اسرتجاع أمواهلم يف حالة استغراق عملية التأسيس ملدة أكثر من  ،الشركاء

  .النشاط البدئ يفدون 
قيد التأسيس هي نفسها الالزمة  ميكننا أن نقول يف األخري بأن العناصر الالزمة لوجود الشركة

لوجود الشركة الفعلية، إال أن ما مييز هذه األخرية هو طبيعة األعمال اليت متارسها من جهة، وأهنا 
انقضاء املدة العادية اليت تستغرقها إجراءات  فبعدوواقعا نظرا لوجود خلل يشوهبا،  موجودة فعال

  .تعهدات مع الغري بإبرامخاصة عند قيامها  فعلية قيد التأسيس شركة شركةالالتأسيس تصبح 

  الشركة الفعلية والشركة املنحلة. -و
اليت انقضت واحنلت فيها الرابطة القانونية اليت جتمع  الشركة  يقصد بالشركة املنحلة تلك

ال تزول آثارها نص قانوني، وعندما تنقضي الشركة الشركاء، كما أن انتهاؤها يكون إراديا أو إلزاميا ب
كون الشركة قد باشرت نشاطات ودخلت يف صفقات فت باشرة بوجود حالة من حاالت االنقضاءم

مع الغري، فتصفيتها تكون عن طريق تسوية املراكز القانونية اليت نشأت مع الغري وقسمة أمواهلا بني 
ة الشركاء، وهذه التسوية تستلزم مدة معينة قبل االنقضاء متاما، ويف تلك املدة حتتفظ الشرك

  .2بشخصيتها املعنوية طوال مدة التصفية، ويف حدود األعمال الالزمة للتصفية
                                                           

 1975المؤرخ في سبتمبر  59-75، يعدل ويتمم االمر رقم 2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15قانون رقم  1
  .71ديسمبرعدد 30المتضمن ق.ت ، الجريدة الرسمية 

  .411مد دويدا ر، المرجع السابق، ص هاني مح 2
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هذا ما جيعلها تقرتب من مفهوم الشركة الفعلية، خاصة يف احلالة اليت تستكمل فيها نشاطاهتا 
وتصرفاهتا جتاه الغري وهي منحلة، ودون احلصول على إذن من القضاء من اجل القيام بتلك التصرفات 

  .1وحده له احلق يف مباشرة أعمال جديدة إلمتام عملية التصفية املصفي ألن
فيمكن للشركة أن تستمر يف نشاطها رغم انقضاء مدهتا خاصة يف احلالة اليت تكون فيها 
مدهتا قصرية، أو حالة االستمرارية رغم وفاة أو انسحاب أحد الشركاء يف شركات األشخاص، 

لة انقضاء الشركة وفقداهنا لشخصيتها املعنوية قبل بدء إجراءات فيظهر اخللط بني الشركتني يف حا
  .2تصفيتها، واليت ميكن حينها اعتبارها شركة فعلية يف هذه احلالة

بني الشركة الفعلية واملنحلة عندما يتوفر يف هذه األخرية سبب من أسباب  تظهر أمهية التمييز
انقضائها سواء االتفاقي أو القانوني فإهنا تنتهي بقوة القانون، وال ميكن خمالفة هذا املبدأ حيث تكون 

القانونية أو  قد أجنزت مهمتها اليت قامت من أجلها، او انتهت مدهتا إىل غري ذلك من األسباب
يكون الشركاء قد قرروا هنايتها ومن املفيد أن تنقضي حينها لعدم جدوى بقائها نظرا ف ، تفاقيةاال
التمسك  مبدأ ، أما الشركة الفعلية فأساس وجودها يعتمد علىتوقف األعمال اليت كانت تقوم هبال

بعدم زواهلا محاية للمتعاملني معها، وذلك عن طريق محايتها من البطالن املطلق الذي يضر مبصلحة 
  الغري، رغم وجود خلل هبا وهذا اخللل خيتلف عن أسباب انتهاء الشركة التجارية.

إضافة إىل أن نظام التصفية واإلبقاء على شخصية الشركة املعنوية هو ضروري حلماية كل 
لشركاء والشركة والدائنني، يف حني أن اإلقرار بالشركة الفعلية يهدف بالدرجة األوىل حلماية الغري من ا

حسن النية من شركة تظهر مبظهر قانوني، إال أهنا غري ذلك على عكس الشركة املنحلة اليت تكون 
  من العيوب لكنها منتهية قانونا. صحيحة خالية

  
 

                                                           
من ق.م على: "ليس للمصفي أن يباشر أعمال جديدة للشركة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال  446تنص المادة  1

  سابقة".
2 Jean. Louis. Navarro, Droit des sociétés le juge et la sociétés , Hachette, Paris , 
2011 , p 121.  
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رتب املشرع على ختلف أحد األركان املوضوعية أو الشكلية اليت جيب أن تتوفر يف عقد 
م الشركة يف املاضي ويف املستقبل، كما قد يقتصر البطالن الشركة البطالن او القابلية لإلبطال، فتعد

يف الشركات التجارية ذات ن اسباب البطالن فايف الشركة على املستقبل دون أن ميس املاضي، 
لمستقبل يؤدي لقيام الشركة الفعلية اليت ينصرف فيها البطالن لطبيعة خاصة بعض هذه االسباب 

  .1لفعلية خيتلف باختالف شكل الشركة التجاريةالشركة ا دون املاضي، كما ان نطاق
متمتعة بشخصية معنوية بالقدر الالزم تبقى  فعندما يقرر القاضي بطالن الشركة الفعلية

لتصفيتها، ويف حالة التمسك بعدم إبطاهلا وتصحيحها فيمكن إثبات ذلك بكافة طرق ووسائل 
كنه حدد أسباب ونطاق وجودها، كما اإلثبات، ومل يشرتط املشرع إثبات وجودها بطريقة خاصة ل

بل حدد نطاقها  يف كل حاالت بطالن عقد الشركة بالوجود الفعلي للشركة التجارية مل يعرتف املشرع
للقاضي جمال  املشرع فلم يرتك يوسع من جمال تطبيقها مثلما فعلت بعض التشريعات،لم ف ،ضمنيا

  مفتوح للقضاء هبا إال يف حاالت معينة.
 ضمنيافرغم عدم تصريح املشرع هبذه الشركة وختصيص أحكام تنظمها اال انه أشار اليها 

، ذلك أن هذه النظرية ليست مطلقة حيث وضع الشركة يشوبوجود خلل  معينة عند يف حاالت
هلا القضاء ومن بعده القانون قيود لكي تتالءم مع أسس وعوامل إجيادها، وهذا حتى ال تتجاوز 

  احلد املطلوب وتصبح مبالغ فيها تضر مبصلحة الشركة والشركاء. محاية الغري
فقد ارتبطت الشركة الفعلية مند ابتداعها من طرف القضاء بشروط لقيامها وألسباب معينة 

في حالة جتاوز فباهبا لتعدد جمال ونطاق تطبيقها لالعتداد بوجودها الواقعي، وأدى اختالف أس
يف نطاق الواقع، عندئذ تطبق نظرية البطالن على  او حتى قانوناا ذلك النطاق ال جيوز االعرتاف هب

من خالل التطرق لشروط قيام إطالقها وتعترب الشركة كأهنا مل تكن وهذا ما سنحاول توضيحه 
 .(فرع ثاني) فرع اول)، ثم حلاالت قيام الشركة الفعلية( الشركة الفعلية

                                                           
لي، الوسيط في الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة في األحكام العامة والخاصة، دار الثقافة عزيز العكي 1

  .54، ص 2007، األردن، 1للنشر والتوزيع، ط 
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 الشركة الفعلية. قيام الفرع األول: شروط

ميكن االعرتاف بالوجود الفعلي للشركة التجارية يف مجيع حاالت البطالن، فهناك أسباب ال 
بطالن ال ميكن معها االعرتاف بذلك الوجود فيطبق بالتايل البطالن على إطالقه، وكأن الشركة مل 

  معينة: تكن فال بد لقيام الشركة الفعلية من توافر شروط
  اخلاصة. توفر األركان املوضوعية العامة و -أ

البد من توفر األركان الالزمة ألي عقد من رضا حمل وسبب، واألركان اخلاصة املتمثلة يف 
وتثبت هذه األركان  تعدد الشركاء وتقديم احلصص واقتسام األرباح واخلسائر، إضافة لنية االشرتاك،

اليت تسهل عملية  جبميع طرق ووسائل اإلثبات، ولعل لألركان اخلاصة للشركة التجارية بعض املميزات
 الوجود الفعلي للشركة التجارية. إثبات

تكون الشركة صحيحة حتى ولو زاد عدد الشركاء عن احلد ف بالنسبة لركن تعدد الشركاء
 ،األدنى الذي وضعه املشرع لكن ال ميكن اعتبارها صحيحة إذا نقص عدد الشركاء عن ذلك احلد

ة، أما الشركة ذات نظرية الشركة الفعلية يف تلك الفرتوال مانع هنا من تصحيح الوضع وتطبيق احكام 
ذات املسؤولية احملدودة، فإنه وباعتبار أن احلكمة من وجود الشركة الفعلية هي الشخص الواحد 

النظرية طاملا أن املشرع  ات هذهمحاية الغري فإنه ال تستثنى الشركة ذات الشخص الواحد من تطبيق
  .1جاريةقد اعرتف هلا بصفة الشركة الت

على االعتبار الشخصي، فهي  ايف الشركات الفعلية قائماما ركن تقديم احلصص فيكون 
عبارة عن حصص بعمل غالبا، وال ميكن أن يكون الشخص شريك يف شركة فعلية دون تقديم حصة 
سواء كانت نقدية أو عينية أو من عمل، ويطبق على ركن تقديم احلصص نفس األحكام املطبقة 

ا او فعليا اال يف حالة وجود حيث ال ميكن االعرتاف بالشركة التجارية قانوني2على الشركات القانونية،
  ركن تقديم احلصص، فتعترب الشركة غري موجودة عند انعدام هذا الركن.

                                                           
  .96سليم أحمد الجبوري، الشركة الفعلية ، المرجع السابق، ص  1
  .205أحمد محمد محرز،  الشركات التجارية، المرجع السابقة ص  2



الفصل األول-الباب األول  
 
 

 
108 

 

حيث اعترب الشركة باطلة يف حالة عدم وجود احلصص    هذا ما أكده القضاء اجلزائري
ك وانتهائها يف حالة هال اليت يقدمها الشركاء، حيث قررت احملكمة العليا بطالن الشركة التجارية

  .1أمواهلا
ية االشرتاك والذي يعترب ذو طبيعة خاصة ن بركن كما تطبق نفس تلك األحكام فيما يتعلق

عن غريها من النظم الفعلية وأمهية كبرية بالنسبة للشركة الفعلية، باعتباره أكثر ركن مييز الشركة 
، ويعتمد عليه القاضي كثريا يف للشركة التجارية عموما والعقود املشاهبة هلا وهو الركن احملدد

التكييف القانوني للشركة الفعلية، فدوره مهم بالنسبة للشركة القانونية وأكثر أمهية بالنسبة للشركة 
لوال وجود نية االشرتاك بني الشركاء ملا وجدت شركة فعلية والركن الذي يكشف عنها فهو الفعلية، 

  .2ارية جتاه الغريألنه العنصر الذي يظهرها مبظهر الشركة التج
أما بالنسبة لركن اقتسام األرباح واخلسائر فهو ضروري الكتساب صفة الشريك يف الشركة 
الفعلية ألنه يؤكد ارتباطه موضوعيا بالشركة، وما ينتج عنها من تعاون يف الربح واخلسارة، فال ميكن 

الفرتة اليت قامت فيها باستثمار جتاهل ما حققته الشركة من أرباح وخسائر قبل احلكم ببطالهنا خالل 
أمواهلا واالعرتاف بصحة تصرفاهتا، ويطبق هنا على الربح يف الشركة الفعلية نفس النظام القانوني 

  .3قانونا املنتظمة الصحيحة لألرباح يف الشركات التجارية
صة وعليه ال ميكن االعرتاف بالوجود الفعلي للشركة الباطلة لتخلف شروطها املوضوعية اخلا

القانون وال يف الواقع، وال ميكن للغري االحتجاج بأنه  من حيث ألهنا غري موجودة يف هذه احلالة ال
تعامل معها فممكن ان تكون هذه الشركة ومهية هتدف لالحتيال واالستيالء على أموال الغري عن 

  هنا.طريق اإلعالن عن وجودها باإلعالن عنها وشهرها بطرق قانونية رغم غياب أحد أركا

                                                           
، " متى نص القانون على أن الشركة تنتهي بهالك جميع 1985ماي  04، غ م، صادر بتاريخ 32208قرار رقم  1

مالها، أو جزء كبير منه بحيث ال تبقى فائدة من استمرارها، ومتى تعهد أحد الشركاء بتقديم حصة معينة وهلكت قبل 
  .125، ص 1989لسنة   02لقضائية العددتقديمها أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء"، المجلة ا

2 Vincent cuisinier, L’affectio societatis , Bibliothèque de droit de l’entreprise ,Litec, 
Lexis Nexis , Paris, 2008, p 123.   
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هلذا السبب اعرتفت بعض التشريعات بالوجود الفعلي للشركة الومهية محاية للغري حسن 
النية الذي ضللته الدعاية الكاذبة اليت استخدمتها الشركة أو الشركاء لإليقاع باملتعاملني، وسلب 

ا للشركة أمواهلم فمن مقتضيات العدالة مطالبة هؤالء الشركاء بتقديم احلصص اليت تعهدوا بتقدميه
  .1وإخضاعهم للمسؤولية عن الديون جتاه الغري، وهذا ما تبناه املشرع الكوييت

  مباشرة الشركة لنشاطها. -ب
إن بداية الشركة لنشاطها االقتصادي بغرض حتقيق الغرض الذي أنشأت من أجله يعترب من 

ركة رغم اخللل الذي أهم الشروط لإلقرار بالوجود الفعلي للشركة التجارية، فإن تنفيذ موضوع الش
يشوهبا عنصر ذو أمهية كبرية بالنسبة للشركة الفعلية حيث يظهر موضوعها يف اتفاق الشركاء، 

  وقيامها هبذه التصرفات والنشاطات جيب أن يكون قبل احلكم ببطالهنا.
ميكن معرفة ذلك من خالل األعمال املشرتكة اليت يقوم هبا الشركاء وتعاوهنم لتحقيق مصلحة 

كة حيث ال يقوم كل الشركاء بتصرفات تدل على قيامهم بالنشاطات اليت حتقق غرض الشركة، مشرت
ة، فوجود لكن ميكن أن يظهر ذلك من خالل املصاحل اليت تربطهم ببعضهم البعض وبينهم وبني الشرك

دل على وجود الشركة الفعلي يعترب شرط العتبارها موجودة يف الواقع، يتصرفات ولو غري مباشرة 
ويف حالة عدم وجود ما يؤكد مباشرة الشركة لنشاطها ال ميكن اعتبارها شركة فعلية إذ ال حاجة 

  .2يف هذه احلالة لالحتجاج بوجودها هبا فيكفي عندئذ إرجاع احلصص للشركاء
  عدم قيام البطالن على سبب يتعلق بالنظام العام.  -ج

بالنظام العام ،كعدم مشروعية السبب ال تنتج الشركة الفعلية عن حالة بطالهنا لسبب يتعلق 
أو احملل مثل حالة جتارة املخدرات أو أعمال هتريب أو غريها، ألن االعرتاف بوجودها يف هذه 
احلالة يعين االعرتاف بغرض غري مشروع مت االتفاق عليه من طرف الشركاء، وتكون هنا الشركة 

يتم تصفية العالقة بني كما  ،عنهاشأت قوق وااللتزامات  اليت نباطلة بأثر رجعي فتسقط كل احل

                                                           
  .216ارية،  المرجع السابق، ص إلياس ناصيف،  موسوعة الشركات التج 1

2 Henri. Temple , Les sociétés de fait, op.cit., p 74et76. 
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الشركاء وتبطل العالقة مع الغري طبقا للقواعد العامة للبطالن ، فال تكون الشركة موجودة ال فعليا 
  وال قانونيا وتتحول حلالة شيوع بني الشركاء، وال يكون هذا البطالن واقعا إال بصدور حكم إلعالنه.

بسبب إخالهلا بالنظام العام والذي يؤدي النعدام  إن البطالن املطلق الذي يلحق الشركة
وجودها يف املاضي واملستقبل قول صحيح، لكن تطبيقه يؤدي لزعزعة استقرار املعامالت والعالقات 

احملافظة على استقرار املراكز  املتمثل يفنظرية الشركة الفعلية و وراءاهلدف  انالقانونية، لذلك 
هذا  و تأسيس ال يتحقق باإلقرار  هبا يف مجيع حاالت البطالن القانونية اليت نشأت حبسن نية

على إقرار املشرع يف بعض العقود بصعوبة تطبيق البطالن بأثر رجعي مثل العقود املستمرة  االعرتاف
 عاقدين للحالة اليت كانوا عليها، إعادة املتنظرا لعدم امكان اليت يقتصر فيها البطالن على املستقبل 

مستحيل ألنه يعين حتول الشركة الباطلة دائما إىل شركة فعلية  عرتاف هبل بشكل مطلقاالف بالتايل
 .1سواء كان البطالن مطلقا أو نسبيا

 
 الفرع الثاني: حاالت قيام الشركة الفعلية.

جيوز االعرتاف بالشركة الفعلية  لنظرية الشركة الفعلية نطاق معني، فأسباب البطالن كثرية وال
يف مجيع حاالت البطالن، فاهلدف من النظرية هو التخفيف من آثار البطالن وهذا ما فعله املشرع 

على الشركة يف حاالت معينة محاية للغري وحفاظا على عندما استبعد تطبيق آثار البطالن املطلق 
الثقة واستقرار املعامالت، فمن خالل ما جاء يف النصوص القانونية فإن جمال الشركة الفعلية ال يتسع 

حبيث تفقد تلك احلماية  هذا اال املشرع  مل يضيق كما فاال ليس مطلقا، لكل حاالت البطالن، 
  .2فعاليتها

 ال الشركة الفعلية من حيث الطبيعة القانونية للشركة ونظامها القانوني، فإنه يتسع بالنسبة
ليشمل كل من الشركة التجارية وحتى املدنية يف حالة عدم مراعاة اإلجراءات الشكلية الالزمة 

الرمسي شرط أساسي النعقاد عقد الشركة سواء املدنية أو التجارية يعترب العقد فلتأسيس الشركة، 
                                                           

  220-218إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجاريةـ  المرجع السابق، ص  1
  .393هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص  2
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قانون مدني، على ان ال جيوز  418تب املشرع على اإلخالل به البطالن حبسب ما جاء يف املادة فر
االحتجاج ببطالن العقد غري املكتوب على الغري، وال حتى بني الشركاء إال من يوم طلب إبطاله، 

بينما يتسع ، التجارية وهذا يؤكد اعرتاف املشرع بالشركة الفعلية سواء بالنسبة للشركة املدنية و
  .لتجاريجماهلا يف القانون ا

من الشروط الشكلية واملوضوعية،  كلاختالل التجارية حاالت الشركة الفعلية  جماليشمل 
  م ببطالهنا يف احلاالت التالية: فتعترب الشركة فعلية بني تكوينها واحلك

  البطالن لعدم مراعاة الشروط الشكلية. -أ
يعد عقد الشركة عقد شكلي وتعترب الكتابة بالنسبة للشركة التجارية ركن لالنعقاد، وذلك 

نفس  ،1يسي للشركة عقد رمسيمن القانون التجاري اليت جعلت من العقد التأس 03حبسب املادة 
لفها بالنسبة للعقود املعدلة للشركات التجارية ورغم أمهية الكتابة بالنسبة للشركة فإن خت كم يطبقاحل

ال يؤدي النعدام الشركة، وذلك ألن الكتابة الرمسية  أوجدها املشرع حلماية الغري والشركة والشركاء، 
وإن البطالن الناشئ عن ختلفها وجد ملصلحة الغري فإن املشرع قد خفف من أثره وجعله بطالن 

يام الشركة خاص ال مطلق وال نسيب، حيث يتميز خبصائص وآثار جتعله جيسد حالة من حاالت ق
  الفعلية.

أهم هذه اخلصائص أنه يقع بأثر فوري ال يؤثر على العقود والتصرفات السابقة للبطالن، كما 
،مل يقرر أثر البطالن إال بالنسبة 2من القانون املدني 418ال حيتج به جتاه الغري وذلك أن املشرع يف املادة 

متسك الغري بذلك، أما إذا متسك الغري للشركاء، حبيث تكون الشركة باطلة بأثر رجعي يف حالة 
بوجودها الفعلي فمن حقه ذلك وتكون هنا احلماية اليت وجدت من أجلها الشركة الفعلية قد حتققت، 
إذ ال تقوم الشركة الفعلية إال إذا متسك الغري هبا رغم اخللل الذي يشوهبا، ويف حالة إبطاهلا ال يكون 

  للبطالن أثر رجعي.
                                                           

  شكله: الشركات الجارية ". من القانون الجاري على " بعد عمال تجاريا بحسب 03تنص المادة  1
من ق.م :" يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإال كان باطال وكذلك يكون باطال كل ما يدخل على  418المادة  2

العقد من تعديالت إذا لم يكن له نفس الشكل غير أنه ال يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطالن قبل الغير وال يكون له 
  اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطالن".أثر فيما بينهم إال من 
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، حيث قرر الس األعلى أنه "جيب أن يكون عقد الشركة مكتوبا القضاء نفس املوقف تبناه
وإال كان باطال غري أنه ال جيوز أن حيتج هبذا البطالن على الغري وال يكون له أثر فيما بينهم إال من 
يوم طلب أحدهم البطالن، وإن القضاء مبا خيالف ذلك يعد خرقا يف تطبيق القانون، وذلك باملادة 

  رية الشركة الفعلية محاية للغري.، فيكون بذلك القضاء قد اعرتف بنظ1"القانون املدني من 418
ال جيوز للشركاء التمسك بسبب عدم الكتابة إلبطال الشركة إال فيما بينهم ويكون هنا 

، وال جيوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها إمنا بطلب من فوري ال ميتد للماضي بأثر البطالن
  .2الشركاء أو الغري

 فهوالبطالن اخلاص بالنسبة لدائين الشركاء ومدينوا الشركة والشركاء هذا ثار أما بالنسبة آل
  .3ال خيتلف يف كل مراحل الركن الشكلي

مير الركن الشكلي مبرحلة العقد الرمسي، ثم التسجيل ثم الشهر وختلف أي مرحلة من مراحله 
حبيث يرتب نفس األثر وهو البطالن اخلاص الذي يعترب أهم أثر من آثار تطبيق نظرية الشركة الفعلية 

 متر املكتوب بشكل رمسي على كل املراحل الشكلية اليت تخلف العقدينطبق ما مت ذكره بالنسبة ل
  هبا الشركة التجارية.

وما ذكرناه بالنسبة آلثار ختلف الشهر القانوني ينطبق على ختلف الكتابة لعقد الشركة 
  .4من القانون التجاري 549التجارية وهذا ما أكده املشرع يف املادة 

وعليه فإن وجود الشركة حبكم الواقع دفع املشرع للسماح هلا باستكمال إجراءات التسجيل 
عين أهنا ليست باطلة هر واعتبار ما قامت به من تصرفات كلها صحيحة ملصلحة الغري، ما يوالش

 بطالن مطلق.

                                                           
  .141، ص 1989لسنة  04، المجلة القضائية، عدد 1985جوان  15غ.م، الصادر بتاريخ  34400قرار رقم ، 1
  .43ص  –عباس مصطفى المصري،  تنظيم الشركات التجارية،  المرجع السابق  2

  3 للمزيد من التفصيل انظر أعاله ص 72.
من ق.ت على" ال تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إال من تاريخ قيدها في السجل التجاري  549تنص المادة   4

وقبل إتمام هذا اإلجراء يكون األشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إال إذا 
اتقها التعهدات المتخذة، فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على ع

  منذ تأسيسها ".
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  البطالن لإلخالل باألركان املوضوعية. -ب
إن ختلف ركن من األركان املوضوعية للشركة يؤدي للبطالن املطلق فال وجود للشركة 

 انعدام الرضى واحملل وسبب العقد يؤدي النعدامالتجارية يف هذه احلالة ال واقعا وال قانونا، فإن 
الشركة وال ينتج عن هذا االنعدام شركة فعلية، ويكون هنا البطالن مطلقا من آثاره بطالن التصرفات 

  بأثر رجعي تطبيقا للقواعد العامة.
أما بالنسبة لألركان املوضوعية اخلاصة فقد نص املشرع على ضرورة توفرها يف عقد الشركة 

هنا العقد باطال، إذ ال ميكن تصور عقد شركة جتارية دون ركن تعدد الشركاء أو تقديم  ويكون
  احلصص أو نية املشاركة، حيث يكون العقد هنا فاقد ملقوماته.

ومع ذلك هناك حاالت استثنائية نص عليها املشرع حبيث وسع من خالهلا جمال الشركة 
عيوب الرضى ونقص  د الشركة و املتمثلة يفشروط صحة عقالفعلية، وتشتمل هذه االستثناءات 

األهلية وحتى بعض األركان املوضوعية اخلاصة مثل ركن اقتسام األرباح واخلسائر، وقد خففت 
هذه احلاالت من البطالن املطلق للشركة التجارية ووسعت نطاق تطبيق الشركة الفعلية، إىل جانب 

نظرا لقيام املشرع بالتمييز بني اآلثار القانونية  أن  تطبيق هذا النطاق خيتلف حبسب طبيعة الشركة،
لنقص أهلية أحد الشركاء أو عيوب الرضى حبسب شكل الشركة، فإن أثر ذلك يتعلق بطبيعة 

  .1الشركة التجارية
  الرضى.عيوب من  ووجود عيبحالة نقص األهلية  -1

إذا كان البطالن مؤسس على نقص أهلية أحد الشركاء أو على عيب من عيوب الرضى 
فتعترب الشركة يف هذه احلالة كأهنا مل تكن بالنسبة ملن شاب رضاه عيب أو كان ناقص األهلية، أما 

 شركةبالنسبة إىل باقي الشركاء فتبقى الشركة قائمة فعال إال أن هذا املبدأ ال خيص إال شريكتني 
  سامهة والشركة ذات املسؤولية احملدودة.امل

                                                           
 .209الياس ناصيف،  موسوعة الشركات التجارية،  المرجع السابق، ص  1
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اعترب املشرع الشركة فعلية يف العالقة بني الشركاء فتعترب الشركة صحيحة يف هذه احلالة وال 
تكون باطلة إال بالنسبة ملا شاب رضاؤه عيب أو كان ناقص أهلية الذي حيميه املشرع هنا من خالل 

  .1منحه حق استعادة ما قدمه من أموال للشركة
حبيث يقتصر طلب البطالن عليه دون غريه، فهو مقرر ملصلحته إىل جانب محاية العقد من 
  بطالنه بالنسبة لباقي الشركاء، وذلك محاية للغري املتعامل مع شريكيت املسامهة واملسؤولية احملدودة.

ذا ال تبطل الشركتني إال إذا تعلق فقدان األهلية وعيوب الرضى بكل الشركاء املؤسسني، وه
 .2من القانون التجاري 733املادة  يتضح منما 

أما بالنسبة لشركات األشخاص فال ختضع هلذا احلكم، حيث يفهم من هذه املادة أن يف 
 شركة التضامنتكون الرضى ف حالة وجود شريك ناقص األهلية أو قد شاب رضاؤه عيب من عيوب

شركة  شركات االموال فيما عدااألشخاص مطلق، وهذا حتى بالنسبة لباقي شركات  باطلة بطالن
، وإن سبب استثناء شركات األشخاص يرجع لكوهنا والشركة ذات املسؤولية احملدودةاملسامهة 

فخروج أحد الشركاء بسبب نقص  لذلك، للغريميثل ضمان مهم قائمة على االعتبار الشخصي الذي 
  .ركة وانتهائهار يؤدي الحنالل الشأهلية من عيوب اإلرادة أو ألي سبب آخ

بالنسبة للشريك ناقص األهلية والذي شاب  يف شركات االموال خيتلف وقت سريان البطالن
رضاؤه عيب عن باقي الشركاء، حيث ال يسري يف حق الشريك املعين بأثر فوري بل بأثر رجعي 

  .3من تاريخ العقد، بينما يكون بأثر فوري بالنسبة لباقي الشركاء
قق محاية كبرية للغري املتعامل مع الشركة وللشريك املعين باحلماية، إال رغم أن هذا احلكم حي

أنه ميكن أن يكون له آثار سلبية بالنسبة للشركة وحتى بالنسبة للغري يف حالة وجود شركة جتارية 
وحتى يف شريكيت املسامهة واملسؤولية  مكونة من شريكني، فإن خروج أحدمها يؤدي النتهاء الشركة

                                                           
  .44محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  1
للقانون األساسي إال بنص صريح من ق.ت على ما يلي:" ال يحصل بطالن شركة أو عقد معدل  733تنص المادة  2

في هذا القانون أو القانون الذي يسري على بطالن العقود وفيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات 
المساهمة فإن البطالن ال يحصل من عيب في القبول وال من فقد األهلية ما لم يشمل هذا الفقد كافة الشركاء المؤسسين 

."  
  .151بد هللا أحمد الجبوري،  الشركة الفعلية،  المرجع السابق، ص سليم ع 3



الفصل األول-الباب األول  
 
 

 
115 

 

امتالك الشريك املعين بنقص  ، عندملشرع حد أدنى معني لعدد الشركاءاليت يشرتط فيها ا احملدودة،
األهلية أو عيب من عيوب الرضى أكرب نسبة يف الشركة، فإهنا تنتهي حتى ولو مت حتويلها لشركة 

، خاصة وأهنا ليست شركة معرتف هبا يف كل 1مسؤولية حمدودة ذات الشخص الواحدذات 
  التشريعات.
ا أن بقاء الشركة ميكن أن يعترب مستحيال يف احلالة اليت يكون فيها الشريك الذي شاب كم

ركة نظرا ملكانته ورأس ماله الش ص أهلية أهم شريك تقوم على وجودهأو كان ناق ،رضاؤه عيب
  .2فيها

من القانون التجاري حيقق محاية مهمة للغري  733مع ذلك فإن ما جاء به املشرع يف املادة 
الذي يتعامل مع الشركة خالل فرتة ممارستها لنشاطها، كما ميثل تطبيقا واضحا لنظرية الظاهر من 
خالل االعرتاف بالوجود الفعلي للشركة التجارية بني الشركاء يف فرتة ما بني انعقاد العقد وخروج 

إهناء شركة بسبب عيب يف رضى أحد الشركاء، ومن غري الشريك املعين، حيث من غري املعقول 
املمكن اعتبار الرضى منعدم يف عقد الشركة، كما ال ميكن اعتبار شرط األهلية منعدم عند انعدامه 

  الشركاء خاصة بالنسبة لشركات األموال. أحدى لد
   حالة وجود شرط األسد. -2

 اتفاق يف حالة وجودميز املشرع بني الشركات التجارية بالنسبة آلثار وجود شرط األسد 
على عدم اقتسام األرباح واخلسائر، مثلما فعل بالنسبة لعيوب الرضى ونقص األهلية  بني الشركاء

 وجعل ختلف هذا الركن حالة من حاالت قيام الشركة الفعلية بالنسبة لشركة املسامهة والشركة ذات
من القانون التجاري بنصها " كما  2فقرة  733املسؤولية احملدودة وذلك حبسب ما جاء يف املادة 

، "من القانون املدني 426أن البطالن ال حيصل من بطالن الشروط احملضورة بالفقرة األوىل من املادة 
اق على إعفاء من القانون املدني فتتعلق ببطالن عقد الشركة يف حالة وجود اتف 426أما املادة 

                                                           
1 Michel Juglar , et Benjamin Apolito ,  Cours de droit commercial , 
Montchrestien, Tome 2 , Paris 1999, p 208. 
2 Henri .Temple , op, cit, p 196 . 
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الشريك من املسامهة يف أرباح وخسائر الشركة والذي يعترب ركن من أركان عقد الشركة، والذي 
جعله املشرع حالة من حاالت الشركة الفعلية يف حالة ختلفه، وتبقى كل من شركة املسامهة واملسؤولية 

ال يعلم بوجود ذلك االتفاق  احملدودة قائمة رغم وجود شرط األسد محاية للغري املتعامل معها والذي
 .1بني الشركاء

يعترب الربح السبب احلقيقي الذي يدفع الشركاء للمسامهة يف تأسيس الشركة ويف حالة عدم 
حتقيق الربح فال بد من حتمل اخلسائر، وهذا ما جيعل عقد الشركة خيتلف عن باقي العقود األخرى، 

وكل اتفاق على استئثار أحد الشركاء بالربح كليا أو  ،ألنه يعترب أهم األسس اليت تقوم عليها الشركة
باخلسائر فقط يعد خروج عن مبدأ التعاون ونية االشرتاك بني الشركاء، لكن أثره خمفف بالنسبة 
لشركات األموال حيث تبقى الشركة صحيحة وال يبطل إال الشرط، وهلذا احلكم تربير قانوني آخر 

املتعلقة هبا واملتمثل يف انصراف إرادة الشركاء لتوزيع األرباح يضاف ملبدأ محاية الشركة واملصاحل 
  ، فمبدأ االتفاق صحيح وال ميكن أن يؤثر على قيام الشركة بأكملها.2واخلسائر بطريقة معينة

ميكننا أن نقول يف األخري أن نطاق تطبيق الشركة الفعلية يف القانون اجلزائري يتحقق يف حاالت 
سواء تعلق األمر بالكتابة والتسجيل  ،الشكلية يف تأسيس الشركة التجارية عدم القيام باإلجراءات

والنشر واإلشهار القانوني، وحالة نقص أهلية أحد الشركاء، أو لعيب اعرتى رضاؤه بالنسبة 
  لشركات األموال وحالة وجود شرط األسد بالنسبة لنفس الشركات.

يتعلق غالبا حبالة  رتاف بالشركة الفعليةسبب االع ة ألحكام احملاكم يف اجلزائر فانبالنسب
عدم االحتجاج على الغري ببطالن الشركة يف حالة عدم استكمال إجراءات الشكلية لتأسيسها، ومل 

  ال الشركة الفعلية حلاالت أخرى.يتسع جم
  

                                                           
1 J.Louis, Navarro, op, cit, p 104. 

سامي،  الشركة التجارية  األحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  فوزي محمد 2
  .27، ص 2010األردن، ط 
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عترب كما لو كانت صحيحة متاما، فيكون هلا بعد تطبيق احكام نظرية الشركة الفعلية ت
شخصيتها املعنوية املستقلة عن شخصية الشركاء، وتظل تعهداهتا وحقوقها وتعهدات الشركاء 
وحقوقهم صحيحة ومرتبة آلثارها فيما بني الشركاء وبالنسبة للغري الذي مل يتمسك بالبطالن، كما 

ما إذا متسك الغري بالبطالن ومتسك أ ،خالف ذلكاعتربهتا معظم التشريعات شركة تضامن مامل يثبت 
  .1البعض منهم ببقاء الشركة فالقضاء بالبطالن هو األصل

باعتبار عقد الشركة من العقود املستمرة فإن أثر البطالن ينسحب إىل املستقبل ويؤسس 
الذي يستدل عليه  كيان الشركةذلك على محاية األوضاع الظاهرة محاية للغري، بعد االعرتاف بوجود 

فطبيعة العالقة بني الشركاء حيددها العقد التأسيسي للشركة والذي يتضمن  ،2سلوك الشركاءمن 
اتفاقهم املطبق عليهم لكن يف إطار شركة فعلية، ويف حالة عدم وجود اتفاق فيخضعون لألحكام 

 عند حصولو ظمة قانونا،أي الشريك يف شركة جتارية منت القانونية اليت تطبق على الشريك القانوني
  .3زاع بني الشركاء فيم اللجوء للقضاءن

كما حيق للشركة أن متثل أمام القضاء كمدعية أو مدعى عليها، فيبقى عقد الشركة موجود 
إىل غاية تقرير بطالهنا أو وجودها القانوني الكامل، وحتى بالنسبة للشركة غري املسجلة أو اليت مل 

فتبقى الدعوى اليت ترفعها مقامة طاملا مل يصدر حكم ببطالن الشركة،  تستكمل إجراءاهتا الشكلية
وقبل ذلك فبإمكان الشركة الفعلية أن تكون مدعية أو مدعى عليها ويف حالة احلكم ببطالهنا تستمر 

  .4الدعوى جتاه الشركاء بصفة شخصية
صد إهنائها أو األمر ال تستمر هذه الشركة يف احلياة التجارية وال يقرر القاضي وجودها إال بق

بتصحيحها، ويف كل األحوال جيب تنظيم العالقات بني الشركاء من جهة وبينهم وبني الغري، وتسديد 
ديون الشركة للدائنني، ومبا أنه يتم اخضاعها غالبا ألحكام شركة تضامن فإن مسؤولية الشركاء هنا 

                                                           
  .51محمد فريد العريني، الشركات التجارية المرجع السابق ص  1
  .57عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات الجارية، المرجع السابق، ص  2

3 Hamel , et Lagarde ,  Traité de droit commercial  , op , cit, p 618 . 
  .202إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، المرجع السابق، ص  4
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طها التجاري قبل القيام بكل مشددة، وخاصة عن الفرتة اليت قامت فيها الشركة مبزاولة نشا
  .1اإلجراءات الالزمة للتأسيس

هنا تظهر مسالة دقيقة بالنسبة للشركة والغري، األمر الذي ينتج عنه ضرورة حتديد عالقة 
الشركاء فيما بينهم وحتديد مسؤوليتهم اثناء الوجود الفعلي للشركة التجارية، إضافة لعالقة الشركة 

عن  بالغري، وقبل كل هذا حتديد األشخاص املسؤولني امللتزمني بتلك التصرفات، وضرورة البحث
التصرفات اليت قاموا هبا واليت جتعلهم صحة األشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة، وعن مدى 

مرحلة تأسيس الشركة، هذا ما عن مسؤولون جتاه الغري مسؤولية شخصية وأحيانا تضامنية 
(فرع اول)،  عند اإلشارة لعالقة الشركاء فيما بينهم سنحاول اإلجابة عنه من خالل هذا املطلب

ية التطرق ملبدأ عدم تطبيق األثر الرجعي للبطالن يف الشركة الفعلية(فرع ثاني)، ثم التطرق للمسؤولثم 
  .فرع ثالث)التضامنية للشركاء واملؤسسني (

 
 الفرع األول: عالقة الشركاء فيما بينهم.

هبا يف إن األعمال اليت يقوم هبا الشركاء يف شركة غري منتظمة قانونيا هي نفسها اليت يقومون 
شركة قانونية، فالعالقات الداخلية للشركة الفعلية تكون مماثلة إىل حد ما مع أعمال الشركة القانونية، 

  .ليت قامت بينهم خالل حياة الشركةوتنشأ نفس النزاعات بني الشركاء بسبب طبيعة األعمال ا
شكل  تأخذ  تنشأ الشركة الفعلية على شكل شركة تضامن غالبا حيث ال يتصور أن  

، خاصة  إجراءات شكلية تنشأ إال مسؤولية حمدودة ألن هذه الشركات ال مسامهة أوشركة أموال 
وشروط موضوعية خاصة يشرتطها املشرع ال جندها يف شركات األشخاص، لذلك فعالقة الشركاء 

سواء يف الشركة الفعلية ختضع لنفس األحكام القانونية اليت خيضع هلا الشركاء يف شركات األشخاص 
من الناحية اإلدارية للشركة أو من ناحية مسؤولية الشركاء، وكذلك التنازل عن احلصص إىل غري 

  .2ذلك من االحكام املتعلقة بشركة التضامن
                                                           

  .429مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص  1
2 V.cuisinier, op, cit p 121. 
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للشركاء يف الشركة الفعلية اليت تتمتع بالشخصية املعنوية نفس املركز القانوني للشركاء يف 
احملافظة على صحة التصرفات اليت قاموا هبا يسري جتاه شركة منتظمة وصحيحة قانونيا، حيث أن 

الغري مثل أي شركة قانونية، وال جمال ملنحهم حق االختيار يف تنفيذ تعهداهتم طاملا مت االعرتاف 
  بالوجود الفعلي لعقد الشركة.

فيلتزم الشريك الفعلي بنفس التزامات الشريك القانوني، حيث يلتزم جتاه الشركة بكل 
ات القانونية وأمها واجب االستقامة جتاه الشركة، ويف حالة اإلخالل هبذا االلتزام ميكن أن االلتزام

يتابع الشريك على أساس منافسة غري مشروعة، ويلتزم الشركاء يف هذه الشركة بكل ما مت االتفاق 
  عليه يف العقد، كما يلتزمون بكل ما ينشأ عن عقد الشركة من التزامات أثناء نشاطها.

للشركاء احلق يف االحتجاج ببطالن الشركة للتخلص من التزامهم بتسديد احلصص  ليس
واملسامهات اليت مت التعهد بتقدميها، إال يف حالة نقص أهلية أحد الشركاء أو وجود عيب يف رضاه، 
كما يتمتع الشركاء يف الشركة الفعلية بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا الشريك القانوني، فيحصلون على 

   .1ألرباح بالطريقة القانونية أو املتفق عليها يف العقد اىل غري ذلك من احلقوقا
مدير أو مديرين معينني ويف حالة عدم تعيني   القيام هباة إلدارة الشركة الفعلية فيتوىلبالنسب

مدير فتعهد اإلدارة لكل الشركاء مثل ما هو احلال يف شركات األشخاص، وعند تعدد املديرين يتمتع 
ل واحد منهم منفرد بالسلطات احملددة يف القانون األساسي، وال حيتج على الغري بالشروط احملددة ك

  .2لسلطات املديرين مثلما هو احلال يف شركة التضامن
أحكام الشركة قيد التأسيس، إىل تأسيس الخالل مرحلة الشركة التجارية  فيطبق على

سب بعد الشخصية املعنوية، فقبل استكمال إجراءات جانب األحكام العامة للعقد باعتبارها مل تكت
التأسيس تتخذ القرارات مثل أي عقد بإمجاع الشركاء مهما كان شكل الشركة التجارية، سواء تعلق 

  األمر بقرارات تتعلق بإدارة الشركة كتعيني املدير، أو بأموال الشركة كتنازل عن احلصص مثال.

                                                           
1 Henri. Temple ,   Les sociétés de fait , op, cit , p 305. 

من ق.ت على " عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم بالسلطات المنصوص عليها .... ال يحتج  555تنص المادة  2
  على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة ".
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قا للقواعد العامة اليت حتكم العقود، وذلك قبل كما ميكن للشركاء إدراج أي شرط تطبي
اكتساب الشخصية املعنوية، كتعليق إنشاء الشركة على شرط واقف أو شرط فاسخ مثل االتفاق 

 .1على حل الشركة قبل استكمال تسجيلها يف حالة حتقق الشرط الفاسخ
أساسه النظرية العامة للعقد ،وتطبيقا هذه احلالة يف  إن اختاذ القرارات بإمجاع الشركاء

ألحكام شركات األشخاص وخاصة شركة التضامن فيكون الشريك يف مرحلة التأسيس مسؤوال 
مسؤولية مطلقة، و تقع هذه املسؤولية يف مرحلة تأسيس الشركة على املؤسسني فقط، وليس على 

، عند قيامهم  بتعهدات أثناء فرتة 2كل الشركاء إضافة للمسريين الذين قاموا بالتصرف باسم الشركة 
تأسيس الشركة وقبل االنتهاء من عملية تسجيلها وهي األعمال الالزمة إلنشاء الشركة دون غريها 

، يف النشاط من األعمال ، حيث ال تعترب كل األعمال اليت تربم باسم الشركة أعمال حتضريية للبدئ
بدئ يف استثمار أموال الشركة كل األعمال غري رج من مفهوم األعمال الالزمة والضرورية للاذ خي

التحضري لشركة مستقبلية قيد التأسيس، حيث أن هذه التصرفات جيب أن تنعقد  ملرحلةاملناسبة 
التعاقد مع العمال واملستخدمني شراء اآلالت واملعدات  حضري للدخول يف النشاط التام مثلمبناسبة الت

  .3 غري ذلك من االعمال التحضرييةاىل لالزمة، إعداد مقر إدارة الشركةا
 

 .يف الشركة الفعليةالفرع الثاني: عدم تطبيق األثر الرجعي للبطالن 
يتعلق هذا األثر الفوري للبطالن بالوجود الفعلي للشركة، ويعترب رفض تطبيق األثر الرجعي 

أحكام البطالن  ثار نظرية الشركة الفعلية، ذلك أن تطبيقآللبطالن على الشركة التجارية أحد أهم 
على عقد الشركة يؤدي لنتائج خطرية ويهدد استقرار املعامالت االقتصادية، كما أنه ميس مببادئ 

  العدالة، وال تطال هذه اآلثار السيئة مصاحل الغري فقط بل تشمل كل من الشركة والشركاء.

                                                           
1 Paul le Cannu , Droit des sociétés  ,Domat Droit privé , Montchrestien ,2 éme éd 
,France ,2003 , p 208 . 
2 Paul. Didier, Droit commercial  , op, cit p, 148.  
3 Le Lamy des sociétés commerciales, op, cit, p 177. 
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عهدات اليت قامت كما أن تطبيق البطالن بأثر رجعي غري ممكن من الناحية العملية بالنسبة للت
هبا الشركة، ألنه يف حالة اعتبارها باطلة جيب إرجاع املتعاقدين للحالة السابقة على التعاقد، وهذا 
ما يستحيل تطبيقه عمليا، حبيث أن عملية إرجاع ما مت احلصول عليه من طرف الشركة واملتعامل 

والتداول السريع للسلع من يد  معها أمر يف غاية الصعوبة، خاصة يف ظل سرعة املعامالت التجارية
ليد أخرى، وحتى إن مت العثور عليها فيمكن أن تكون انتهت صالحيتها أو تكون غري قابلة 

 لالستعمال، أو تكون عبارة عن حقوق أو خدمات ال ميكن اسرتدادها. 
إىل جانب بعض العقود املستمرة كعقود التوريدات أو عقود العمل، وحتى يف حالة عدم 

هذه الصعوبات فإن مسألة اسرتجاع ما مت احلصول عليه من عقد الشركة يستلزم حتديد مواجهة 
ختضع للتغيري بفعل تغري الظروف  ذا ما يصعب إثباته خاصة أن قيمتهقيمته يوم التعاقد، وه

  االقتصادية، ما يؤدي لنزاعات بني األطراف نظرا لصعوبة اإلثبات.
، بل حتى يف فحسب ارجية للشركة مع الغريوال تكون هذه الصعوبات يف العالقات اخل

عالقاهتا الداخلية يف عالقة الشركاء بالشركة، فإذا مت إبطال الشركة وحلها بأثر رجعي هذا يستلزم 
اسرتجاع كل شريك للحصة اليت قدمها، ما يصعب تطبيقه عمليا خاصة احلصة العينية اليت يتم 

تعلق األمر حبصص من عمل فإنه يستحيل اسرتدادها، التصرف فيها أثناء نشاط الشركة، أما إذا 
نفس الشيء بالنسبة ملا مت تقسيمه من أرباح، أو أموال متت إضافتها لرأمسال الشركة بغرض إحداث 

  .1توازن مايل، كلها ختتفي أثناء مزاولة الشركة لنشاطها الفعلي رغم كوهنا معيبة
عقد الشركة التجارية آثار بالنسبة لكل يرتتب على رفض تطبيق األثر الرجعي للبطالن على 

  األطراف سواء بالنسبة للغري والشركة والشركاء: 
 
 
 

                                                           
1 Henri Temple , Les sociétés de fait, op, cit, p 293. 
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  بالنسبة للشركة التجارية. -أ
تبقى تصرفاهتا صحيحة منتجة آلثارها سواء بني الشركاء  بعد االعرتاف بالشركة الفعلية

ميكنها أن تكون مدعية أو مدعى أو الغري الذي تعامل معها، وبالنسبة للمنازعات أمام القضاء 
 عليها.

 ، قبل استكمال إجراءات تأسيسها ال تتمتع الشركة الفعلية بالشخصية القانونيةاألصل ان 
متتلك أهلية قانونية لذلك فأي دعوى أو طعن خيصها جيب أن يقدمه كل شريك فيها باعتباره  فهي

ة أمام القضاء يستلزم تقدميه وكالة باسم طرفا يف هذه الشركة، لكن العتبار الشريك وكيل عن الشرك
موكله، هذا ما جعل الفقه يعرتف باألهلية الناقصة للشركة الفعلية يف فرنسا ، وهي أهلية ناقصة 
على أساس عدم إمكانية الوكيل بيان اسم موكله ، لكن هذا الرأي منتقد حيث اعترب الفقيه "هيمار" 

"Hemard"  عليها وهي التصريح باسم املوكل ال فائدة منها وال تصلح  مت االعتمادأن القاعدة اليت
  .1لتربير منح أهلية ناقصة للشركة الفعلية

ان للشركة الفعلية احلق يف التمتع بأهلية كاملة يف التقاضي خاصة وأن القضاء يطبق قواعد 
وية، إىل جانب أهنا تتمتع بشخصية معن يعيناإلفالس على الشركة الفعلية باعتبارها مدعى عليها، ما 

االعرتاف بأهليتها يف العديد من النظم القانونية مثل القانون اإلجنليزي الذي يسمح ألحد الشركاء 
بالتقاضي باسم الشركة ونيابة على الشركاء حتى ولو كانت شركة معيبة، لذلك فمن الضروري 

ية اليت قد تواجهها امام االعرتاف بأهلية التقاضي هلذه الشركة من أجل التغلب على الصعوبات العمل
  .2القضاء

ال جند نص قانوني يتعلق بأهلية الشركة الفعلية يف القانون اجلزائري، لكن ومبا أن األساس 
الذي تقوم عليه هذه الشركة هو االعرتاف بتصرفاهتا اليت قامت هبا نظرا لوجودها الفعلي، فانه من 

  .بني تلك التصرفات حق التقاضي مثل أي شركة قانونية

                                                           
1Joseph. Hemard, Théorie pratique des nullités de sociétés de fait, études de 
jurisprudence et de droit, Receuil sirey , 2émé éd, France , 1926, p 542. 

  .430مفلح عواد القضاة،  الوجود الواقعي والوجود القانوني للشركة، المرجع السابق، ص  2
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  بالنسبة للشركاء. -ب
بشخصية معنوية كما بني الشركاء، وتبقى الشركة متمتعة  ايبقى عقد الشركة الفعلية صحيح

كما يتمتع الشركاء حبقوق من أرباح وصفقات تبقى قائمة منتجة ألثارها صحيحة، لو كانت شركة 
ة الذي يكون له إال بالنسبة للشريك الذي شاب رضاؤه عيب من عيوب اإلدارة وكان ناقص أهلي

حق االحتجاج بالبطالن بأثر رجعي جتاه الغري، ولكنه ال ميكنه املطالبة بنصيبه من األرباح أما باقي 
 الشركاء فتبقى الشركة فعلية فيما بينهم.

  بالنسبة للغري. -ج
ال يتغري مركز الغري سواء تعلق األمر بشركة قانونية أو فعلية نظرا ألنه يف الشركة الفعلية ال 
ميكنه اكتشاف العيب الذي يشوهبا، هذا ما جيعل مركزه القانوني ال يتأثر من حيث تعامله مع الشركة، 

مة قانونيا سبب حيث جيعل منه هذا التعامل دائن أو مدين للشركة كما لو كانت هذه األخرية منتظ
ضافة لسرعة املعامالت التجارية، األمر الذي يصعب معه باإلذلك هو الوضع الذي تظهر به الشركة 

قيام املتعامل معها بالتأكد يف كل مرة من صحتها وانتظامها قانونيا إىل جانب صعوبة اكتشاف بعض 
ل الغري وليس من العدل أن العيوب اليت ال تظهر للغري، خاصة أن هذه العيوب واألخطاء ليست بفع

يكون الغري إما دائن للشركة فيطالب حينها بتسديد ديونه أو مدينا هلا فيلتزم جتاهها فيتحمل عبئها، 
  .صحيحة قانونابكل ما عليه دفعه هلا كما لو كانت شركة 

ا من اآلثار املهمة لفكرة الشركة الفعلية هو حق اخليار املمنوح للغري بني إبطال الشركة نظر
لوجود خلل هبا، أو التمسك بوجودها الواقعي وصحة تصرفاهتا اليت قامت هبا، وجيد هذا األثر 

  تربيره يف نظرية الظاهر.
إن مسألة االختيار بني اإلبقاء على الشركة وطلب إبطاهلا يتعلق مبسألة أخرى وهي فقدان 

الة انتهائها قانونيا وواقعيا يف ح لدائنيها فقطأموال الشركة كضمان، حيث ال تكون الشركة مدينة ل
بعد املطالبة بإبطاهلا والقضاء به، فيجد هنا دائين الشركة أنفسهم يف مزامحة الدائنني الشخصيني 
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للشركاء، لذلك فإنه من األفضل بالنسبة لدائين الشركة املطالبة بإبقاء الشركة قائمة فعليا، وإثبات 
  يوهنم.وجودها الفعلي ألن ذلك يضمن حقوقهم وتسديد د

أما بالنسبة للدائنني الشخصيني فيلجؤون لالختيار اآلخر واملتمثل يف املطالبة بإلغاء كل 
املخول هلم بعد  تصرفات الشركة ألهنم يستفيدون من مسامهة الشريك اليت تدخل يف الضمان العام

ك حتى ، كما أنه ليس من حقهم طلب اإلبطال نيابة عن مدينهم الشرياسرتجاعها من طرف الشريك
  .يف حالة إفالس الشركة إال عن طريق دعوى غري مباشرة

املطالبة باإلبطال والتمسك بوجود الشركة يف آن واحد بل جيب االختيار، الغري كما ال ميكن 
ألنه ال ميكن التمسك بالبطالن يف مواجهة أحد الشركاء اىل جانب إثبات الوجود الفعلي للشركة 

اه باقي الشركاء، فيقرر هنا الغري أن يكون دائن للشركة، أو يتحول واملطالبة بتصحيح تصرفاهتا جت
، كما ال 1لدائن شخصي للشركاء يف حالة إبطال الشركة وفقداهنا لشخصيتها املعنوية بأثر رجعي

ويف حالة  ،االحتجاج ببطالهنا جتاه الدائننيميكن للغري اعتبار الشركة صحيحة يف مواجهة الشركاء و
  االختيار وقيامه برفع دعوى فإن املطالبة ال تكون مجاعية بل بإجراء فردي. ممارسة الغري حق

ويف حالة تعارض االختيار إذا متسك الغري ببطالهنا ببقائها بينما دائين الشركاء الشخصيني 
متسكوا ببطالهنا، فإن البطالن هو األصل حيث يغلب القضاء جانب الدائنني الشخصيني، ويربره 

  ري الغري الذي تعامل مع الشركة، ألنه مل يتأكد من صحة الشركة قانونيا.الفقه كذلك بتقص
كما ال يتأثر حق الدائنني الشخصيني للشركاء حبالة اإلفالس ألهنم حيتفظون حبقهم يف طلب 

فيتم هنا تأجيل إفالسها ألن الشركة بالنسبة هلم غري عن طريق رفع دعوى غري مباشرة اإلبطال 
إعالن إفالسها وحتى ولو مت البدئ يف إجراءات اإلفالس من حقهم طلب موجودة، فال ميكن 

 .2اإلبطال

                                                           
1 Henri Temple , Les sociétés de fait, op,cit, p 300.301 . 
2 J ,Hemard Théorie pratique des nullités de sociétés  , op, cit, p 778.   
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وهو نفس احلق املخول للغري على أال يكون متسكه بالبطالن سببه التحلل من التزاماته يف 
مواجهة الشركة، لذلك فإن تعارض مصاحل الغري ممكن حصوله خاصة بني دائين الشركة والدائنني 

  .1لب ببقائها ومطالب بإبطاهلاالشخصيني بني مطا
مل يتعرض املشرع اجلزائري ملسألة منح حق األولوية أو تغليب طرف على طرف آخر من 

 الدائنني لكنه قرر محاية للدائنني كل حبسب مركزه القانوني كما سنرى الحقا.
  

 الفرع الثالث: املسؤولية التضامنية للشركاء واملؤسسني.
جعل املشرع اجلزائري كل األشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة التجارية متضامنني جتاه 
الغري بالنسبة لتصرفاهتم اليت قاموا هبا قبل اكتساب الشركة الشخصية املعنوية أثناء فرتة التأسيس، 

قانون التجاري محاية للغري يف حالة تقرير بطالن الشركة باعتبار من ال 549 حسب ما ورد يف املادة
، ة الذي تعامل معهاأن البطالن هو األصل نظرا ألن لبطالن الشركة آثار سيئة بالنسبة للغري حسن الني

على املسؤولية التضامنية حتى بالنسبة  2من القانون التجاري 21مكرر 715كما نص املشرع يف املادة 
اء هذه الشركة ملؤسسي الشركة املسامهة الذين تسببوا ببطالن إجراءات التأسيس خاصة أن إنش

، وهنا جيب أن حندد جمال هذه املسؤولية التضامنية أوال من حيث األشخاص مير مبراحل متنوعة
  ملسؤولية.اخلاضعني هلا ومن حيث التصرفات اليت تنشأ عنها هذه ا
من القانون التجاري لألشخاص الذين  549فبالنسبة لألشخاص فقد أشار املشرع يف املادة 

إما املسريين أو الشركاء نظرا هم ممكن أن يكون من بين ،تعهدوا باسم الشركة التجارية أثناء تأسيسها
  ألن الشخص الذي يقوم بالتعهدات يف تلك الفرتة تكون له صفة املؤسس للشركة.

                                                           
  .58عزيز العكيلي،  الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، ص  1
  
من ق.ت " يجوز أن يعتبر مؤسسو الشركة الذين أسند إليهم البطالن والقائمون  21مكرر 715تنص المادة   2

باإلدارة الذين كانوا في وظائفهم وقت وقوع البطالن متضامنين بالمسؤولية عن الضرر الذي يلحق المساهمين أو 
  الغير من جراء حل الشركة".
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واسع ألنه ال يقتصر على الشريك فاملؤسس ميكن أن  فنطاقهاملفهوم القانوني للمؤسس ما ا
صفة املؤسس يكتسبها كل شخص يعمل حلساب الشركة يف تلك الفرتة، وهو  نظرا انيكون املسري 

ن من بني املسريييكون  انبالضرورة بالتايل خيتلف عن مفهوم الشركاء األوائل يف الشركة، كما أنه ليس 
 .1األوائل يف الشركة

يكتسب الشخص صفة املسري او صفة الشريك مبجرد التوقيع على القانون األساسي، وممكن 
قرارات فردية أو مجاعية وذلك قبل تسجيل الشركة واستكمال  اختاذبعد  هذه الصفة ان تكتسب

اإلجراءات، فحسب املشرع فإنه مينع على املؤسسني والشركاء القيام بأي تصرف أو تعهد قبل 
اكتساب الشركة للشخصية املعنوية، إال إذا تعلق األمر بتصرفات الزمة إلنشاء الشركة واليت سبق 

اب الشركة وملصلحتها حيث تلتزم هبا الشركة حتى يف حالة رفض اإلشارة إليها، واليت تكون حلس
الشركاء املصادقة عليها، وذلك يف حالة قيام املؤسسني بالتعهد حلساب الشركة دون احلصول على 

اللتزام الشركة هو  االساسيوكالة قانونية وذلك قبل متتع  الشركة بالشخصية املعنوية، ولكن الشرط 
 .2ملصلحتها أن تكون تلك التصرفات

تكتسب بعد شخصية قانونية تعترب غري موجودة قانونا، فال ميكن  إن الشركة التجارية اليت مل
أن تتعامل مع الغري وال ميكن ألي شخص أن يتعامل بامسها، لذلك فإن وجدت تعهدات ومعامالت 

مل مع الغري، وتكون مع الغري قبل اكتساهبا الشخصية املعنوية فإن املسؤولية تقع على عاتق كل من تعا
املسؤولية شخصية وتضامنية إال إذا قامت الشركة بااللتزام هبا بعد استكمال إجراءات تأسيسها، 

  وهذا ما يفسر خطورة التصرفات اليت يقوم هبا املؤسسون جتاه الغري باسم شركة قيد التأسيس.
 نص مع أنوري، لذلك فإن وجود وكالة من الشريك للمسري الذي يتعامل مع الغري امر ضر

من جمال األشخاص امللتزمني حبيث يسأل كل من تعهد  من القانون التجاري قد وسع 549املادة 
باسم الشركة وحلساهبا هبا دون وجود أي شرط أو قيد، حيث مل يرد شرط الوكالة كما مل حيدد 

جند املشرع املشرع صفة امللتزم شريكا كان أو مسري أو شخص آخر مت تكليفه بتأسيس الشركة، و
                                                           

1 Paul le Cannu, Droit des sociétés, op.cit. p 212. 
2 Paul. Didier, Les sociétés commerciales, op.cit. p 407. 
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يلزم نفس األشخاص وهم كل املتعهدين باسم  1من القانون التجاري 06-201الفرنسي يف املادة 
  الشركة قيد التأسيس دون حتديد لصفة الشخص أو شرط حصوله على وكالة قانونية.

من القانون التجاري الفرنسي وألزمت من  06-210فسرت حمكمة النقض الفرنسية املادة 
، كل مؤسس وكل شخص أبرم تصرفات 1976ديسمرب  13خالل قرار صادر عن الغرفة التجارية يف 

  .2كانت الوكالة ضمنية ولو حتىباسم وحلساب الشركة، وكل شريك فيها باعتباره موكل 
ثناء فرتة التأسيس، فيعترب أما يف حالة عدم قبول الشركة بااللتزام مبا تعهد به املؤسسون أ

هؤالء الذين تعهدوا باسم الشركة ملتزمني جتاه الغري التزام قانوني أساسه العقد املربم واملتمثل يف عقد 
  الشركة والعقد التأسيسي هلا وليس االتفاق املربم بني املؤسسني والغري.

املؤسسني للشركة، ألن  كما أن هذا االلتزام العقدي ال ميكن اعتباره كفالة أو ضمان من قبل
املؤسس حتى ولو كان نفسه أحد الشركاء هو ليس بكفيل للشركة، وأن هذه املسؤولية الشخصية 
والتضامنية للمؤسسني هي التزام قانوني من النظام العام يتالءم مع مركزهم القانوني يف الشركة اثناء 

  .3تلك الفرتة
عنها األشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة كما مل حيدد املشرع جمال التصرفات اليت يسأل 

قيد التأسيس، هبدف ضمان أكرب محاية للغري، حيث مل تقيد التصرفات فاعترب املشرع اجلزائري 
املتعهد باسم الشركة مسؤوال جتاه الغري عن كل عمل مت قبل اكتساب الشركة التجارية للشخصية 

  .من القانون التجاري الفرنسي 6- 210يف املادة  الفرنسياملشرع هو نفس موقف  ، واملعنوية
على عكس بعض التشريعات اليت ميزت بني تلك التصرفات مثل املشرع اإليطايل يف املادة 

من القانون املدني اليت قضت مبسؤولية الشركاء واملؤسسني بالتضامن عن التعهدات املربمة  331

                                                           
1Art 210-06 du c. c.f « les personnes qui ont agi au nom d’une société en 
formation avant qu’ elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont 
tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis. ».  
2 le Lamy des sociétés commerciales, op,.cit p 393. 
3 François. Xavier. Lucas, Le fondateur qui agit au nom d’une société en 
formation, Rev Actualité du droit des sociétés,  Bullt Joly des sociétés  éd n 04, 
Avril 2013, p 251.  
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لتزام إبراء املؤسسني من تلك التعهدات إىل جانب أثناء التأسيس، وبعد تكوين الشركة يقع عليها ا
التصرفات ضرورية للشركة، تلك   أن تكون  شرط مصاريف التأسيس لكن يعلق ذلك علىدفع 

   وأن تصادق عليها أول مجعية عمومية. 
ميز املشرع املصري بني التعهدات ففي حالة كوهنا ضرورية تلتزم الشركة هبا بعد قيدها كما 
جاري، وال تربئ ذمة املؤسسني إال إذا حلت الشركة حملهم يف العقد أي بتغيري املدين، يف السجل الت

أما إذا كانت التعهدات غري ضرورية ورفضتها الشركة ومل تصادق عليها، أو رفض الغري جتديد 
  .1االلتزام نظرا لتغري املدين، فتكون مسؤولية املؤسسني هنا شخصية وتضامنية

ئري بني التصرفات الضرورية وغري الضرورية اليت يقوم هبا املؤسسون، كما مل مييز املشرع اجلزا
مل يفرق بني مسألة جناح املشرع أو فشله، ففي حالة فشل املشروع يلتزم املؤسسون بتنفيذ العقود اليت 
أبرمت مع الغري ويلتزمون شخصيا وتضامنيا عن االلتزامات وعن النفقات اليت بذلت من أجل 

  حيق هلم أن يرجعوا هبا على الشركاء. التأسيس، وال
أما يف حالة جناح املشروع فتنفيذ العقد وكل آثاره اليت تنشأ قبل اكتساب الشركة للشخصية 
املعنوية يتحملها املؤسسون، على أساس فضالة مثلما أرجعها بعض الفقهاء الذين اعتربوا املؤسس 

ة الشخصية املعنوية تلتزم هبا بأثر رجعي فضويل حلساب الشركة املستقبلية، وبعد اكتساب الشرك
  من القانون التجاري. 549، يف تلك الفرتة حبسب املادة 2نظرا لوجودها الفعلي

وجتدر اإلشارة هنا أن االلتزام التضامين الذي جاء به املشرع بالنسبة للمؤسسني جتاه الغري 
ملتزمني به االتفاق على خمالفته أو خالل فرتة تأسيس الشركة هو تضامن من النظام العام، ال ميكن لل

  استبعاده مبوجب شرط يف العقد.
كما أن التصرفات اليت تلزم املؤسسني والشركاء يف تلك الفرتة ال تكون بدايتها العقد 
التأسيسي، بل تبدأ من يوم القيام بأول تصرف يدل على انعقاد النية يف إنشاء شركة جتارية، فعملية 

                                                           
  .413أحمد محمد محرز، الشركات التجارية،  المرجع السابق، ص  1
، 2005نادية فضيل، أحكام الشركة التجارية طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات األشخاص، دار هومة للطبع،  2

  .115ص 
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وم إبرام العقد التأسيسي بل قبل ذلك، ألن تسجيل الشركة يتطلب التحضري التأسيس ال تنطلق من ي
للعقد التأسيسي الذي جيب أن يتضمن بيانات، تتمثل يف إعداد املقر االجتماعي للشركة الذي يستلزم 
التعاقد مع الغري، عن طريق الشراء أو االستئجار إىل غري ذلك من التصرفات الضرورية اليت تربم قبل 

  .1يع على العقد التأسيسي للشركةالتوق
  

تنتهي الشركة الفعلية يف حالة انتهاء وجودها ويتحقق ذلك يف حالتني، عندما ينتهي وجودها 
بسبب إبطاهلا ثم دخوهلا يف مرحلة التصفية، وإن  انتهائها أو بعد الفعلي وتتحول لشركة قانونية،

انتهاء وجودها الفعلي وحلول الوجود القانوني حمله يتطلب تسوية لوضعها القانوني الذي جيعلها شركة 
منتظمة من الناحية القانونية، وال يكون ذلك إال بعد قيام الشركة باستكمال إجراءات تأسيسها يف 

  لي.حالة تعلق العيب باجلانب الشك
حينها تثار مسألة مدى اعرتاف الشركة مبا قام به املؤسسون خالل فرتة التأسيس وقبل 
اكتساب الشركة لشخصيتها املعنوية، فإذا قبلت الشركة االعرتاف بتلك التصرفات فإهنا تصحح بأثر 

 يفرض بذلصلحة الغري والشركاء مل محايةرجعي، إىل جانب ذلك فإن ضرورة احملافظة على الشركة 
جمهود حلمايتها من االنقضاء، وذلك عن طريق القيام بتصحيحها بإرادة الشركاء إلزالة العيب الذي 
يشوهبا، أو يكون التصحيح بفعل املشرع عندما يسمح بالقيام ببعض اإلجراءات إلنقاذها من 

  .2االنقضاء
نحل الشركة إال أن  مسألة استكمال الشركة الفعلية حلياهتا بشكل قانوني قد ال يتحقق، فت

إما بسبب من أسباب البطالن، أو لسبب قانوني يؤدي النتهائها بقوة القانون ،ويف حالة زوال سبب 
بطالهنا فتستمر الشركة حتى ولو انقطع سبب البطالن  يف اليوم الذي تتوىل فيه احملكمة النظر يف 

                                                           
1 Marie. Monséri , Droit des sociétés et des groupements de sociétés » 
Montchrestien , l’extenso éd, France ,2009, p 58 . 
2 Henri. Temple, Les sociétés de fait, op.cit., p 246. 
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ضوعها، وكان البطالن طلب البطالن إال إذا كان البطالن مبنيا على عدم مشروعية الشركة أو مو
مطلقا خاصة وأن إثارة مسألة البطالن أمام احملاكم ال يؤدي إال نادرا إىل إبطاهلا، نظرا لتوفري املشرع 

  .1حللول وأدوات قانونية تسمح بتسوية األسباب املؤدية إللغاء وجود الشركة وذلك يف مهل حمددة
تصفيتها وقسمة أمواهلا، فهدف التصفية هو أما إذا انقضت الشركة تظهر آثار االنتهاء وهي 

قسمة األموال حيث تكون هذه التصفية ملصلحة الشركاء والغري، ومبا أن الشركة الفعلية تتمتع 
بشخصية معنوية مت االعرتاف هلا هبا يف البداية بغرض تصفية أمواهلا بعد إبطاهلا، فإن التصفية تتم 

تطبق على الشركات القانونية، سواء بالنسبة للطابع  بنفس اإلجراءات الشكلية واملوضوعية اليت
  اإلجباري للتصفية أو االختياري، وألسباب احلل القانونية أو االختيارية.

إن مسألة تصفية هذه الشركة يؤدي إىل التساؤل حول إمكانية شهر إفالسها يف حالة توقفها 
وإمكانية تطبيق إجراءات اإلفالس ومدى  عن دفع ديوهنا، أو يف فرتة تصفيتها إذا تبني عجزها املايل،

توفر شروطه يف هذه الشركة، خاصة أن إخضاع الشركة الفعلية لإلفالس يوفر محاية قانونية كبرية 
فان اإلشارة  ، وعليهبالنسبة للغري باعتبار أن تصفية ذمة املفلس ميثل الضمان العام لدائين الشركة

بالوجود القانوني امر مهم (فرع اول) ،اىل جانب انتهاء  الستبدال الوجود الفعلي للشركة التجارية
 وجود الشركة الفعلية بعد حلها وتصفيتها(فرع ثاني).

 
 جود الفعلي للشركة التجارية بالوجود القانوني.الفرع األول: استبدال الو

ميكن للشركة بعد اكتساب شخصيتها املعنوية وزوال سبب بطالهنا أن تأخذ على عاتقها 
هدات اليت جرت يف فرتة وجودها الفعلي، والقيام هبذه العملية يقتضي استبدال املدين أي كل التع

احللول القانوني للشركة حمل األشخاص الذين قاموا بالتعهد ملصلحتها، كما أن تصحيح العيب وحتويل 
ري، فيتم الشركة من شركة فعلية لشركة قانونية يستلزم اإلرادة للقيام بذلك من قبل الشركاء أو الغ

                                                           
  .150السابق، ص  الطيب بلولة،  قانون الشركات،  المرجع 1
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تصحيح تلك األعمال رغم وجود عيب هبا، لذلك فإن اعتبار تصرفات الشركة خالل وجودها 
 الفعلي صحيحة منتظمة قانونيا يتم يف حالتني:

  قبول الشركة التجارية حتمل االلتزامات الناشئة قبل إكساهبا الشخصية املعنوية. -أ
أبرمت من طرف األشخاص الذين إن قبول الشركة أن تأخذ على عاتقها التعهدات اليت 

تعهدوا بامسها خالل الفرتة اليت مل تكن هلا شخصية معنوية يتحقق بتوفر شروط موضوعية وأخرى 
  شكلية.

من القانون التجاري فإن جمال االلتزامات حمدد  549تظهر الشروط املوضوعية يف املادة 
املربمة أي عن االلتزامات العقدية، ضمنيا من طرف املشرع، حيث ال تسأل الشركة إال عن التعهدات 

فيستثين كل التزام ناشئ عن أخطاء تقصريية قام هبا املؤسسون يف تلك الفرتة، كذلك من بني الشروط 
، كما مل يبني املشرع الفرتة اليت يتم فيها ابرام تلك ك التعهدات باسم الشركة وحلساهباأن تكون تل

  التصرفات اليت ختضع هلذا احلكم.
انه ال تعترب كل التصرفات اليت يقوم بإبرامها املؤسسون  النقض الفرنسيةكمة اشارت حم

صحيحة مبجرد قبول الشركة، فال خيضع هلذا احلكم اال التصرفات املربمة من يوم التوقيع على القانون 
، حيث حدد 1املعنوية واكتساهبا الشخصيةاألساسي لغاية تسجيل الشركة يف السجل التجاري 

ضوع هنا املدة اليت يعتد هبا إلجراء هذه التسوية القانونية لتصرفات املؤسسني يف فرتة قاضي املو
   التجارية.تأسيس الشركة 

فلم يبينه املشرع ومع  أما بالنسبة لطريقة القيام بقبول تلك التعهدات من الناحية الشكلية 
عدة هذا القرار عمليا  يتخذوطرف الشركاء  يستوجب اختاذ قرار مصادق عليه من ذلك فاألمر

مكن أن يتخذ الشركاء ذلك القرار قبل التوقيع على القانون األساسي، حيث يقوم املتعهدين ، فيصور

                                                           
1 Cass. com , 14 janvier 2003 n 00-12.557, bull, Joly sociétés 2003,p 431, note 
B.saintourens, le Lamy des sociétés commerciale p 398.   
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باسم الشركة بتحضري قائمة بتلك األعمال ترفق بالقانون األساسي، فيوقع عليها الشركاء وتلتزم 
  .1شخصية املعنويةالشركة حينها بتلك التصرفات بطريقة تلقائية بعد اكتساهبا ال

حدود التصرفات اليت يقوم هبا املسري يف تلك لفرتة وبعد  يتضمنكما ميكن وجود اتفاق 
  اكتساب الشركة الشخصية املعنوية تلتزم الشركة تلقائيا بتلك التصرفات.

أما يف حالة عدم حتقق احلالتني السابقتني وبعد اكتساب الشركة الشخصية املعنوية فيتم 
ك التصرفات عن طريق اختاذ قرار من طرف الشركاء بااللتزام بكل ما مت إبرامه من االعرتاف بتل

  .2طرف الشركة بأثر رجعي، إال يف حالة وجود شرط خمالف لذلك يف القانون األساسي للشركة
تتم موافقة الشركة بااللتزام بتلك التعهدات بطريقتني فإما تكون املصادقة صرحية باختاذ قرار 

اكتساب الشخصية املعنوية، أو يكون ذلك مبوجب مصادقة ضمنية عندما تقوم الشركة مباشرة بعد 
باملصادقة على تلك األعمال عند انعقاد أول مجعية عمومية، أو عند قيام الشركة بالتنفيذ تلقائيا 

  لتلك التعهدات املتخذة يف فرتة تأسيسها.
والعقود اليت أبرمت خالل فرتة األثر الرجعي لصحة التصرفات  تطبيق ينتج عن ذلك مباشرة

التأسيس فتعترب صحيحة سارية املفعول ونافدة جتاه الشركة، فيتخلص املؤسسني من تلك االلتزامات 
هنائيا وبأثر رجعي من يوم إبرامها، وال يلتزم هنا املؤسسني إال يف حالة وجود حالة غش أو نصب 

فيما بعد من هذه االلتزامات وإلقائها على عن طريق إبرام عقود والتعامل مع الغري بغرض التخلص 
 .3عاتق شركة ومهية ليس هلا وجود فعلي وال قانوني

كما يظل املؤسس ملتزما يف حالة وجود عقد كفالة يكفل مبوجبه أحد املؤسسني الشركة 
جتاه الغري ففي هذه احلالة ال ميكنه التخلص من التزامه، هذا ويكون املؤسسني ملتزمني شخصيا 

نيا يف حالة امتناع الشركة عن االلتزام بتلك التعهدات، ويلتزم هنا كل شريك قام بتصرفات وتضام
 .حلساب الشركة حتى ولو كانت مسؤوليته حمدودة إذا تعلق األمر بشركة أموال

                                                           
1 Véronique. Magnier op, cit , p 75. 
2 Marie Monsérie,op,cit , p 59. 
3 Valérie. Gomez, et François Rouaix, Droit des sociétés  , Fiches et Q. C .M , 
Foucher, France 2008, p 32. 
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اما يف حالة وجود وكالة من أحد الشركاء، اومن كل الشركاء ألحد املسريين للقيام بالتصرف 
م كلهم مسؤولون بالتضامن جتاه الغري وهذا االلتزام يتحقق عندما يتعذر على حلساب الشركة، فإهن

الشركة اكتساب الشخصية املعنوية مهما كانت األسباب والظروف اليت حتول دون اكتساهبا قانونيا 
  هلا، فيلتزم املؤسسون يف هذه احلالة تضامنيا.

اعتمادا  املؤسسني على عاتق الشركةتلك التعهدات املربمة من طرف قي ميكن للقاضي أن يل
أمر اختياري  رغم ان قبوهلا لتلك التعهدات هو على وجودها الفعلي ومحاية الغري حسن النية، 

بالنسبة إليها وليس وجوبي، ويف حالة رفضها االعرتاف بتلك التعهدات ما على املؤسسني بعد 
  .1لفضالة أو اإلثراء بال سببتنفيذهم لاللتزام إال الرجوع على الشركة مبقتضى قواعد ا

ميكن أن يرفض الغري جتديد االلتزام بتغيري املدين، فريفض الدائنون حلول الشركة حمل 
املؤسسني، عندئذ يبقى املؤسسون مسؤولون تضامنيا جتاه الغري وإن كان هلم حق الرجوع على 

  .2الشركة مبقتضى قواعد اإلثراء بال سبب أو أحكام الفضالة
ة إلمكانية اعرتاف الشركة ببعض التصرفات املربمة من طرف املؤسسني يف فرتة أما بالنسب

التأسيس دون تصرفات اخرى فلم يتطرق هلا املشرع، وعليه فإن للشركة مطلق احلرية يف اختيار 
بعض التصرفات وليس كلها طاملا ال يوجد نص قانوني مينع ذلك، فلم يشرتط املشرع إال شرط واحد 

   .3باسم وحلساب الشركة التجارية تعاقدي ابرمت لك التعهداتوهو ان تكون ت
ابرام تلك التصرفات باسم وحلساب  شرط حتققضرورة لالنقض الفرنسية حمكمة  اشارت

التزام الشركة بتصرفات املؤسسني املربمة خالل فرتة التأسيس ال يتحقق اال  ان وأشارت ،الشركة
  .4إذا كانت تلك التصرفات حلساب الشركة، فيستثنى من ذلك كل تصرف مل يتم حلساهبا

 

                                                           
1 Véronique. Magner, Droit des sociétés, op, cit, p 77 . 

 .164نادية فضيل، الشركة التجارية طبقا للقانون التجاري، المرجع السابق، ص  2
3 Valérie Gomez , François Rouaix ,Droit des sociétés ,op, cit , p 31.     
4 Cass.com n 09-13.405, 02 février 2010, Rev mensuelle ,Droit des sociétés, Lexis 
Nexis , France , Juillet 2010 , p 19. 
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  التسوية القانونية للشركة الفعلية. -ب
لتطبيقها يف النظام جتد التفرقة الكالسيكية بني البطالن املطلق والبطالن النسيب للعقد جمال 

القانوني الذي حيكم الشركات التجارية، وهذا خاصة عندما يتعلق األمر باألشخاص املعنية بطلب 
البطالن، فإذا كان اهلدف من البطالن هو املصلحة العامة فإنه من حق كل من الشركاء، واملسريين، 

  مر هنا يتعلق بالنظام العام.والدائنني، وحتى مندوبي احلسابات، والغري طلب إبطال الشركة فاأل
إذا كان اهلدف من البطالن محاية خاصة لشخص حمدد أو بعض األطراف املعينة  بالتايل

فإهنم يطالبون به وال حيتج به عليهم، كما ال يستفيد منه غريهم ومهما كان الشخص الذي يطالب 
م بالتسوية القانونية للعيب الذي باإلبطال فإنه عليه أن يكون لديه سبب قانوني هلذا الطلب فإن القيا

يشوب الشركة التجارية هدفه إحباط دعوى اإلبطال، وإعدام أثرها عن طريق التخلص من سبب 
  اإلبطال وتصحيح العيب الذي جيعلها مهددة باإلبطال.

أما جمال هذا التصحيح للشركة فإنه ال يشمل حاالت البطالن املطلق واليت مت اإلشارة إليها، 
كن أن تكون هنا ال تسوية قانونية لشركة قائمة على غرض غري مشروع خمالف للنظام حيث ال مي

العام واآلداب العامة، ألن املعنى القانوني للتصحيح هو إضافة العنصر الذي ينقص للشركة والذي 
ا ، ولتعزيز هذه التسوية نص ملشرع على حاالت ميكن من خالهل1جيعل منها معيبة من الناحية القانونية

  التخفيف من آثار البطالن بالنسبة للشركات التجارية.
تتمثل احلالة األوىل يف تصحيح الشركة وتسويتها عن طريق تعديلها كليا من خالل تغيري شكلها 
القانوني لتفادي حلها وانقضائها يف حالة إخالهلا بشرط من شروطها، حيث مسح املشرع بإجراء 

أن يتم من القانون التجاري، عندما أجاز املشرع  590هذا التحويل يف العديد من احلاالت يف املادة 

                                                           
1 André Guengant, Dominique Davodet , Juge et droit des sociétés en 70 
thèmes , textes commentaires, jurisprudence, Lexis Nexis,Llitec, france 2008, p 
165.  
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شريك،  50حتويل الشركة ذات املسؤولية احملدودة إىل شركة مسامهة إذا أصبحت تضم أكثر من 
 .1يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة 50نظرا الشرتاط املشرع اال يتجاوز عدد الشركاء 

من القانون التجاري أين منع املشرع تطبيق أحكام احلل القضائي  1مكر 590كذلك املادة 
  لشركة ذات املسؤولية احملدودة يف حالة اجتماع كل احلصص يف يد واحدة.على ا

تكون الشركة قبل حتويلها يف تلك احلاالت شركة فعلية لكوهنا معيبة ومعرضة للبطالن، لذلك 
مسح املشرع بتاليف هذا البطالن عن طريق حتويلها لشكل آخر يناسبها، فيزول بالتايل اخللل وتتحول 

شركة قانونية، فيتم هذا التحويل من طرف الشركاء تلقائيا أو بطلب ممن له مصلحة من شركة فعلية ل
  يف ذلك.

كذلك بالنسبة حلالة اخنفاض رأمسال الشركة عن احلد املطلوب قانونا، فيكون على الشركاء 
 هنا رفع رأس املال لتصحيح الشركة، وإىل غاية قيام الشركاء هبذا التعديل تكون الشركة الفعلية غري

  .2قانونا منتظمة
ميس التصحيح هنا العيب الذي يشوب الشركة وليس الشركة ككل، إىل جانب هذه احلالة 
هناك عناصر أخرى ممكن أن يتم تصحيحها فإذا شاب رضاء أحد الشركاء عيب من عيوب 
 الرضى ،أو كان ناقص أهلية فيصحح هذا العيب بإزالته عند بلوغه سن الرشد، أو بعد إزالة العيب 

، أو حالة عدم قيام أحد الشركاء يف 3الذي شاب رضاؤه، فتتحول الشركة الفعلية لشركة قانونية
شركات األشخاص بتقديم احلصة اليت تعهد هبا فيصحح هذا العيب بتقديم احلصة عندها تتحول 
ه الشركة إىل شركة قانونية، أما إذا تضمن العقد شرط األسد فيتم إلغاء هذا الشرط يف حالة وجود

  يف شركات األشخاص.

                                                           
المتضمن ق.ت ، التي ألزمت  2015ديسمبر 30ي المؤرخ ف 19-15من ق.ت المعدلة بالقانون رقم  590المادة  1

 شريك. 50تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى شركة مساهمة عندما يتجاوز عدد الشركاء 
2 Henri. Temple « Les sociétés de fait », op, cit , p 247-248 . 

الضمنية وتسند اإلجازة إلى التاريخ الذي من ق.م "يزول حق إبطال العقد باإلجازة الصريحة أو  100تنص المادة  3
  تم فيه العقد دون إخالل بحقوق الغير.
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من حق كل من له مصلحة أن ينذر الشريك املعين الذي شاب رضاؤه عيب، أو كان ناقص 
أشهر  06 املتمثل يف حتت طائلة انقضاء امليعاداألهلية بطلب إبطال الشركة أو القيام بالتصحيح، 

يسقط احلق يف  من القانون التجاري، ويف حالة انقضاء هذه املدة 738وهذا ما جاء يف املادة 
  اإلبطال أو التصحيح.

كما ميكن أن تتحول الشركة الفعلية لشركة قانونية عن طريق التقادم مبضي املدة اليت حيددها 
املشرع لطلب اإلبطال، حيث يسقط احلق يف اإلبطال مبضي تلك املدة فتتحول حينها الشركة الفعلية 

سنوات، على أن يبدأ سرياهنا من يوم وقوع سبب البطالن، هذا  03لشركة قانونية واملدة هنا هي 
  .1من القانون التجاري 740ما نصت عليه املادة 

 06يستثنى هنا حالة نقص أهلية أحد الشركاء وعيوب الرضى، فاملهلة فيها أقصر وهي 

تعلق بنقص  من القانون التجاري أنه ال حيتج على الغري بالبطالن إال إذا 742أشهر وتضيف املادة 
األهلية أو عيب الرضى بنصها:" ال جيوز للشركة وال للشركاء االحتجاج بالبطالن جتاه الغري حسن 
النية، غري أن البطالن الناتج عن عدم األهلية أو عيب يف الرضاء ممكن االحتجاج به جتاه الغري من 

ضاه عن طريق الغلط أو طرف عديم األهلية، وممثليه الشرعيني أو من طرف الشريك الذي انتزع ر
  التدليس أو العنف".

من القانون التجاري مدة تقادم، بل هي مدة  740ال تعترب املدة اليت حددها املشرع يف املادة 
سقوط احلق يف طلب اإلبطال، وتتحول الشركة إىل شركة قانونية يف احلاالت املذكورة فقط، أي اليت 

املسجلة يف السجل التجاري واليت مل تستكمل إجراءات ميكن إجراء التصحيح فيها فان الشركة غري 
تأسيسها فإن مرور تلك املدة احملددة ال جيعلها صحيحة قانونيا، لذلك فإن إثارة مسألة إبطاهلا يبقى 

  .بطالنخاضع للقواعد العامة لل
 

                                                           
من ق.ت " تتقادم دعاوى بطالن الشركة أو لألعمال أو المداوالت الالحقة لتأسيسها بانقضاء أجل ثالث  740المادة  1

نصوص عليه في الفقرة األولى سنوات اعتبارا من تاريخ حصول البطالن وذلك من دون اإلخالل بانقضاء الميعاد الم
  ."738من المادة 
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 الفرع الثاني: احنالل الشركة الفعلية وتصفيتها.
ة الفعلية هو اعتبارها صحيحة وقائمة خالل املدة من من أهم األثار املرتتبة على قيام الشرك

تأسيسها إىل احلكم ببطالهنا وتصفيتها، فيتم تنفيذ كل احلقوق املتعلقة هبا جتاه الغري وفيما بني 
، ففي حالة احلكم ببطالهنا فإهنا حتل وتتم تصفيتها مباشرة، 1الشركاء، كما ختضع لقواعد التصفية 

هنا فإن طلب شهر إفالسها يتوقف على مدى توفر الشخصية املعنوية أما إذا توقفت عن دفع ديو
ألهنا ممكن أن تكتسبها ورغم ذلك تكون شركة فعلية، نظرا لوجود عيب هبا ال يتعلق بشخصيتها 
املعنوية ، وممكن أن تكون شركة قيد التأسيس ،او تكون شركة مل تكتسب أبدا الشخصية املعنوية 

  يف أي فرتة من الفرتات .
  احنالل الشركة الفعلية. -أ 

تنتهي الشركة الفعلية عن عدم توفر شروط حتويلها لشركة قانونية، فتنحل نتيجة إلبطاهلا، 
كما تنحل لألسباب العامة الحنالل أي شركة قانونية، فتنطبق تلك األسباب على الشركة الفعلية نظرا 

احنالهلا فإهنا تظل حتتفظ بشخصيتها املعنوية لالعرتاف القانوني بوجودها الفعلي، وأيا كان سبب 
  يف حدود تصفيتها وقسمة أمواهلا وتسديد ديوهنا.

إذا صدر احلكم ببطالن الشركة الفعلية يتم حلها حتى ولو تعرضت أثناء حياهتا وبعد 
نشأهتا للعيب الذي أدى العتبارها شركة فعلية، فتحل وذلك يكون يف حالة رفع دعوى إبطال من 

من له مصلحة سواء من الغري يف حالة وجود عيب شكلي، أو ختلف أحد األركان  طرف كل
املوضوعية أو الشكلية حتى ولو ترتب على ختلف تلك الشروط شركة فعلية، ويتوقف اإلبطال إال 

  إذا زال سببه بعد تصحيح الشركة.
ال واف هلا بأهلية التقاضي، إن االعرتاف للشركة الفعلية بالشخصية املعنوية يؤدي لالعرت

صعوبة بالنسبة للشركات املدنية فتكون مدعيا أو مدعى عليها أمام القضاء ألهنا  أيهذا االمر  يثري
تكسب الشخصية املعنوية مبجرد توفر أركاهنا املوضوعية لتكوينها، أما بالنسبة للشركات التجارية 

                                                           
  .44عباس مصطفى المصري  تنظيم الشركات الجارية  المرجع السابق، ص  1
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أما بالنسبة للماضي فإهنا تقوم بتسوية وضعها  فإن اعتبارها شركة فعلية يؤدي لبطالهنا مستقبال،
  .1وتصفية أمواهلا والتقاضي، وبعد اكتشاف اخللل فيها تتوقف الشركة ثم تنحل بعد احلكم ببطالهنا

ان احلكم ببطالن الشركة يؤدي لتصفية اعماهلا فيما يتعلق باملاضي باعتبارها شركة فعلية 
قعة ما بني تأسيسها حتى تاريخ احلكم ببطالهنا، وتعترب أي تصفى اعماهلا اليت متت يف الفرتة الوا

تصفية الشركة من أهم املراحل اليت متر هبا الشركة، وهدف االعرتاف بشخصيتها املعنوية اثناء 
تصفيتها هو تسهيل تصفية االعمال اليت قامت هبا يف الفرتة السابقة إلعالن البطالن نظرا لوجود عقود 

  2ارتبطت هبا هع الغري
تنحل الشركة الفعلية لألسباب القانونية اخلاصة بالشركات القانونية، خاصة يف حالة نشأهتا 
صحيحة ثم تعرضت لعيب تسبب يف إبطاهلا، فاألسباب العامة النقضاء الشركة التجارية تتمثل يف 

ي هالك مال الشركة فممكن أن يهلك رأمساهلا حتى يف حاله كوهنا شركة فعلية، كما ميكن أن ينته
، كذلك حالة االتفاق على إهنائها وحلها حبكم قضائي 3او تنتهي مدهتاالغرض الذي قامت من أجله 

موت ك  باإلضافة لألسباب اخلاصة النقضاء الشركة ، 4من القانون املدني 141و 440حسب املواد 
  .كات القائمة على االعتبار الشخصيأحد الشركاء يف الشر انسحابأو إعسار أو إفالس أو 

ثم يرتتب على انقضاء الشركة توقف نشاطها ودخوهلا يف مرحلة التصفية قصد تقسيم  
موجوداهتا بني الشركاء بعد تسديد ديوهنا لدائنيها وإهناء مجيع العمليات املتبقية للشركة قصد 
استيفاء حقوقها، ودفع ديوهنا للغري، وإذا نتج من هذه العمليات فائض من أموال الشركة فإنه يوزع 

  .5ني الشركاء عن طريق القسمة وتصفى أمواهلاب

                                                           
  .224سليم عبد هللا أحمد الجبوري، ّ الشركة الفعلية،  المرجع السابق، ص  1

  2 مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص 441.
سنة، وكذلك عنوانها أو اسمها  99من ق.ت " يحدد شكل الشركة ومدتها التي ال يمكن أن تتجاوز  546المادة  3

  ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في قانونها األساسي".
  من ق.م " تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة." 440المادة  4

  ز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء".ق.م " يجو 141المادة    
  .188، ص 2000عمورة عمار،  الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري ، دار المعرفة الجزائر  5
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إن حاالت احنالل هذه الشركة ميكن استنتاجها من النصوص اليت جاء هبا املشرع، واليت 
ختص الوجود الفعلي للشركة وأسباب اإلبطال، لكن تصفيتها مل يرد بشأنه نص خاص ينظم تصفية 

يؤدي بالضرورة لقسمة أمواهلا فإن تصفيتها  الشركة الشركات، ومبا أن احلكم ببطالن هذا النوع من
أمر ضروري إلهناء مجيع التعاقدات والعمليات، وسداد الديون واستيفاء احلقوق القتسام األموال بني 

  الشركاء، ويطبق على الشركات الفعلية مجيع أحكام تصفية الشركة القانونية.
ها القانونية خالل تصفيتها خصيتمن بني أحكام التصفية أن تبقى الشركة الفعلية حمتفظة بش

يف تلك الفرتة لذلك فإهنا  املصفيكما ميثلها  ،الية وامسها وموطنها وحق التقاضيهلا ذممها امل فيكون
باعتبارها مال  حتتفظ بشخصيتها املعنوية إلجراء عملية التصفية لكي ال تزول ذمتها املالية وتقسم

وحتدث التصفية  ،ثر وميكن أن يكون من بني الشركاءكأو أ املصفي، ويتم تعيني مشاع بني الشركاء
عن طريق مندوب احلسابات كما يتم تعيينه من قبل القضاء يف حالة غياب االتفاق وعلى تعيينه من 

  .يت يقوم هبا يف الشركة القانونيةومهما كانت طريقة التعيني فإنه يقوم بنفس مهامه ال قبل الشركاء،
لوجود الفعلي للشركة قبل عندما قررت ااختذت حمكمة النقض الفرنسية نفس املوقف 

اء، وجود العمل املشرتك بني الشرك هنصر نية االشرتاك واليت يدل عليع ا، بعد التأكد من توفرتصفيته
الن نظرا تصفية الشركة مباشرة ق احكام الشركة الفعلية اثناء الفرتة اليت تسبق يتطبفقررت احملكمة 

  . 1سبب من أسباب بطالهنا لنظرا لتحقق، ثم تتم تصفيتها ايضمن حقوق دائنيهذلك 
بالنسبة لعالقة الشركاء فيما بينهم تبقى الشركة صحيحة ال حيتج ببطالهنا على الغري، فيتم 
اقتسام نتائج املشروع حبسب ما اتفق عليه وحبسب نوع الشركة، يستثنى هنا الشركاء ناقصي 

  الذين شاب رضائهم عيب من عيوب الرضى.األهلية أو 
اما بالنسبة للغري تعترب شركة قائمة وصحيحة وال ميكن للغري إثارة بطالهنا لكي يتخلص من 

  .2للشركاء فتمت اإلشارة خلياراهتم التزاماته جتاه الشركة، أما بالنسبة للدائنني الشخصني

                                                           
1 Cass. civ.02-21.259, n 2005-031271 ,13 dèc.2005, bouis c/séton, Juris -data. 

  2  للمزيد من التفصيل لنظر أعاله ص 74.
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طرف الدائنني الشخصيني للشركاء يف حالة طلب إبطال الشركة بدعوى غري مباشرة من اما 
فيعترب البطالن هو األصل رغم ان محاية دائين الشركة ترتكز على أساس قانوني مهم وهو االعرتاف 

  .1بوجود الشركة الفعلي على أساس نظرية الظاهر وحسن نية الغري
  إفالس الشركة الفعلية. -ب

أن تشهر إفالسها بل إن الشركاء  ليس للشركة الفعلية شخصية معنوية، لذلك فإهنا ال تستطيع
، فتستقل تفلسه الشريك عن الشريك اآلخر وهذا ما كان مطبقا قدميا 2فيها هم من خيضع لإلفالس

قبل ظهور الشركة الفعلية، حيث كان مينع شهر إفالس الشركة الباطلة، لكن بعد االعرتاف هلذه 
ة، فمن اجلائز شهر إفالسها متى توقفت الشركة بشخصيتها املعنوية واحتفاظها هبا يف فرتة التصفي

عن دفع ديوهنا سواء نشأت هذه الديون قبل احلكم بالبطالن أو أثناء التصفية، وتتبع أحكام اإلفالس 
  وللغري حق طلب إفالس الشركة إذا توقفت عن دفع ديوهنا.

فإنه مينع تطبيق األثر الرجعي لبطالن التصرفات وتطبق أثار بعد صدور حكم اإلفالس 
الشركة الفعلية إال ما تعلق منها بفرتة الريبة، حيث يكون قد تأكد وجودها الفعلي بصدور حكم 

، وهنا 3أما بالنسبة للشريك فإذا تعلق األمر بشركة تضامن فإنه يفلس تبعا إلفالس الشركة إفالسها،
سب شكل الشركة، فإن إفالس اذ يتحدد مركزه القانوني حب  خيتلف احلكم بالنسبة للشريك الفعلي 

شركة مسامهة أو مسؤولية حمدودة ال ميتد للشركاء فيها.

                                                           
  .238سليم عبد هللا الجبوري،  الشركة الفعلية، المرجع السابق، ص  1
  .239و 2010أحمد محمد محرز، الشركات التجارية ،  المرجع السابق، ص  2
  .50محمد فريد العريني، الشركة التجارية، المرجع السابق، ص  3
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الغري وفر ضمانات مهمة تتعلق باجلانب املايل للشركة، عن طريق سعيا من املشرع حلماية 

بعض اإلجراءات  اىل جانبالضمان العام األساسي لدائنيها،  جزء من محاية رأمساهلا باعتباره
 الوقائية للمحافظة على هذا الضمان، وذلك منذ تكوين راس املال وخالل كل التغيريات اليت تصيبه،

إلعادة  ةقرار ختفيض راس املال، إضافعند اختاذ الشركاء للحصص، ويف مرحلة تقديم خاصة 
 .االندماج او االنفصال هيكلة الشركة عن طريق عملييت

لكل املمارسات املتعلقة برأمسال الشركة منذ اختاذ إجراءات خاصة بالنسبة املشرع جب أولذلك 
  ملصلحة الغري. فها ومحايةل حتقيق أهدامن اج بوجوده وبفعالياته يف الشركة واهتمتكوينه، 

يف تكوين رأمسال الشركة بتقديم حصة قد تكون نقدا أو عينا ،  أن يساهم كل شريكالبد 
ألن اكتساب صفة  افال ميكن اعتباره شريك يف الشركة حصته بتقديم الشريك ويف حالة عدم التزام  

  .1ال الشركةالشريك يف الشركة التجارية يتعلق بضرورة تقديم حصة كمسامهة يف رأمس
كما أن االلتزام بتقديم احلصص هو أهم عنصر حمدد لطبيعة عقد الشركة وتكييفها القانوني، 
ومتييزها عن باقي العقود واألنظمة املشاهبة هلا، ويعترب أهم ركن من أركان الشركة ألهنا متول من 

والذي من خالله  ،ألجلهخالله ويسمح هلا بدخول مشاريعها حيز التنفيذ لتحقيق الغرض اليت نشأت 
يتم تقييم جناح الشركة وتطور أدائها، وإضافة لكون رأمسال الشركة أهم األسس اليت تقوم عليها 
وترتكز عليها باقي األركان وأهم األسس احملددة ملفهوم الشركة التجارية فإنه يعترب ضمان أساسي 

  .2لدائنيها
                                                           

   14فوزي محمد سامي،  الشركات التجارية،  المرجع السابق، ص  1
2 Alain.  Viandier , La notion d’associé, L.G.D.J , France, 1978, p 159 . 
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املشرع  لذلك اهتمصرف بامسها وحلساهبا، ال تقوم الشركة بنشاطها اال عرب ممثلها الذي يت
هبذا التمثيل للشركة التجارية جتاه الغري، وذلك عن طريق نظام قانوني حيكم تصرفات املسري جتاه 

  .جتاه الغري تهمثلها القانوني او الفعلي ومسؤوليالغري، حمددا بذلك التزامات كل من الشركة ومم
كما أدى اىل القانونية تنوع حقوقها،  عالقاتال داخل الشركة اىل تنوعاألجهزة  أدى تعدد

على املتعاملني مع الشركة التجارية، لوال وجود نصوص قانونية  االمر الذي يؤثر سلبا تعارض املصاحل
  لضبطها.

لعل أهم هذه األطراف املؤثرة على حقوق املتعاملني مع الشركة التجارية ممثليها الذين يتعاملون 
  .جتاه الغري مسؤولون مدنيا وحتى جزائيابنظام قانوني جعلهم املشرع  خصهممع الغري، والذين 

ال بد  بعد مباشرة الشركة لنشاطها كان الشركة التجاريةب الغريتربط ألمهية العالقة اليت  نظرا
املبحث األول)، ثم محاية الغري (من الوقوف على محاية الغري عن طريق رأس مال الشركة التجارية 

 الشركة التجارية (املبحث الثاني).اثناء متثيل 

.

ته عند يشكل رأمسال الشركة الضمان األساسي لدائنيها ومن أجل ذلك قرر املشرع محاي
تكوين الشركة، وأكد على ضرورة وجوده احلقيقي غري الصوري، حتى يكون لرأس املال دور فعال 

أسس معينة يقوم عليها رأس املال منذ تعيينه يف  فأوجد املشرعويف بقاء الشركة، يف محاية الغري 
قدمه ما مرحلة حتريره بشكل متطابق مع  تأتيالقانون األساسي بصفة واضحة، ثم بعد حتديده 

   .حلالة ومهية الشركة اجتنبالشركاء من حصص بصفة فعلية 
خالل هذا  منللغري فاهم الضمانات اليت منحها املشرع  "مبدأ ثبات رأس املال"كما يعترب 

اليت تتغري  وموجودات الشركة الذي يعترب مبثابة ضمان لدائين الشركة املبدأ يتم التمييز بني رأس املال
بصفة مستمرة خالل حياة الشركة متأثرة بكل ما تقوم به الشركة من صفقات وأعمال يف حني يبقى 

تتخذها الشركة  القرارات اليتاهم بني  فيعترب رأمساهلا ثابت رغم التحوالت اليت ميكن أن تطرأ عليه،
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تدخل املشرع حلماية  وللغريحماية للشركة ف ،ختفيض رأمسال الشركةعملية  متس برأس املال واليت
مل الضمان كل ما متلكه الشركة إضافة يشحيث  ،أموال الشركة والضمان العام املخول لدائنيها

 .1لرأمساهلا املصرح به يف العقد األساسي
حيدث أن تقوم الشركة التجارية بعملية االنفصال إلنشاء شركات جديدة، أو تقوم باالندماج قد 

تا احلالتني ختتلف وضعية الدائنني، فقد يبدو أن إعادة هيكلة الشركة مع شركة أخرى، ويف كل
التجارية بانفصاهلا أو إدماجها يف أخرى يعود بالفائدة للغري ويضاعف الضمان، إال أنه يف أغلب 
األحيان ينقص من الضمان ويعرض حقوق الدائنني للخطر، ألنه يف حالة حدوث االنفصال فإن رأمسال 

  كوين شركة أو شركات جديدة.الشركة يقسم لت
أما يف حالة االندماج فقد تؤول أموال الشركة املدجمة لشركة أخرى فتصبح الشركة الداجمة 
مدينة لدائين الشركة املدجمة، ومن أجل محاية الدائنني يف حالة انفصال أو اندماج الشركات التجارية، 

ئدة الغري فإهنا حتميه من الضمان لفاتدخل املشرع ليفرض أحكام مهمة حتى وإن مل تؤدي لتقوية 
  إضعافه.

إقرار حقه يف االعرتاض ب هنا تربز أمهية محاية الغري عن طريق محاية رأمسال الشركة وذلك
قرارات اليت تتخذها الشركة واليت متس برأمساهلا، حيث تعترب معارضة الغري إحدى أهم العلى 

امليكانيزمات اليت نص عليها املشرع يف هذه احلماية، فرأمسال الشركة هو وسيلة محاية وضمان 
ومن الضروري إجياد نظام يكفل حتقيق هذا الضمان هلدفه ودوره جلعله أكثر فعالية منذ للدائنني، 

  .2بتقديم احلصص، ثم حتريرها، والفصل بني رأمسال الشركة وموجوداهتاام الشركاء قي
  

                                                           
1 Paul le Cannu , op.cit., p   

الذي يمثل الحصص النقدية  تعتبر موجودات الشركة تلك األموال التي تمتلكها في فترة معينة بعد استثمار رأسمالها 2
  .والعينية التي قدمها الشركاء
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لذلك سنتناول محاية الغري عن طريق محاية رأمسال الشركة من خالل تسليط الضوء على  
الشركة  العلى مبدأ ثبات رأس م تسليط الضوء أول)، ثم (مطلبدور رأمسال الشركة يف محاية الغري 

  التجارية (مطلب ثالث). وانفصال الشركة(مطلب ثاني)، ثم نتطرق حلماية الغري اثناء اندماج 
  

يظهر عند حتريره، وعند تقدير احلصص  الشركة المرأس  قانوني حيكم أوجد املشرع نظام
إىل  انشاء شركة ومهية، إلبعاد احتماله رأس املال بشكل قانوني يضمن وجودن حترير ألالعينية، 

ال بد من أجل ذلك  للمتعاملني،ملنح الثقة  ،1جانب اعتباره عنصر الزم لتحقيق مبدأ ثبات رأس املال
من اإلشارة حلماية الغري اثناء تكوين رأس املال (فرع اول)، ثم لإلجراءات القانونية اليت تضمن وجود 

 رأس املال (فرع ثاني).
 

 الفرع األول: محاية الغري أثناء تكوين رأس املال.

احلصص املقدمة أثناء  ان يشمل الضمان فقط ال يعين أموال الشركة ضمانا لدائنيهاان اعتبار 
تأسيس الشركة فقط بل كل األموال العقارية املنقولة واألموال اليت متتلكها الشركة أو تكتسبها مستقبال 

من القانون املدني:" أموال املدين  188حسب قاعدة الضمان العام اليت نص عليها املشرع يف املادة 
  مجيعها ضامنة لوفاء ديونه".

ل ما متلكه الشركة إال أن موجودات الشركة ال تدخل يف تكوين رغم أن الضمان يشمل ك
الذي ال تزيد قيمته إال يف حالة تقديم حصص جديدة، كما ال تنقص قيمته إال إذا مت تعديل رأمساهلا 

س مال الشركة التجارية يشمل فقط احلصص املقدمة بالتايل فان رأ  القانون األساسي بتقرير ختفيضه،
والغري املتعامل معها الذي يفقد الضمان  وهذا ما يشكل خطورة على الشركة من طرف الشركاء،

إلمكانية انقضائها وحلها يف حالة اخنفاض رأمساهلا  املخول له قانونا على أموال الشركة عند تعرضها

                                                           
1 Sabine Dana , Le capital social , Litec, France,1989, p 128.  
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عن احلد األدنى الذي حدده املشرع، من أجل هذا تدخل املشرع لضبط كل العمليات اخلاصة 
  وخاصة ما يتعلق منها بتخفيض رأمساهلا وحتديد حد أدنى له.برأمسال الشركة 

بني رأمسال الشركة وذمتها املالية، خاصة بعد  اخللطحالة  أسباب ضعف هذا الضمان من
انتقاد فكرة رأمسال كضمان للغري من بعض الفقه الذي اعترب رأمسال الشركة جمرد ضمان غري مباشر، 

 الفرنسي اعترب الفقيهفأثريت مسألة حقيقة وجود رأس املال، فوأحيانا خفي غري واضح، 
"François Goré "   ميكن أن تلعب دور الضمان   ضمان اليت  أفضلأن موجودات الشركة هي

الفعلي واحلقيقي للدائنني، ألهنا متثل اجلانب اإلجيابي لذمة الشركة وكل ما متتلكه والذي يكفي ليشكل 
أصبحت محاية الغري عن طريق رأس مال جمرد محاية ومهية نظرا لتعرض  بالتايل .1ضمان مهم للغري

الشركة التجارية لظروف اقتصادية وتغيريات تؤدي للتغري قيمة راس املال، فان املساس بثبات راس 
، من اجل ذلك فان موجودات الشركة حتقق ضمانا أكرب من الضمان جتنبهقد يصعب مال الشركة 

  . 2لغريالذي يوفره راس املال ل
قامت خمتلف التشريعات  دور رأس املال لضمان حقوق الغري بناء عليه ومن اجل دعم  

ما جعل املشرع يتدخل بنصوص آمرة حلماية رأمسال الشركة  هذابه، بوضع آليات حلمايته من املساس 
من تلك التهديدات اليت تضعف دوره، حبيث مل يكتف املشرع بتحديد حد أدنى لرأمسال الشركات، 

يف  قتصادية، أو نتيجة لقرارات قد تتخذاالظروف ال تغري نتيجة هخاصة يف ظل التغيريات اليت تصيب
، بل قام بدعمه عن طريق آليات قانونية مهمة بالنسبة نا الضمامن شأهنا إضعاف دور هذ الشركة

 .للشركة وللغري املتعامل معها
 الشركة املفهوم رأمسالعلى يطغى يتوجب التمييز بني رأمسال الشركة وموجوداهتا حيث  

فيمثل رأمسال الشركة يف كل  القانوني عكس موجودات الشركة اليت يغلب عليها اجلانب احملاسيب،
ما قدمه الشركاء من حصص ومسامهات أثناء تأسيس الشركة أو بعده أثناء حياهتا خالل أدائها 
لنشاطها وعند زيادة رأمساهلا، بينما موجودات الشركة هي كل ما متتلكه يف اجلانب اإلجيابي من 

                                                           
1 François. Goré ,La notion du capital social, èd, Dalloz, France, 1981, p 91.  
2Le Lamy des sociétés commerciales, op. cit, p299. 



الفصل الثاني-الباب األول  
 
 

 
146 

 

األموال اليت تستثمرها واألرباح اليت  ذمتها املالية من أموال داخل الشركة أو ديون لدى الغري، وحتى
 حتققها.

أمهية هذا االلتزام يف كل الشركات  كما أكد على املشرع على ضرورة وجود رأس املالنص 
  .1التجارية مهما كان شكلها وحتى يف شركات األشخاص كقاعدة عامة

 أن يكون رأمساهلاعلى العقد األساسي  املال يفتعيني رأس ب بناء عليه تلتزم الشركة التجارية
، ورغم أمهية هذا الضمان إال أنه ضمان 2حقيقي ال صوري باعتباره ركيزة للشركة وضمان للغري

كما أهنا تقرر الزيادة فيه أو ختفيضه حبسب ما  ،تقوم بالتصرف يف رأس املال الشركةان مبا  نسيب
  .تتطلبه الظروف االقتصادية للشركة

ة وعينية أما احلصة بالعمل فإهنا ال متثل ضمانا يتكون رأمسال الشركة من حصص نقدي
حقيقيا للدائنني لعدم إمكان احلجز أو التنفيذ عليها، فإهنا ال تدخل يف تقدير رأس املال وإمنا متنح 
لصاحبها احلق يف نصيب من األرباح وموجودات الشركة، لذلك منع املشرع هذه احلصة يف شركات 

  ايف للدائنني على خالف احلصص النقدية والعينية.املسامهة فهي ال متثل الضمان الك
الضمان العام مجيع أموال الشركاء، ألهنا كلها ضامنة لديون  شملأما يف شركات التضامن في

الغري، على عكس شركات األموال فالضمان الوحيد فيها يتمثل يف احلصص واملسامهات اليت قدمها 
  .3بعمل، مما ميكن معه تقديم الشركاء حلصة الشركاء

أن أدائها مستقبلي فهي ليست حالة األداء لذلك تها اذ طبيعل احلصة بالعملحظر يرجع 
يتعذر تقوميها، كما أهنا غري قابلة للحجز عليها، فإن خاصية التقديم املتتابع للحصة بالعمل حتول دون 

  .4ركاءتقدميها يف كل الشركات، خاصة شركات األموال اليت تتطلب السداد الفوري حلصص الش

                                                           
و أكثر على المساهمة في من ق.م " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أ 416تنص المادة  1

  نشاط مشترك بتقديم حصته من عمل أو مال أو نقد".
ال يقصد بعبارة رأس المال كضمان للغير أنه تأمين من التأمينات الضامنة للوفاء بالديون إنما هو الضمان العام  2

  المخول للدائن على أموال مدينه.
  .66، ص 2014مصر،  ،دار النهضة العربية ،6ط ات التجارية،سميحة القليوبي،  الشرك 3
  .133أحمد محمد محرز  الشركات التجارية المرجع السابق، ص  4
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ال ميتد هذا احلظر لكل الشركات فشركات األشخاص خيتلف فيها الضمان نظرا ألنه يشمل 
الذمة املالية للشركاء إضافة للشركة، ويرجع ذلك ألن ذمة شركة املسامهة تكون خمصصة للوفاء 

حقوقهم  وجيعل هلم األولوية يف استفاء ،بديون دائين الشركة الذين يقرر هلم املشرع حق على أمواهلا
ذمة  مدون مزامحة غريهم من دائين الشركاء الشخصيني، غري أن دائين شركات التضامن يكون هل

زيادة على الضمان العام على أموال الشركاء الذين يسألون بصفة تضامنية وشخصية  كضمان الشركة
تصلح احلصة ، على عكس شركة املسامهة أين يكون الضمان الوحيد للدائنني هو رأمساهلا ، كما ال 

بالعمل كضمان ألن صاحبها مل يتعهد بتقديم عمله للدائنني ، إمنا تعهد بتقدميه للشركة ولباقي الشركاء 
  .1فقط

من اشرتاط املشرع يف هذه  خالصهإن منع تقديم احلصة بالعمل هو منع ضمين يتم است
من القيمة األمسية  الشركة أن يتم االكتتاب يف رأس املال بكامله، أو على األقل بنسبة الربع

  من القانون التجاري. 596وهذا ما جاء يف املادة  للسهم،
شركة ذات طبيعة خمتلطة  كانت أما احلصص يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة، فباعتبارها

ختضع هلا، فال يسأل الشريك فيها إال يف حدود حصته،  كانت ختضع هلا من حيث األحكام اليت
متثل يف سندات قابلة للتداول، أما بالنسبة للحصة بالعمل  ال كما ال يتم تداول احلصص فيها ألهنا

" جيب أن يتم االكتتاب جبميع  التي تنص: من ق.ت 567فقد منعها املشرع صراحة بنص املادة 
يمتها كاملة سواء كانت احلصص عينية أو نقدية وال جيوز احلصص من طرف الشركاء، وأن تدفع ق

  2أن متثل احلصص بتقديم عمل."
ن لبساطة إجراءاهتا، وقلة وشركة جناحا وأقبل عليها املستثمرلكن بعد أن حققت هذه ال

  .3كلفتها ومنحها احلق للشريك يف إدارهتا مع عدم اكتسابه صفة التاجر بدخوله هلذه الشركة

                                                           
فتات فوزي، نظرات قانونية مختلفة حول نطاق الحصة بالعمل في الشركات التجارية في القانون الجزائري، مجلة  1

  .59، ص 2009العلوم القانونية واإلدارية جامعة جياللي اليابس بلعباس، دار الرشاد للطبع والنشر، العدد السادس،
 2 وذلك قبل تعديل المادة 567 بموجب القانون رقم 15-20 مؤرخ في 30 ديسمبر2015،ج.ر 71،  يعدل ويتمم 

  المتضمن القانون التجاري. 59-57مراأل
  .538ص  2006لبنان  1مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري،  دراسة مقارنة منشورات الحلبي، ط  3
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باعتبارها أكثر شركة استجابة حلاجات  ش.ذ.م.م املشرع بتعديل الكثري من أحكام قام
، فلم تعد تلك الشركة اليت حتتوي على اخلصائص القانونية لكل من املشاريع الصغرية واملتوسطة

يف الشركة ذات  باملسامهة حبصة من عمل املشرع ، فسمحشركات األشخاص وشركات االموال
على ما يلي  اليت تنص 1مكرر من القانون التجاري   567وذلك من خالل املادة  ةاملسؤولية احملدود

:" ميكن أن تكون املسامهة يف الشركة ذات مسؤولية حمدودة تقديم عمل، حتدد كيفيات تقدير قيمته 
وما خيوله من أرباح ضمن القانون األساسي للشركة وال يدخل يف تأسيس رأمسال الشركة" ، فيكون 

اعرتف املشرع بإمكانية وجود احلصة من العمل يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة ،لكنه  بذلك قد
  شدد على أن ال تكون جزء من رأمساهلا.

تعترب هذه اخلطوة تطور كبري من طرف املشرع يهدف من خالله لتشجيع الصناعة والتجارة 
جماهلا يف املشاريع الصغرية  عن طريق السماح باملسامهة بتلك التقدميات الصناعية، واليت جتد

صيغ   2القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيث أوجدواملتوسطة يف اجلزائر، 
ن للمهن اإلنتاجية واحلرفية يستثمار خاصة بعد اجتاه املستثمرطوير االمن أجل ته املؤسسات تأهيل هذ

  تطلب كفاءات متخصصة.والصناعية الصغرية اليت تقوم بأعمال معينة، فهي ت
هذا ما دفع املشرع للسماح للشركاء بتقديم العمل كحصة يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة 
اليت تتخذها املؤسسة الصغرية واملتوسطة كشكل قانوني هلا، ومبا أن الشكل القانوني هلذه املؤسسات 

شركات األشخاص مثل  يتوقف على طبيعة وحجم رأمسال املستثمر فإهنا غالبا ما تتخذ شكل
كأنسب شكل قانوني هلا رغم  حمدودة ةشركة ذات مسؤولي وأ شركة التضامن أو التوصية البسيطة

 .3أهنا من الناحية القانونية ميكن أن تأخذ شكل أي شركة جتارية

                                                           
  القانون التجاري.المتضمن  59-57مراأليعدل ويتمم ،  71،ج.ر 2015ديسمبر 30مؤرخ في  20-15قانون رقم  1
، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة 2017يناير  11المؤرخ في  02-17 القانون رقم 2

  .2017يناير  02والمتوسطة، ج.ر عدد 
ليلى بعتاش،  تبني اآلليات المستحدثة في التمويل ضرورة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ، مجلة  3

الوطني حول " عقود األعمال ودورها في تطوير االقتصاد الجزائري، جامعة بجاية، كلية الحقوق سنة الملتقى 
  .456، ص 2012
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استثنائيا بوجود احلصة بالعمل يف الشركة ذات  1982سنة  يف سمحي كان ي القانون الفرنسي
املسؤولية احملدودة بني الزوجني، حيث عرف القانون الفرنسي تطورا ملحوظا يف جمال التقدميات 
الصناعية، فبعد أن مسح هبذه احلصة يف املقاوالت واحملال التجارية بني األزواج محاية للزوج الذي 

املتعلق بالتنظيمات  2001املؤرخ يف ماي  426-2001يشارك يف هذه املشاريع صدر قانون 
االقتصادية اجلديدة الذي ألغى تلك املقاوالت بني الزوجني، األمر الذي أصبح يدل على إمكانية تقديم 

  .1احلصة من العمل من أي شريك ويف أي شركة
يف  من رأمسال الشركة وهذا ما أكده املشرع اجلزائري كذلك جزءا بالعملاحلصة  ال متثل

مكرر، فيتم إدراج احلصص العينية والنقدية يف جانب اخلصوم من ميزانية الشركة والذي  567املادة 
من خالله يتم حتديد مدى حتقيق الشركة لألرباح واخلسائر، فإذا زادت األصول على اخلصوم كانت 

ة القانونية يف أن هناك أرباح واحلالة العكسية تدل على اخلسارة، فتظهر أمهية رأس املال من الناحي
  الشركاء ال ميكنهم تعديله بالزيادة أو النقصان إال بإتباع إجراءات خاصة.

لذلك خيتلف رأمسال الشركة حسابيا عن موجوداهتا اليت تتمثل يف األموال اليت تتكون منها 
يث ذمة الشركة يف فرتة معينة، سواء كانت هذه األموال منقوالت أو عقارات أو حقوق لدى الغري ح

تتساوى موجودات الشركة مع رأمساهلا عند تأسيسها، لكن تتعرض املوجودات للزيادة أو النقصان 
  بعد نشاط الشركة حبسب ما حتققه من أرباح أو خسائر.

إن كان رأمسال الشركة يعين جمموع احلصص النقدية والعينية عند تأسيسها، فإن موجوداهتا 
تعين جمموع األموال اليت تتكون منها ذمة الشركة وحتدد قيمة موجودات الشركة يف هناية كل سنة 

  .2األرباح واخلسائرمالية عندما تقوم الشركة بعمل اجلرد وامليزانية وحساب 
حلماية رأس املال منذ قيام الشركاء بتقديم احلصص واملشاركات، وشدد  لذلك سعى املشرع

  على ضرورة عدم املساس بثباته واستقراره.

                                                           
فرحة زراوي صالح،  تقديم العمل في الشركات التجارية ، مجلة المؤسسة التجارية، مخبر المؤسسة والتجارة،  1

  .46، ص 2008الجزائر  4جامعة وهران، إبن خلدون للنشر والتوزيع، عدد 
  43عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية،  المرجع السابق ص  2
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  ت القانونية اليت تضمن وجود رأمسال.الفرع الثاني: اإلجراءا

دية او مسامهات كانت املسامهات تتنوع من حيث موضوعها اىل مسامهات عينية أو نق إذا
بالعمل، فهي تتنوع كذلك من حيث طرق تسديدها من الناحية العملية، فهناك مسامهات تسدد 
خالل حياة الشركة وهي املسامهات بالعمل، وهناك مسامهات يتصور الوفاء هبا كال عند تأسيس 

بالعني أو الشركة، أو جزئيا على أن يسدد املساهم ما تبقى منها يف وقت الحق وهي املسامهات 
وال  ، اما املسامهات العينية فتخضع ملبدأ التسديد الفوريحمل االلتزام فيها قابل لالنقسام ألنبالنقد، 

 .1تأسس الشركة قبل تسديدها بكاملها، مت تكريس هذا املبدأ محاية للغري
يم احلصص بإجراءات أحاط املشرع بغرض محاية رأمسال الشركة عملية االكتتاب وتقد

  جزء منه. عتبارها والالشركة تم إدخاهلا يف رأمسال كي يملزمة لوشروط 
فعند تقديم احلصة النقدية لشركة جتارية ألزم املشرع بأن يتم تقديم ما تعهد به الشريك يف 
امليعاد املتفق عليه، ويف حالة عدم قيامه بتنفيذ التزامه فإنه يعوض الشركة والغري عن كل ضرر يرتتب 

رأس املال املبينة يف القانون األساسي أمهية كبرية لذلك، فيجب االلتزام بوجود لقيمة ف، 2عن ذلك
تلك القيمة نظرا ألهنا تبني الوضعية املالية للشركة جتاه الغري، وهي القيمة اليت يعتمد عليها الغري يف 

  تعامله مع الشركة.
مهة فعلى املؤسسني القيام أما بالنسبة لعملية االكتتاب يف الرأس املال االجتماعي لشركة املسا

بإجراءات خاصة، حيث يتم إثبات االكتتاب يف بطاقات تتضمن املعلومات اخلاصة بالشركة وأمهها 

                                                           
 1 محمد فال  الحسن ولد امين، المساهمات العينية في الشركات التجارية ،دراسة مقارنة، ط 1،المؤسسة الجامعية 

.144،ص 2009للدراسات والنشر  التوزيع،لبنان،  
حصة الشريك مبلغا من النقود يقدمها للشركة ولم يقدم هذا المبلغ ففي هذه  من ق.م " إذا كانت 421تنص المادة  2

  الحالة يلزمه التعويض ".
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، وجيب أن يكتتب رأس املال بكامله وتكون األسهم النقدية حمررة عند االكتتاب 1مبلغ رأس املال
   .2سنوات 05 يتجاوز ال أجل يف الباقي وفاء ويتم اإلمسية قيمتها من األقل على ¼بنسبة 

يتم حترير احلصص مباشرة سواء كانت نقدية أو عينية ألن حترير احلصص إجراء ال ميكن 
يؤكد عملية تنفيذ  نظرا ألنه ،على ان تسدد على األقل ربع قيمتها االمسية فصله عن االلتزام بتقدميها

نظرا ألن الضمان املتمثل يف رأس املال ال يكون له أي أثر إال بعد القيام بتحرير احلصص، وذلك  االلتزام
من القانون التجاري  567من القانون التجاري بالنسبة لشركة املسامهة، واملادة  597حسب املادة 

  ركات.الشيف باقي  فوريا، وحترر احلصة النقدية 3بالنسبة للشركة ذات املسؤولية احملدودة
حيث يسمح هذا اإلجراء بالتأكد من إرادة الشركاء يف إنشاء الشركة، واألهم يف إجراء 

  .4حترير احلصص هو أنه مينع الشركاء من القيام بإنشاء شركة ومهية
يقتضي تسديد املسامهة نقل احلق من ذمة املساهم اىل الذمة املالية للشركة التجارية، فاذا 

احلق فانه تستحيل مسامهته، اذ ال جند أية قاعدة قانونية  تنظم حالة كان املساهم ال ميلك ذلك 
، ال جندها تتماشى 5مسامهة الشريك مبلك الغري، وبالرجوع للقواعد العامة اليت حتكم بيع ملك الغري 

الذي مع خصوصية عملية املسامهة حبصة يف شركة جتارية، من حيث خضوعها للتسديد الفوري 
يستلزم نقل احلق عند املسامهة اىل الشركة وقت تأسيسها، أي أن إجازة املالك احلقيقي أو اكتساب 

توقيع العقد التأسيسي، فال ميكن تأجيل انتقال امللكية، وميكن هلذه وقت امللكية جيب أن يقعا 

                                                           
متضمن تطبيق أحكام  1995ديسمبر  23المؤرخ في  438 -95من المرسوم التنفيذي رقم  04تنص المادة  1

تتاب ما يأتي: ..... مبلغ رأسمال الشركة القانون التجاري المتعلق بشركات المساهمة والتجمعات: " يبين في بطاقة االك
  الذي يكتتب به".

¼ من ق.ت:" يجب أن يكتتب رأس المال بكامله وتكون األسهم المالية مدفوعة عند االكتتاب بنسبة  596المادة  2
  على األقل من قيمتها اإلسمية."

 59-75ل والمتمم للقانون رقم ، المعد2015ديسمبر  30المؤرخ في:  20-15من القانون رقم  567تنص المادة  3
المتضمن للقانون التجاري على:" يجب أن توزع الحصص بين الشركاء في القانون األساسي للشركة وأن يتم االكتتاب 

بجميع الحصص من طرف الشركاء، وأن تدفع قيمتها كاملة فيما يخص الحصص العينية، يجب أن تدفع الحصص 
لغ رأس المال التأسيسي، ويدفع المبلغ المتبقي على مرحلة واحدة أو عدة مراحل مب 1/5النقدية بقيمة ال تقل عن خمس

  سنوات من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري". 05بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها 
4Jean. Calais. Auloy, et Jean Louis River langues, Capital social , tome 2 , 2éme 
éd, Dalloz, France , 1970, p 07. 
 5 تنص المادة 397 من ق. م " ال يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المبيع ولو اجازه المشتري"، وتضيف 

" اذا اقر المالك البيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزا في حق المشتري". 398المادة   
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 حالة املسامهة ان تكون صحيحة وذات طابع جدي اذا كان مؤسسو الشركة ذوي نية حسنة، يف
عدم علمهم بأن العني مملوكة من قبل الغري، وكانت تلك العني منقوال ويف حيازة الشركة وتستغله 

 1ملصلحتها
ق شخصي أي دين يف ذمة الغري، فإنه ميكنه ذلك يف حلأما بالنسبة إلمكانية تقديم الشريك 

يستلزم املشرع القيام  يف شركة املسامهة واملسؤولية احملدودة أين لكنه غري جائزشركات األشخاص 
بتحرير احلصص واالكتتاب بربع ما تعهد به الشريك، ويف حالة وجود هذا النوع من احلصص فإن 

، ويكون الشريك مسؤول الديوناحلصص باعتبارها ضي إال إذا مت استفاء هذه التزام الشريك ال ينق
 ضمان احمليل حلقهعلى واألجل، ء مبا تعهد به عند حلول عن تعويض الضرر يف حالة عدم قيامه بالوفا

للقواعد العامة، وإىل جانب ذلك ضمان يسر احملال عليه وقت وجود احلق احملال وقت االتفاق طبقا 
االتفاق ومستقبال وقت استحقاق الدين، محاية رأمسال الشركة عند تأسيسها وضمانا حلقوق الغري 

  .2من انقضاء الشركة قبل بداية عملها
أمهية كبرية نظرا الرتباطه باكتساب الشركة  أ التسديد الفوري للحصص العينية بديكتسب م

التجارية لشخصيتها املعنوية وتكوين ذمتها املالية املستقلة اليت متثل الضمان العم لدائنيها وليس لدائين 
إجراءات خاصة لتقديم هذه احلصص عن طريق إلزام الشركة  املشرع فرضلذلك الشركاء فيها، 

ة اذ ال ميكن السماح بتأخري تقديم املسامهة العينية واحلقيقي للحصص العيني ر الصحيحرورة التقديبض
واخضاعها إلجراءات التقويم من جهة أخرى، فاذا كان املبدأ االخضاع للتقويم الصحيح يهدف ملنع 

  .3التحايل فان مبدأ التسديد الفوري يرمي ملنع ومهية املسامهة بالعني
عن طريق خبري يتوىل حتديد قيمتها ليتم إدخاهلا يف رأمسال ر احلصة العينية تقديتم جيب أن ي

تنص  ،ولدائنيها ذي يرتب أضرارا للشركةالشركة، وذلك للتأكد من عدم املبالغة يف تقديرها، األمر ال
من القانون التجاري:" يقع تقدير احلصص العينية على مسؤولية مندوبي احلصص ويوضع  601املادة 

                                                           
  1 محمد فال الحسن ولد امين، المرجع السابق، ص 191.

، 2008أكرم ياملكي، القانون التجاري ، الشركات، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط اولى، األردن  2
  .27ص 

  3 محمد فال الحسن ولد أمين، المرجع السابق ص 148.
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لتقرير املودع لدى املركز الوطين للسجل التجاري مع القانون األساسي حتت تصرف املكتتبني مبقر ا
، بل أوجب االستعانة يف شركة املسامهة الشركة "، فلم يكتف املشرع بضرورة تقدير احلصص العينية

  .1خببري أو مندوب للحصص العينية الذي يقوم بوضع تقرير حتت تصرف الشركاء
االجراء بضمان الشفافية للدائنني يف التعامل مع رأس مال الشركة التجارية خاصة يسمح هذا 

اما احلصة العينية على وجه االنتفاع فإهنا ال  اذا تعلق االمر بتقدير القيمة احلقيقية للحصص العينية،
تندرج ضمن رأمسال الشركة التجارية ألهنا ال تندمج ضمن راس املال حتى تكون وسيلة حلماية 
الغري ، هذا ما يعفيها من اخلضوع هلذه القواعد القانونية  الصارمة، لكن هذا ال  يعين عدم خضوع 
هذه احلصة ملبدأ عدم املساس براس املال، حيث ال جيوز للشريك ان يسرتد بأي شكل من االشكال 

مهة هو حق حق االنتفاع احملال اىل الشركة، و ال يسري املبدأ على العني ذاهتا ، الن حمل املسا
االنتفاع وليس حق ملكية العني ذاته،  لذلك فان خضوع املسامهة بالعني ملبدأ ثبات راس املال ال 
خصوصية له عن باقي احلصص املقدمة و بالتحديد احلصص النقدية، ألهنا ال ختضع ال ختضع له 

املساس برأس  بوصفها مسامهة عينية بل بوصفها قيمة مالية نقدية، وان  اهم عنصر يف مبدأ عدم
  . 2املال هو عدم إمكانية اسرتجاع احلصة من قبل من ساهم هبا وال من قبل بقية الشركاء

باالستعانة خببري  املشرع بالزام الشركة لم يكتفف ، الشركة ذات املسؤولية احملدودةأما يف
إمنا اعترب كل الشركاء الذين قاموا باالشرتاك يف تقدير احلصص مسؤولون بالتضامن  العينية للحصص

سنوات، وهذا ما جاء به املشرع يف املادة  05جتاه الغري عن ذلك التقدير املبالغ فيه، وذلك ملدة 
  .3من القانون التجاري 568

شركاء بأداء الفرق جاز هذا ويبقى االلتزام قائما رغم التنازل عن احلصة، وإذا ألزم أحد ال
له الرجوع مبا دفعه على مقدم احلصة العينية، أما إذا كان هذا األخري معسرا أجاز ملن وفى الرجوع 

                                                           
  .637هاني محمد دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق، ص  1

  2 محمد فال الحسن ولد امين، المرجع السابق، ص 216 و 217.
من ق.ت " تحرر قيمة الحصص العينية تحت مسؤولية المندوب المختص بالحصص ......  568تنص المادة  3

سنوات تجاه الغير عن القيمة المقدرة للحصص العينية التي قدموها عند  05ويكون الشركاء مسؤولين بالتضامن مدة 
  التأسيس.
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تقتضيه أحكام التضامن، ويلتزم على باقي الشركاء كل بقدر حصته يف رأمسال الشركة، نظرا ملا 
  .1فيل املتضامنركز الكالشركاء بضمان الزيادة على سبيل التضامن ويكون مركزهم هو م

مل يقرر املشرع املسؤولية التضامنية إال بالنسبة للشركاء مستثنيا بذلك كل األشخاص حتى 
العينية، على عكس ما  مندوبي احلصص ووإن سامهوا يف ذلك التقدير املبالغ فيه، مثل املسريين 

فعلت بعض التشريعات مثل املشرع اللبناني الذي ألزم كل من مقدمي احلصص املبالغ يف تقديرها 
  .2واملسريين واخلرباء الذين قاموا بذلك التقدير باملسؤولية التضامنية جتاه الغري

دد كاء اجلمن القانون التجاري أن املشرع قد استثنى الشر 568من خالل املادة يتضح لنا 
، حيث ال يسأل إال أصحاب احلصص العينية أثناء التأسيس، على املنضمني للشركة بعد تأسيسها

عكس حالة الزيادة يف رأمسال الشركة ذات املسؤولية احملدودة عن طريق حصص عينية ، حيث 
تبوا من القانون التجاري " يكون مديرو الشركة واألشخاص الذين اكت 574نص املشرع يف املادة 

بزيادة رأمسال مسؤولني بالتضامن مدة مخس سنوات جتاه الغري بقيمة التقدمات العينية" ، وهنا أشار 
املشرع ملسؤولية املسريين يف حالة التقدير غري الصحيح للحصص العينية يف حالة الزيادة يف رأس املال 

  عن طريق حصص عينية.
املا مل يشاركوا يف هذه العملية، وهذا ما أما بالنسبة للشركاء اجلدد فال مسؤولية عليهم ط

ق هذه املسؤولية فعله املشرع الفرنسي كذلك بالنسبة لعملية التقدير للحصص العينية فيما خيص نطا
   من حيث األشخاص.

جاء به املشرع اجلزائري الذي جعل الشركاء  عمالكن مع ذلك فإن مضمون االلتزام خمتلف 
أصحاب احلصص العينية مسؤولون جتاه الغري عن قيمة احلصص املصرح هبا، وألزم الشركاء عند 

 .مل حيدد حاالت وجود تلك املبالغة، وعام املبالغة يف التقدير بشكل
لة يف إمهال االستعانة تلك املسؤولية يف حاالت معينة، واملتمثقيام املشرع الفرنسي  قرربينما  

خببري احلصص، وحالة قيام الشركاء مبخالفة التقدير الصحيح الذي جاء به خبري احلصص، وهذا ما 
                                                           

  .461كات التجارية، المرجع السابق، ص محمد فريد العريني، الشر 1
  .638هاني محمد دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، المرجع السابق ، ص  2
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تقوم مسؤولية الشركاء يف تلك احلالتني عندئذ  ،1من القانون التجاري الفرنسي 9-232جاء يف املادة 
   الصحيح.وال يكون عندئذ خبري احلصص مسؤول عند قيامه بالتقدير 

مل يتطرق املشرع اجلزائري هلذه املسالة، حيث أشار حلالة املبالغة يف التقدير دون حتديد نطاق 
هذه املسؤولية، اليت قررت من قبل املشرع إلعادة الفرق بني القيمة احلقيقية للحصة والقيمة املصرح 

  .2زيادة بالتضامنهبا يف العقد التأسيسي ضمانا للدائنني، فيلتزم الشركاء بأداء تلك ال
كما أن عبئ إثبات تلك املبالغة يقع على الدائن الذي يثبت ان املبالغة يف التقدير قد وقعت 
أثناء تأسيس الشركة، فالضمان ال يشمل حالة اخنفاض قيمة احلصة بعد ذلك، هلذا حدد املشرع 

  .3مدة هذه املسؤولية ومل جيعلها متتد لغاية انتهاء الشركة
من القانون التجاري ان املشرع قد ضيق من نطاق الضمان  568نالحظ من خالل املادة 

املتمثل يف التضامن، ومل يلزم إال الشركاء كأنه ذلك الضمان الذي يقدمه البائع للمشرتي عندما يضمن 
يضر الشريك وجود احلصة خالية من كل العيوب اليت جتعلها غري قانونية وغري مطابقة حلقيقتها مما 

  .4مبصلحة الغري
مل يكتف املشرع بتقرير املسؤولية املدنية يف حالة وجود مبالغة يف تقدير احلصة العينية، حيث 

من القانون التجاري  800عاقب كل شخص قام باملشاركة يف عملية التقدير املبالغ فيه فتنص املادة 
دج  200.000إىل دج  20.000" يعاقب بالسجن ملدة سنة إىل مخس سنوات وبغرامة مالية من 

هاتني العقوبتني فقط: كل من زاد حلصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها احلقيقية عن طريق أو بإحدى 
 الغش".

                                                           
1 Art n 223-09 du c. c. f « lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou 
lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux 
apports, les associes sont solidairement responsables pendant cinq ans à l’égard 
des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la 
société ».   

  .551مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، المرجع السابق، ص  2
  166نادية فضيل،  الشركات التجارية، المرجع السابق، ص  3

4 Françis. Lemenier , Sociétés à responsabilité limitée  , Delmas,2éme éd, France 
,2001, p 104.   
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خالفا للمسؤولية املدنية فإن املشرع هنا قد وسع نطاق املسؤولية اجلنائية من حيث 
كل من املسريين والشركاء األشخاص اخلاضعني هلذه العقوبة، حيث مل حيدد املسؤول جنائيا وجعل 

مهما كانت صفتهم وحتى كل مندوب للحصص العينية مسؤول جنائيا يف حالة الزيادة لقيمة احلصة 
العينية، ويظهر هنا الركن املادي يف ارتكاب فعل املبالغة يف التقدير، والركن املعنوي املتمثل يف ارتكاب 

   صص كضمان للغري.الفعل عمدا بقصد الغش لزيادة قيمة رأس املال املخ
غري  كانت إذااال  احلصة العينية التزام الشريك بتقديم ال يتحققاىل جانب هذه احلماية فانه 

ال يستلزم التسديد الفوري للحصة العينية أن تكون العني ذات قيمة ف  1مثقلة بأعباء ديون أو رهون
اء، لذلك تعترب ومهية كل مالية فحسب، بل جيب ان تكون خالصة مما قد ينقص من قيمتها من أعب

مسامهة مبال مثقل بالديون، ألنه ال يفيد شيئا يف زيادة ضمان حقوق الغري، أما إذا كانت املسامهة 
مرهونة فيجب أن تكون جدية أي ال تكون قيمة الدين أكرب من قيمة العني اذ جيب مراعاة القيمة واال 

 .2اعتربت املسامهة ومهية يف هذه احلالة
وضمانا  ،اية لرأمسال الشركةمح املال مبثابةلرأس  تدخل املشرع بفرض حد أدنىيعترب كما  

دائنني وتقييدا حلرية الشركاء يف اختاذ القرارات اليت تؤدي خلفض رأس مال الشركة، خاصة لا حلقوق
يف شركات األموال اليت ال يكون للغري فيها إال رأس مال الشركة كضمان، لذلك فإن حتديد احلد 

ماليني دينار  05األدنى لرأمسال الشركة يعترب محاية مهمة فنجد املشرع يف شركة املسامهة حيدده ب 
  .3على األقل يف حالة اللجوء لالدخار العلين، ومليون دينار يف حالة التأسيس العادي

جاري أما بالنسبة للشركة ذات املسؤولية احملدودة فتم إلغاء هذه احلماية بعد تعديل القانون الت
لتلغي احلد األدنى لرأمسال هذه الشركة فسمح ،4املعدلة واملتممة  566مؤخرا حيث جاءت املادة 

   لتقيد حبد أدنى معني لرأس املال.املشرع من خالل ذلك بإنشاء شركة ذات مسؤولية حمدودة دون ا
                                                           

  .178نادية فضيل، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص  1
  2  محمد فال الحسن، المرجع السابق، ص 219.

ماليين دينار إذا لجأت  05من ق.ت:" يجب أن يكون رأسمال الشركة المساهمة بمقدار خمسة  594مادة تنص ال 3
  الشركة العلنية لالدخار ومليون دينار في حالة المخالفة.

المتضمن ق.ت " يحدد رأس مال الشركة ذات  59-75المعدل لألمر  20-15من القانون رقم  566المادة  4
  رية من طرف الشركاء في القانون األساسي للشركة....".المسؤولية المحدودة بح
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يبدو أن املشرع وهبدف تبسيط إجراءات هذه الشركة وتشجيع املستثمرين لتأسيسها قد 
أضعف هذا الضمان الذي يلعب دورا مهما يف محاية مصلحة الغري خاصة أن الشركاء يف هذه 
الشركة حتدد مسؤوليتهم حبسب احلصة املقدمة، وال تكون مسؤوليتهم مطلقة أو تضامنية مثل 
شركات األشخاص اليت يربر عدم حتديد املشرع حلد أدنى لرأس املال فيها بأن املسؤولية للشركاء 

  خصية وتضامنية، واليت يكون فيها للغري ذمة الشركاء إىل جانب ذمة الشركة للتنفيذ عليها.فيها ش
بعد أن ألغى املشرع إلزام الشركة ذات املسؤولية احملدودة باحرتام حد أدنى لرأس املال، ألزم 

ال من مبلغ رأس امل 1/5الشركاء بتحديد قيمته يف القانون األساسي، ومسح للشركاء بدفع اخلمس 
سنوات بأمر من مسري الشركة،  05التأسيسي على األقل على أن يدفع باقي املبلغ يف مدة أقصاها 

  من القانون التجاري. 567وذلك ما جاء يف املادة 
إن اعتبار رأس مال الشركة التجارية ضمان أساسي للدائنني يعترب أمر مبالغ فيه يف هذه 

س املال يف معظم الشركات التجارية باستثناء الشركات احلالة، فلم يعد املشرع حيدد حد أدنى لرأ
اليت يسأل فيها الشركاء شخصيا وتضامنيا عن الديون، واليت ميكن عدم تقييدها برأس مال معني 
فإن إلغاء احلد األدنى لرأس املال يضعف الضمان خاصة بعد مساح املشرع بأن يتم حترير املبالغ 

   سيس الشركة.يف مدة ممتدة بعد تأ واحلصص كاملة
لكنه ضمان غري واضح له قيمة  امهم اهلذا السبب مت اعتبار رأس مال الشركة ضمان

 رأمسالحسابية نظرية ثابتة ال تتغري حتى بعد استثماره وهو ضمان غري مباشر، كان ميكن اعتبار 
فلم يشرتطه إال إلثبات  غري فعاال اقدميا ضمان أساسي، لكن حاليا جعل منه املشرع عنصرالشركة 

نية االشرتاك، ولتحديد حقوق الشركاء واملسامهني كحق التصويت وسلطات أخرى يف الشركة 
كل  حيث اصبحت ،مفهوم الضمان العام للدائنني يف الشركة التجاريةبعد تغري التجارية، خاصة 

رأس املال واحلصص مل ، و أصبح الضمان ال يشأصول الشركة وممتلكاهتا ضامنة لديوهنا جتاه الغري
 .1فحسب بل كل أموال الشركة املقدمة

                                                           
1 Bastien. Brignon, L’actif social , collection de l’institut de droit des affaires, 
France, 2009, p 246.  
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ثباته أمر مهم للشركة وللغري فحمايته من التأثريات وان أهم ما مييز رأس املال أنه مبلغ ثابت 
والتغيريات اليت قد تصيبه تساعد على بقائه ثابتا، هلذا تدخل املشرع حلمايته ولو مل حيدد له حد 

 اته ال متنع الشركاء من تغيريه ما يؤدي للمساس مببدأ ثبات رأس املال.أدنى، خاصة أن مسألة ثب
  

يتمثل رأس املال يف تلك القيمة األصلية موع احلصص النقدية والعينية، وهو ال يكشف 
شركة أو أموال وحده عن الوضع املايل للشركة ألن الشركة قد حتقق أرباحا يقتطع منها احتياطي ال

،وهو  الستثمارها واليت تدخل ضمن موجودات الشركة مبا فيها رأس ماهلا اليت تكون أصول الشركة
، إال أن أصول الشركة   "social Actif"او الضمان احلقيقي للدائنني أو ما يسمى ب "الضمان العام"

 ليست ثابتة فقد يصيبها الكثري من التغيريات نتيجة لتغيري أوضاع الشركة اقتصاديا فقد تتزايد
املوجودات وقد تنقص، لذلك فإن رأس املال يبقى الضمان األكيد ألنه ال جيوز املساس به ، حيث 

تقاص منه ، فيجب على الشركاء ال يتم ختفيضه إال بشروط وال ميكن توزيعه على الشركاء أو االن
االحتفاظ مبوجودات ال تقل قيمتها عن قيمة رأس املال احملدد يف القانون األساسي وهذا ما يسمى 
"مببدأ ثبات رأس املال" ، ويعرب عن مبدأ إثبات رأس املال حسابيا بقيد مبلغ رأس املال يف خصوم 

  .1امليزانية
ض الشركة وضمانا لدائنيها، وال ميكن املساس به جيب أن يظل رأس املال ثابتا خلدمة أغرا

حتى تنقضي الشركة وينتج عن هذا املبدأ نتائج مهمة تتمثل يف منع املساس برأس املال عن طريق 
ختفيضه إال بإتباع اإلجراءات اخلاصة بتخفيض رأس املال، ويف حالة عدم إتباع تلك اإلجراءات فال 

، إىل جانب عدم جواز اقتطاع جزء من رأس املال وتوزيعه حيتج بذلك التخفيض على دائين الشركة
على الشركاء يف صورة أرباح، وإن حدث ذلك يعترب توزيع ألرباح صورية جيوز حينها للدائنني املطالبة 

  .2بإعادهتا للشركة ولو مت ذلك التوزيع حبسن نية
                                                           

  .281مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  1
  .38، ص 0072صفوت بهنساوي،  الشركات التجارية دار النهضة العربية، مصر  2
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حق مباشر على  كما ميكن للدائنني مطالبة الشركاء بالوفاء حبصصهم مباشرة ملا هلم من
رأس مال الشركة، ومينع على الشركاء اسرتداد حصصهم املقدمة إال بعد انقضاء الشركة وحلها 

بدأ ثبات رأس املال الذي يساعد على وجود الثقة من مب عمالالديون وتصفيتها، وبعد تسديد 
  .1الدائنني جتاه الشركة

فلدراسة مبدأ ثبات رأس املال البد من اإلشارة حلماية الغري أثناء ختفيض رأمسال الشركة 
 ظر االقتطاع من رأس مال الشركة التجارية (فرع ثاني).تناول مبدأ حالتجاري (فرع أول)، ثم 

 
 .التجارية الفرع األول: محاية الغري أثناء ختفيض رأس مال الشركة

يعين استحالة تغيريه فيمكن تغيريه إما بالزيادة أو عن طريق إن مبدأ ثبات رأس املال ال 
ختفيضه وتعديل القانون األساسي للشركة، فإن هذا املبدأ مينع املساس برأس املال إال يف حاالت 
معينة وبإجراءات معينة تضمن وجوده حتى وإن اختفت موجودات الشركة بعد اخلسارة، وتزداد 

ات املسؤولية احملدودة وشركة املسامهة، حيث تكون الشركة املدين أمهية هذا املبدأ يف الشركة ذ
 .2الوحيد جتاه الدائنني الذين ال ميكنهم التنفيذ على أموال الشركاء

إن ختفيض رأس مال الشركة ميكن حدوثه لكن بإجراءات وشروط وضعت حلماية الغري، 
طريق اجلمعية العامة وفقا لشروط ويتم ختفيض رأس املال يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة عن 

 الشركة مال رأس ¾تعديل القانون األساسي الذي يعدل مبوافقة أغلبية الشركاء اليت متثل ثالث أرباع 
  ، أما الشروط األخرى لتخفيض رأس املال فتتمثل:3ذلك خالف التأسيس عقد يقض مامل

  شروط ختفيض رأس املال. -أ
الشرط الشكلي: إن قرار مجعية الشركاء بتخفيض رأس مال الشركة يؤدي لتعديل العقد  -1

التأسيسي أي حتديد قيمة جديدة ختتلف عن قيمة مبلغ رأس املال احملددة يف العقد التأسيسي ، ومل 

                                                           
1 Bastien brignon. , op,cit , p 246. 
2 Maurice Cozian , Alain Viandier, Droit des sociétés ,op.cit., p 140. 

  من ق.ت. 586هذا ما نصت عليه المادة  3
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قيق خفض رأس حت يتم ثم الشركاء ¾اختاذ القرار بأغلبية حيدد املشرع هنا إجراء معني حيث يتم 
ال والتعديل بنفس الطريقة اليت يعدل هبا العقد التأسيسي عن طريق تسجيله ونشره ، ويعاقب امل

املشرع القائمون بإدارة الشركة التجارية الذين مل يقوموا بنشر قرار ختفيض رأس املال يف النشرة الرمسية 
من القانون التجاري ، فيجب إعالم الغري  03فقرة  827لإلعالنات القانونية ، وهذا ما جاء يف املادة 

هبذا القرار حتى يتخذ اإلجراءات الالزمة حلماية حقوقه ،لذلك فإن ختفيض رأس مال الشركة 
  التجارية ال يكون صحيحا إال إذا مت نشره وإعالم الغري به.

ال ميكن ختفيض رأس مال الشركة عن طريق خفض احلد األدنى : الشروط املوضوعية -2
يفرضه املشرع خاصة بالنسبة لشركة املسامهة ألهنا تنتهي ويتم حلها بسبب اخنفاض رأمساهلا  الذي

  .1عن احلد األدنى وحتل الشركة ذات املسؤولية احملدودة لنفس السبب
، ألنه يف حالة تراكم 2أهم قيد إلجراء التخفيض لرأس مال الشركة هو أال يكون مربرا خبسائر

خنفاض رأمساهلا عما هو حمدد يف قانوهنا األساسي، أو ما هو حمدد خسائر الشركة وأدى ذلك ال
يف القانون فإنه يتم حلها وتصفيتها، لكن ميكن أن تقوم الشركة خبفض رأمساهلا دون أن يؤدي ذلك 

   اليت ال يكون فيها نتيجة خلسارة.النقضائها، حيث مسح به املشرع للشركة يف احلالة 
أعماهلا ونشاطاهتا أن تقرر خفض رأس املال ألسباب معينة غالبا ميكن للشركة أثناء قيامها ب

ما تتعلق باضطراب وضعها املايل، حيث أنه من النادر جدا أن تقوم شركة ذات وضع مزدهر من 
الناحية املالية باختاذ قرار ختفيض رأمساهلا ،وتكون الشركة مضطربة ماليا عندما تصاب خبسائر 

رباح فتقوم بالتوقف عن توزيع األرباح على الشركاء، وتقرر خفض رأس مهمة أو تتوقف عن حتقيق األ

                                                           
رأس مال الشركة يجب ¾ من ق.ت " وفي حالة خسارة  589بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة تنص المادة  1

على المديرين استشارة الشركاء للنظر في قرار حل الشركة وإذا لم يستشر المديرون الشركاء أو لم يتمكن الشركاء 
  من المداولة على الوجه الصحيح جاز لكل من يهمه األمر أن يطلب حل الشركة أمام القضاء".

تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل من ق.ت ".. ال يجب أن يكون  594أما بالنسبة لشركة المساهمة تنص المادة 
  ...وفي غياب ذلك يجوز لكل معني باألمر المطالبة قضائيا بحل الشركة".

  من ق.ت:" إذا قررت الجمعية تخفيض رأس المال دون أن يكون ذلك مبرر بخسائر ......" 775تنص المادة  2
خفيضا في رأس المال دون وجود مبرر من ق.ت:" إذا صادقت الجمعية العامة على مشروع يتضمن ت 713المادة     

  للخسائر".
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املال وذلك قبل أن تعجز كليا عن دفع ديوهنا، قد حيدث ذلك بسبب التقدير املبالغ فيه للحصص 
  العينة وعندما تقوم الشركة بتصحيح مبلغ رأس املال تفقد الكثري من قيمته.

الشركاء بعد أن ترفض إحالتها لشخص أجنيب  كما ميكن أن تقوم الشركة بشراء حصة أحد
، أو توافق على انسحاب أحد الشركاء فتفقد بذلك بعض األموال املخصصة له كأرباح، 1عن الشركة

أو تقوم بتخفيض عدد األسهم وهي أكثر طريقة تستعملها الشركة خلفض رأمساهلا إىل جانب تعديل 
  .2القيمة اإلمسية للحصص

يام الشركة بتخفيض رأمساهلا وعملية شراء الشركة ألسهمها، حيث جيب هنا أن منيز بني ق
يتم اقتطاع جزء من االحتياطي لشراء األسهم فتصبح الشركة مدينة لنفسها ، ميكن أن تقوم الشركة 
هبذه العملية لكن يف حالة عدم ارتباط ذلك باخلسائر ، حيث تقوم الشركة بشراء حصصها لتخفيض 

، اعترب 3ة ، فيتم إلغاء بعض احلصص أو األسهم عن طريق تلك العمليةنتيجة اخلساررأس املال 
من القانون التجاري " حيظر شراء الشركة حلصصها  575باطلة بالرجوع للمادة املشرع  هذه العملية 

  اخلاصة غري أنه جيوز للجمعية اليت قررت التخفيض من رأس املال من دون تربير ذلك خبسائر."
ان ختفيض رأس املال عن طريق شراء الشركة ألسهمها جائز إال إذا كان بسبب الوقوع يف 

من القانون التجاري:" حيضر على الشركة االكتتاب ألسهمها اخلاصة  714اخلسائر كما تنص املادة 
وشرائها إما مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف بامسه اخلاص حلساب الشركة، غري أنه جيوز للجمعية 

امة اليت قررت ختفيض رأمسال غري املربر للخسائر أن تسمح لس اإلدارة بشراء عدد معني من الع
األسهم قصد إبطاهلا"، ويطبق نفس املنع يف شركة التوصية باألسهم إال إذا قامت به الشركة بغرض 

  .4إبطال أو إلغاء بعض األسهم

                                                           
من ق.ت:" إذا امتنعت الشركة عن قبول اإلحالة يتحتم على الشركاء في أجل ثالثة أشهر اعتبارا  571تنص المادة  1

  من االمتناع أن يشتروا أو يعملوا على شراء الحصص بالثمن الذي يقدره خبير معتمد."
2 Deen, Gibirila, op, cit , p 98-99    
3 Brune petit , Droit des sociétés,5émé éd, Lexis- Nexis , France, 2010, p 229. 

:" تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة باستثناء 3ثالثا فقرة  715تنص المادة  4
على الشركات التوصية باألسهم مادامت تتطابق مع األحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا  673إلى  610المواد 

  الفصل." 
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قيام الشركة التجارية  يف قرار حملكمة استئناف فريساي بفرنسا رفض القاضي تكييف
بتخفيض رأمساهلا عن طريق شرائها ألسهمها على أساس أنه عمل من أعمال التسيري ملصلحة 

  .1الشركة، نظرا لقيام الشركة بإلغاء األسهم بعد خسارهتا
  .ة التجارية يف معارضة ختفيض رأس مال الشركحق الغري -ب

إن ختفيض الشركة لرأمساهلا حتى يف حالة قيامها به دون وجود خسارة يعترب إضعاف 
للضمان املخول للغري جتاه الشركة، لذلك فقد منح املشرع لدائين الشركة حق معارضة التخفيض 

 حلقأشارت من القانون التجاري اليت  575حتى غري املربر باخلسارة، هذا ما نصت عليه املادة 
 رفع معارضة يف أجل شهر من يوم إيداع حمضر املداوالت مبكتب ضبط احملكمة بالنسبة الدائنني يف

للشركات ذات املسؤولية احملدودة، ونفس احلكم بالنسبة لدائين وممثلي أصحاب األسهم يف شركة 
  من القانون التجاري. 713املسامهة حسب املادة 

تصرف الشركة املتمثل يف ختفيض رأس  ال يكون من حق الدائنني املعارضة إال إذا مت إثبات
املال، وال يشرتط أن يقرتن خبسارة ألنه يف هذه احلالة يعترب التخفيض باطال باعتباره حمظور على 

بالتخفيض وبعد إيداع حمضر املداوالت الشركة القرار  جرد اختاذمب هفإنالشركة القيام به، لذلك 
يوما من  30 أن يعارضوا ختفيض رأس املال يف أجل باملركز الوطين للسجل التجاري من حق الدائنني

  عملية اإليداع.
إن احلق يف املعارضة إجراء احتياطي يقوم به الدائنني محاية حلقوقهم يف رأمسال الشركة يكون 
هبدف وقف عملية التخفيض ،اليت ال تقوم هبا الشركة إال بعد صدور قرار من القاضي بشأن 

لتخفيض لرأس املال أي أثر على حقوق الغري ، وإن وضعية دائين املعارضة كي ال يكون لذلك ا
الشركة ليست متطابقة لكل الدائنني ألن الدائنني الذين تعاقدوا مع الشركة بعد ختفيض لرأس ماهلا 
ال يتأثرون بذلك القرار وخاصة أهنم تعاقدوا مع الشركة يف فرتة الحقة للتخفيض، وكانوا على علم 

                                                           
1 CA, Versailles, 1er chambre ,24 janvier, 2012. jurisclasseur , Rev mensuelle ,droit 
des sociétés , Lexis-Nexis, France, juin 2012, p 04.  
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من القانون التجاري، حيث استثنى الدائنني الذين  713و 575ملشرع يف املادتني به وهذا ما قرره ا
  .ين للسجل التجاري من حق املعارضةنشأت ديوهنم بعد إيداع حمضر املداولة باملركز الوط

هنا جيب حتديد نطاق األشخاص الذين تشملهم هذه احلماية مبنحهم حق معارضة ختفيض 
املادتني السابقتني بأن هذا احلق يف املعارضة ال خيص دائن معني أو دائن رأس املال، حيث يفهم من 

صاحب حق امتياز او دائن مرهتن، وإمنا كل الدائنني طاملا أن املشرع مل حيدد دائن بعينه، فالشرط 
  الوحيد هو أن ينشئ دينه قبل إيداع قرار التخفيض يف املركز الوطين للسجل التجاري.

الذي مل يقم باملعارضة يف املهلة احملددة قانونا، أو مل يستطع إقناع القاضي  أما بالنسبة للدائن
حبقه يف املعارضة، فمن حقه رفع دعوى حلماية الضمان العام املخول له قانونا نظرا ألن عملية خفض 
رأس املال تضر بذلك الضمان، وهدف الدائن من هذه الدعوى هنا هو فقط عدم االحتجاج عليه 

س املال، كي ال يسري يف حقه وليس لتوقيف عملية ختفيض راس املال أو إلغاؤها أو بتخفيض را
 .1لطلب ضمانات أخرى

أما أثر املعارضة بالنسبة للدائنني السابقني لعملية خفض رأس املال والذين أوقف القاضي 
سقط عملية التخفيض ملصلحتهم بعد قبوله للمعارضة، فيأمر القاضي ملصلحتهم بدفع الديون في

حينها أجل الديون وتسدد فورا للدائنني، أو يأمر بتقديم ضمانات كافية تكفل تسديد الديون حيث 
   املال لغاية توفري تلك الضمانات.يوقف القاضي عملية ختفيض رأس 

بعد إلزام املشرع الشركة بتقديم تلك الضمانات فإنه ال يكون لعملية ختفيض رأس املال أي أثر 
فالة الدائنني أو تسديد ديوهنم، وميكن أن يقوم البنك املتعامل مع الشركة بتقديم ذلك قانوني إال بعد ك

  .2الضمان عن طريق كفالة الديون
كما ميكن للقاضي أن يرفض املعارضة فتقوم الشركة بتخفيض رأس املال مباشرة بعد توقيف 
العملية أثناء أجل املعارضة، ألن املشرع قد منع التخفيض أثناء مهلة املعارضة، حيث تبدئ الشركة 

                                                           
1 Renaurd. Mortier, Opérations sur capital social, Lexis Nexis, France, 2010, p 
248-249 . 
2 Dominique. Legeais, Suretés et garanties du crédit, 2éme éd, L.G.D.J, France 
1999, p 101. 
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يوما، كما توقف كل إجراءات  30بتخفيض رأس املال بعد انقضاء أجل املعارضة واملتمثل يف 
 575و713 ادتنيما جاء يف امل هذاخفيض لغاية صدور احلكم بعد قبول القاضي للمعارضة، والت

  .1من القانون التجاري
يف حالة عدم القيام باملعارضة يف املهلة احملددة أو فشل الدائن يف توقيف عملية ختفيض رأس 

بعد املساس بضمانه  املال بإمكانه رفع دعوى تعويض حسب القواعد العامة جراء الضرر الذي أصابه
  .2العام

  
 .الفرع الثاني: حظر اقتطاع األرباح من رأس مال الشركة
لكها واملعرب عنها مبوجودات الشركة، للشركة التجارية ذمة مالية تشمل مجيع األموال اليت مت

مل هذه األرباح يف واليت ميكن أن تزيد قيمتها إذا حققت الشركة أرباح فتكون مال احتياطي وتستع
قلت قيمة احلصص العينية املكونة اذا  الشركة يف خسارة أو  عند وقوع، كما تقل تطوير أعماهلا

املوجودات اإلمجالية أو من رأس املال على أن  لرأس املال بعد اخنفاض سعرها ، فتنفق الشركة من
، حيث رأس املال قيمة ثابتةالن ة، يستكمل راس املال بعد االنتقاص منه فيما بعد من األرباح احملقق

، فال حيق للشركاء أن يوزعوا إىل أن يعود رأس املال إىل أصله تتوقف بذلك الشركة عن توزيع كل ربح
قيمة رأس املال فيما بينهم إضرارا حبقوق الدائنني، كما ال ميكنهم إنقاص قيمة موجودات الشركة عن 

  .3يعرف مببدأ ثبات رأس املالهذا ما  و ،رأمساهلا عند توزيع األرباح
أال ميس هذا التوزيع فال جيوز أن يقوم الشركاء بتوزيع األرباح إال باحرتام شروط التوزيع والبد 

برأس مال الشركة محاية حلقوق الغري، فاألرباح اليت حتققها الشركة من نشاطاهتا وأعماهلا توزع على 

                                                           
من القانون التجاري الفرنسي على نفس إجراءات معارضة الدائنين لعملية خفض رأس مال  205-225تنص المادة  1

  يوم من إيداع محضر الجمعية العامة. 20الشركة لكن بمهلة أقل والمتمثلة في 
من  119لمادة طبقا لوى للحصول على التعويض تترتب المسؤولية العقدية وفقا للقواعد العامة فيقوم الدائن برفع دع 2

  ق.م.
  .130إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، المرجع السابق، ص  3
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الشركاء ما مل يقرروا إضافتها لرأس املال، فتأخذ حينها األرباح طبيعة رأس املال الذي ال جيوز 
  املساس به قبل تصفية الشركة.

الشركاء وتصبح حقا مكتسبا هلم ال يسرتد للشركة إن وقعت توزع األرباح الصافية على 
خسائر بعد ذلك، لكن ال توزع أية أرباح على الشركاء إذا وقعت خسائر ومت االنتقاص من رأس 

احلالة املال لغاية تعويض القدر الذي يرجع رأس املال إىل قيمته األصلية، وإذا وزعت أرباح يف هذه 
ا يعترب حالة من حاالت التوزيع الصوري لألرباح، فيمكن حينها أن تطلب غري قانوني، كمتوزيع  اعترب

الشركة اسرتدادها من الشركاء ولو كانوا حسين النية، وحيق للدائنني مطالبة الشركاء بردها ليعود 
  .1رأس املال ملبلغه احملدد تطبيقا لقاعدة ثبات رأس املال

هو ذلك اخلط احملدد للقيم احلقيقية اليت بأن: "رأس املال  "Thaller"عرب عن ذلك الفقيه 
تشكل دائرة تتكون داخليا من احلصص األولية اليت مينع على الشركة املساس هبا، أما ما خيرج عن 

  ".2تلك الدائرة ميكن للشركاء اقتسامه بصفة قانونية
كلها  متثل األرباح  ذلك الفائض الناتج عن طرح خصوم الشركة من أصوهلا ، وال ميكن توزيعها

من القانون التجاري "  720إال بعد خصم مبالغ معينة لسالمة املركز املايل للشركة ، وتنص املادة 
تشكل األرباح الصافية من الناتج الصايف من السنة املالية بعد طرح املصاريف العامة وتكاليف 

ة االستهالك الصناعي االستهالكات و املؤونات "، متثل االستهالكات قيمالشركة األخرى بإدراج مجيع 
، فيخصص جزء من األرباح لآلالت واألدوات والوسائل الالزمة لإلنتاج وتطويره ، أما املؤونات فهي 

  .3اىل غري ذلك من التكاليف ية مثن استهالك الكهرباء والغازالتكاليف كأجور العمال، مواد أول
شركة املسامهة واملسؤولية أما االحتياطي القانوني فيتم اقتطاعه حتت طائلة البطالن يف 

فيقتطع من األرباح سندات نصف العشر على األقل وتطرح منها عند االقتضاء اخلسائر  احملدودة
من القانون التجاري، وتكون األرباح القابلة للتوزيع من الربح  721السابقة، هذا ما جاء يف املادة 
                                                           

  .51المرجع السابق، ص فوت بهنساوي، الشركات التجارية، ص 1
2 Le Lamy des sociétés commerciales, op, cit, p 130. 

، دار الخلود للنشر، الجزائر، 1تونسي حسين، تطور رأسمال الشركة ومفهوم الربح في الشركات التجارية، ط  3
  144، ص 2008
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من  721م التكاليف املنصوص عليها يف املادة الصايف للسنة املالية، وبزيادة األرباح املنقولة بعد خص
  القانون التجاري.

تعترب األرباح يف الشركة التجارية حق للشريك لكنه ال يكتسب هذا احلق إال إذا كان التوزيع 
لألرباح بصفة قانونية، خاصة عدم املساس باالحتياطي القانوني الذي مت تقريره للحفاظ على 

  وية للضمان املخول للغري.االستقرار املايل للشركة وتق
ميثل االحتياطي القانوني ذلك الفائض من أموال الشركة الذي يوضع إلزاميا حتت تصرفها 
هبدف محايتها وتطويرها اقتصاديا، وهو مبثابة ضمان إضايف لدائين الشركة يأخذ حكم رأس املال، 

لى املسامهني، وإىل جانب ألنه خمصص لتكملته إذا أصيب بنقص بسبب اخلسارة، فال جيوز توزيعه ع
  الذي تقرره اجلمعية العامة. 1االحتياطي القانوني هناك االحتياطي االختياري

إن مبدأ ثبات رأس املال هو الذي مينح للغري حقوق يف رأس مال الشركة حيث مينع املشرع 
  .2باح صوريةاالنتقاص منه بتوزيعه على املسامهني يف شكل أرباح اعتربها املشرع يف هذه احلالة أر

الشركة بأهنا أرباحا اال اهنا مبالغ ومهية خمالفة  يباح الصورية هي املبالغ اليت تدعأما األر
للحقيقة وماهي إال اقتطاع من رأس املال ، لذلك يلزم الشركاء برد ما قبضوه من أرباح سواء حبسن 
نية أو سوء نية، ويف حالة عدم ردها فمن حق دائين الشركة املطالبة قضائيا بردها لكوهنا جزء من 

ة الدائنني الشخصيني للشركاء يف حالة إفالس الشركة واضطرارهم ضماهنم العام ، ولتجنب مزامح
الرجوع على الشركاء املتضامنني الستيفاء ديوهنم ،إضافة لكون األرباح الصورية يف هذه احلالة خطأ 

  .3يف امليزانية فإهنا تقتطع من رأس مال الشركة وتؤدي لتخفيضه واملساس به
قتطعة من االحتياطي القانوني، من هنا فإن العتبار صورية تلك األموال امل اكما تعد أرباح

  األموال اليت توزعها الشركة على الشركاء أرباحا فيجب توفر شروط معينة: 

                                                           
من ق.ت " يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع المبالغ المقتطعة من االحتياطي الموضوع تحت  722تنص المادة  1

  نوان االحتياطي الذي وقع االقتطاع فيه ".تصرفها وفي هذه الحالة يبين في القرار صراحة ع
  .518مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري،  المرجع السابق، ص  2
  .149تونسي حسين، المرجع السابق، ص  3
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أن تكون األرباح حقيقية ناجتة عن مباشرة الشركة ألعماهلا، أو عن بيع أصل من أصوهلا، 
األرباح مساس برأس مال الشركة  وأن يكون هناك ربح حمقق وليس احتمايل، وأال يرتتب على توزيع

باعتباره احلد األدنى من الضمان العام للدائنني، كما يتم التوصل لألرباح بعد إعداد الوثائق املالية 
الالزمة كحساب األرباح واخلسائر وامليزانية والتقرير السنوي بعد طرح اخلصوم، وأال يؤدي التوزيع 

  زاماهتا.إلعسار الشركة أو ملنعها من الوفاء بالت
كما مينع املشرع اشرتاط فائدة ثابتة للشركاء هبدف حصول أحدهم على نسبة ربح حمدد 
حتى يف حالة عدم حتقيق الشركة ألرباح، فيشكل هذا االتفاق خطر على الشركة وعلى الغري ألن 

ل، ختصيص فائدة يف غياب األرباح هو انتقاص من رأس املال ما يؤدي للمساس مببدأ ثبات رأس املا
لذلك فيحظر وجود مثل هذه االتفاقيات يف القانون األساسي سواء كانت هذه الفوائد مقدمة بصفة 

 .1ثابتة أو بصفة دورية
فقرة أوىل اليت تنص على:" حيظر اشرتاط فائدة ثابتة أو إضافية  725هذا ما يفهم من املادة 

احلظر خيص كل الشركات لصاحل الشركاء ويعترب كل شرط خمالف لذلك كأن مل يكن"، إن هذا 
التجارية باعتبار ورود هذه املادة يف الفصل املتعلق بأحكام مشرتكة خاصة بالشركات التجارية ذات 
الشخصية املعنوية، فإن منع هذه الفائدة الثابتة ال يقتصر على شركة املسامهة ورتب املشرع البطالن 

دة الثابتة املساس برأس مال الشركة، كما لكل اتفاق خيالف ذلك حتى ولو مل يكن من شأن هذه الفائ
   ن يبني أطراف االتفاق أو مضمونه.أبطل املشرع هذه الفوائد الثابتة دون أ

نشري هنا إلمكانية وجود اتفاق بني املسريين واملسامهني املالكني ألغلبية األسهم أثناء مرور 
الربح هلؤالء املسامهني دون  شركة املسامهة بأزمة مالية، مضمون هذا االتفاق هو مضاعفة نسبة

رفع نسبة اخلسارة، مما يشكل اخلطر الكبري على الشركة والغري، ممكن ان توجد هذه االتفاقيات 
خاصة يف شركة املسامهة لذلك قامت بعض التشريعات بتحميل كل من املسريين واملسامهني 

لية الشخصية عن إفالس املسؤولية بتسديد ما مت خصمه من رأس مال الشركة، وحتميلهم املسؤو
                                                           

1 Michel Juglart, Traité de droit commercial, vol2 ,3 éme éd , Montchrestien , 
France , 1981, p 381. 
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الشركة، نظرا العتبار تلك التصرفات سبب يف خسارة الشركة وإفالسها وهذا ما قرره كل من 
  .1املشرع األمريكي واإلجنليزي

أما بالنسبة آلثار توزيع أرباح صورية مقتطعة من رأس املال فقد ألزم املشرع على الشركاء 
اه الغري، وهذا باإلضافة لتقرير املسؤولية اجلزائية للمسريين بردها إضافة للمسؤولية املدنية املرتتبة جت

  يف حالة التوزيع لألرباح الصورية بشكل عام.
  التزام الشركاء واملسامهني برد األرباح املقتطعة بطريقة غري قانونية.  -أ

عندما حيصل الشريك على األرباح املوزعة طبقا للقانون، فإهنا خترج من ذمة الشركة وتدخل 
هنائيا يف ذمة الشريك وتكون حقا مباشرا، وشخصيا له ال جيوز املساس به وال طلب رده إىل 

حتى ولو مت إبطال عقد الشركة، يف حالة اعتبارها شركة فعلية فال يسري البطالن على  2الشركة،
ملقدمة توزيع األرباح الذي حصل بني الشركاء، إال يف حالة البطالن املطلق وهنا تسرتد كل األرباح ا

  .3للشركاء، وليس من أحدهم دون اآلخر ألنه من غري اجلائز أن يثرى أحدهم على حساب اآلخر
لكن يف حالة توزيع غري قانوني لألرباح فإنه جيوز اسرتداد ما دفع للشريك من أرباح دون وجه 

من القانون التجاري:" إن رد األرباح املوزعة وغري املطابقة لألرباح احملصل  588حق، تنص املادة 
عليها حقيقة ميكن أن يطلب من الشركاء الذين قبضوها، وتتقادم دعوى رد الدفوع بدون حق يف 

  أجل ثالث سنوات اعتبارا من يوم الشروع يف توزيع حصص األرباح".
املوزعة بشكل غري قانوني أي حكم يتعلق بشروط مل يضع املشرع عندما قرر رد تلك األرباح 

حصول الشريك عليها، أو ما إذا كان قد حصل عليها حبسن نية أو سوء نية، فااللتزام بالرد يتعلق 
بصورية االرباح، وهو التزام يتعلق مبصلحة الدائنني باعتبارها جزء من رأس املال الذي ميثل الضمان 

 03ع حق محاية ذلك الضمان برفع دعوى يف مهلة قانونية متمثلة يف بالنسبة هلم، لذلك قرر هلم املشر
  سنوات من يوم البدئ يف التوزيع غري القانوني لألرباح، هذا بالنسبة للشركة ذات املسؤولية احملدودة.

                                                           
1 Paul Didier,op.cit., p 181. 

  148تونسي حسين، المرجع السابق، ص  2
  .137إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، المرجع السابق، ص  3
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من القانون التجاري على عدم جواز طلب  726أما شركة املسامهة فأكد املشرع يف املادة 
سامهني إال إذا تعلق األمر مبخالفة التوزيع لألرباح األحكام القانونية للمادتني اسرتداد أي ربح من امل

اخلاصة حبظر  725واليت تقضي بكيفية املصادقة على دفع األرباح وأجل دفعها، واملادة  724
  .1اشرتاط فائدة ثابتة للشركاء

ذات املسؤولية  املالحظ هنا أنه خالفا لاللتزام بالرد الذي نص عليه املشرع يف الشركة
احملدودة والذي ورد عاما ليشمل احلاالت املخالفة إلجراءات التوزيع القانوني الصحيح لألرباح، فإن 

 724االلتزام برد األرباح يف شركة املسامهة ال يشمل إال التوزيع املخالف للحالتني املذكورتني يف املادة 
  من القانون التجاري. 725و

  د خمالفة احكام توزيع األرباح.املسؤولية املدنية عن -ب
جيوز لدائين الشركة التجارية أن يرفعوا دعوى على مسريي الشركات الذين قاموا بتوزيع أرباح 
صورية ،باعتبارهم قد خالفوا القواعد القانونية املقررة لتوزيع األرباح وحتى كل شريك وافق على 

املشرع ملصلحة الغري، فحق الغري يف احلصول  ذلك التوزيع، نظرا ألنه ميس بالضمان العام الذي قرره
على التعويض هو نتيجة للضرر الذي يلحق الغري بسبب االنتقاص من رأس املال نتيجة التوزيع الصوري 
لألرباح سواء كان ذلك االقتطاع من رأس املال أو من االحتياطي القانوني، فيكفي هنا إثبات اخلطأ 

لرأس املال، وميكن مطالبة الشركة بالتعويض على أساس املسؤولية  املتمثل  يف التخفيض غري القانوني
العقدية ومطالبة املسريين شخصيا بالتعويض على أساس املسؤولية التقصريية، واليت تكون تضامنية 

  .2القواعد العامة احكاميف حالة اخلطأ املشرتك حبسب 
ونشري هنا أنه ال وجود يف القانون التجاري اجلزائري نص يقضي بتضامن املسؤولون عن التوزيع 
غري القانوني لألرباح الصورية على عكس الكثري من التشريعات العربية مثل التشريع األردني يف املادة 

                                                           
من ق.ت:" ال يجوز طلب استرداد أي ربح من المساهمين أو حاملي األسهم ماعدا حالة التوزيع  726تنص المادة  1

  .725و724التجاري خالفا ألحكام المادتين 
  من ق.م " إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر" 126نص المادة ت 2
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تضامنية يف اليت تبني أن مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة تكون  1من قانون الشركات األردني 157
اليت قضت بتضامن أعضاء جملس اإلدارة  2من قانون الشركات التونسي 207هذه احلالة، واملادة 

وجتاه الغري عن كل ما مت ارتكابه من أخطاء وخمالفات لألحكام  ،تطبيقا للقواعد العامة جتاه الشركة
  .3القانونية، خاصة منها املتعلقة بتوزيع أرباح صورية

شرع لتلك املسؤولية التضامنية للمسؤولني عن التوزيع الصوري لألرباح، رغم عدم إشارة امل
أحكام املسؤولية املدنية للمسريين يف حالة املخالفة العامة للقانون املنظم  ميكن ان تتضمنهاإال أنه 

بالنسبة للشركة ذات  يف فقرهتا االوىل القانون التجاريمن  578،فنصت املادة 4للشركة التجارية 
ؤولية احملدودة:" يكون املديرون مسؤولون مبقتضى قواعد القانون العام منفردين أو بالتضامن املس

حسب األحوال جتاه الشركة أو الغري سواء عن خمالفات أحكام هذا القانون أو عن خمالفة القانون 
  ".او األخطاء اليت يرتكبوهنا يف قيامهم بأعمال ادارهتم األساسي

من القانون التجاري على نفس املسؤولية التضامنية بالنسبة  23رر مك 715كما تنص املادة 
سنوات من يوم ارتكاب العمل  03للقائمني بإدارة شركة املسامهة، وتتقادم هذه الدعوى بعد مرور 

  من القانون التجاري. 26مكرر 715الضار حسب ما جاء يف املادة 
  املسؤولية اجلزائية عند خمالفة احكام توزيع األرباح.  -ج

لضمان احرتام مبدأ ثبات رأس مال الشركة قرر املشرع املسؤولية اجلنائية للمسريين يف حالة 
املساس به عن طريق توزيع أرباح خيالية مما يضر مبصلحة الغري ويومهه بأن الشركة قد حققت أرباح، 

إلخفاء عجز الشركة ، ولقيام هذه اجلرمية فإنه املال أو احتياطي الشركة واليت مت اقتطاعها من رأس 

                                                           
 1 قانون الشركات األردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديالته لغاية القانون رقم 57 لسنة   2006 ج.ر صادرة بتاريخ 

1-11 2006.  

يتعلق بإصدار مجلة الشركات ا، الرائد الرسمي التونسي، 2000نوفمبر  03مؤرخ في  2000لسنة  93قانون عدد  2 
  .2009مارس  16المؤرخ في  2009لسنة  16، المعدل بالقانون عدد 2000نوفمبر  03المؤرخ في  89عدد 

 
القانوني لتخفيض رأس مال شركات األموال الخاصة، المرجع السابق، ص  العزيز، النظاممعين عبد الرحيم عبد  3

125.  
يختلف التضامن في القانون المدني عن التضامن في القانون التجاري الذي يفترض بحسب قاعدة عرفية، وهو ال 4

يحتاج لوجود نص لقيامه وتطبيقه بين المدنيين، وبما أن استبعاده أمر ممكن االتفاق عليه، نجد المشرع التجاري يقرره 
  ة للغير.في بعض الحاالت لمنع األطراف من استبعاده وذلك حماي
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أو البد من أن يقع توزيع األرباح فعال، كما جيب أن يصدر قرار التوزيع من اجلمعية العامة مبشاركة 
املسريين، ولتحقق الركن املادي للجرمية جيب أن تتحقق واقعة الغش اليت نص من بناء على اقرتاح 

واليت تتخذ صورتني ، عدم وجود اجلرد او  1فقرة 811و  02فقرة  800املشرع يف املادتني عليها 
  .1صورة وجود جرد غري صحيح

تعترب الصورة األوىل نادرة الوقوع عمليا يف الوقت احلايل ذلك أن مهما بلغ إمهال املسريين 
كاء ومعرفة الوضع املايل للشركة، واحملاسبني فإنه ال بد من وجود وثائق كتابية متكنهم من حماسبة الشر

إال أن ذلك الوضع املايل قد يتعمد املسريين إخفاؤه ليس بإعداد موازنة ظاهرها صحيح إال أن 
حمتواها ال يعكس احلقيقة ، فقد يتعمد املسريين تضخيم قيمة األصول أو التنقيص من قيمة الديون، 

يف الوقت الذي تكون الشركة عاجزة ماليا فال  خاصة أن الربح هو املبلغ املتبقي بعد سداد الديون،
  يكون هلا إال رأس املال واالحتياطي القانوني الذي توزع منه األرباح.

جيب أن يتوفر القصد اجلنائي ووجود اخلطأ العمدي الذي يهدف من ورائه مرتكبه إيقاع 
  .2ع املايل للشركةاملعنيني باحلماية عن طريق تلك الوثائق وإعطائهم فكرة غري صحيحة عن الوض

قد عاقب املشرع على هذه اجلرمية بالسجن ملدة سنة إىل مخس سنوات وبغرامة مالية من 
من  811و 800هاتني العقوبتني حسب املادتني أو بإحدى   دج 200.000إىل  دج 20.000
  .تجاريالقانون ال

يعترب رأس مال الشركة املؤشر الرئيسي ملالئتها لذلك محاه املشرع من كل ما يؤثر على وجوده 
منذ تكوينه وتقويته عن طريق فرض االحتياطي القانوني، وحتديد حد ال ميكن لرأس املال النزول 

حبد  عنه للحفاظ على قيمته، ويف حالة عدم احملافظة على هذه القيمة حتل الشركة فتصفية الشركة

                                                           
من ق.ت " المسيرون الذين تعمدوا توزيع أرباح صورية بين الشركاء بدون جرد أو بواسطة  800تنص المادة  1

  جرد مغشوش".
بعض صور جرائم مسيري شركة المساهمة من بينها التوزيع العمدي ألرباح صورية على  811وتضيف المادة  

  ئم جرد مغشوشة.المساهمين دون تقديم قائمة للجرد أو بتقديم قوا
  .380، ص 2006أحمد الورفلي،  توزيع أرباح الشركة التجارية، المكتب الجامعي الحديث، مصر،  2



الفصل الثاني-الباب األول  
 
 

 
172 

 

ذاهتا تعترب محاية للغري، حيث يتم تسديد الديون ثم تقسيم باقي األموال على الشركاء الذين مينع 
  .1عليهم اسرتداد حصصهم إال بعد التصفية

  

ك عن طريق االندماج أو تقوم الشركة التجارية ببعض العمليات من أجل إعادة هيكلتها، وذل
االنفصال يف حماولة إلعادة تنظيم الشركة والبحث عن كفاءات جديدة، واحلصول على حصص 
ومسامهات إضافية لضمان صالبة رأس املال، كما قد تقوم الشركة باالندماج أو باالنفصال أحيانا 

كة القيام هبا، أو من أجل البحث عن آليات حديثة لتبسيط عملية اإلنتاج اليت يصعب على الشر
فاألسباب كثرية ومتعددة لتربير عملييت االندماج واالنفصال خاصة  لتحسني القدرة التنافسية للشركة،

بعد أن أصبح االندماج باخلصوص يؤدي لتجميع األموال وتوسيع نشاط الشركة ، برفع نسبة اإلنتاج 
  وختفيض تكلفته، فتحقق الشركة التطور املايل واالقتصادي.

يبدو أن هاتني العمليتني مالئمتني جدا ملصاحل الغري ملا قد تنتجه من زيادة يف رأس املال، قد 
اال انه قد حيدث العكس فيكون أثرمها اإلنقاض من الضمان سواء بالنسبة لدائين ومديين الشركة 

اء شركات الداجمة واملندجمة، ونفس الشيء بالنسبة لدائين الشركة املفصلة اليت يقسم رأمساهلا إلنش
 .2أخرى جديدة

كما يتأثر هباتني العمليتني العديد من أصحاب العقود املربمة مع الشركات التجارية ومحلة 
السندات، وكل أصحاب الديون، من أجل ذلك قد مسح املشرع بأن جتري عملية االندماج أو 

قد يطرأ على  االنفصال لكنه أحاطهما بإجراءات وضمانات هبدف احملافظة على حقوق الغري ملا
  مراكزهم القانونية من تغيري يف االلتزامات وخاصة بالنسبة للحقوق.

                                                           
1 Paul le Cannu, Les rides du capital social, quel avenir pour le capital social , 
thèmes et commentaires , Dalloz , France, 2004, p 06. 
2 M. Cozian, et vivandier ,op.cit. , p 549.   
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رغم أن االندماج يعترب عقدا بني الشركات يف حني أن االنفصال تقرره الشركة مبفردها فإن 
التشابه موجود بني العملتني، هذا ما جعل املشرع جيمع بني االندماج واالنفصال بأحكام مشرتكة، 

ماية الغري الذي يتأثر ضمانه العام حل نطرق من خالهلاالناحية اإلجرائية واليت سوف نخاصة من 
  .ملا هلما من تأثري على رأس مال الشركة هباتني العملتني

وعليه كان من املهم الوقوف على مدى تأثري عملييت اندماج وانفصال الشركة التجارية على 
املعنيني باحلماية القانونية أثناء االندماج واالنفصال (فرع حقوق الغري (فرع أول)، ثم حتديد الدائنني 

  التجارية (فرع ثالث). وانفصال الشركاتثاني)، ثم الوقوف على احلماية اإلجرائية للغري عند اندماج 
 

  الفرع األول: تأثري عمليت اندماج وانفصال الشركة التجارية على حقوق الغري.
عبارة عن الل النصوص انه ومع ذلك يظهر من خمل يعرف املشرع اندماج الشركات التجارية 

عملية ضم لشركتني أو أكثر يف شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو شكل آخر، ويفرتض 
االندماج وجود شركتني قائمتني ذات غرض أو أغراض متشاهبة أو متكاملة حتى تتحقق احلكمة من 

  الداجمة.، وهنا تنقضي الشركة املضمومة وتنتقل مجيع التزاماهتا للشركة 1االندماج
أما االنفصال فيحدث عندما تنتهي شركة لينتج عنها شركات جديدة بعد تقسيم رأمساهلا 

،  فيحدث االنفصال عادة عندما تقوم شركة 2فتظهر شركة جديدة أو يظهر جتميع شركات قائمة
على وشك الزوال بتقسيم أمواهلا وتقدميها لشركة واحدة أو عدة شركات موجودة أو حديثة 

  .3، فيتم جتميع الشركاتالتأسيس
لكل من االندماج واالنفصال جماله وأسبابه لكنهما يقرتبان من حيث القواعد واإلجراءات، 
فكالمها يهدف إلعادة تقسيم وتوزيع وسائل اإلنتاج وتداوهلا، فيكون نتيجة حدوث االنفصال ظهور 

احبها اندماج عندما شركات جديدة هلا شخصية معنوية مستقلة، كما قد حتدث حالة انفصال يص

                                                           
  .525عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، ص  1

2 M ,Cozian et vriandier , op.cit., p 549. 
  .130الطيب بلولة،  قانون الشركات،  المرجع السابق، ص  3
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تقدم شركة ما ذمتها املالية لعدة شركات قائمة بالتساوي أو بنسب حيددها االتفاق، أو تشارك معها 
يف تكوين شركات جديدة، فيجتمع يف هذه العملية الصفتني االنفصالية بتجزئة إحدى الشركات وصفة 

   ها يف شركة أو عدة شركات قائمة.االندماج بعد اندماج
فرق بني االندماج واالنفصال يف أنه يكفي يف االنفصال وجود شركة قائمة واحدة يظهر ال

فتنقسم لشركتني أو أكثر، بينما يف االندماج فيجب وجود شركتني على األقل، أما يف العملية املركبة 
  .1انفصال فيجب وجود ثالث شركات -اندماج 

أمواهلا لشركات جديدة أو شركات تقوم الشركة التجارية عن طريق عملية االنفصال بنقل 
قائمة، حيث متس العملية رأس املال بالدرجة األوىل كما، ينتج عن العملتني احنالل الشركة قبل نشوء 
الشركة اجلديدة، ولكن دون دخول الشركة يف التصفية، ومحاية الغري فال يكون هناك أثر للعمليتني إال 

  .2تجاريمن يوم تسجيل الشركة اجلديدة يف السجل ال
، وذلك عن طريق 3كما مسح املشرع للشركة يف حالة تصفيتها أن تقوم باالندماج أو االنفصال

تقديم أمواهلا لشركات جديدة بعد االنفصال، لكن على أن ال يكون تقسيم موجودات الشركة على 
أس املال من الشركاء قد بدأ ومت البدئ يف تنفيذ التصفية ،كي ال يتم اخللط بني التصفية وانقسام ر

أجل القيام باالنفصال، حيث نص املشرع على االندماج واالنفصال وإمكانية القيام هبما يف هذه الفرتة 
باعتباره حيل حمل تصفية الشركة، لكن قبل البدئ يف قسمة األموال على الشركاء، وأن عملييت 

ا اإلجيابي والسليب واليت تكون دون االنفصال واالندماج تستلزم نقل الذمة املالية للشركة املنحلة جبانبه
  .4شك شركة مندجمة

                                                           
، ص 1997الشركات من الوجهة القانونية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  محرز، إندماجأحمد محمد  1

11.  
2 Dominique Vidal, Droit des sociétés , 4éme éd, L .G. D .J, France,2003, p 180. 

س شركة من ق.ت:" للشركة ولو في حالة تصفيتها أن تدمج في شركة أخرى وأن تساهم في تأسي 744تنص المادة  3
جديدة بطريقة الدمج، كما لها أن تقدم ماليتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جديدة بطريقة 

  االندماج واالنفصال كما لها أخيرا أن تقدم رأسمالها لشركات جديدة بطريقة االنفصال".
4 Le Lamy des sociétés commerciales, op. cit, p 817.  
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نشري هنا أن االندماج ال يتم فقط بعد حل الشركة دون تصفيتها، بل يتم بطريقة الضم عندما 
تلتحم شركتني فتزول الشخصية املعنوية لألوىل وتنتقل أصوهلا وخصومها إىل الثانية اليت حتتفظ 

كة أو أكثر ونقل ذمتها إىل شركة قائمة وهي الشركة الداجمة بشخصيتها املعنوية، أو بعد حل الشر
من القانون التجاري " للشركة  744واليت عادة تكون األقوى، نصت على هذه الصورة لالندماج املادة 

أن تساهم يف تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج، كما هلا أن تقدم ماليتها لشركات موجودة أو 
  ".جديدة تساهم معها يف إنشاء شركات

كما قد تقوم الشركات بالدمج عن طريق املزج بامتزاج شركتني أو أكثر مما يؤدي لزوال 
الشخصية املعنوية لكل منهما وانتقال أصوهلما وحقوقهما إىل شركة جديدة، فينتج عن االندماج 

السابقة على عكس الدمج عن طريق الضم الذي على أنقاض الشركات ظهور شركة جديدة منشأة 
  .1ينشأ عنه شركة جديدة ال

من القانون التجاري "إذا كانت العملية تتضمن  745نص على هذه الصورة املشرع يف املادة 
  إحدى شركات جديدة يتعني تأسيس كل واحد منها حسب القواعد اخلاصة بكل شركة".

كل هذه الصور اخلاصة باالندماج واالنفصال تنطوي على خطورة بالنسبة حلقوق الغري، 
صة أن املشرع مل حيدد شروط خاصة حلماية الغري أثناء قيام الشركة باختاذ قرار القيام بالعمليتني خا

باستثناء الشرط الشكلي املتعلق بنشر مشروع اتفاق االندماج يف نشرة اإلعالنات القانونية، بعد 
  .2تعديل القانون األساسي للشركات املعنية

ليت مل تتضمن أحكام خاصة حلماية الغري فال يوجد أما االنفصال فيتم بنفس اإلجراءات وا
إجراء خمتلف عن حالة االندماج إال من حيث اجلهة اليت تقرر االنفصال يف شركة املسامهة واملتمثلة 
يف اجلمعية العامة غري العادية للشركة املنفصلة، أما يف الشركات األخرى حيدده الشركاء بالشروط 

 ألساسي.املطلوبة يف تعديل القانون ا

                                                           
  .452، المرجع السابق، ص أكرم يا ملكي 1
من ق.ت " يوضع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر الشركات المدمجة  748تنص المادة  2

  والمستوعبة، ويكون محل نشر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي اإلعالنات القانونية".
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مسح املشرع اجلزائري بإجراء االندماج واالنفصال بني خمتلف أشكال الشركات التجارية ويف 
حالة تغري شكل الشركة فإن أثره ميتد للشريك الذي يتغري مركزه القانوني جتاه الغري، فإذا مت اندماج 

شخصية  شركة مسامهة يف شركة تضامن تتحول مسؤوليته من مسؤولية حمدودة إىل مسؤولية
وتضامنية، ويؤدي اندماج شركة أشخاص يف شركة ذات مسؤولية حمدودة لتغري التزامات الشريك 

  ، ونفس الشيء بالنسبة لالنفصال.1جتاه الغري وذلك بعد تغري شكل الشركة التجارية
مل يشرتط املشرع شروط موضوعية خاصة حيث مسح به بني خمتلف أشكال  وعليه

من  745الشركات التجارية دون متييز سواء تعلق األمر باالندماج أو االنفصال، حيث تنص املادة 
  القانون التجاري" يسوغ ختفيض العمليات املشار إليها بني شركات ذات شكل خمتلف".

تضامن وتوصية بسيطة وهذا ال يؤثر على شكل الشركات ففي االندماج جيوز ادماج شركات 
   .خاصة املتضامنني ركز القانوني للشركاءاملندجمة، كما انه ال يغري كثريا من امل

بينما دمج شركة مسامهة مع شركة تضامن أو توصية بسيطة يؤدي لضرر يلحق باملسامهني 
شركاء يف كل من الشركتني، والختالف والشركاء والغري والسبب يعود الختالف املركز القانوني لل

املسؤولية جتاه الغري فإن إطالق النص ميكن أن يؤدي الندماج شركات خمتلفة ودون بيان شكل الشركة 
  .2الناجتة عن ذلك مما يؤدي لإلضرار باملسامهني وحبقوق الغري

يؤدي كما أن انفصال الشركات التجارية مهما كان شكلها يعرض حقوق الغري للخطر ألنه 
النقسام رأس املال حتى ولو مت القيام به إلنقاذ شركة على وشك الزوال واالحنالل، فانفصال رأس 

يغري  املال لتكوين شركات جديدة أو لنقله لشركات قائمة ممكن أن تكون تعاني من صعوبات مالية
   املركز القانوني للدائنني.

ملالية للشركة الداجمة جبانبها السليب عند اندماج الشركات التجارية  تنتقل عناصر الدمة ا
واإلجيابي فمن الناحية احملاسبية يتم نقل كل  للشركة وما عليها، ويعدل القانون األساسي كما يتم 

                                                           
، 2013ثة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر محمود صالح قائد األرياني، اندماج الشركات كظاهرة مستحد  1

  .45ص 
خليفة سليمان فرج عبد اللهن  آثار االندماج في قانون الشركات التجارية، المجلة القانونية والقضائية، مركز  2

  .138، ص 2002قطر  05الدراسات القانونية، العدد رقم 
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تعديل مبلغ رأس املال الذي يتم زيادته بعد انتقال أموال الشركة املندجمة حلساب الشركة الداجمة، 
السليب ولديون الشركة املندجمة جتاه الغري يف القانون األساسي،  فيتم ذلك التعديل دون اإلشارة للجانب

فيصبح رأس املال املعلن عنه يف القانون األساسي ال ميثل الوضع املايل احلقيقي للشركة الداجمة بعد 
  .1انصهار الدمة املالية للشركة املندجمة يف الشركة الداجمة، وهذا ما ميثل خطورة بالنسبة حلقوق الغري

تنتقل أصول وخصوم الشركة املندجمة للشركة الداجمة انتقاال شامال حيث ال ختضع للتصفية 
 وتنقضي شخصيتها املعنوية حبصول االندماج، وال يتم االحتجاج على الغري باالندماج ومباشرة، 

القانونية  زوال الشخصية املعنوية للشركة املندجمة إال بعد نشر مشروع االندماج وإعالم الغري به بالطرق
لإلعالم وميكن االتفاق يف عقد االندماج على احتفاظ الشركة املندجمة جبانب من أصوهلا للوفاء 

  ببعض الديون.
حتتفظ الشركة بالشخصية املعنوية بالقدر الالزم للوفاء بالديون، ويكون ذلك قبل شهر عملية 

ا بني االتفاق على االندماج وبني طبيعة االندماج فقد تستغرق الفرتة ماالندماج، وهذا ما تقتضيه 
شهره وزوال الشخصية القانونية للشركة املندجمة عدة شهور، فيجب القيام بالعديد من اإلجراءات 
الالزمة، فضال عن إمكانية قيام الشركة املندجمة باالستمرار يف استغالل أمواهلا والتعامل مع الغري، 

  جمة.فتتغري قيمة األصول اليت تنتقل للشركة الدا
هنا تتلقى الشركة الداجمة أصول الشركة املندجمة بقيمتها املتفق عليها يوم املصادقة على 
مشروع االندماج ،وال تتلقاها حبسب قيمتها يوم انتقاهلا الفعلي، لذلك فال ينصرف هذا األثر للغري 

ري بالنسبة ألطراف إال من تاريخ نشر االندماج بالنسبة للغري وليس من تاريخ املصادقة عليه الذي يس
عقد االندماج، وبعد زيادة رأس مال الشركة الداجمة يعدل عقدها األساسي بعد زيادة رأس ماهلا 
عن طريق االندماج ، والذي جيب أن يكون مطابق حلقيقة الذمة املالية اليت انتقلت إليها ، واليت 

                                                           
1 J. Malherb, yves de goth , ph. Lambrcht, Droit des sociétés , précis, 3éme éd, 
Bruylant, Bruxelles, 2009, p 1010. 



الفصل الثاني-الباب األول  
 
 

 
178 

 

داجمة الضمان العام لدائين تتكون من أصول وخصوم الشركة املندجمة باعتبار رأس مال الشركة ال
  .1الشركات املعينة باالندماج

ال يسري االندماج أو االنفصال جتاه الغري إال بعد تعديل القانون األساسي أو إبرام العقد 
التأسيسي بالنسبة للشركات املستفيدة من االنفصال، وبعد نشره وإعالم الغري به، وهنا تثور مسألة 

جراءات واالنتهاء منها وكيفية تسوية حقوق الغري يف تلك الفرتة، اليت مل املدة الفاصلة بني إمتام اإل
   يتطرق هلا املشرع، ومل يشر للطرف املسؤول يف تلك املرحلة جتاه الغري.

احلل هلذه املسألة جبعله كل الشركات مسؤولة جتاه  الذي وجد  املشرع التونسي على عكس
نفصال لغاية االنتهاء منها، حيث يعد ذلك ضمانا حلقوق دائنيها طيلة مدة إجراءات االندماج واال

   .2الغري ومحاية املتعاملني مع الشركة طوال املدة اليت تفصل بني تكوين االندماج واالنفصال وإمتامه
من أهم آثار االندماج انتقال لكل الذمة املالية للشركة املندجمة يف الشركة الداجمة كنتيجة 

املعنوية للشركة املندجمة ،والذي يرتتب عليه االنتقال الكلي للحقوق والديون، قانونية لزوال الشخصية 
وحيدث ذلك االنتقال دون أي شرط حيث يعترب التزام قانوني ناتج عن عملية االندماج، فلم يشرتط 

، اال بيان تاريخ قفل حسابات 3املشرع هلذا االنتقال أي شرط موضوعي أو حتى إجراء شكلي
" حيدد مشروع االندماج أو االنفصال  3فقرة  747ية باالندماج وهذا ما جاء يف املادة الشركات املعن

  ...تواريخ ضف حلسابات الشركات املعنية املستعملة لتحديد شروط العملية".
كما ألزم املشرع الشركات املعنية االلتزام بإجراءات معينة لصحة االندماج، فيجب إعداد 

عليه باإلمجاع يف كلتا الشركتني وتوضيح أسباب االندماج وأهدافه ،وتعيني مشروع االندماج واملوافقة 
األموال والديون املقرر نقلها، كما نص املشرع على أحكام خاصة بالنسبة لشركة املسامهة حيث 
تقرره اجلمعية العامة غري العادية للشركتني ،ويقدم جملس اإلدارة مشروع اإلدماج ملندوب حسابات 

يوما على األقل من انعقاد مجعية الشركاء، ويضع مندوبي احلسابات تقرير عن  45ل الشركتني قب
                                                           

  .197و118، ص 2007دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر  حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها 1
المادة قرر المشرع التونسي مسؤولية الشركات التجارية في مرحلة بدئ إجراءات االنفصال واالندماج وذلك في  2

  االنفصال.في حالة  432بالنسبة لالندماج، والمادة  من مجلة الشركات التجارية 423
3 J Malherbe, Yves de Goth,op.cit., p 1010.  
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، ويف حالة عدم 1يوما السابقة النعقاد اجلمعية 15الدمج ويوضع حتت تصرف الشركاء يف ظرف 
االلتزام هبذه اإلجراءات يبطل االندماج وترجع الشركتني لتستعيد هياكلها األولية قبل الشروع يف 

  ج ، تتوقف هنا عملية االندماج قبل نشره واإلعالن عنه.االندما
مل يتطرق املشرع هنا للمرحلة اليت تسبق إجراء شهر االندماج، فااللتزامات اليت تنشأ يف فرتة 
إعداد مشروع االندماج واستكماله ونشره تكون لفائدة الشركة الداجمة، لكن ال تسأل عنها هذه 

  من عملية االندماج وذلك بنشره. اءاالنتهإال بعد األخرية قانونيا 
محاية للغري أقرت بعض التشريعات بوجود الشركة املندجمة يف تلك الفرتة قبل دجمها وزوال 
شخصيتها املعنوية وألزمتها بتلك االلتزامات األولية قبل االندماج النهائي بعد االنتهاء من إجراءات 

لداجمة واملندجمة ملتزمتني وبالتضامن بكل الدمج، حيث جعل املشرع البلجيكي كل من الشركة ا
من القانون التجاري  692الديون الناشئة قبل نشر مشروع االندماج جتاه الغري وذلك ما قررته املادة 

  .2البلجيكي
كما يؤثر االنفصال على حقوق الدائنني، ويظهر ذلك خاصة يف احلالة اليت تقوم فيها الشركة 

ة، فيحدث هنا تغري للمدين وظهور مدين جديد الذي قد تكون قدرته بنقل أمواهلا لشركة أخرى قائم
املالية أقل من الشركة املنفصلة سواء يف االنفصال الكلي عند نقل كل رأس مال الشركة املنفصلة 
لشركات أخرى أو يف االنفصال اجلزئي والذي ال تزول فيه الشخصية املعنوية للشركة املنفصلة، حيث 

من القانون التجاري  762فقد جزء من ذمتها املالية، وهذا ما نصت عليه املادة ال ختتفي ولكنها ت
 تقررا" جيوز للشركة اليت تقدم جزء من ماهلا لشركة أخرى وكذلك اليت تستفيد من هذه احلصة أن 

  " .761و  758باالتفاق بإخضاع العملية ألحكام املادتني 

                                                           
من القانون التجاري الجزائري: يقدم مجلس اإلدارة والقائمون باإلدارة حسب األحوال مشروع  750و 749المواد  1

اته لمندوبي الحسابات إن وجدوا لكل واحد من الشركات المساهمة في العملية قبل خمسة اإلدماج أو االنفصال وملحق
  وأربعين يوما على األقل من انعقاد جمعية الشركاء أو المساهمين المدعوين للنظر في هذا المشروع".

2Citè par J. Malherbe, Yves de Goth, op.cit., p 1028.  
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املنفصلة جلزء من ذمتها املالية، وال يؤدي ذلك ينتج عن االنفصال اجلزئي تقدمة الشركة 
االنفصال إىل انقضاء الشخصية املعنوية للشركة املفصلة جزئيا، حيث تبقى حمتفظة بذمتها املالية 

 .1املستقلة
ئي خاصة كيفية القيام هبذا االنفصال اجلزمن القانون التجاري  762مل يوضح املشرع يف املادة 

لشركة املنفصلة، فإن فرضية تقديم الشركة جلزء من ذمتها املالية ميكن أن بالنسبة للذمة املالية ل
يشمل اجلزء اإلجيابي من موجودات وحقوق، وبالتايل االحتفاظ بالديون، كما ميكن أن يشمل انتقال 
الديون فقط واالحتفاظ باحلقوق ، مما جيعل أحكام االنفصال صعبة التطبيق بالنسبة للشركة املنفصلة 

طورة كبرية على حقوق الغري املتعامل معها ، خاصة يف حالة تقديم الشركة لديوهنا دون وذات خ
حقوقها أو يف احلالة اليت ال يكون فيها للشركة املنفصلة إال اجلانب السليب من ذمتها املالية أي الديون 

  فقط.
هنا أما هنا يوجد فرضيتني األوىل أن تكون الشركة متتلك حقوق وديون وال تنقل إال ديو

الفرضية الثابتة وهي األخطر فتتمثل يف عدم امتالك الشركة ألصول وحقوق فال يكون يف ذمتها إال 
وهذا ما يهدد حقوق الغري خاصة يف ظل عدم وجود نص يوضح عملية  ،2ديون وحقوق للغري 

  .االنفصال وآثارها على أموال الشركة وذمتها املالية سواء يف االنفصال الكلي أو اجلزئي
إن آثار االنفصال اخلاصة بالذمة املالية للشركة املنفصلة ال ختتلف عن آثار االندماج فكالمها 
ينتج عنه االنتقال الكلي للذمة املالية تلقائيا دون وجود أي قيد أو شرط، بل يعترب التزام قانوني ينشأ 

د قيمة األموال املنقسمة عن عمليت االنفصال واالندماج، ويف حالة انفصال الشركة دون أن يتم حتدي
يف مشروع االنفصال فيتم قسمته بالتساوي بني الشركات املنفصلة بالنسبة للديون واحلقوق أي بقسمة 

  اجلانب السليب واإلجيابي للذمة املالية على الشركات املعنية باالنفصال.

                                                           
  .51حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص  1

2 G. Ripert –R. Roblot, Traité de droit commercial,par Michel Germain, 
tome1.18éme éd, Paris, 2001, p 132. 
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املستفيدة من  أما يف االنفصال اجلزئي فال يتم نقل كل الذمة املالية وإمنا جزء من الشركات
الشركة يف هذه احلالة كأهنا قامت بعملية ختفيض لرأس ماهلا مما  االنفصال، وهنا ميكن اعتبار

  .1يستوجب محاية رأس مال الشركة واحملافظة عليه باعتباره أهم ضمان قرر ملصلحة الغري
ينية إن انتقال موجودات الشركة املندجمة لذمة الشركة الداجمة يفرض انتقال احلصص الع

باعتبارها جزء من أصول الشركة، إذ ال تنتقل فقط املبالغ النقدية، فتقدير أصول الشركة هنا يعترب 
إجراء مهم وضروري والذي من املفروض يقوم به مندوب احلصص العينية، األمر الذي مل ينص عليه 

تتم االشارة إىل أي املشرع فلم يأت النص على كيفية تقدير أصول الشركات الداخلة يف االندماج ومل 
  إجراء خيص احلصص العينية.

ألزم املشرع يف عملية تقديم احلصص للشركة الداجمة أن يقوم هبا مندوب احلسابات املكلف 
على أن يقوم بالتحقيق لرأس مال الشركة املندجمة والذي جيب أن يكون معادل على األقل ملبلغ زيادة 

هذا بالنسبة للشركة املسامهة اليت 2الشركة اجلديدة ، رأس مال الشركة الداجمة أو مبلغ رأس مال
خصها املشرع بأحكام خاصة يف حالة االندماج و االنفصال، لكنه مل يذكر حالة وجود حصص 
عينية  يف عملية االندماج حتى بالنسبة للتقرير الذي يعده مندوب احلسابات، على عكس ما فعلته 

فرنسي القاضي بتعيني مندوب االندماج يتوىل مهمة الكثري من التشريعات حيث كلف املشرع ال
واحلصول على كل الوثائق الضرورية للتحقق من كافة التحقيق لكل احلصص املقدمة للشركة الداجمة، 

  .3من القانون التجاري الفرنسي 10-236وهذا ما جاء يف املادة الشروط القانونية، 

                                                           
1 J Malherbe, Y, de Goth , Droit des sociétés , op.cit., p 1047 et1059. 

خصوصا بأن مبلغ رأس المال ’ من ق.ت:" يحقق المندوبون المكلفون بتقرير الحصص المقدمة  753تنص المادة  2
الصافي الذي قدمته الشركات المدمجة يعادل على األقل مبلغ زيادة رأس مال الشركة الدامجة أو مبلغ رأس مال 

  الشركة الناتجة عن اإلدماج".
3 Art n 236-10 du c . c . f « Les commissaire a la fusion vérifient que les valeurs 
relatives attribués aux actions des sociétés participants a l’opération sont 
pertinente et que le rapport d’échange est équitable il peuvent obtenir a cette fin 
auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder a 
toute vérification nécessaire » .  
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االندماج حتت مسؤوليته بالتقدير  مندوبالتزام هذه املادة  يفالفرنسي أضاف املشرع كما 
التقدير، ثم يودع مشروع االندماج واجهها يف يقد الصحيح للحصص العينية واإلشارة ألي صعوبات 

  للتصويت عليه من طرف اجلمعية العامة لشركة املسامهة.
كات مبا أن االندماج يؤدي إىل زيادة رأس مال الشركة الداجمة، كما يؤدي االنفصال لنشوء شر

جديدة، فإنه يف حالة وجود زيادة يف رأس املال عن طريق حصص عينية أو حالة نشوء شركة 
املتعلقة بتقدير باإلضافة لألحكام القانونية  اخلاصة بزيادة رأس مال الشركة،  النصوصجديدة تطبق 

وص احلصص العينية اليت يقوم هبا مندوب احلصص عند تأسيس الشركة التجارية ،حيث تطبق النص
من القانون التجاري تلقائيا مبا أنه ال يوجد أي نص خاص بتقدير  707 ،688 ،574  ،568التالية : 

احلصص العينية أثناء اندماج او انفصال الشركة التجارية ،حتى بالنسبة لشركة املسامهة والشركة 
  ذات املسؤولية احملدودة اليت جاء املشرع بأحكام خاصة هبا .

الذي كلف فيه مندوب احلسابات بإعداد تقرير احلصص املقدمة،  753كما أن نص املادة  
واليت تعادل على األقل مبلغ رأس مال الشركة املدجمة، كلف مندوب احلسابات بنفس التقرير عن 
الشركات املستفيدة من االنفصال ودون أن خيضع ذلك ألي إجراء شكلي أو إشارة ملندوب احلصص 

كذلك  االندماج، مندوبعن طريق  مثلما فعلت الكثري من التشريعات كاملشرع الفرنسيالعينية 
  .2281قانون الشركات األردني  املادة منيف  األردنياملشرع 

أما بالنسبة النتقال باقي احلصص فحوالة احلق مثال ال تنتقل اال بعد تبليغ املدين لكي تسري 
الشركات املندجمة أو املنفصلة فال يوجد أي نص أو اجتهاد، وال عليه، لكن بالنسبة إلبالغ مديين 

حتى رأي فقهي حول وجوب إبالغ املدين لكي يسري عليه ما قامت به الشركة فيكفي أن جتري 
  .2تلك العملية وفقا لألصول القانونية وإبالغ املدينني بنشر االندماج أو االنفصال

                                                           
لسنة    57وتعديالته لغاية القانون رقم  1997لسنة  22من قانون الشركات األردني رقم  228تنص المادة  1

:" إذا وافق الوزير على طلب االندماج يشكل لجنة تقدير يشترك في 2006 11-1ج.ر صادرة بتاريخ  2006
مراقب أو من يمثله ومدققو حسابات الشركات الراغبة باالندماج، وممثل عن كل شركة وعدد مناسب عضويتها ال

  من الخبراء والمختصين وتتولى اللجنة تقدير موجودات الشركات الراغبة باالندماج ومتطلباتها".
اولى منشورات  تحويل الشركات وانقضائها واندماجها، ط 13إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، ج  2

  .261، ص 2011الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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تلقائيا من ذمة الشركة املندجمة أو املنفصلة إال بتوافر هناك بعض العقود واحلقوق اليت ال تنتقل 
شروط شكلية معينة، فالعقود املتضمنة حلقوق عقارية ناقلة أو معلنة للحق أو رهون أو امتيازات 
على عقارات الشركة ال تنتقل إال مبوجب عقود رمسية وبإجراءات الشهر القانوني حتت طائلة 

  .1تقاهلا إال بعد إتباع الطرق القانونية يف نقل ملكيتهاالبطالن، فال حيتج على الغري بان
كذلك األمر بالنسبة حلقوق امللكية الفكرية أو الصناعية اليت متلكها الشركة فإهنا ال تنتقل 
للشركة الداجمة أو الشركات املستفيدة من االنفصال إال بتوفر شروط انتقاهلا، وذلك بتسجيل انتقاهلا 

املتعلق بالعالمات  06-03من األمر  02اليت نص عليها املشرع يف املادة املختصة واملصلحة لدى 
  .2واملتمثلة يف املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية

أما بالنسبة للعقود السارية املفعول اليت أبرمتها الشركة املندجمة أو املنفصلة وحتى اليت مل تنفد 
د اتفاق بني أطراف العمليتني على احلد من آثار الدمج أو بعد فإهنا تنتقل تلقائيا، لكن يف حالة وجو

االنفصال، فال تنتقل يف هذه احلالة بعض األموال والعقود، لكن جيب اإلشارة لذلك بصفة واضحة، 
  سواء كان ذلك االتفاق متعلق بأصول أو خصوم الشركة املندجمة أو املنفصلة.

شركة املسامهة، حيث منعت تداوله  يف عملية تداول األسهم يف يعض التشريعات تدخلت
ال بإيقاف التداول مند صدور قرار الدمج أو االنفصال على أن يعاد تداول األسهم الناجتة عن 

من  226اإلجراءات والنشر وإعالم الغري، هذا ما قرره املشرع األردني يف املادة  انتهاءالعمليتني بعد 
  .3قانون الشركات األردني

  
 

                                                           
من ق.م :" العقود التي يجب إخضاعها إلى شكل رسمي يجب تحت طائلة البطالن تحرير  1مكرر 324تنص المادة  1

  العقود التي تتضمن نقل ملكيتها أو حقوق عقارية أو محالت تجارية أو صناعية ... في شكل رسمي".
:" يبين الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية طبيعية وحاالت 4ررمك 324وتنص المادة 

  ومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين."
  .44يوليو يتعلق بالعالمات، ج. ر عدد  19المؤرخ ب  06-03قانون  2
من الشركات الراغبة في االندماج تبليغ من القانون األردني "على مجلس إدارة كل شركة  226تنص المادة  3

ايام أيام من تاريخ اتخاذه قرار االندماج، ويوقف تداول أسهمها اعتبارا 10والمركز خالل  والهيئة والسوقالمراقب 
  الشركة الناتجة عن الدمج بعد انتهاء إجراءات االندماج وتسجيلها".  أسهممن تاريخ تبليغ ذلك القرار، ويعاد تداول 



الفصل الثاني-الباب األول  
 
 

 
184 

 

 ن باحلماية أثناء انفصال أو اندماج الشركة التجارية.ون املعنيوالفرع الثاني: الدائن
ة الغري عند قيام الشركة التجارية باالنفصال أو االندماج وضع جمال عندما قرر املشرع محاي

لتلك احلماية فليس كل دائن للشركة معين هبا حيث ال يشمل أثر هاتني العمليتني كل الدائنني، وال 
يرتتب نفس األثر على كل من تعامل مع الشركة عند اندماجها او انفصاهلا، فأشار املشرع لطائفة 

بذلك ضيق مفهوم الغري عندما نص على أحكام االنفصال واالندماج ، ولعل أول شرط من للدائنني و
بالنسبة للدائنني أن تنشأ ديوهنم قبل نشر مشروع االنفصال واالندماج ، كما يشمل مفهوم الدائنني يف 

تأثر هذه احلالة املتعاقدين مع الشركة والذين خصهم املشرع باحلماية وخاصة بعض املتعاقدين الذين ت
  .1املشرع يف هذه احلماية حلملة السنداتيتطرق مراكزهم القانونية ومل 

 الشركة يف حالة االندماج أو االنفصال. وودائن ومدين -أ
حرص املشرع على محاية حقوق الدائنني ومل يرتب على العمليتني جتديد للدين، بعد تغيري 

للشركة الداجمة و انتقاهلا من الشركة املنقسمة  املدين بل اعتربمها انتقال لألصول من الشركة املندجمة
إىل شركات أخرى، ودون أن يعلق على موافقة الدائنني ألن من شأن ذلك أن يعرقل االندماج أو 
االنفصال باعتبارهم رافضني له يف الغالب، وهذا ما ينفي عن العمليتني إمكانية اعتبارمها جتديدا 

لية ينتج عن سقوط أجل ديوهنم وحقهم يف املعارضة ، وطلب للدين ، وإمنا هو انتقال للذمة املا
التسديد أو توفري الضمانات الالزمة للتسديد ، كما تستبعد فكرة جتديد الدين املتعلقة بتعديل احلق 

  .2أو ضماناته أو عن طريقة الوفاء به
ة نظرا بالنسبة لدائين الشركة املندجمة ودائين الشركة الداجمة فال خيضعون لنفس احلماي

الختالف مصاحلهم فإذا عارض دائنو الشركة املندجمة عملية االندماج فإن ذلك هبدف محاية الضمان 
املقرر هلم، أما دائين الشركة الداجمة فيفضلون عدم مزامحة دائين الشركة املندجمة والذين مل يعرتف 

فس حقوق دائين الشركة هلم املشرع حبق املعارضة على عكس الكثري من التشريعات واليت منحتهم ن
                                                           

بر حامل السند دائنا للشركة، يمثل سنده قرض للشركة يمنحه حق الحصول على فائدة ثابتة، وبهذه الصفة له حق يعت 1
االنفصال الذي  ضمان عام على جميع موجودات الشركة ورغم ذلك فلم تشمله الحماية المقررة للدائنين بعد االندماج أو

  تقوم به الشركة التجارية.
  .288شركات وانقسامها، المرجع السابق، ص حسني المصري، اندماج ال 2
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قانون جتاري، وإن هذا االعرتاف  14-236املندجمة وبنفس اإلجراءات مثل املشرع الفرنسي يف املادة 
حبقهم يف املعارضة ميكنهم من التنفيذ على أموال الشركة وبدون مزامحة دائين الشركة املندجمة 

  .1خاصة عندما تكون ديون الشركة املندجمة أكرب من حقوقها
عرضة لالنتقاد ألن الدمج ال يؤثر كثريا املشرع ال جيعل  طائفة دائين الشركة املندجمة إغفال ان

، ومع ذلك فإن 2على مركزهم القانوني حيث تظل الشركة الداجمة ملتزمة جتاههم بنفس الشروط
حقوقهم تتأثر ألن موجودات الشركة الداجمة تصبح ضامنة حلقوق دائين الشركة املندجمة خاصة 

  .3ندما تكون هذه األخرية حمملة بديون فتلجأ لالندماج هربا من اإلفالسع
دائين الشركة الداجمة مبركز دائين الشركة املندجمة ل القانونيركز املفمن األفضل مساواة  وعليه

  .4من القانون التجاري 14-236يف املادة  وذلك مثلما فعل املشرع الفرنسي صراحة
من القانون التجاري، أشار النتقال الدين  756عندما نص املشرع على دائين الشركة يف املادة 

للشركة الداجمة فتصبح هي املسؤولة عن وفائه، فتنتقل ديون الشركة املندجمة إىل الشركة األخرى مع 
تزام ألن هذا الضمانات اليت كانت تكفل الوفاء هبا، من أجل ذلك مل يأخذ املشرع بفكرة جتديد االل

ويسري هذا احلكم على مجيع دائين  ،التجديد يؤدي لزوال الضمانات اليت كانت تشمل االلتزام القديم
  الشركة املندجمة سواء كان دائن عادي أو ممتاز.

مثل اتفاق التسديد الفوري للديون  يهادائن  كما تراعي مجيع االتفاقيات املربمة بني الشركة و  
احتفاظ الشركة املندجمة ببعض أصوهلا للوفاء هبذه احلقوق، غري أن هذا ال  وقد يتضمن االتفاق

يعترب إعفاء الشركة الداجمة من التسديد مادامت مل توف الشركة املندجمة تلك الديون فتكون الشركة 

                                                           
، 2010فائز إسماعيل بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط أولى، األردن  1

  .139ص 
  .127لينا يعقوب الفيومي، المرجع السابق، ص  2
  .156جارية، المرجع السابق، ص خليفة سليمان فرج عبد هللا، آثار االندماج في قانون الشركات الت 3

4 Art n 236-14 du c . c. f « Les créanciers non obligataires des sociétés 
participants à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure a la publicité 
donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui- ci dans le délai fixé 
par décret en conseil d’état. Une décision de justice rejette l’opposition ou 
ordonne, soit le remboursement des créances soit la constitution de garanties si la 
sociétés absorbante rn offre et si elles sont jugées suffisantes ».       
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الداجمة هي املسؤولة، أما إذا كانت معسرة فإن الدمج يضعف الضمان ويسقط أجل الديون وجيوز 
  .1ء الفوري والتنفيذ على أموال الشركة املندجمةطلب الوفا

يف حالة عدم الوفاء الفوري أو عدم تقديم الضمانات اليت تأمر هبا احملكمة جاز للدائنني 
التنفيذ على الشركة الداجمة دون مزامحة دائنيها باعتبارها خلفا للشركة املندجمة بعد حلوهلا حملها 

الفرتة االنتقالية بني االتفاق على الدمج ونشره وبني نشر الدمج وتنفيذه، قانونيا، أما الديون اليت تنشأ يف 
ففي احلالة األوىل ال يسري الدمج بالنسبة للغري إال من يوم نشره والعلم به أما احلالة الثانية وباعتبار 

به  أن تلك احلقوق نشأت بعد شهر االندماج فإهنا تنتقل للشركة الداجمة ألن أصحاب احلقوق عاملني
  .2فيحتج به عليهم

أما حالة انفصال الشركة ويف فرتة ما بني اختاذ قرار االنفصال ونشره، ال يرتب ذلك القرار 
أي أثر بالنسبة للغري، لكن بعد نشره وعلم الغري به ميكن لدائين الشركة املنفصلة مطالبة الشركات 

ظرا حللوهلا حمل الشركة ه الشركات ناجلديدة بالتسديد فتنتقل املطالبة من الشركة املنفصلة إىل هذ
، ودون أن يرتتب على ذلك جتديد للدين، كما شدد املشرع محاية الدائنني يف االنفصال 3املنفصلة

  .4بتقريره مسؤولية الشركات املستفيدة من االنفصال تضامنيا
كما  ،كما يصبح مدينوا الشركة املنفصلة مدينني للشركة أو الشركات املستفيدة من االنفصال

يصبح مدينو الشركة املندجمة مدينني للشركة الداجمة واليت تطالبهم بالوفاء استنادا النتقال الذمة املالية 
  للشركة الداجمة والشركات املستفيدة من االنفصال.

أما مدينو الشركات املنفصلة والشركات الداجمة فإذا كانت شركات قائمة فال تثور بشأهنم 
م يقومون بالوفاء بالديون حبسب ما مت االتفاق عليه، وال تشرتط موافقتهم على إشكالية قانونية ألهن

                                                           
  .191محمود صالح قائد األرياني، اندماج الشركات كظاهرة مستحدثة، المرجع السابق، ص  1
  .264أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص  2
  .161محمود صالح قائد، المرجع السابق، ص  3
اه من ق.ت " تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن االنفصال مدينه بالتضامن تج 760تنص المادة  4

  دائني الشركة المنفصلة في المحل والمكان دون أن يترتب عن هذه الحلول تجديد بالنسبة له."



الفصل الثاني-الباب األول  
 
 

 
187 

 

االندماج أو االنفصال حتى حيتج به عليهم باعتبار ذلك خمتلف عن حوالة احلق، كما مل يعتربه املشرع 
  .1جتديد للدين

ركة سواء كانت مل يقم املشرع باإلشارة هلؤالء املدينني نظرا لقيامهم بالوفاء مهما كان وضع الش
داجمة أو مندجمة أو شركات استفادت من االنقسام، حيث ال يهم املدينون ما إذا كانت هذه الشركات 
موسرة أو معسرة فهم مطالبون بالوفاء ويصبح هلذه الشركات احلق يف رفع دعوى عليهم وإعذارهم 

  .2للشخصية املعنويةبالوفاء باعتبار كل من الشركة املنفصلة واملندجمة منتهيتان وفاقدتان 
   .محلة السندات -ب

يعترب حامل السند دائن للشركة ميثل سنده قرض طويل األجل مينحه حق احلصول على فائدة 
معينة، وهو هبذا الشكل يتمتع مثل باقي الدائنني حبقه يف الضمان العام على كل أصول الشركة ورأس 

اإلنقاص من هذا الضمان مثله مثل باقي الدائنني  ماهلا، كما يتأثر مركزه القانوني بكل تصرف من شأنه
لكن مل يأت املشرع على ذكر هذه الطائفة من الدائنني ومل يتفطن ملنحهم حق معارضة االنفصال أو 
االندماج رغم اعرتاف املشرع هلم بصفة اموعة اليت تكتسب شخصية معنوية وحتمي حقوقها عن 

  .3طريق ممثلها القانوني
 بعد االندماجع الفرنسي حيث منح محلة السندات حق إبداء موقفهم من على عكس املشر

وهذا ما جاء يف التسديد الفوري لسنداهتم، اال يف حالة مطالبتهم  انعقاد مجعية محلة السندات،
، غالبا ما متيل رغبة محلة السندات للوفاء الفوري من أجل  4من القانون الفرنسي 13-236املادة 

جتنب مزامحة دائين الشركة املندجمة وميكنهم املطالبة بزيادة الضمانات ومن مصلحة الشركة الداجمة 

                                                           
  .156خليفة سليمان فرج عبد هللا، المرجع السابق، ص  1
  .148فايز إسماعيل بصبوص، المرجع السابق، ص  2
القانون للدفاع عن مصالحهم من ق. ت " يكون حاملو سندات االستحقاق جماعة بقوة  88مكر 715تنص المادة  3

  المشتركة وتتمتع الجماعة بالشخصية القانونية ".
4 Art n 236-13 du c c f « Le projet de fusion est soumis aux assemblés 
d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres 
sur simple demande de leur part ne soit offert aux dits obligataires ».     
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عدم خسارة محلة السندات حيث توفر هلم الضمانات، أو تقدم هلم كفيل ذلك أن خروجهم يعين 
  .1من القروض اليت قدمت هلاحرمان الشركة من االستفادة 

كما منح املشرع الفرنسي نفس احلماية حلملة السندات القابلة للتحويل إىل أسهم يف حالة عدم 
الفرنسي نفس احلماية حلملة  املشرعومنح املوافقة على حتويل سنداهتم خالل الفرتة املتفق عليها، 

السندات يف الشركة الداجمة رغم أن وضعية هؤالء ال تتغري بعد الدمج، إال يف حالة كثرة الديون 
الشركة املندجمة أو وقوع الشركة الداجمة حتت سيطرة أجانب ميتلكون سندات قابلة للتحويل إىل 

  .2عد حتويل سنداهتم ألسهمأسهم فيصبحون أغلبية مسامهة عند زيادة رأس مال الشركة ب
وال حتى بالنسبة حلملة السندات يف حالة  بينما مل ينص املشرع الوطين على هذه الضمانات

يف كل األحكام اخلاصة باالندماج واالنفصال وال  لطائفة محلة السنداتاالنفصال، فلم يتفطن املشرع 
  .تقريره لتضامن الشركات املنفصلة حتى عند

حلملة السندات نفس احلق يف املوافقة أو الرفض ملشروع االنفصال  ي فمنحالفرنساما املشرع 
 كما قرر بالنسبة لدائين الشركة، ه، على غرار ما فعلبعد عرضه بنفس الشروط ونفس اآلثار

من  18-236لمادة طبقا لاملسؤولية التضامنية للشركات املستفيدة من االنفصال جتاه محلة السندات 
  القانون التجاري الفرنسي.

  محاية بعض املتعاقدين يف حالة انفصال واندماج الشركة التجارية.  -ج
يتحدد مركز املتعاقدين مع الشركة حبسب ما إذا كانوا دائنني أو مدينني وحبسب طبيعة 

تتضمنها هذه حقوقهم والتزاماهتم، وكقاعدة عامة ال ميكن االحتجاج بانتهاء احلقوق و االلتزامات اليت 
العقود بسبب االندماج أو االنفصال إذ ال يعترب ذلك سببا النقضائها ، لذلك جيوز للمتعاقدين مع 

، واليت ال حصر هلا من عقود بيع وشراء 3الشركة التمسك مبا ورد يف عقودهم مهما كانت تلك العقود
م التطرق للعقد الذي نص وإجيار، و اقرتاض وتوريد تبقى كلها قائمة بنفس الشروط، لذلك سوف يت

                                                           
  .131لينا يعقوب الفيومي، المرجع السابق، ص  1
  .157فايز إسماعيل بصبوص، المرجع السابق، ص  2
  .300حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص  3



الفصل الثاني-الباب األول  
 
 

 
189 

 

عليه املشرع  يف االحكام اخلاصة باالندماج و االنفصال واملتمثل يف عقد اإلجيار ثم عقد العمل 
باعتباره منوذجا عن العقود املستمرة املنصبة على العمل ، وعقد التأمني باعتباره من بني أكثر العقود 

  اليت تربمها الشركات التجارية.
  عقد اإلجيار.  -1
نح املشرع اجلزائري ملؤجري األماكن املؤجرة يف الشركات حق معارضة االندماج أو م
،ومل ينص املشرع على فرضية أن تكون الشركة مؤجرا ألن ذلك ال يثري أي صعوبة حيث 1االنفصال

والشركة الداجمة حمل الشركة املنفصلة واملندجمة يف كل احلقوق  االنفصالحتل الشركات املستفيدة من 
و االلتزامات املرتتبة عن عقد اإلجيار لكن يثور اإلشكال يف احلالة اليت تكون فيها الشركة املندجمة 

فينتقل  756أو املنفصلة مستأجرة، فهناك كذلك تتبع قاعدة احللول اليت نص عليها املشرع يف املادة 
كة الداجمة والشركات املنفصلة رغم ان احلق يف اإلجيار يفقد ذاتيته بعد انتقاله إال أن هذا احلق للشر

  .2ال مينع من انتقال حق االنتفاع عوض التنازل عنه
  عقد العمل. -2
مل ينص املشرع على محاية خاصة ملستخدمي الشركة املندجمة أو املنفصلة رغم أنه من  

ا من عملييت االندماج واالنفصال، إىل جانب أهنا تثري مسألة مدى العقود اليت يتأثر أصحاهبا كثري
من سكوت املشرع عن تنفيذ العمل واستمراريته مع صاحب العمل اجلديد وطريقة مواصلته، فيفهم 

  .3أنه ال تأثري للعمليتني على عقود العمل املربمة مع الشركة املندجمة واملنفصلة ربيان هذا األم
وال االنفصال عقود العمل ألن ذلك ال ينهي نشاط الشركة ، كما ال يعد ال ينهي االندماج 

سبب الستحالة تنفيذ عقود العمل ، لكن هذا ال مينع الشركة الداجمة والشركات املستفيدة من 
االنفصال من إعادة تنظيم العمال، على أن ال يتم إهدار حقوقهم  وحتى لو اضطرت لالستغناء عن 

من حوافز و  ذلك بالتعسف ،أو باالنتقاص من املزايا اليت يتمتع هبا العمال بعضهم ال جيب أن يتم
                                                           

كات المدمجة أو المنفصلة أن يقدموا من ق.ت " يجوز كذلك لمؤجري األماكن المؤجرة للشر 757تنص المادة  1
  .756معارضة على اإلدماج أو االنفصال في األجل المحدد في المادة 

  .161خليفة سليمان فرج عبد هللا، المرجع السابق، ص  2
  .405محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  3
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، فعلى الشركات مراعاة اجلانب االجتماعي و االقتصادي للعمال عند التفاوض حوهلم  مكافآت
  .1وإقامة التوازن بني عمال الشركة الداجمة والشركة املندجمة وكذا الشركات املستفيدة من االنفصال

االندماج أو االنفصال سبب من أسباب انتهاء عقد العمل، إال إذا استحال التنفيذ ال يعترب 
من جانب صاحب العمل لسبب أجنيب فينفسخ العقد بقوة القانون، يف حالة عدم حتقق القوة القاهرة 
فإن عدم التنفيذ هنا يتحمله صاحب العمل كما يكون من حق العامل طلب فسخ العقد يف حالة 

عمل خمتلف اختالفا كليا عن العمل املتفق عليه، إال إذا استدعت الضرورة لذلك،  استخدامه يف
، وعليه ال يعترب كل من االندماج واالنفصال 2ويف حدود الظرف الذي اقتضى تغيري ظروف العمل

  تنفيذ عقود العمل. قانونية الستحالةأسباب 
 عقد العمل إال إذا انتهى النشاط مل يعترب املشرع كل من االندماج واالنفصال من أسباب إهناء

ا اليت يظهر لنا من 3من قانون العمل 66ت عليه املادة ، هذا ما نصالقانوني للهيئة املستخدمة كليا
من االندماج واالنفصال حالة من حاالت تغيري الوضعية القانونية للهيئة خالهلا عدم اعتبار كل 

من قانون العمل ، حيث أبقى املشرع على مجيع  74املستخدمة الذي نص عليه املشرع يف املادة 
عالقات العمل قائمة بني املستخدم اجلديد والعمال، وشدد على أن ال يطرأ عليها أي تعديل فتنص 
املادة على :" إذا حدث تغيري يف الوضعية القانونية للهيئة املستخدمة تبقى مجيع عالقات العمل 

، ال ميكن أن يطرأ أي تعديل يف عالقات ستخدم اجلديد والعمالئمة بني املاملعمول هبا يوم التغيري قا
العمل إال ضمن األشكال وحسب الشروط اليت ينص عليها هذا القانون وعن طريق املفاوضات 

  اجلماعية".

                                                           
  .290أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص  1
، دار الحامد للنشر والتوزيع ،  القانون المدنيالمنتقي في شرح قانون العمل، دراسة مقارنة ب ،هيثم حامد المصاروة 2

  .250، ص  2007األردن ، 
 17يتعلق بعالقات العمل، ج. ر عدد، 1990ابريل  21المؤرخ في  11-90من القانون رقم  66تنص المادة  3

على: " تنتهي  03يحدد المدة القانونية للعمل، ج. ر عدد يناير  11المؤرخ في  03-97المعدل والمتمم باألمر رقم 
  عالقة العمل في الحاالت التالية: 

 البطالن أو اإللغاء القانوني -
 انقضاء أجل عقد العمل دي المدة المحدودة. -
ة إنهاء النشاط القانوني للهيئ –التسريح للتقليص من عدد العمال  –الحجز الكامل عن العمل  –العزل  -االستقالة -

  المستخدمة، التقاعد، الوفاة."
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س ان تعديل املركز القانوني لصاحب العمل كأثر لتغيري الشكل القانوني لالستغالل قد ينعك
العمل، ذلك ان عقد العمل من العقود املهمة اليت يؤدي وجودها تقوية سلبا على استقرار عالقات 

  .وسرعة التنفيذ ودعم الثقةئتمان اال
كما أن استمرارية عقد العمل ال تتوقف على رضى العمال ألننا لسنا بصدد عقد عمل يقوم 

اط نش ولضمان استمرارللعمال على شخصية صاحب العمل، خاصة اهنا مقررة للمصلحة العامة 
للعامل يف قانون العمل إال أهنا غري كافية فهو حباجة حلماية القانونية  مايةاحلتقرير هذه رغم  1الشركة 

صرحية يف القانون التجاري بالنسبة لعملييت االندماج واالنفصال على غرار ما فعله املشرع الفرنسي 
الذي قرر إمكانية احتفاظ كل من الشركة الداجمة والشركة املستفيدة من االنفصال بعقود العمل 

من القانون التجاري الفرنسي:"  22-225باإلدماج واالنفصال وهذا ما جاء يف املادة املربمة قبل القيام 
 الشركةأو  احدى الشركات املندجمةيف حالة االندماج أو االنفصال جيوز تنفيذ عقود العمل من قبل 

  .2"ملنفصلةا
  عقد التأمني.  -3

اليت ال تتأثر باالندماج وال  3على غرار عقد العمل يعترب عقد التأمني من العقود املستمرة
االنفصال، فلم يذكره املشرع عندما منح حق املعارضة للمتعاقدين مما يعين استمراره و انتقال كل 

، لكن حالة سكوت املشرع عن كل هذه العقود اعتربه البعض أن 4احلقوق و االلتزامات املرتبطة به
شركة املسامهة ، مما يعين عدم جواز انتقال كل تلك النصوص ال تتعلق إال بانتقال حق اإلجيار يف 

احلقوق و االلتزامات الثابتة يف باقي العقود إال بالنسبة لعقد اإلجيار يف شركة املسامهة واملسؤولية 
احملدودة يف حالة االندماج أو االنفصال دون باقي الشركات التجارية، فيما عدا شركة مسامهة ال 

                                                           
1 Farag Hmoda, op, cit, p 261. 
2 Art n 225-22 du c .c. f « En cas de fusion ou de scission le contrat de travail peut 
avoir été conclu avec l’une des sociétés fusionnées ou avec la sociétés scindée ».    

، المعدل والمتمم 13يناير يتعلق بالتأمينات، ج. ر عدد  25المؤرخ في  07-95مر رقم من األ 2تنص المادة  3
على " التأمين عقد بمقتضاه  15، ج.ر عدد رقم 2006  مارس المتعلق بالتأمينات  12مؤرخ في  04-06باألمر 

من المال أو إيراد أو أداء مالي  يلتزم المؤمن بأن يؤدي للمؤمن له أو الغير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا
  آخر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو دفوع مالية أخرى".

  .220فايز إسماعيل بصبوص، المرجع السابق، ص  4



الفصل الثاني-الباب األول  
 
 

 
192 

 

داجمة أو الشركات الناجتة عن االنفصال، خاصة يف ظل عدم وضوح تنتقل هذه العقود إىل الشركة ال
ل من الشركة املندجمة األساس القانوني حللول الشركة الداجمة والشركات اجلديدة بعد االنفصال حمل ك

الداجمة  املشرع لتجديد الدين كأساس النتقال كل احلقوق للشركاتالستبعاد ، نظرا واملنفصلة
  .الواملستفيدة من االنفص

عملييت االندماج واالنفصال لصعوبة االساس القانوني النتقال احلقوق يف ترجع صعوبة حتديد 
وحتى املشرع  خاصة يف ظل عدم وجود تعريف تشريعي للعمليتني، ،حتديد طبيعتهما القانونية

النفصال فتكون الشركة الداجمة والشركات اجلديدة بعد ا، تعمل عبارة انتقال الذمة املاليةالفرنسي اس
 .1من القانون التجاري الفرنسي 1– 236، وهذا ما يتضح من املادة خلفا عاما دون جتديد للدين

 
 انفصال واندماج الشركات التجارية.  احلماية اإلجرائية للغري عندالفرع الثالث: 

ميتد أثر االندماج أو االنفصال الذي تقوم به الشركة التجارية إىل الغري الذي يتعامل معها رغم 
 أنه ليس طرفا يف عقد االندماج الذي تقوم به الشركة التجارية، كما مل يكن مشاركا يف القرار الذي

تتخذه الشركة باالنفصال، من أجل ذلك تدخل املشرع لتحقيق التوازن بني مصلحة الشركات املعنية 
باالندماج و االنفصال وكذا مصلحة الغري الذي يتأثر مركزه القانوني من خالل تقرير بعض اإلجراءات 

عملييت وتنظيم بعض احلقوق دعما ملصاحل الغري ومنع اإلضرار به من خالل منحه حق معارضة 
االندماج و االنفصال، ومنحه حق رفع دعوى للمحافظة على حقوقه، كما جعل املشرع الشركات 

ليتها املعنية مسؤولة جتاه الغري ومت تشديد التزاماهتا عن طريق منح الضمانات إىل جانب تقرير مسؤو
   التضامنية يف بعض احلاالت:

  

                                                           
1 Art n 236-1 du c . c . f « une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion , 
transmettre leur patrimoine a une société existante ou une nouvelle société qu’ 
elle constituent 
Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine a 
plusieurs sociétés existantes ou a plusieurs sociétés nouvelles. »   
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  معارضة الغري. -أ
منح املشرع لدائين شركة املسامهة والشركة ذات املسؤولية احملدودة احلق يف االعرتاض على 

يوما من نشر مشروع االندماج أو االنفصال محاية للدائنني الذين  30عملية الدمج أو االنفصال يف أجل 
ني، حيث ال نشأت ديوهنم قبل النشر، وال يكون لتلك املعارضة أي أثر على استمرار تنفيذ العمليت

تؤدي املعارضة لوقف إجراءات الدمج واالنفصال، كما ال تؤدي إىل إبطاهلما، فال ينتج عن املعارضة 
إذا مت قبوهلا من احملكمة إال الوفاء الفوري االختياري أو اجلربي أو تقديم ضمانات كافية للوفاء يف 

  ميعاد االستحقاق. 
للدائنني طاملا كانت موسرة، أما إذا كانت هنا تكون الشركة الداجمة مسؤولة عن الوفاء 

معسرة فإن الدمج يضعف الضمان ويسقط األجل وجيوز هلم طلب الوفاء الفوري، أو التنفيذ على 
األصول اخلاصة بالشركة املندجمة ومبا أن إضعاف التأمينات يؤدي إىل سقوط األجل فإنه ال جيوز 

الذين أمرت احملكمة بتسديد حقوقهم فورا أو تقديم  االحتجاج بالدمج يف مواجهة الدائنني املعارضني
  .1ضمانات كافية للوفاء هبا
،نالحظ أن املعارضة اليت يقوم هبا دائين الشركات 2من القانون لتجاري  756من خالل املادة 

املندجمة واملنفصلة ال تؤدي لوقف العمليتني مثلما فعل املشرع بالنسبة لتخفيض رأس مال الشركة 
يتم وقفه ، حيث يتم وقف تنفيذ قرار ختفيض رأس مال الشركة بعد رفع املعارضة وال يتم والذي 

الشروع يف تنفيذه إال بعد صدور احلكم القضائي الذي يأمر بذلك ، بينما معارضة الدمج و االنفصال 
مر فال يكون هلا أي أثر على استمرار العمليتني بعد ذلك إما حيكم القاضي بتسديد الديون أو يأ

  بتقديم ضمانات، أو يفرض االندماج أو االنفصال على الدائنني  بعد رفض املعارضة النعدام املصلحة.

                                                           
  .123لينا يعقوب الفيومي، اآلثار الناشئة عن دمج الشركات المساهمة، المرجع السابق، ص  1
دون أن يترتب على شركة المدمجة في محل ومكان تلك من ق.ت " تصبح الشركة مدينة لدائني ال 756تنص المادة  2

دمج وكان دينهم سابقا لنشر مشروع هذه الحلول تجديد بالنسبة لهم ويجوز لدائني الشركة الذين شاركوا في عملية ال
 748يوما ابتداء من النشر المنصوص عليه في المادة  30اإلدماج أن يقدموا معارضة ضد هذه األخيرة في أجل 

بإنشاء ضمانات تقدمها الشركة اما ويتخذ بعد ذلك قرار قضائي إما برفض المعارضة أو يلغى األمر بتسديد الديون و
  ه الضمانات كافية".الماصة بشرط أن تكون هذ
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 االندماج و انص املشرع على تلك احلماية اإلجرائية للغري عن طريق أحكام مشرتكة ختص 
حق ، فال يوجد هذا اإلجراء وال يكون من 1يف شركات املسامهة واملسؤولية احملدودةالنفصال 

الدائنني عند اندماج و انفصال شركات األشخاص، ملا هلم من ضمانات أخرى إضافة لرأس مال 
  الشركة التجارية.

ال يسري يف حق الغري، كما أنه يف  واالنفصال فإنهحالة رفض القاضي استكمال االندماج يف 
الديون فإنه ال حيتج  حالة عدم تقديم الضمانات اليت قد يأمر القاضي بتوفريها للغري من أجل تسديد

بالعمليتني جتاه الغري، كما ال متنع تلك املعارضة من تنفيذ االتفاق الذي يسمح للدائن باملطالبة بالتسديد 
الفوري والعاجل لديونه يف حالة إدماج الشركة أو انفصاهلا، وتكون هذه املعارضة من حق كل 

  األشخاص الذين مت اإلشارة هلم يف الفرع الثاني.
ة حلق الغري برفع املعارضة بإمكانه اللجوء لدعاوى أخرى حلماية حقوقه كدعوى إضاف

  حالة خمالفته للشروط القانونية. واالنفصال يفاملسؤولية العقدية ودعوى إبطال االندماج 
   دعوى املسؤولية العقدية. -ب

ارتكاب  مينح القانون للدائن احلق يف محاية مصاحله خاصة يف حالة اإلضرار هبا عن طريق
خطأ من مدينه املتعاقد معه فيكون مسؤوال على ًأَساس املسؤولية العقدية إلخالله بالتزام عقدي، 
وهو عدم مراعاة حسن النية يف التنفيذ وال حاجة لتقرير مسؤولية الشركة جتاه الغري على أساس 

صال والضرر الذي أصاب املسؤولية التقصريية يف حالة وجود عالقة سببية بني عملييت االندماج واالنف
  .2الغري

بالنسبة ملسألة اعتبار الشركة مدعى عليه فإن االعرتاف بوجود الشركة املندجمة واحتفاظها 
بكياهنا املادي، بسبب عدم تصفيتها وقسمة موجوداهتا أثار مسألة حقها يف التقاضي باالستناد 

                                                           
من ق.ت:" وفي هذه الحالة يجوز لدائني الشركة المنفصلة أن يقوموا بالمعارضة في  02فقرة 761تنص المادة  1

من  763"، كما تنص المادة 756االنفصال حسب الشروط وتحت اآلثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 
الشركات ذات المسؤولية المحدودة لصالح شركات من نفس الشكل المواد ق.ت :" تطبق في حالة إدماج أو انفصال 

  ...".761و 760و 756
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام، ط  2

  .299ص  2008- 2007رابعة، دار الهدى، الجزائر ،
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نوني الذي تفقده بزوال شخصيتها لنظرية الظاهر ، لكن هذا الوجود املادي ال يؤكد وجودها القا
املعنوية وفقداهنا ألهلية التقاضي، وإن القول باستمرارية الشخصية املعنوية أثناء التصفية لغاية 
استكمال االندماج بالتايل قيام حقها يف التقاضي أمر مستحيل ،كما ال ميكن األخذ بالوضع الظاهر 

ميكن أن يرفع الغري الدعوى إال على الشركة  يف حالة شهر انقضاء الشركة ونشر اندماجها، فال
الداجمة حيث ال ميكن اعتبار الشركة الداجمة ال مدعية وال مدعى عليها وتصبح الشركة الداجمة 

  .1وحدها صاحبة الصفة يف التقاضي
أما يف االنفصال فإن الشركة املنفصلة بعد نقل رأمساهلا لشركات أخرى تنحل دون أن تصفى 

 جديدة،يبا بنفس م تقوم به الشركة املندجمة يف أهنا تنقل أمواهلا وتندمج يف شركات فإهنا تقوم تقر
  .ا فيها حق التقاضي جتاه الغريواليت تنتقل هلا كل احلقوق و االلتزامات مب

هذا بالنسبة لالنفصال الكلي أما إذا كان االنفصال جزئيا فإنه ال يؤدي لزوال الشركة املنفصلة  
بل يؤدي فقط لضرورة إعادة تنظيمها وتعديلها لقانوهنا األساسي مما جيعل مركزها القانوني جتاه الغري 

  لذي ميكنه مقاضاهتا.جتاه الغري ا، ال تنتج آثار االنفصال الكلي وتبقى الشركة مسؤولة 2على حاله
نتيجة الرتكاب قوقه يت االندماج واالنفصال قد أضرت حبأن عملي الغريحالة إثبات أما يف 

خطأ من الشركة أو كان لدى الشركة النية يف اإلضرار مبصاحله بإمكانه رفع دعوى يطالب فيها أال 
تبار أن الشركة عن طريق يتم االحتجاج به عليه باع وأال يسري ذلك الدمج أو االنفصال يف حقه، 

قرارها بالدمج و االنفصال قد أنقصت من الضمان املقرر للغري واملتمثل يف رأس املال، واعتبار ذلك 
  القرار خطأ مينح للغري احلق يف رفع دعوى املسؤولية العقدية.

جيب توفر شروط رفع هذه الدعوى أوهلا  احلق يف رفع دعوى املسؤولية العقدية قياممن اجل 
ن يكون للدائن مصلحة يف رفع الدعوى حيث جيب أن يثبت وجود خطأ تسبب له يف ضرر، فعليه أ

أن يثبت أن قرار الشركة يؤدي إىل اإلنقاص من أمواهلا وبالتايل عجزها عن تسديد ديوهنا ، ففي 
 مما يؤثر حالة االندماج مثال ميكنه أن يثبت أن هذه العملية تؤدي لتغيري الضمان العام املقرر للدائنني

                                                           
  .413ع السابق، ص محمد فريد العريني، المرج 1

2 J. Malherb , op, cit, p 1054 et 1057.  
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على القدرة املالية للشركة الداجمة واملندجمة وجيعلها تواجه صعوبات يف التسديد وهذا ما جيب 
على الدائن إثباته ، إىل جانب إثبات عنصر قيام الشركة فعال بنقل أمواهلا أو قسمتها يف االنفصال 

  خاصة يف حالة قيامها بذلك بغرض اإلضرار بالدائنني .
ميكن للدائن أن يرفع دعوى على الغري الذي يكتسب ضمانا بعد استعمال حقه يف معارضة 

يف حالة وجود تواطأ وسوء نية بني الشركة والغري الذي استفاد من ذلك االنفصال  واالندماج 
  الضمان.
لذلك فإن هذه الدعوى اليت يرفعها الغري هي مبثابة أقوى وسيلة للدائنني من أجل محاية  

هنم العام، فإذا توفرت شروطها بإمكاهنم املطالبة بالتسديد الفوري للديون وبعدم االحتجاج ضما
عليهم باالندماج أو االنفصال مع إمكانية مطالبتهم من الشركة بتقديم حق أولوية على أموال الشركة 

  .1املدينة
  دعوى إبطال االندماج أو االنفصال.  -ج

امها باالندماج أو االنفصال األحكام اليت جاء هبا املشرع يف حالة عدم مراعاة الشركة عند قي
فلكل ذي مصلحة دفع دعوى املطالبة ببطالن العملية على أن يبني صاحب املصلحة سبب اإلبطال 
أو العيب الذي جيعل من ذلك االندماج أو االنفصال باطال فإذا تبني مثال أن من شأن العمليتني أن 

سامهني وحقوق الغري، خاصة إذا قامت على احتيال أو تضليل أو تؤديان لإلنقاص من حقوق امل
لتحقيق مصلحة شخصية مباشرة لس إدارة أي من الشركات املعنية، أو ألغلبية الشركاء يف أي 

  منها على حساب حقوق األقلية.
كذلك إذا أدى االندماج أو االنفصال لتعسف يف استعمال حق، أو احتكار أو منافسة غري 

  .2تلحق ضررا باملصلحة االقتصادية بوجه عام مشروعة
إضافة حلالة غياب مشروع االندماج أو االنفصال لعرضه على اجلمعية العامة، أو يف حالة 
عرضه والتصويت عليه ثم إلغاء قرارات اجلمعية العامة اخلاصة بعملية االندماج أو االنفصال، أو عدم 

                                                           
1 J Malherb, Y. Godt  ,op ,cit , p 1020.  

  .533عزيز العكليلي، الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، ص  2
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من  747تضمنه بيانات املادة  واالنفصال وعدماحرتام الشروط اخلاصة بإعداد مشروع الدمج 
القانون التجاري، أو عدم تقدميه ملندوبي حسابات شركات املسامهة، أو عدم نشر املشروع يف نشرة 

  اإلعالنات القانونية ليعلم به الغري.
يقدم طلب اإلبطال من كل من له مصلحة يف ذلك سواء كان الشريك، أو املدير، أو الدائن 

 ه ال يوجد أي نص قانوني مينح للغري احلق،نشري هنا أن1وترفع على كل من الشركات املعنية بالعمليتني 
ال باعتبار لكن هذا ال مينع من طلب اإلبط ،يف طلب ابطال عملية االندماج او االنفصال وإجراءاهتما

أحكام االندماج واالنفصال وشروطهما وإجراءاهتما عبارة عن أحكام قانونية ملزمة ال جيوز خمالفتها، 
 .ويف حالة خمالفتها تكون اإلجراءات باطلة ويقوم احلق لكل ذي مصلحة أن يثري ذلك البطالن

ة ابطال املداولة يف املقابل أشار املشرع الفرنسي لدعوى ابطال االندماج واالنفصال يف حال
اليت قررت عملية االندماج واالنفصال اىل جانب حالة وجود عيب او خمالفة لإلجراءات القانونية، 
كما أجاز املشرع الفرنسي للمحكمة ان متنح اجل من اجل تصحيح العيب الذي أدى لرفع دعوى 

  .2التجاري الفرنسيمن القانون  8-235بطالن االندماج او االنفصال، وهذا ما يتضح من املادة 
صدور احلكم القضائي فيتمثل يف إرجاع الشركات  واالندماج بعدأما أثر بطالن االنفصال 

املعنية حلالتها األوىل قبل الشروع يف العمليتني، وبالنسبة للغري تعترب باطلة وال أثر لالندماج وال لالنفصال 
  على حقوق الغري يف هذه احلالة.

أما بالنسبة حلالة إبطال االندماج أو االنفصال بسبب عدم النشر وإعالم الغري به، فإنه إذا 
نتج عن العمليتني شركات جديدة يتمسك الغري بوجودها كشركة فعلية وإخضاع الشركة يف هذه 

                                                           
1 J. Malherb , Y.de Godt ,op, cit , p 1027. 
2 Art n 235-08 du c . c. f « La nullité d’une opération de fusion ou de scission ne 
peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont 
décidé l’opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité 
mentionnée au 3eme alinéa de  l’article l.236-6  
lorsqu’ il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entrainer la 
nullité , le tribunal saisi l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission accorde 
aux sociétés intéressés un délai pour régulariser la situation  » .    
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ى احلالة لكل التزاماهتا اليت قامت هبا حتى وإن أبطل الدمج واالنفصال بعد ذلك حبكم قضائي، تبق
  .1التصرفات اليت قامت هبا الشركة صحيحة يف مواجهة الغري

  املسؤولية التضامنية يف حالة انفصال الشركات التجارية.  -د
بعد انفصال الشركة التجارية ختتفي لكي تتكون الشركات اجلديدة املستفيدة من عملية 

ال الشركة قرر املشرع للغري االنفصال، ومحاية للدائنني من هذا االنفصال الذي يؤدي النقسام رأس م
 761حق معارضة االنفصال، وأخضعه لألحكام اخلاصة بعملية االندماج وهذا ما نصت عليه املادة 

من القانون التجاري " جيوز لدائين الشركة املنفصلة أن يقوموا باملعارضة يف االنفصال  02الفقرة 
  وما بعدها". 756ية من املادة حسب الشروط وحتت اآلثار املنصوص عليها يف الفقرة الثان

مل يكتف املشرع بتقرير حق معارضة الدائنني حيث وسع جمال احلماية عن طريق تشديد 
  مسؤولية الشركات املنفصلة جبعلها مسؤولة بالتضامن جتاه دائنيها.

الدائنني املعنيني باحلماية هم الدائنون العاديون دون محلة السندات أو باقي الدائنني الذين 
من القانون التجاري خص الدائنني  760شأت ديوهنم بعد نشر مشروع االنفصال ألن املشرع يف املادة ن

وحدهم هبذه احلماية، ومل يشر ألطرف أخرى وهبذا احلكم تصبح الشركات املستفيدة من االنفصال 
بالنسبة هلم  مدينة جتاه الدائنني عوض الشركة املنفصلة دون أن يكون هلذا االستبدال للمدين أي أثر

من القانون  760،فال يقومون بتجديد الدين نظرا حللول مدين حمل اآلخر ،هذا ما جاء يف املادة 
التجاري :" تكون الشركات املستفيدة من احلصص الناجتة عن االنفصال مدينة بالتضامن جتاه دائين 

  سبة هلم".الشركة املنفصلة يف احملل واملكان دون أن يرتتب عن احللول جتديد بالن
ميكن للشركات املستفيدة من االنفصال أن تضع شرط لتحديد مسؤوليتها، حيث تلتزم جبزء 
من الذمة املالية للشركة وحتدد مسؤوليتها عن اجلانب السليب أو اجلانب اإلجيابي أو عن اجلزء الذي 

شركة حينها إال عن انتقل إليها من رأس مال الشركة املنفصلة جبزئه اإلجيابي والسليب، فال تسأل ال
  .2نسبة معينة من الديون اليت آلت إليها

                                                           
  .161محمود صالح قائد األرياني، المرجع السابق، ص  1

2 F. Lemenier ,op ,cit, p 317 
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كما مسح املشرع إضافة لذلك أن تقوم الشركة بااللتزام بكل الديون أو جزء منها ودون تضامن 
من القانون التجاري، وجند نفس احلكم يف القانون التجاري الفرنسي يف  761هذا ما جاء يف املادة 

ك قرر املشرع لدائين الشركة املنفصلة حق املعارضة محاية حلقوقهم ، من أجل ذل 21-236املادة 
عن طريق  خاصة يف حالة استبعاد املسؤولية التضامنية من طرف الشركات املستفيدة من االنفصال

  .االتفاق
أما أثر املعارضة فيحدده القاضي الذي يقبل املعارضة أو يرفضها، وذلك حتى وإن وجد 

ائنني من قاعدة التضامن املقرر ملصلحتهم، ألن املشرع منح للقاضي السلطة االتفاق الذي حيرم الد
التقديرية حيث يرفض املعارضة أو يأمر بالقيام باالنفصال مع تضامن الشركات أو بدونه يف حالة 
استبعاده، كما قد يأمر بتسديد الدين أو بتقديم الضمانات من رأس مال الشركة الذي مت نقله للشركات 

  يدة.املستف
مثلما مسح املشرع للشركات يف حالة االنفصال استبعاد التضامن أو حتديد املسؤولية مسح 
للدائن أن يضع شرط التعجيل بتسديد دينه يف حالة حصول االنفصال أو االندماج، وهذا مينح للدائن 

ملنفصلة احلق يف أن يشرتط تضامن الشركات املستفيدة من االنفصال، حيث يربم اتفاق مع الشركة ا
على أن يسدد دينه باالستفادة من تضامن الشركات، فيتم التسديد بعد االنفصال مباشرة باللجوء 
ألي شركة من تلك الشركات، فيجعل ذلك االتفاق دينه معجل النفاذ إضافة للمسؤولية التضامنية 

  .1للشركات املعنية
عندما نص املشرع على تضامن الشركات املستفيدة من االنفصال محاية للغري أجاز يف نفس 
الوقت استبعاده ويبقى يف هذه احلالة للغري حق معارضة االنفصال، وذلك ألن انفصال الشركة ال 
يعين تقدميها لكامل رأس ماهلا وذمتها املالية، فيصبح يف التضامن مشقة وصعوبة كبرية خاصة يف 

الة نقلها جلزء من رأس املال للشركات املستفيدة واليت تسأل بالتضامن عن كل الديون وليس فقط ح

                                                           
1 F. Guiramand, A. Héraut, Droit des sociétés , manuel applications, Dunod  
12éme éd, France,2005 , p 439. 
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عن اجلزء الذي انتقل إليها، فيمكن أن حتتفظ الشركة حبقوقها وال تنقل إال ديوهنا مما جيعل تطبيق 
  املسؤولية على الشركات املستفيدة صعب يف هذه احلالة.

فقط بسبب أهنا ال متلك حقوق حيث تكون دمتها املالية مثقلة كما ميكن أن تنتقل ديوهنا 
بالديون، وهذا ما مسح به املشرع ألنه مل حيصر االنفصال يف حالة تقديم كل الذمة املالية بل أجاز 
االنفصال اجلزئي، مما يعين ضرورة تطبيق املسؤولية التضامنية يف كل هذه احلاالت، وتطبيق النصوص 

 الشركات املنفصلة  مبرونة، واعتبار كل الشركات سواء اليت قدمت كل ذمتها اخلاصة بالتضامن يف
املالية أو املقدمة جلزء منها والشركة اليت تلقت هذا اجلزء كلها مسؤولة تضامنيا جتاه الدائنني نظرا 

فيد ،لكنه حدد يف نفس املقام النطاق بالنسبة للغري املست1ألن املشرع مل حيدد نطاق هذه املسؤولية 
من تضامن الشركات يف حالة االنفصال، ومل مينح هذا احلق حلملة السندات على غرار ما فعله 

  من حق معارضة االنفصال. رماهنمبالنسبة حل
ال يبقى هنا حلملة السندات أو لباقي الدائنني الذين مل يرفعوا معارضة االنفصال النقضاء مهلته 

معارضتهم أمام القاضي أو الذين مل حيصلوا على الضمانات مت رفض  نالقانونية أو لسبب ما، أو الذي
الالزمة اليت تكفل حقوقهم إال اللجوء لرفع الدعاوى اخلاصة بتطبيق القواعد العامة واملتمثلة يف دعوى 

وعية أو الشكلية املقررة املسؤولية العقدية، أو دعوى إبطال االنفصال يف حالة خمالفته للشروط املوض
 قانونا.

  

ال ميكن للشركة التجارية أن تتعامل مع الغري إال بوجود شخص طبيعي ميثلها ويتوىل شؤوهنا، 
الشركة الشخصية القانونية ال مينحها القدرة على التصرف مع الغري فال ميكنها ذلك إال  اكتسابفإن 

عن طريق ممثلها القانوني، الذي يقوم مبمارسة حقوقها كحق التقاضي وحقها يف إبرام العقود والتعامالت 
الشركة القانونية مع الغري، ويكون صاحب الصفة يف متثيلها داخليا وخارجيا، وهو الذي ختاطب 

                                                           
1 G. Ripert.R. Roblot  , Traité de droit commercial ,op,cit,p471. 
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رف صادر عنه كأنه صدر من خالله وال تستطيع الشركة العمل إال بواسطته، لذلك يكون كل تص
   من الشركة.

على هذا األساس وضع املشرع نظام قانوني لتصرفات املدير يف الشركة التجارية وحدود 
ة لغاية انقضائها اللتزام الشركة بأعمال املدير، وحاالت قيام مسؤوليته جتاه الغري منذ تأسيس الشرك

  .1متثيلها جتاه الغري وامام القضاء املصفيثم تصفيتها فتنتهي سلطة املدير بانقضاء الشركة، وتويل 
إن للشخصية املعنوية للشركة التجارية أمهية كبرية بشكل عام ويف جمال محاية الغري بشكل 

ة للشخص الطبيعي الذي ميثلها خاص، فإن التوفيق بني الشخصية القانونية للشركة والشخصية القانوني
ليس باألمر اهلني، ألنه يؤثر على مصاحل كل األطراف الشركاء والشركة والغري، عند بدئ الشركة 
مبزاولة نشاطها يظهر دور ممثلها القانوني الذي يتعامل مع الغري بامسها ولفائدهتا، فيكون متثيل الشركة 

باسم على ان تكون اتفاقية قانونية أو  انظمةة من  بنشاطات وأعمال مستمدالتجارية بقيام املسري
   .2تحمل الشركة آثار تلك التصرفاتف ،الشركة وحلساهبا

كل الشركات التجارية وحتى املدنية  القانوني للشركة التجارية جتاه الغري تمثيلالخيص 
باعتبارها تكتسب شخصية معنوية، وتستثنى هنا شركة احملاصة نظرا ألهنا ال تتمتع بشخصية 

تتعامل مع الغري إال من خالل الشركاء، على عكس الشركة الفعلية اليت مت االعرتاف  كما المعنوية 
  واقعي.مبمثلها من أجل حتقيق اهلدف من االعرتاف بوجودها ال

الكثري من األطراف باعتباره مفهوم متنوع ومتطور، بمفهوم الغري يف الشركات التجارية يرتبط 
يعترب الغري كل من مل يكن طرف يف العقد بصفة شخصية أو عن طريق  اذ التعاقدي،من حيث املفهوم 

   وكيله، فال ميكن االحتجاج عليه بذلك العقد.

                                                           
  .405ني محمد دويدار، المرجع السابق، ص ها 1

2 Daniel Veaux, La responsabilité personnel des dirigeants dans les sociétés 
commerciales, op.cit, p 08. 
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كل شخص امتد له أثر العقد ولو مل يكن طرفا فيه فيكون  هوفالغري  التجاري أما يف املفهوم
أما الغري املتعامل مع الشركة فهو كل متعاقد أبرم  هنا كل الدائنني معنيني مهما كان مركزهم القانوني،

  1اتفاق معها.
بقاعدة قانونية يف غاية األمهية واملتمثلة يف جمال تسيري الشركات التجارية مفهوم الغري  يتحدد

اليت أوىل هلا املشرع  وعدم االحتجاج على الغري ببعض تصرفات املسري وعدم نفادها جتاهه"، يف "
  .2الكثري من االهتمام

كان من الضروري أن يضع املشرع نظاما قانونيا حمكما لتمثيل الشركة جتاه الغري، فاعتنى 
ة من املسريين من بني املشرع هبذه املسألة تاركا للشركاء إمكانية تسمية مسري الشركة أو جمموع

فاختلفت نتيجة لذلك محاية الغري بني إدارة فردية وإدارة مجاعية، كما ختتلف ،3الشركاء أو الغري
باختالف مدى السلطات املمنوحة للمسري من جهة وطبيعة العالقة بني أجهزة الشركات التجارية من 

  جهة أخرى، كما ختتلف حبسب شكل الشركة التجارية.
ولية الشركة القانوني الذي يتم األخذ به كمعيار لتحديد حاالت قيام مسؤهذا الشكل 
لمسريين جتاه الغري، خاصة بعد تطور قانون الشركات التجارية الذي ضيق لواملسؤولية الشخصية 

من مصادر املسؤولية جتاه الغري بعد استبعاد الشريك من االلتزام جتاه الغري، بسبب عدم ارتكابه 
شر جتاه الغري فال يكون مسؤوال عن ذلك خاصة أن ديون الشركة ليست ديون خلطأ شخصي مبا
 .4شخصية للشريك

كما أثريت مسألة املسؤولية الشخصية للمسري وطبيعتها القانونية اليت تتحدد بسلطاته 
واليت ال طاملا كانت حمل للتساؤل بشأهنا فيما إذا اعتربت عالقة وكالة  ،وبتحديد عالقته بالشركة

  .5القة جهاز منفصل عن الشركة يقوم بتسيريهاأو ع
                                                           

  1 للمزيد من التفصيل انظر أعاله ص 24.
2 Amel Mamlouk, La représentation des sociétés commerciales et la protection des 
tiers , op.cit. , p 78. 

  .86محمد حمدي، المرجع السابق، ص  3
4 D. Veaux, op, cit, p 05 

  63محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  5
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كما أدى اىل القانونية تنوع حقوقها،  عالقاتال داخل الشركة أدى اىل تنوعاألجهزة  ان تعدد
على املتعاملني مع الشركة التجارية، لوال وجود نصوص قانونية  االمر الذي يؤثر سلبا تعارض املصاحل

  لضبطها.
على حقوق املتعاملني مع الشركة التجارية ممثليها الذين يتعاملون لعل أهم هذه األطراف املؤثرة 

 .جتاه الغري مسؤولون مدنيا وحتى جزائيابنظام قانوني جعلهم املشرع  خصهممع الغري، والذين 
وعليه ارتئينا ان نتطرق لتأثري الصالحيات املمنوحة ملسريي الشركات التجارية على حقوق 

(املطلب الثاني)، ثم  ملسؤولية الشركة التجارية عن أعمال ممثليها جتاه الغري(املطلب األول)، ثم  الغري
نشري لدور نظرية املسري الفعلي يف محاية الغري( املطلب الثالث)، ثم ندرس شروط قيام مسؤولية 

  طلب الرابع).  املسري الشركة التجارية جتاه الغري (م
  

يتمتع هذا املمثل القانوني خباصية مهمة أنه ال ميثل الشركة فحسب وإمنا ميثل حتى الشركاء 
خيص كل األشخاص يف الشركات التجارية بشكل عام، ألن فيها داخليا وخارجيا، والتمثيل هنا ال 

املمثل القانوني يف الشركات التجارية يتميز خبصوصية معينة ألنه يتنوع حبسب الشخص الذي ميثله ، 
فهناك ممثلي املسامهني أصحاب األسهم املشاعة، وممثلي الشركاء أصحاب حق االنتفاع، وممثلي 

احلاالت تتعلق بالتمثيل  نضمام لبعض الشركات التجارية، فكل هذهالقصر الدين مسح هلم املشرع باال
 ققحتغرضه احملافظة على أموال هؤالء األشخاص ومتثيلهم يف اجلمعية العامة،  ي الذي يكوناالتفاق

فائدة نظرية مصدرها القانون و االتفاق وهي  هذه األنواع من التمثيل القانوني داخل الشركة التجارية
  ختتلف حسب شكل الشركة كما ختتلف باختالف املصاحل احملمية وتتميز أهنا محاية داخلية.

بصدد متثيل الشركة التجارية  التجارية فنكونأما إذا حتدثنا عن الفائدة العملية لتمثيل الشركة 
تع حبماية قانونية حتى يف حالة عدم مشاركته يف تظهر محاية مصاحل الغري الذي يتمهنا خارجيا، 
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باعتباره أول من يتأثر من تغري ظروف الشركة اليت  ممثلها،بعض التصرفات اليت تقوم هبا الشركة أو 
  .تتعرض خالل حياهتا لتغريات ال ميكن التنبؤ هبا

سلطات املسري  ملسألة حتديدلذلك يتوجب عند احلديث عن ممثل الشركة ان نتطرق 
قام املشرع بتنظيم تلك السلطات ضمانا حلقوق الغري فوضع أحكاما ، حيث الصالحيات املمنوحة لهو

خاصة بتلك احلماية أثناء متثيل الشركة التجارية واليت ترتكز على قاعدة يف غاية األمهية واملتمثلة 
حيث تسمح يف "عدم االحتجاج على الغري" واليت يقصد هبا عدم سريان تصرف معني جتاه الغري، 

هذه القاعدة للغري بأن ال يعلم بوجود بعض التصرفات وأن يتجاهلها، ويف حالة االحتجاج عليه هبا 
  . مسح املشرع للغري بأن يتمسك بعدم تطبيق أثرها عليه باعتبارها غري موجودة بالنسبة له

الطبيعية عند تويل األشخاص ف ان اهلدف من إجياد قاعدة عدم االحتجاج هو محاية الغري
أمر التصرف باسم الشركة وحلساهبا قد حيصل أهنم يقومون باستغالل مكانتهم يف الشركة التجارية 
واستغالل صالحياهتم إضرار مبصاحل الغري، كما قد يتعامل مع الغري أشخاص ال يتمتعون بالصفة 

معينة أو بسوء  القانونية لتمثيل الشركة فيقومون باإلساءة حلقوق الغري عن طريق استعمال سلطة
  تصرفهم مع املتعاملني.

ال يكون األساس القانوني هلذه القاعدة مبدأ نسبية أثر العقود على اعتبار الغري طرف أجنيب 
 يعترب صحيحا حيث   إمنا مصدرها أن ذلك التصرف عن العقود اليت تربمها الشركة عن طريق ممثليها،

لكن لضرورة محاية الغري  ،له غري نافذ جتاه الغرييفتقد لشروط قانونية موضوعية أو شكلية جتعال 
اعتربه املشرع غري موجود وغري نافد جتاه الغري، وهذا ما تبناه املشرع كوسيلة للحد من سلطات 

  . 1املسريين جتاه الغري
لتطبيق قاعدة عدم االحتجاج جتاه الغري اعتمد املشرع على عنصرين للتقييد من آثار 

تمثلني يف عدم االحتجاج على الغري بالتحديد االتفاقي لسلطات املسريين يف صالحيات املسريين وامل

                                                           
1 Amel Mamlouk ,op, cit , p 80   
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ضوع الشركة القانون األساسي، وثاني عنصر يتمثل يف عدم االحتجاج على الغري بتجاوز املسري مو
  ن للتخلص من التزاماهتم جتاه الغري.ووالذي حيتج به املسري

حياته يف حالة تعدد املسريين، حيث تتميز ختتلف مسؤولية املسري جتاه الغري باختالف صال
احلماية يف حالة اإلدارة اجلماعية للشركة التجارية بأحكام خاصة ال تطبق يف حاالت اإلدارة الفردية، 
ألهنا ترتب املسؤولية اجلماعية أي التضامنية جتاه الغري فتتحول املسؤولية من شخصية إىل تضامنية 

، واستنادا اىل ذلك ارتكاب جتاوزات تضر مبصاحل الغرييت ينتج عنها عند اختاذ القرارات املشرتكة ال
سنتطرق لقاعدة عدم االحتجاج على الغري بتجاوز املسري ملوضوع الشركة (فرع اول)، ثم عدم 
االحتجاج على الغري بتحديد سلطات املسريين (فرع ثاني)،ثم نتطرق لإلدارة اجلماعية وحقوق الغري 

  (فرع ثالث).  
  

 الفرع األول: عدم االحتجاج على الغري بتجاوز املسري ملوضوع الشركة التجارية.
ملمثلي الشركة التجارية مطلق الصالحيات يف التصرف باسم وحساب الشركة جتاه الغري 
طاملا مل يتجاوزوا موضوعها، وتلتزم الشركة بتلك التصرفات باعتبارها ضمن حدود موضوعها، أما 

، 1تلتزم الشركة عندئذ جتاه الغري بل يلتزم املسري كعقوبة له عن ذلك التجاوز يف حالة جتاوزه فال
ال تلتزم الشركة إال بتصرفات املسري اليت تتطابق مع موضوع الشركة، وهذا ما جاء يف  هفاألصل أن

" تكون الشركة ملزمة على انه من القانون التجاري بالنسبة لشركة التضامن واليت تنص 555املادة 
  ".يقوم به املدير من تصرفات تدخل يف موضوع الشركة وذلك يف عالقتها مع الغري مبا

هذا احلكم بالنسبة لكل الشركات التجارية فقرر قاعدة عدم االحتجاج على  املشرع مل يقرر
الغري بتجاوز املسري ملوضوع شركة املسامهة والشركة ذات املسؤولية احملدودة، فتكون الشركة ملتزمة 

تصرفات إال إذا مت إثبات علم الغري بتجاوز املسري موضوع الشركة، كما أضاف أن نشر القانون بتلك ال
األساسي ال يعترب كافيا لتأكيد علم الغري به، ألنه قد يتعذر على الغري الرجوع للعقد التأسيسي 

                                                           
1 Maria Beatriz ,op, cit, p 83. 
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ري لالطالع على سلطات املسريين عند التعاقد إال إذا وجدت ظروف يستحيل معها عدم علم الغ
  .1بذلك التجاوز

ولعل استثناء شركة التضامن من قاعدة عدم االحتجاج على الغري بتجاوز املسري حلدود 
موضوع الشركة جتاه الغري، يرجع لقوة الضمان املمنوح للغري يف هذه الشركة اليت يكون فيها الشركاء 

ذمة الشركة والذمة مسؤولون بصفة شخصية وتضامنية عن كل التزامات الشركة، فيكون للغري هنا 
املالية لكل شريك وتكون كلها ضامنة للوفاء بالديون، على عكس الشركات األخرى أين يكون 

  .2الشريك مسؤوال يف حدود احلصة املقدمة للشركة
اعترب املشرع موضوع الشركة األساس القانوني لسلطات القائمني بإدارة شركة املسامهة 

لشركة يكون بغرض حتقيق موضوعها الذي نشأت من أجله، فيكون واملسؤولية احملدودة ألن متثيلهم 
أي تصرف متعارض مع غرضها جتاوز لسلطات املسري، ذلك أن أهلية الشركة تقف عند حدود 

  .3الغرض الذي نشأت من أجله والذي تضمنه عقدها التأسيسي
وحتقيق  ميكن استخالص موضوع الشركة من تعامالت املسري الالزمة للوصول لغرض الشركة
يقرتض  ،غايتها فعلى هذا األساس يقوم املدير بالكثري من التصرفات يبيع، يشرتي، يؤجر، ويستأجر

يقاضي الغري، يربم عقود عمل، حيرر أو يظهر أوراق جتارية، يؤمن على الشركة وغريها من التصرفات 
  .4الالزمة للتعاقد باسم الشركة لتحقيق مصلحتها

موع النشاطات اليت تعتزم الشركة إبرامها خدمة ملصاحلها، وسعيا كما يعترب موضوع الشركة جم
لتحقيق الرباح، ويعترب إقرار املشرع مبسؤولية الشركة عن األعمال اخلارجة عن موضوع الشركة جتاه 

                                                           
لشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدير التي لم تدخل بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة "إن ا 577تنص المادة  1

  في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع".
 بالنسبة لشركة المساهمة:" تلتزم الشركة في عالقتها مع الغير حتى بأعمال مجلس  623وتنص المادة 

  اإلدارة التي ال تتصل بموضوع الشركة".
في إطار العالقات مع الغير تلتزم الشركة حتى بأعمال  4ّثالث 715فيما يتعلق بشركة التوصية باألسهم تنص المادة  2

المسير التي ال تخضع لموضوع الشركة إال إذا توصلت إلى إثبات الغير كان على إطالع بأن نشاط المسير بعيد عن 
أن مجرد نشر القانون األساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة" موضعها أوال يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استثناء 

  ولم يرد مثل هذا الحكم في الشركة التوصية البسيطة.
صمود سيد أحمد " معيار مشروعية تصرفات مسيري الشركات التجارية "، مجلة العلوم القانونية واإلدارية جامعة  3

  .157، ص 2009 -06العدد  جياللي اليابس بلعباس مكتبة الرشاد للطبع والنشر،
  .107محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  4
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الغري نتيجة طبيعية لرتاجع املفهوم العقدي للشركة التجارية، فلم يعد ملوضوع الشركة أمهية إال بالنسبة 
األشخاص خاصة شركة التضامن أما يف شركات األموال فأصبح موضوع الشركة جمرد  لشركات

   عنصر حمدد لنشاطها دون أن يكون له فعالية يف إلزام املسري بتصرفاته جتاه الغري.
طاق موضوع ن  اتساع إن تراجع دور موضوع الشركة يف تقييد تصرفات ممثلها جتاه الغري سببه

هذا ما جعل املشرع خيضع الشركة لألعمال اليت يقوم هبا املسري كلها حتى الشركة وصعوبة حتديده، 
اليت تتجاوز موضوعها، نظرا ألن مسألة إثبات الغري أن تصرف املسري متطابق مع موضوع الشركة 

، خاصة أن نشاطات الشركة كثرية ومتنوعة األمر الذي 1أصبح خيلق صعوبات كثرية أمام القضاء
وضوع الشركة صعب حتقيقه، فتقلص دور موضوع الشركة فأصبح يستعمل جيعل إثبات جتاوز م

  القة مع الغري.عالحياهتم داخل الشركة وليس يف الكوسيلة لرقابة الشركاء ملدى جتاوز املسريين لص
كما ميكن اعتبار اعتداء املسري على سلطات أجهزة أخرى داخل الشركة جتاوزا 

تصححه اإلجازة اجلماعية للشركاء أو املسامهني وال ميكن  ،وإن جتاوز موضوع الشركة ال2ملوضوعها
التصحيح إال بتعديل غرض الشركة يف القانون األساسي، من أجل ذلك اجته املشرع حنو إلزام الشركة 
بتصرفات ممثليها ااوزة ملوضوع شركة املسامهة والتوصية باألسهم واملسؤولية احملدودة، إال إذا 

ري أو إمكان علمه ومل يعرتف املشرع بالشهر كوسيلة إلثبات ذلك العلم واستبعد أثبتت الشركة علم الغ
   .3حتقق العلم أو افرتاض العلم املستفاد من إجراءات الشهر

ن عناية شديدة بتحديد غرض الشركة يوم تأسيسها، ومن اجل ذلك جيب أن يويل املؤسس
، ومدى مسؤوليتها ومسؤولية مسريها فهو أمر يف غاية األمهية ألنه يرتبط بتحديد شكل الشركة

   .4ونشاطاهتا املالية والتجارية اليت تقوم هبا، كلها تنشأ لتحقيق غرضها الذي قامت من أجله

                                                           
لطفي جاب هللا، المسؤولية العقدية للشركة تجاه الغير، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم  1

  .50، ص 2005-2004السياسية، جامعة تونس، المنار ،
2 A. Mamlouk, op , cit , p 88.  

  .158سيد أحمد صمود، المرجع السابق، ص  3
4 Le lamy des sociétés commerciales, op.cit, p 370 
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إن إلزام الشركة بالتصرفات اخلارجة عن موضوعها واليت يقوم هبا ممثليها ينطوي على خطورة 
مصلحة الشركاء باإلقرار بذلك  كبرية على حقوق الشركاء، حيث مت تغليب مصلحة الغري على

، لوضع نوع من التوازن بني 1احلكم، لذلك علق املشرع تلك احلماية على وجود معيار حسن نية الغري
مصاحل الشركاء ومصلحة الغري، واعترب علم الغري بذلك التجاوز حلدود موضوع الشركة من طرف 

ن خالهلا سيء النية، وميكنها عندئذ التمسك املسري وتعامله معه الوسيلة اليت ميكن للشركة اعتباره م
 بذلك التجاوز جتاهه.

إن سوء نية الغري صعب إثباته خاصة يف ظل عدم وجود مفهوم دقيق حلسن النية يف قانون 
الشركات فنجد املشرع يستعمل عبارة  "حسن النية" بربطها بعدم علمه بالتصرف، ويعرب عن عدم 

، وهذا يدل على أنه ال ميكن 2العلم بعدم استطاعته أن جيهل التصرف يف الظروف اليت وضع فيها 
التمسك جبهله للتصرف طاملا مل تكن ظروفه متنع علمه هبا ،وألنه يعلم أن القانون األساسي  للغري

وأن سلطات املسري ميكن أن تتغري وأن حسن نيته يرتبط باطالعه على القانون  للتعديل للشركة معرض
  .3األساسي للشركة، وأنه يستفيد من عدم االحتجاج عليه كمكافأة له حلسن نيته

التوازن بني حقوق الغري وحقوق  لقلتطبيق احلماية للغري وخلشرط حسن النية  رعاملش  وضع
معيار عدم العلم غري كاف ألنه يستحيل حتققه ذلك ان مل يبني حدوده  هكل من الشركة والشركاء، لكن

تصرف املدير لتحقيق مصلحة خاصة، لذلك فإن كانت ي مايف الكثري من احلاالت ، خاصة عند
عدم العلم فيتمثل سوء النية يف العلم األكيد للغري بتجاوز املدير ملوضوع الشركة  حسن النية هي

أحد أسس عقد الشركة اليت تتطلب  الذي يعترب،فإن عدم علم الغري يعترب تكريسا ملبدأ حسن النية 4
  الثقة وترتكز على هذا املبدأ منذ نشوء الشركة وحتى حتقيقها لغرضها وانتهائها.

                                                           
عرف الفقه حسن النية في العقود بأنه التطابق بين النية الداخلية للشخص مع تصرفاته الخارجية وتدل عليه الكثير  1

  .من الصفات، الصدق، والوالء ما يتعارض مع الكذب والغش واالحتيال
من ق.ت " ... إال إذا أثبت أن الغير كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع أو كان ال يستطيع أن  623المادة  2

  يجهله مراعاة للظروف."
" إال إذا توصلت الشركة إلى إثبات أن الغير كان على إطالع بأن نشاط المسير بعيد عن  4ثالثا  715المادة    

  ه نظرا للظروف".موضوعها أو ال يمكنه تجاهل
3 Y. Guyon, op, cit,  p,521. 
4 G. Ripert, R, Roblot,op,cit, p 380.   
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إجراء النشر القانوني للتأكيد على علم الغري، فإن جمرد نشر القانون األساسي  استبعد املشرع
وتضمينه موضوع الشركة ال يعترب قرينة على علم الغري به، حسب ما جاء به املشرع فإنه ال سبيل 

ن جمرد النشر فاع الشركة، لتخلص الشركة من االلتزام إال بإثبات علم الغري بتجاوز املسري ملوضو
نوني ال يعترب كافيا إلقامة ذلك الدليل، ومل حيدد املشرع صور حسن النية عند تقريره هلذه احلماية، القا

  واكتفى بعبارة " إال إذا ثبت أنه مل يستطيع أن جيهله نظرا للظروف".
فيمكن أن تستخلص تلك الظروف من الوضع العام للدائن إذ يستحيل أن يكون جاهال 

حتديده ومناقشته يوم إبرام عقد الشركة ، لكن ما ميكن أن جيهله الغري فعال مبوضوع الشركة الذي يتم 
هو جتاوز املسري بتصرفاته لذلك املوضوع وهو املعيار احملدد حلسن أو سوء نية الغري خاصة أن 
القوانني األساسية للشركات عند حتديدها ملوضوع الشركة يكون بصفة مطلقة، فيتم توسيع جماله 

رض بصفة غري دقيقة ، حيث يشمل عمليات جتارية مالية صناعية أو عقارية وكل باإلشارة للغ
عملية من شأهنا حتقيق مصاحل للشركة، فيتعذر على الغري يف هذه احلالة حتديد موضوع الشركة 
ويفتح اال للمسري بالقيام بكل التصرفات، ويف كل األحوال يرجع لقاضي املوضوع حتديد هذه 

  .1املسألة
منه على  6- 227املادة  اشارتللقانون التجاري الفرنسي حيث  جاء بهفس احلكم جند ن

متثيل الشركة جتاه الغري عن طريق مدير يتم تعيينه يف القانون األساسي والذي يتمتع بسلطات  يتم ان
واسعة يف التعامل باسم الشركة ويف حدود موضوعها ويف العالقة مع الغري تسأل الشركة جتاهه حتى 

يعترب  لنسبة لتصرفات املدير اليت تتجاوز موضوع الشركة إال يف حالة علم الغري بذلك التجاوز والبا
  .2النشر دليل على علم الغري

                                                           
1 A. Mamlouk, op, cit, p 92. 
2 Art n 227-06 du c. c. f « Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée 
même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, a moins qu’ 
elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’ il ne pouvait 
l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des 
statuts suffise à constituer cette preuve ».      
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اعتربت حمكمة استئناف باريس قيام مسري شركة ذات مسؤولية حمدودة بإبرام اتفاقية ضمان 
ونية، واعتربته جتاوزا ملوضوع الشركة، لديون أحد البنوك جتاه الشركة باطال ملخالفته للشروط القان

ومل تسمح احملكمة للبنك باالحتجاج بعدم علمه بتجاوز موضوع الشركة نظرا لثبوت حصوله على 
نسخة من القانون االساسي للشركة واطالعه عليه، باإلضافة الطالعه على حمضر قرار اجلمعية 

حتديد مسالة علم الغري بتجاوز موضوع الشركة ، وعليه فان 1العامة الذي مسح بإجراء ذلك الضمان 
 خيضع لظروف كل حالة.

  
 .تحديد سلطات املسريينالفرع الثاني: عدم االحتجاج على الغري ب

واسعة يف الشركة وجتاه الغري فيحق للمسري أن يربم كل التصرفات سلطات بيتمتع املسريين 
وشراء للسلع وتوقيع على األوراق التجارية مع  وتأمني واستئجارالالزمة لنشاط الشركة من بيع 

  .2اإلشارة، إال أنه جيب أن حيصل يف بعض التصرفات على إذن خاص من الشركاء 
 حتقيق الغرض املطلوب من املسريين ان متتع املسريي بسلطات واسعة يف الشركة هدفه

، فنجد املشرع من أجل حتقيق ذلك مينح للمسريين واملتمثل أساسا يف حتقيق مصلحة الشركة
لذلك كان ال بد من أن تكون للمسريين ، صالحيات واسعة للتصرف باسم وحساب الشركة التجارية

مستمدة من القانون ومن توجيهات وقرارات الشركاء واملسامهني باعتبار إدارة سلطات واسعة 
  .3الشركة مبثابة اجلهاز التنفيذي هلا

ففي عالقة املسريين بالغري مينح املشرع ملمثلي الشركات التجارية سلطات واسعة فتنص  
 مجيع الظروف باسم " يف العالقات مع الغري للمدير أوسع السلطات للتصرف يف ق.تمن  577املادة 

الشركة من دون إخالل السلطات اليت مينحها القانون صراحة للشركاء"، لكن وإن كانت هذه 

                                                           
1 Ca Paris 30 janvier 1987, 15ème ch, F. Lefebvre, p 38. 

  .239عمور عمار، المرجع السابق، ص  2
فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، المجلد الرابع، دار مكتبة التربية، مكتبة دار الثقافة للنشر، األردن  3

  .283، ص 1997
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تقييدها باتفاق األطراف ، ميكن وق الغريالسلطات واسعة إال أهنا ليست مطلقة فحماية للشركة وحلق
  حتديد تلك الصالحيات يف القانون األساسي. عن طريق

يف الشركة التجارية بوضع قيود على سلطات املسريين، فال جيوز جتاوز  مسح املشرع للشركاء
هذه احلدود إال بتعديل القانون األساسي ووضع سلطات أوسع، والبد أن يتخذ الشركاء القرارات 

تلك القرارات املسريين  جترد وأالضمن اختصاصاهتم وبشكل قانوني،  اليت حتد من سلطات املسريين
دور الشركاء يف تقييد سلطات املديرين على يتوقف من سلطاهتم املستمدة من نصوص القانون، 

املركز القانوني هلم يف الشركة، فالتشريعات اليت تعترب املدير وكيل عن الشركاء جتيز تقييد سلطاته 
  بكل حرية فمن حق املوكل أن يقيد سلطات املدير أو يطلقها.

على  عندئذ هتوظيفمن أجهزة الشركة ال تقتصر  اأو جهاز اما التشريعات اليت تعتربه عضوأ
بل إدارهتا وتصريف شؤوهنا خبربته يف جمال األعمال ،فإهنا متنح له سلطات  الشركة فقط، متثيل

ن ، فنجد املشرع مينح للمسريين بعض السلطات اليت ال ميك1مطلقة للقيام مبهامه حبرية واستقاللية
عضو من يف نفس الوقت املساس هبا ولتحقيق التوازن لسلطات املسري باعتباره وكيال عن الشركة و

وسع املشرع تلك السلطات ،لكنه مسح بتقييدها عن طريق االتفاق على ذلك التحديد بني ضائها أع
من القانون التجاري على :"جيوز للمدير يف العالقات بني   554، فتنص املادة 2الشركاء واملسريين

الشركاء وعند عدم حتديد سلطاته يف القانون األساسي ،أن يقوم بكافة أعمال اإلدارة لصاحل الشركة، 
من القانون التجاري  فقرة أخرية" ال حيتج على الغري بالشروط احملددة لسلطات  555وتضيف املادة 

  هذه املادة". املديرين الناجتة عن
 577نفس الشيء بالنسبة لسلطات مسريي الشركة ذات املسؤولية احملدودة فتنص املادة 

  ..يرين يف العالقات بني الشركاء.من القانون التجاري: "حيدد القانون األساسي سلطات املد

                                                           
  .286فوزي محمد سامي، المرجع السابق ص 1
سلطات التي منحها المشرع للمسيرين فال يمكن المساس بها، ويعتبر أي شرط يحرم المسيرين من البد من احترام ال 2

  سلطاتهم المقررة قانونا بإسنادها لجهة أخرى كأن لم يكن.
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املديرين احتجاج جتاه الغري بالشروط اليت يتضمنها القانون األساسي واحملددة لسلطات  ال 
  الناجتة عن هذه املادة".

فقرة أخرية: "ال حيتج على  623نفس املبدأ اعتمده املشرع يف شركة املسامهة فنصت املادة 
  الغري بأحكام القانون األساسي اليت حتد من صالحيات جملس اإلدارة".

من  ميكننا أن نالحظ احلماية اليت قررها املشرع للغري من خالل هذه النصوص اليت جعلت
االتفاقات اليت حتد من سلطات املسري بال أثر قانوني جتاه الغري، كوسيلة قانونية مهمة يف األحكام 
املنظمة للشركات التجارية، باعتبارها وسيلة وقائية حلماية الغري من أي شرط يف القانون األساسي، 

ال ميكنه أن يكون على  أو قرار يتخذه الشركاء حيدد من سلطات املسريين قد ال يعلمه الغري الذي
  .1إطالع تام بكل ما تقوم به الشركة من اتفاقيات قد تسبب ضررا للغري حسن النية

أما مسألة نشر صالحيات املسريين يف نشرة اإلعالنات ليعلم هبا الغري فلم تكن واضحة يف 
للسلطات يسري يف القانون التجاري، إذ ال جند أي إشارة إىل أنه يف حالة إعالم الغري بذلك التحديد 

حقه، فال يوجد نص يلزم الشركة بنشر حتديد السلطات خاصة يف حالة التحديد باتفاق الحق 
لتأسيس الشركة، لكن و باعتبار تغيري سلطات املسري من شانه ان يعدل العقد التأسيسي فإنه جيب 

شروط ممارسة املتعلق ب 08-04من القانون رقم  12أن يكون حمل نشر وهذا ما جاء يف املادة 
األنشطة التجارية ،اليت ألزمت الشركات باطالع الغري على كل التعديالت اليت تقوم هبا ،وخاصة 

  .2املتعلقة بصالحيات هيئات اإلدارة
تبقى هنا مسألة أثر حتديد السلطات جتاه الغري يف حالة نشره غري واضحة ، خاصة أن 

فيها املشرع حالة النشر ،  وص ملزمة مل يستثنذا الشأن هي نصالنصوص اليت جاء هبا املشرع يف ه
يف حالة نشره وعلم الغري به، ذلك لتحديد للسلطات جتاه الغري، حتى فيفهم من ذلك أن ال أثر لذلك ا

                                                           
ال يجب الخلط هنا بين مبدأ حسن نية الغير كشرط جوهري لتطبيق الحماية وبين مسألة علم الغير من عدم علمه،  1

  تحديد السلطات ال يعني بالضرورة عدم علم الغير به. خاصة أن عدم نشر
المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية ..." كما تكون موضوع إشهار  08-04من القانون رقم  12المادة  2

قانوني صالحيات هيئات اإلدارة أو التسيير وحدودها ومدتها وكذا كل االعتراضات المتعلقة بهذه العمليات ... 
  هار قانوني على نفقة المعني"موضوع إش



الفصل الثاني-الباب األول  
 
 

 
213 

 

أن عدم االحتجاج على الغري بتحديد سلطات املسري جتاه الغري مل يقرره املشرع كجزاء مرتتب عن 
مت تقريره محاية للغري ، هذا باإلضافة إىل أن حتديد السلطات إمهال نشر التحديد السلطات وإمنا 

يعترب اتفاق غرضه تنظيم السلطات وحتديد النظام القانوني للعالقات الداخلية للشركة بينها وبني 
ممثليها، لذلك فإن أثر تلك االتفاقيات احملددة للسلطات ال جيب أن ميتد للغري حبيث ال يكون هلا إال 

العالقات الداخلية للشركة ،من هنا ميكن افرتاض عدم وجود تلك االتفاقيات جتاه أثر داخلي يف 
   .1الغري

ال تسري آثار حتديد السلطات إال بني أطراف االتفاق حتى يف حالة نشره، إن عدم احتجاج 
الشركة على الغري بنشر حتديد السلطات املسندة للمسري يقوم على أسس السرعة والثقة يف املعامالت 

لتجارية، ألنه يوفر على املتعاملني مع الشركة ضرورة االطالع على القانون األساسي بصفة مستمرة ا
وقبل كل تعامل مع الشركة للتأكد من صالحيات املسري، مما يسبب البطء يف التعامالت ماال يتماشى 

  مع سرعة احلياة التجارية.
فر له الثقة وجيعله يف مأمن من كما أن عدم االحتجاج بنشر حتديد السلطات على الغري يو

كل إبطال لقرارات مسريي الشركات يف حالة جتاوزها للحدود املتفق عليها، األمر الذي جيعل الشركة 
  .2هي املسؤولة عن ديوهنا جتاه الغري سواء جتاوز املدير حدود صالحياته أم مل يتجاوزها

تفاقيات احملددة لسلطات مسريي أنه ال أثر لال حمكمة النقض الفرنسية نفس املوقف احتذته
 .3الشركة التجارية جتاه الغري حتى يف حالة نشرها

تطبق نفس قاعدة عدم االحتجاج على الغري بتحديد السلطات يف العالقة بني رئيس جملس 
اإلدارة والغري الذي منحه املشرع سلطة متثيل الشركة يف العالقة مع الغري ودون أن حيتج عليه بتحديد 

من القانون  638 القانون األساسي، أو بقرار من جملس اإلدارة، وهذا ما جاء يف املادة سلطته يف
التجاري، ومل يرد هذا احلكم بشأن املدير العام رغم أنه يتمتع بنفس سلطات رئيس جملس اإلدارة 

                                                           
1P. Didier ,  Les pouvoirs des gérants des sociétés de personnes des 
,R.T.D, France, 1993, p 192.  
2 A. Mamlouk , op, cit, p 80 
3 Cass , civ .n 2758,09-12-1980, bull de ,cass .Civ, 1980, p 174. 
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 يتمتع فقرة أخرية:" للمديرين العامني حنو الغري نفس السلطات اليت 641جتاه الغري، حيث تنص املادة 
  ".1هبا الرئيس

ث جعل كل حتديد أما املشرع الفرنسي فنجده يقرر نفس احلكم بالنسبة للمدير العام حي
  .2من القانون التجاري الفرنسي 56-225جتاه الغري، وهذا ما جاء يف املادة  لسلطاته غري نافد

املسريين، إىل مل حيدد املشرع صفة الغري املعين هبذه احلماية املقررة خبصوص صالحيات 
جانب أنه مل مييز بني الغري حسن النية وسيء النية مثلما فعل يف بقية األحكام اخلاصة حبماية الغري ، 

يستثين الغري سيء النية من هذه احلماية ،وجيعل حسن النية شرط أساسي  القانوني لكن معظم الفقه
لغري أو عدم علمه معيار لتحديد لتطبيق قاعدة عدم االحتجاج بتحديد السلطات ، وال يكون علم ا

ميكن االحتجاج حسن النية، ألن الغري قد يعلم حدود السلطات ولكنه على علم يف نفس الوقت أنه ال 
، كما ال ميكن اعتبار النشر دليل على علم الغري وعلى سوء نيته، ألن علمه قد عليه هبذا التحديد

  .3يتحقق بوسائل أخرى غري النشر القانوني
ر مسؤولية املسري جتاه الغري حتى يف حالة حتديد سلطاته أساسه القانوني السلطات إن تقري

املسري كل  منحت "Procura" تسمى نظرية الواسعة يف عالقة املسري مع الغري وهي نظرية أملانية
الصالحيات يف التصرف باسم وحلساب الشركة جتاه الغري فكان نتيجة تلك الصالحيات تقرير 

  .4مسؤولية املسري حتى يف حالة حتديد سلطاته
هذا ما يتناقض مع أحكام الوكالة يف القواعد العامة واليت تقضي بعدم خروج الوكيل عن 

، فإن ضرورة محاية الغري 5ارجة عن عقد الوكالةحدود وكالته، وعدم مسؤوليته عن التصرفات اخل
                                                           

من ق.ت على قاعدة عدم االحتجاج على الغير بحدود سلطات مجلس المديرين  652و 649نص المشرع في المادة  1
  وأعضائه دون اإلشارة للمدير العام.

2Art n 225-56 « La société est engagée même par les actes du directeur général 
qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait 
que l’acte dépassait ce objet ou qu’il ne pourrait l’ignorer compte tenu des 
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer 
cette preuve ».    
3 D. Gibirila ,  Le dirigeant de sociétés statut juridique, social ,Litec , France, 1995, 
p 340 
4M.Didier ,op,cit, p 188. 

  من ق.م " الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يتجاوز الحدود المرسومة". 575المادة  5
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جعلت املشرع يتخلى عن املفهوم العقدي لعالقة املسري بالشركة ويتجه حنو اعتباره جهاز من 
  أجهزهتا.
  

 الفرع الثالث: اإلدارة اجلماعية ومحاية حقوق الغري.
ارة اجلماعية مسح املشرع للشركة التجارية أن تستعني يف تسيريها بعدة مسريين ألن اإلد

للشركة حتقق التنوع يف التخصصات واخلربات اليت تطور نشاط الشركة ،ألن الكفاءة التقنية واإلدارية 
واملعرفة التكنولوجية لطرق اإلدارة احلديثة ال ميكن أن تتوفر كلها يف شخص واحد ، فيمكن أن تسري 

شركة املسامهة اليت حتى ، و1شركة تضامن أو مسؤولية حمدودة من طرف جمموعة من املسريين
نظم املشرع سلطاهتم من أعضاء مكلفني بتسيري الشركة  وضع هلا املشرع نظام تسيري مزدوج يتكون

يف عالقتهم مع باقي أجهزة شركة املسامهة ،كما نظم صالحياهتم جتاه الغري و منحهم سلطات واسعة 
ري حتى يف حالة جتاوزهم ملوضوع وألزم الشركة بتصرفات جملس اإلدارة وجملس املديرين جتاه الغ

  الشركة وغرضها.
أما سلطات املسريين يف شركة التضامن واملسؤولية احملدودة فلم يوزع املشرع السلطات بينهم 
إمنا منح كل مسري كل الصالحيات جتاه الغري واليت ميارسها بصفة منفردة، فلم يقيدها املشرع بسبب 

عالقتهم بالشركة وبكل مسري فيها لذلك منح املشرع  ، وتكون هلم نفس الصالحيات يف2تعددهم
للمسري حق املعارضة لتصرفات مسري آخر يف حالة عدم موافقته عليه، فتكون هنا تلك املعارضة 
وسيلة قانونية مقيدة لتصرفات املسريين يف العالقات الداخلية للشركة، ويبقى للمعارضة أثرها 

  ف مع الغري.الداخلي حيث أهنا ال متنع إبرام التصر
أصبحت اإلدارة اجلماعية للشركة ضرورية لنجاحها، لكن توزيع السلطات على املسريين أو 
حتى معارضة أحدهم قد جيهله الغري، خاصة يف شركة التضامن واملسؤولية احملدودة، فاألمر ممكن 

                                                           
من ق.ت عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها " كما نص بالنسبة  555المادة  1

من ق.ت:" عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منفردا بالسلطات  577للشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة 
  المنصوص عليها في هذه المادة. 

  ت " عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفرد بالسلطات المنصوص عليها من ق. 555تنص المادة  2
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األجهزة أن يكون أوضح بالنسبة للغري يف شركة املسامهة اليت اهتم املشرع بتحديد سلطات كل 
واألعضاء فيها، ويف كل األحوال فإن القرارات املتخذة ميكن أن تكون بصفة فردية أو بصفة مجاعية، 
كما ميكن أن توزع السلطات على املسريين فيكلف كل مسري مبهام معينة إىل جانب إمكانية توزيع 

  .1السلطات على املسريين كل حبسب ختصصه
حيات إلدارة الشركة والتصرف بامسها وحلساهبا يف أما جتاه الغري فإن للمسري كل الصال

ومنح املشرع للمسري جتاه الغري، غرضها وذلك  ركة حتى يف حالة جتاوزحدود غرضها وتسأل الش
حق معارضة قرار احد املسريين يف حالة اإلدارة اجلماعية نظرا للسلطات الواسعة اليت يتمتع هبا 

من أجل ذلك التوسيع يف سلطات املسري جعل املشرع معارضة أحد املسريين لتصرفات املسريين، و
مسري آخر غري نافدة جتاه الغري، كما ألزم املسريين تضامنيا جتاه الغري يف حالة اختاذ القرارات اجلماعية 

امن عن كل اليت متس مبصاحل الغري، فجعل املشرع املسري مسؤوال جتاه الغري فرديا أو مجاعيا وبالتض
  عقدي أو خطأ شخصي سبب ضرر له: خمالفة للنظام القانوني للشركات، وعن كل خطأ 

  .لتصرفات مسريين آخرين عدم االحتجاج على الغري مبعارضة املسريين -أ
تضمن اإلدارة اجلماعية للشركة حسن تسيريها خاصة أهنا ختفف من مسؤولية الشركة 

اال  توسع صالحيات املسريين جتاه الغري واليت ال ميكن حتديدها ، كما أهنا انفرادهواملسري يف حالة 
كما ، 2يف العالقة بني املسريين وبني املسريين والشركة  مبعيار موضوع الشركة، كما حتدد باالتفاق 

قاعدة املعارضة اليت جاء هبا املشرع محاية للمسري من حتمل عن طريق  تتقيد العالقة بني املسريين
حتتوي على محاية للغري جبعل تلك القاعدة غري نافدة جتاه الغري فال  كمامل يوافق عليها ،عبئ قرارات 

ميكن للمسري االحتجاج هبا حيث ال يكون هلا أثر قانوني جتاهه إال يف حالة علمه هبا، حيث يسعى 

                                                           
يمكن أن يحدد اختصاص كل مدير فيتولى أحدهم اإلدارة المالية وآخر إدارة اإلنتاج ح وآخر اإلدارة التجارية أو   1

جعل المسير يتمتع بكل التسويق، وفي حالة توزيع السلطات حسب التخصصات، ال يحتج به تجاه الغير ألن المشرع 
  الصالحيات تجاه الغير بالتالي ال يمكن االحتجاج بالتخصص تجاهه.

من ق.ت :" ال يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة " كما  555تنص المادة  2
الغير بالشروط التي يتضمنها القانون ال احتجاج تجاه "الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة  777تنص المادة 

  األساسي والمحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة".
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ين لدرأ املسري من استعمال هذا احلق أن يعلم الغري بإنكاره وعدم موافقته على تصرفات باقي املسري
 .1مسؤوليته إىل جانب قيامه باملعارضة قبل إبرام التصرف بغرض إيقافه

إن عدم االحتجاج على الغري مبعارضة املسريين لتصرفات املسريين اآلخرين يتضمن محاية 
للغري من خطورة تعارض املواقف والنزاعات اليت ممكن أن تنشأ نتيجة اإلدارة اجلماعية، وبغرض  مهمة

املعامالت التجارية، وإعالم الغري بتلك املعارضة وإعفاؤه من االحتجاج هبا عليه يف  تسهيل سرعة
حالة عدم علمه هبا، هذا العلم الذي ال يتحقق حسب الفقه إال بقيام املسري بتربير إنكاره لتصرف 

علم الغري املسري اآلخر، وهنا يكون بإمكان الشركة أن تتخلص من التزامها جتاه الغري يف حالة إثباهتا 
 .2بذلك التصرف ورغم ذلك قام بإبرامه

ال ميكن للمسري االعتماد على عدم توقيعه حملضر املداوالت الذي اختذ القرار مبوجبه من 
، بل ميكن أن حيتج بذلك جتاه الشركة وجتاه باقي املسريين ألن 3اجل االحتجاج على الغري مبعارضته 

تقرير حقه يف املعارضة هدفه تنظيم السلطات داخل الشركة عند اختاذ قرارات مجاعية ،وليس 
هدفه تقييد الصالحيات بل هي إجراء قانوني لتحقيق التوازن بني الصالحيات واملصاحل الداخلية 

فيتو" من حق املسري استعماله حتى وإن كان التصرف املتنازع فيه  ، كأنه "حق4للشركة التجارية 
، إال أن توقيع املسريين مجاعيا 5غري معارض لألحكام املنظمة للشركات أو للقانون األساسي للشركة 

مهم يف هذه احلالة من أجل تقرير مسؤوليتهم التضامنية عند اختاذ قرارات مجاعية أو ارتكاب أخطاء 
 الغري.مشرتكة جتاه 

  
 
  

                                                           
1 A. Mamlouk, op ,cit, p 84. 
2 M. Didier ,op.cit, p 199. 

 ممكن أن يتم االتفاق في القانون األساسي للشركة التجارية على التوقيع الجماعي للمسيرين عند اتخاذ القرارات في 3
  حالة تعددهم.

4 A. Mamlouk, op, cit, p 85. 
5  G.Ripert ,R. Roblot ,op.cit., p 1013 
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  املسؤولية التضامنية أثناء اإلدارة اجلماعية للشركة التجارية.  -ب
يسأل مسريو الشركات التجارية مسؤولية تضامنية قائمة على تعددهم واختاذهم لقرارات 
مشرتكة، إىل جانب ارتكاهبم ألخطاء مشرتكة ، حيث تسهل هذه املسؤولية للدائنني احلصول على 

هذه املسؤولية الناجتة عن تسيري الشركة على مسؤولية الشريك التضامنية يف شركة حقوقهم، وال تأثر 
امنية كشريك متضامن التضامن فال تتداخل مسؤولية املسري عن اخلطأ الذي ارتكبه مع مسؤوليته التض

 ، ألن املسري يف شركة التضامن ال يسأل تضامنيا إال إذا سري الشركة مع مسريين آخرين يفجتاه الغري
احلالة اليت يكون فيها مدير غري شريك ، أما الشريك فيكون ملتزم تضامنيا التزاما مرتبطا بعقد 

 .1الشركة منذ نشوئها سواء قام بتسيري الشركة أو مل يقم بتسيريها 
فاألصل أن إدارة شركة التضامن يعود إىل كافة الشركاء حيث يعتربون وكالء عن بعضهم 

حالة اعرتاض أحدهم على  ركة دون رجوع أحدهم على اآلخر إال يفالبعض يف إدارة أعمال الش
، كما يقوم املسري بكل التصرفات ملصلحة الشركة وذلك جتاه الغري ، لكن يبقى املسري  رعمل اآلخ

مسؤوال يف حالة ارتكابه أخطاء وخمالفته للقوانني والتنظيمات وحتى يف حالة إبراء املسري من طرف 
  .2الشركاء

احلكم على كل من أناب عن املدير يف إدارة الشركة ولو كان ذلك بدون ترخيص  يسري نفس
أما أساس تلك املسؤولية فهو عقد الوكالة سواء مت ارتكاب اخلطأ من أحد املسريين أوكلهم، كما 

  .3تقوم على أساس املسؤولية التقصريية
أن املسؤولية التضامنية ملسريي الشركات التجارية مسألة دقيقة  "Ripert" هييرى بعض الفق

بالتايل فهي فكرة مرفوضة  ،تنطوي على ظلم للمسريين الذين مل يشرتكوا يف اخلطأ الذي ارتكبه أحدهم

                                                           
  .37، ص 1994، منشورات الحلبي، لبنان 2إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، شركة التضامن، ج  1
  .131نادية فضيل، المرجع السابق، ص  2
من ق.م:"  579اره مرتبط بالشركة عن طريق العقد، فتنص المادة تقوم مسؤولية المسير على أساس الوكالة باعتب 3

إذا تعدد الوكالء كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة لالنقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل 
ق.م:" إذا تعدد من  126نتيجة خطأ مشترك"، أما المسؤولية التضامنية القائمة على المسؤولية التقصيرية حسب المادة 

  المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي".
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اليت املسؤولية التضامنية ألهنا ترتبط بفكرة انكار الصفة العقدية للشركة التجارية، فال ميكن تطبيق 
  .1اعتبار ان الشركة ليست عقدابا العقود يكون جماهل

ن ووز أن يتحمله إال مرتكبه فاملسريإىل جانب أن اخلطأ الشخصي ألحد املسريين ال جي
 .2ليسوا بوكالء عن بعضهم بل هم أعضاء يف إدارة الشركة

كما يلتزم كل من مسريي شركة التوصية البسيطة وشركة احملاصة بنفس املسؤولية التضامنية 
ا مفرتضة نظرا لعدم وجود نص يفرض تضامنهم ومع ذلك خيضعون لنفس االلتزام خاصة اهنم لكنه

  يكتسبون صفة التاجر.
مسؤولية تضامنية ختص الديون الضريبية حيث رتب يف نفس السياق قرر يسأل املسريين  

ين يف حالة من قانون اإلجراءات الضريبية، املسؤولية التضامنية للمسري 155املشرع من خالل املادة 
قيامهم بأعمال تدلسية لالمتناع عن اخلضوع للضريبة، فيتضامن املسريون يف تسديد الديون الضريبية 

  .3مع الشركة إضافة للغرامات الناجتة عن التأخري يف التسديد
ال يسأل املسري عن أخطاء التسيري جتاه الغري بل إن األخطاء يف التسيري تضع املسري يف 
مواجهة الشركة، أما األخطاء األخرى اليت تسبب ضررا هي اليت تضع املسري يف مواجهة مع الغري، 

كا كما ال تكون تضامنية يف كل احلاالت بل هي شخصية تلحق املسري بذاته إال إذا كان اخلطأ مشرت
مع باقي األعضاء، كأن يصدر قرار مبوافقة مجاعية ، أما يف حالة صدور قرار بأغلبية فال يسأل 
عنه إال األعضاء املوافقون، فال يكون باقي املسريين مسؤولون جتاه الغري متى أثبتوا معارضتهم وعلم 

                                                           
رفض الفقه الذي ينكر أن الشركة عقد تطبيق تلك المسؤولية على المسيرين باعتبار العقد اساس المسؤولية  1

  التضامنية.
2 G. Ripért , R.Roblot ,op, cit, p 1013. 

محدثة بموجب قانون المالية  " عندما يتعذر تحصيل الضرائب من أي نوع كانت، والغرامات الجبائية،  155المادة  3
التي يسند تحصيلها لمصلحة الضرائب والمترتبة على شركة، من جراء مناورات تدلسية أو عدم التقيد بصفة متكررة 

التضامن بين المدير، أو المديرين والمسبر والمسيرين أصحاب بمختلف االلتزامات الجبائية يمكن أن تحمل المسؤولية ب
من قانون الضرائب المباشرة، مع هذه الشركة، عن دفع الضرائب والغرامات  32األغلبية أو األقلية، بمفهوم المادة 

  المذكورة.
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األضرار ال ميكن  ، كما ال يسأل املسريون عن األضرار اليت تصيب الغري طاملا أن هذه1هبا الغري
  .2نسبتها خلطأ مقرتف أثناء قيامهم بإدارة الشركة

نص املشرع على املسؤولية التضامنية للمسريين وذلك حتى يف شركة املسامهة باعتبارها 
من الشركات اليت ال تنشأ إال بإتباع إجراءات قانونية خاصة وجعل املشرع املسريين مسؤولني بالتضامن 

التأسيس وبطالن إجراءاته، وحتى يف حالة عدم شهر التعديالت اليت قد  يف حالة خرق إجراءات
من القانون التجاري :"  21مكرر 715تطرأ على الشركة بعد تأسيسها ، وهذا ما قضت به املادة 

جيوز أن يعترب مؤسسو الشركة الذين أسند إليهم البطالن والقائمون باإلدارة الذين كانوا يف وظائفهم 
طالن متضامنني باملسؤولية عن الضرر الذي يلحق املسامهني أو الغري من جراء حل وقت وقوع الب

  الشركة".
من القانون التجاري :" يعد القائمون باإلدارة مسؤولني  23مكرر  715كما جاء يف املادة 

م عن وجه االنفراد أو بالتضامن حسب احلالة جتاه الشركة أو الغري أما عن املخالفات املاسة باألحكا
التشريعية أو التنظيمية الطبقة على شركات املسامهة وإما عن خرق القانون األساسي أو عن 
األخطاء املرتكبة أثناء تسيريهم"، فتكون هذه األخطاء متعلقة خبرق األحكام التشريعية والتنظيمية 

املسؤولية  املطبقة على شركات املسامهة، أو لتلك القواعد العامة اليت حتكم كل الشركات ، فتكون
مجاعية وتضامنية ، وإن إجازة اجلمعية  العامة للتصرفات اخلاطئة ألعضاء جملس اإلدارة ال تؤدي 
إىل إعفائهم من املسؤولية عن األضرار ، لكن ممكن أن تكون سببا يف ختفيف املسؤولية ، كما ال 

ق األمر خبطأ فردي أو يعفي املسري من هذه املسؤولية حتى يف حالة تربيره ملوقفه وذلك سواء تعل
على  بإعفاء املسري من املسؤولية لقرار اجلمعية العامة أثر ه الأكد املشرع على أن، كما 3مشرتك

  .4انقضاء دعوى املسؤولية ضد املسريين

                                                           
  314عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص  1
  .278محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  2
  .280د فريد العريني، المرجع السابق، ص محم 3
من ق.ت:" ال يكون ألي قرار صادر من الجمعية العامة أي أثر النقضاء دعوى  25مكرر 715تنص المادة  4

  المسؤولية ضد القائمين باإلدارة الرتكابهم خطأ أثناء والقيام بوكالتهم."
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كما ال يعين اخلطأ املشرتك دائما أن كل أعضاء جملس اإلدارة قد ارتكبوا نفس اخلطأ، بل 
، خاصة يف حالة 1ان بسبب عدم وجود رقابة من باقي األعضاءيعين كذلك أن ارتكاب اخلطأ ك

  إمهال رئيس جملس اإلدارة اإلشراف والرقابة على أعمال الس، فتقوم مسؤوليتهم التضامنية.
كما ال ميكن ادعاء أحد املسريين بعدم املشاركة يف جلسة جملس اإلدارة ألن الغياب كذلك 

ري مربرا، فللتخلص من تلك املسؤولية التضامنية على العضو خطأ ناتج عن اإلمهال خاصة إذا كان غ
أن يثبت أنه مل يكن بإمكانه اكتشاف اخلطأ أو منع حدوثه، او كان الغياب لعذر مشروع فالغياب 
دون عذر يعترب هتربا من اختاذ القرارات أو جتنب االعرتاض عليها ، مما ال يعفي عضو جملس اإلدارة 

، كما ال تقوم مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة إال عن األعمال املرتكبة أثناء 2من املسؤولية التضامنية
عضويتهم ،أما الضرر الذي يقع بعد انقضاء مدة العضوية فال تقوم مسؤوليتهم عليه، إال إذا كان راجع 

  .3ألخطاء أثناء مدة عضويتهم يف الس
املشرتك فال تكون املسؤولية  لقيام هذه املسؤولية التضامنية جيب التثبت من وجود اخلطأ

تضامنية يف حالة اختاذ قرار منفرد من رئيس جملس اإلدارة، رغم أن مسؤوليته هي نفس مسؤولية 
  أعضاء جملس اإلدارة.

تقوم املسؤولية التضامنية ألعضاء جملس اإلدارة يف حالة اخلطأ املشرتك جتاه الغري، أو مبقتضى 
سامهة مثل حالة خرق إجراءات التأسيس، أو ما جاء يف األحكام والنصوص املنظمة لشركة امل

من القانون التجاري اخلاصة بفرض املسؤولية التضامنية على مسريي شركة املسامهة يف  715املادة 
حالة قيام الشركة بشراء أسهمها اخلاصة بغرض ختفيض رأس املال، فيكون املسريين املشاركني يف 

ه الغري عن تسديد قيمة األسهم مع الشركاء واملؤسسني الذين ذلك القرار مسؤولون بالتضامن جتا
  قاموا بشراء األسهم حلساب الشركة.

                                                           
أو علمهم بها وعدم الكشف عنها، وهذا ما قضت به  يسأل أعضاء مجلس المراقبة تضامنيا في حالة ارتكاب أخطاء 1

من ق.ت ، تقوم مسؤوليتهم تجاه الشركة أما تجاه الغير فال يكونوا ملتزمين إال في حالة قيامهم بالتسيير  663المادة 
  الفعلي للشركة.

  .293فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص  2
  280محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  3
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خيضع مسريي شركة التوصية باألسهم لنفس األحكام اليت تسري على مسريي شركة 
، طاملا وجد اخلطأ املشرتك، وباعتبار يلزمهم بالتضامن املسامهة حتى يف حالة عدم وجود نص قانوني

  تضامنهم مفرتض قانونا.أن 
يسأل كل شخص تدخل يف أعمال التسيري جتاه الغري حتى ولو مل يكن مسريا للشركة، مثل 
مندوب احلسابات أو أعضاء جملس املراقبة يف حالة قيامهم بأعمال التسيري، أو علمهم باألخطاء 

قبة املسؤولية عن أعمال ، فاألصل أال يتحمل أعضاء جملس املرا1والتجاوزات ومع ذلك مل يعلنوا عنها
  ،إال إذا مت اعتبارهم مسريين فعليني.2التسيري

خيضع مسريو الشركة ذات املسؤولية احملدودة لنفس االلتزام يف حالة تعدد املسريين وثبوت 
من القانون التجاري:" يكون املديرون مسؤولون على مقتضى  578اخلطأ املشرتك، فتنص املادة 

فردين أو بالتضامن عن خمالفات أحكام هذا القانون أو عند خمالفة القانون قواعد القانون العام من
األساسي أو األخطاء اليت يرتكبوهنا يف قيامهم بأعمال إدارهتم"، ويتم تقسيم األضرار على املسريين 
تطبيقا ملسؤوليتهم التضامنية، فيسأل املسريين تضامنيا عن اإلخالل بإجراءات واألحكام املنظمة 

  ة وخاصة التصرفات واملعامالت اخلارجية جتاه الغري.للشرك
، إذا تعذر عليه معرفة نصيب كل مسري يف 3ميكن للقاضي أن يقضي بالتزام املسريين تضامميا

املسؤولية واستحال تقسيم الضرر فعلى القاضي تقسيم الضرر على املسريين، أما إذا حتمل أحدهم 
  .4ي املسريين، فيقوم القاضي عندئذ بتقسيم األضرار عليهمكل املسؤولية كان له حق الرجوع على باق

ميكن للقاضي إعفاء الكل من املسؤولية خاصة يف حالة إثباهتم أنه مل يتم متكينهم من كما 
  املعلومات الالزمة ال ختاد القرار والقيام مبهام التسيري.

                                                           
1 G. Ripert, R. Roblot, op. cit, p 495  et 514. 

" يعتبر أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين عن األخطاء الشخصية المرتكبة أثناء ممارسة 29مكرر 715تنص المادة  2
  وكالتهم وال يتحملون أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير ونتائجها".

يرتب التضامم المسؤولية الكاملة لعدة اشخاص التزاما جماعيا بكل الدين ودون تضامن اتفاقي ألنه ينشأ نتيجة  3
  ظروف معينة، حيث ال تكون هناك عالقة أو مصلحة مشتركة بين الملتزمين، ويكون الذين غير قابل لالنقسام.

4 Serge – Hadj Hartinian, La faute de gestion en droit des sociétés , litec, 
France,2001, p 302. 
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عليها جنائيا حتى ولو جتدر اإلشارة هنا أنه ال تضامن يف حالة املخالفات واجلنح املعاقب 
كانت نتيجة أخطاء مشرتكة، عند تقرير املسؤولية التضامنية من طرف القاضي فإنه حيدد املبلغ 

  .1الذي تقع عليه املسؤولية التضامنية، ثم يتم تقسيم الضرر وحتديد حصة كل مسري يف التعويض
ل ذعن طريق إثبات أنه ب ه الغري إالال ميكن للمسري التخلص من هذه املسؤولية التضامنية جتا

  .2خالل تسيريه للشركة ما يبذله الوكيل احلريص خالل وكالته
  

تأخذ معظم القوانني بالنظرية العقدية عند تعريف الشركة بشكل عام، إال أن الشخصية 
املعنوية اليت تنشأ من هذا العقد ينتج عنها الكثري من اآلثار اخلاصة ،واليت يكون وجودها ضروري 

شأ بني الشركة ، ومن بني هذه اآلثار العالقة اخلاصة اليت تن3شركاء والغريلتحقيق مصلحة الشركة وال
غري  الشركة التجارية مما جيعل حدد مبقتضاها مسؤولية كل من الشركة واملسري، تتوممثليها، واليت 

عن أعمال املسري إال يف حاالت معينة خاصة جتاه الغري املتعامل معها ، لذلك جند املشرع  مسؤولة
من أجل محاية  اخاص اة نظامالشركة التجارية جتاه الغري عن أعمال ممثليها ويضع هلذه املسؤولييلزم 

النظام القانوني ملسؤولية الشركة عن اعمال ممثليها جتاه الغري ( فرع  سنتناول، لذلك سوف الغري 
   شروط قيام مسؤولية الشركة عن اعمال ممثلها جتاه الغري (فرع ثاني). اول)، ثم

  
 عن أعمال ممثلها جتاه الغري. التجارية الفرع األول: النظام القانوني ملسؤولية الشركة

لتحديد مدى مسؤولية الشركة عن أعمال ممثليها ال بد من حتديد مسؤولية كل من الشركة 
  وممثلها واليت ترتكز على حتديد املركز القانوني للمسري، وحتديد أساس التزام الشركة بتصرفات ممثليها:

                                                           
1 G. Ripert, R.Roblot , op.cit , p 514 

فقرة أخيرة من القانون التجاري:" وعلى المديرين أو الشركاء المورطين كي يتخلصوا من  578جاء في المادة  2
شركة ما يبذله الوكيل المأجور من المسؤولية الملقاة على عاتقهم أن يقيموا الدليل على أنهم بذلوا في إدارة شؤون ال

  النشاط والحرص".
  25فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص  3
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  املركز القانوني للمسري يف الشركة التجارية. -أ
تزايد اهتمام القوانني بضرورة وضع اآلليات اليت تضمن توزان املصاحل املرتبطة بالشركة 
التجارية، ومن بني أهم هذه اآلليات تلك اليت تنظم أجهزة الشركة وعالقاهتا خاصة عالقة مسرييها 

فاء مبا تعهدت به عن لتنفيذ حقوق الغري والتزام الشركة بالومع الغري من أجل توفري اإلطار الفعال 
، وإن هذا االلتزام يظهر من خالل املركز القانوني للمسري يف الشركة، ألن اعتباره وكيل 1طريق ممثلها

عن الشركة يؤدي اللتزامها بكل تصرفاته إال يف حالة جتاوزه لسلطاته، ويكون هذا عندما يغلب 
الشركة، أما يف حالة تعامل الشركة معه على أساس أنه عضو من أعضائها التصور العقدي على 

مينحه القانون صالحيات واسعة ال حيددها عقد الوكالة وتسأل الشركة حتى يف حالة جتاوز السلطات 
  طاملا كانت تلك التصرفات الزمة إلدارة الشركة.

مدى مسؤوليتهما وتظهر عند إن هذه العالقة القانونية بني الشركة ومسريها هي اليت حتدد 
  حتديد الطبيعة القانونية للشركة التجارية.

عند ظهور الشركة التجارية مت االعرتاف هلا بشخصيتها القانونية املستقلة عن األشخاص 
املكونني هلا، وهناك من أنكرها فلم تكن شركات األشخاص تتمتع بالشخصية املعنوية على عكس 

  .2جمرد عقودارها أشخاص معنوية وليست شركات األموال اليت مت اعتب
منذ ظهور الشركات التجارية سيطرت النظرية العقدية على كل أشكال الشركات مبا فيها 
شركات األموال، ومع بداية القرن العشرين ظهرت نظرية أخرى وهي نظرية النظام، فكان التصور 

ل املشرع لتنظيم الشركات التجارية العقدي للشركة قائم على مبدأ سلطان اإلرادة الذي تراجع بتدخ
بنصوص آمرة حتى بالنسبة لعقود إنشائها، فضيقت األحكام التشريعية اآلمرة من إرادة الشركاء مع 
احتفاظهم حبرية حتديد موضوع الشركة واالتفاق على حتديد سلطات املسريين، وبعض احلرية يف 

  .3نطاق وتوزيع األرباح
                                                           

  .555وجدي سليمان حاطوم: المرجع السابق، ص  1
  .21، ص 2002، مصر،2محمد مختار بريري، الشخصية المعنوية للشركة التجارية، دراسة مقارنة، ط  2
، الجزائر 1تونسي حسين، تطور رأسمال الشركة ومفهوم الربح في الشركات التجارية ، دار الخلدونية للنشر، ط  3

  .20، ص 2008



الفصل الثاني-الباب األول  
 
 

 
225 

 

شركة التجارية أنه يعرب عن تعارض املصاحل حيث ختتلف ما يعاب على التصور العقدي لل
مصاحل األطراف املتعاقدة، يف حني تسعى الشركة لتحقيق أهداف مشرتكة وحتقيق الغرض الذي يقوم 
عليه املشروع، كما ال ميكن أن تطبيق فكرة العقد كل العالقات اليت تنشأ يف الشركة التجارية، خاصة 

، األمر الذي انعكس على 1 العقد فيها إال مصدر لاللتزامات بني األطرافشركة املسامهة اليت ال يعترب
  العالقة بني الشركة ومسرييها.

اعتربت النظرية الكالسيكية لعالقة الشركة مبمثلها أهنا عالقة وكالة ، فيكون مبوجب ذلك 
ء للمسريين التوكيل املسريين وكالء يقومون بالتعبري عن إرادة مجعية املسامهني والشركاء ، فيمنح هؤال

لتمثيلهم جتاه الغري،  ويكون عقد الوكالة أساس متثيلهم للشركة اليت تلتزم جتاه الغري إال بالتصرفات اليت 
يقوم هبا املسري حلساهبا ، لكن كانت هذه النظرة حمل انتقاد شديد نظرا ألن عقد الوكالة ثنائي 

لشركة بإرادة مستقلة عن من ميثلها، بل إهنا ال تعرب األطراف يتطلب إرادتني إلبرامه بينما ال تتمتع ا
  .2عن إرادهتا إال عن طريق ممثلها، فال ميكن اعتبار عالقة الشركة مبمثلها عقد وكالة

تراجعت هذه الفكرة خاصة بعد ظهور التصور املؤسساتي يف الشركة التجارية ، على إثر 
وساندها معظم الفقه ،  19463سنة  النقضإقرار القضاء الفرنسي هبذا التصور يف قرار حملكمة 

" والذي اعترب الشركة مؤسسة بأمت معنى الكلمة وليست جمرد عقد منشأ هوريوخاصة الفقيه "
لاللتزامات ، فأصبح للتصور املؤسساتي يف الشركة مكانة مهمة يف القانون املقارن خاصة عند اعتماد 

ات املسري بطريقة مل تعدد حتددها بنود العقد التشريعات على نظام تسيري قائم على توسيع صالحي
األساسي، بل جتد مصدرها يف النص القانوني فأصبحت العالقات الداخلية للشركة وأجهزهتا وحتى 

  .عالقتها بالغري خاضعة لنصوص آمرة ال جمال لالتفاق على خمالفة  معظمها خاصة يف شركة املسامهة
تجارية بظهور فكرة اعتبار ممثل الشركة جهاز من ذلك عالقة املسري بالشركة ال بعدتغريت 

أجهزهتا، حيث مل تنكر هذه النظرة احلديثة أن مسري الشركة هو وكيل يعرب عن إرادهتا وأنه البد من 
                                                           

  .32، ص 2008عماد محمد أمين، حماية المساهم في شركة المساهمة، دار الكتب القانونية، مصر،  1
2 D.Veaux ,op,cit, p 18. 
3 Citè par Jean, Hemard, Les conventions entre les sociétés commerciales et leur 
dirigeants, éd économica , France 1975. 
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وجود شخص طبيعي ميثلها ، لكنه ميثلها باعتباره وكيل متمتع خبصوصية معينة جتعل منه عضو من 
ال يعرب عن إرادة شخص طبيعي بل إرادة جمموعة  فهوتقليدي، أعضاء الشركة وليس وكيل باملعنى ال

من األموال واألشخاص ، كما ال ميكن اعتباره وكيل عادي خاصة يف شركة املسامهة اليت حتتوي 
على أحكام خاصة يف التصويت باألغلبية، فيصبح الوكيل ممثال عن األغلبية صاحبة القرار هذا ماال 

  .1يتماشى مع عقد الوكالة
جانب آخر فإذا اعتربنا أن للشركة إرادة فإنه البد من متييزها عن إرادة الشركاء فيها  من

ومتييز إرادة الشركة عن إرادة مسريها فتكون هنا  العديد من اإلرادات، فتختلف اإلرادة يف الشركة 
كيل ،ذلك عن إرادة الشخص الطبيعي، هذا ما جيعل املركز القانوني للمسري بعيدا متاما عن مركز الو

أن املسري بإمكانه أن يكون ممثال للشركة دون أن يكون وكيال عنها، ألن الوكيل يتصرف باسم وحلساب 
موكله وتنصرف آثار تصرفاته مباشرة لوكيله ،وهذا ال يعين أنه ميثله جتاه الغري ، فيمكن وجود عقد 

لشريك املوصي عليه مثال ال وكالة دون متثيل، كما ميكن وجود متثيل دون وكالة ، فتمثيل الوصي ل
يكون مبوجب وكالة ،إضافة إىل أن ممثل الشركة قد يفضل متثيلها دون عقد وكالة للتخلص من التزامه 

  الشخصي جتاه الغري.
كما مل يعد لتعيني مسريي الشركة يف العقد األساسي دور مهم يف اكتساهبا الشخصية املعنوية، 

تعهدات حتى يف مرحلة تأسيسها، واالعرتاف هلا بشخصية  بعد االعرتاف للشركة حبقها يف إبرام
 .2معنوية قبل تعيني مسرييها واستكمال عقدها األساسي من الناحية الشكلية

رغم أن الشركة ال تنشأ إال مبوجب عقد إال أن هذا التصور العقدي ال يتماشى مع كل 
ساتي األمر الذي ينعكس على أحكام الشركات لذلك فال بد من اجلمع بني التصور العقدي واملؤس

عالقة الشركة مبمثلها واليت تعترب عالقة وكالة خاصة يف الشركات اليت يطغى عليها الطابع العقدي، 
مثل شركة التضامن حيث يعني فيها املسري باإلمجاع وحتدد سلطاته اليت ال جيوز له اخلروج عنها، وال 

                                                           
  .178عمورة عمار، المرجع السابق، ص  1

2 D.Veaux ,op.cit., p 28 
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وزه حدود الوكالة أو جتاوزه موضوع الشركة جتاه تكون الشركة ملتزمة بتصرفات املسري يف حالة جتا
  الغري.

أما سلطات مسريي شركات األموال فإهنا تتفق مع األخذ بنظرية العضوية واعتبار املسري 
نظاما اعتماد املشرع باملعنى التقليدي خاصة بعد  يف الشركة ألنه من الصعب اعتباره وكيال اجهاز
ملسريي شركات األموال والذي يتجاوز املفهوم التقليدي للوكيل، مما حيقق مصلحة أكرب للشركة  اخاص

وخاصة للغري الذي استفاد بشكل كبري من هذا التحول الذي أصاب العالقة بني الشركة وممثلها، 
سري حيث كان لتلك النظرة املؤسساتية للشركة تأثري على عالقة الشركة بالغري بعد أن أصبح امل

عضو مهم يف الشركة، فتدخل املشرع بعد تغري دور املسري لوضع توازن للمصاحل وخاصة يف جمال 
  .1محاية الغري

وعليه أصبحت الشركة تلتزم بتصرفات املدير اخلارجة عن موضوع الشركة، وأصبحت تلتزم 
ل ما يقوم به بتصرفات املسريين حتى قبل اكتساهبا للشخصية املعنوية فتكون الشركة مسؤولة عن ك

املسريون من تعهدات بامسها حتى قبل تسجيلها يف السجل التجاري، فإن إقرار املشرع بإمكانية 
التزام الشركة مبا تعهد به املسري أثناء تأسيسها يعترب من اهم األحكام اليت جاء هبا املشرع حلماية 

  .2الغري
   ثلها جتاه الغري.رية عن اعمال مماألساس القانوني ملسؤولية الشركة التجا -ب

تعترب قاعدة عدم االحتجاج على الغري حبدود سلطات املسري أو بتجاوز املسري ملوضوع 
الشركة، أهم األحكام اليت جاء هبا املشرع حلماية الغري لكنها ليست مطبقة يف كل أشكال الشركات 

  احملدودة.التجارية، فكما رأينا سابقا هي ال ختص إال شركات األموال واملسؤولية 
إذا كان لتلك القاعدة أساس قانوني واملتمثل يف  النص اآلمر، فإن املتعامل مع شركة املتضامن 
والتوصية البسيطة حباجة ألساس قانوني آخر يلزم من خالله الشركة لتنفيذ التعهدات اليت قام هبا 

                                                           
  .77محمود مختار بريري، المرجع السابق، ص  1
 من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وقبل من ق.ت:" ال تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إال 549تنص المادة  2

إتمام هذا اإلجراء يكون األشخاص اللذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم إال إذا قبلت 
  الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها تعهدات الشركة منذ تأسيسها."
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ة جتاه الغري نظرا أن مسريوها جتاههم ، حيث ال ميكن االعتماد على الوكالة كأساس إللزام الشرك
عقد الوكالة يستلزم عدم جتاوز الوكيل حلدود وكالته وما مت االتفاق عليه ، ومبقتضى ذلك ال تلتزم 

رجع ي ، ما ميثل خطورة على مصاحل الغري الذي يفضل أن1الشركة جتاه الغري بل يلتزم املسري شخصيا
ة أن جعل الشركة هي املسؤولة جتاهه يوفر ممثال هلا، إضافالشركة ألنه تعامل مع املسري بصفته  على

  له ضمانا أكرب.
التجارية جتاه الغري، فيمكن أن هذا ما دفعنا للبحث عن أسس قانونية أخرى إللزام الشركة 

سس مسؤوليتها على أساس تعاقدي بني املسري والغري، واملتمثل يف االشرتاط ملصلحة الغري، فإن ؤت
كان ملصلحة الشركة فيكون بإمكان الغري االستناد على هذا األساس  قيام املسري بالتعهد جتاه الغري

القانوني خاصة أنه ال يستلزم قبول الشركة، أو قيامها بتوكيل للمسري حيث يكون االشرتاط ملصلحة 
  .2الغري صحيحا حتى ولو مل يعني املنتفع

ها عن طريق إدخاهلا يعترب االشرتاط ملصلحة الغري وسيلة ناجحة إللزام الشركة بأعمال ممثلي
يف العالقة التعاقدية، يف حالة انتفاعها من التعهدات القائمة بني املسري والغري خاصة عند تعاقد 

، ويف هذه احلالة ما على الشركة إال إثبات أن تصرف املسري مل يكن ملصلحتها خاصة 3املسري بامسه
مسؤولية الشركة عن اعمال ممثلها  عندما يتصرف املسري بامسه جتاه الغري، كما يؤسس بعض الفقه

، وبعد ممثلهاعلى نظريه الظاهر، نظرا للخطورة اليت يتعرض هلا الغري عند تعامله مع الشركة عن طريق 
اخلطورة كأساس لتلك املسؤولية، ظهرت العديد من األسس من بينها مسؤولية املتبوع  معيار رفض

انسب أساس لتلك املسؤولية هو عقد الوكالة ، لكن يبقى  من األسس  عن اعمال التابع وغريها
  .4ذاته

  
                                                           

  وكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يتجاوز الحدود المرسومة".من ق.م: "ال 575تنص المادة  1
من ق.م :" يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في  116تنص المادة  2

  تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
  .25لطفي جاب هللا، المرجع السابق، ص  3

4 J.calais Auloy , op.cit, p 56.  

 



الفصل الثاني-الباب األول  
 
 

 
229 

 

 عن أعمال ممثلها. التجارية الفرع الثاني: شروط قيام مسؤولية الشركة
ال حيتج على الغري بتحديد سلطات املسريين جتاه الغري، وال بتجاوز موضوع الشركة من 
طرف مسرييها، فتلتزم شركة املسامهة واملسؤولية احملدودة جتاه املتعاملني معها، لكن هذا ال يعين 

صرفات اليت يقوم هبا املسري يف حالة خرقه لسلطاته املسندة إليه قانونا أو اتفاقا، التزام الشركة بكل الت
خاصة عندما يقوم باإلضرار مبصلحة الشركة أو عند اقرتافه ألخطاء الشخصية، حيث ال تسأل 
الشركة التجارية جتاه الغري إال عن أخطاء التسيري، كما ال تسأل يف حالة تعاقد املسري بامسه 

  أو حلسابه، ألن ذلك يعترب مساس مبصلحة الشركة.الشخصي 
من هنا تتضح شروط التزام الشركة التجارية عن أعمال ممثليها جتاه الغري، واليت تتمثل يف 

ال تسيري الشركة وليس تعاقد املسري باسم الشركة وحلساهبا، وأن يكون اخلطأ املرتكب يتعلق بأعم
  خبطأ شخصي.

  .التجارية تعاقد املسري باسم الشركة -أ
البد من استخدام املسري السم الشركة يف تعاقداته مع الغري، وعليه أن يربم التصرفات بامسها 

، نظرا ألن قيام املدير بالتوقيع 1وحلساهبا ألن العقود اليت يربمها املسري بامسه الشخصي ال تلزم الشركة
، فال 2سيطة تقبل إثبات عكسهابامسه يعد قرينة على أنه يعمل حلسابه اخلاص، غري أهنا قرينة ب
  يتحمل املسري أي التزام إذا أثبت أن تصرفه كان حلساب الشركة.

تعرض املشرع ملسألة استعمال املسري اسم الشركة، لكنه مل يشر لضرورة العمل حلساهبا، ومل 
يشرتط أن يقيم الدليل على أن تصرفه كان حلساب الشركة أو حلسابه اخلاص، بل أشار لضرورة 

  االلتزام مبوضوع ومصلحة الشركة. اقد املسري باسم الشركة، كما أشار لضرورةتع
من الشركة كل  1977ماي  03حمكمة النقض الفرنسية يف قرار صادر بتاريخ  ألزمت

دون  الشخصي بالتعامل مع الغري بامسه املسري ، بعد قيامباملسؤولية التضاممية جتاه الغري ومسريها

                                                           
من ق.ت:" في العالقات مع الغير للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم  577تنص المادة  1

  الشركة."
  .109محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  2
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ن االخالل باملسؤولية اجلزائي دوذلك  ، ويعمل حلسابه اخلاص وظهوره كانه للشركة إظهاره بأنه ممثل
  .1للمسري

كة يعد كافيا إللزام هذه كما اعتربت حمكمة النقض الفرنسية ان توقيع املسري باسم الشر
  .2بتلك التعهدات جتاه الغري، اال إذا ثبت وجود توقيع مل ينسب ملمثل الشركة التجارية األخرية

بعد قيام الشركة بااللتزام بالتعويض بإمكاهنا الرجوع على املسري شخصيا، أو تقوم عن طريق 
هذه  ال تتحملفاملسري بالتعاقد بدون وضع اسم الشركة عند قيام الشركاء مبعاقبته على تصرفه 

ج وظيفته أية مسؤولية جتاه الغري، إذ يفرتض يف هذه احلالة أن قيامه هبذه التصرفات كان خار االخرية
ومهامه، وإن تعامل املسري بامسه الشخصي كثري الوقوع، وحيمل خطورة كبرية على حقوق الغري لذلك 
قامت بعض التشريعات بالسماح للشركة بأن تقوم بكفالة للغري للوفاء بالتزامات اليت التزم هبا مسريها 

  .3بامسه، كما منعت بعض التشريعات األخرى هذا اإلجراء
شرع اجلزائري ملسألة كفالة الشركة التزام مسريها جتاه الغري لكنه ألزم جملس إدارة مل يتطرق امل

 ال ، وعليه تسأل4شركة املسامهة بامتالك أسهم الضمان، ضمانا ألعمال التسيري اليت يقومون هبا
بامسه الشخصي، وعند قيامها بإثبات سوء نية  هالشركة عن أعمال ممثليها جتاه الغري يف حالة توقيع

الغري، ومتسك الشركة بإساءة استعمال امسها، وإثبات أن الغري كان على علم بقيام املدير بالتصرف 
 .5حلسابه اخلاص مستغال اسم الشركة، وال يكون للغري هنا إال الرجوع على املدير شخصيا

                                                           
1Cass. crim, 03 mai 1977n 76- 92127, « Les Grandes décisions de la 
jurisprudence, les sociétés », Thémis, Rev universitaire de France,1988, p 41. 
2 Cass. Com 26 novembre 1996 n 94-15. 661, F. Lefebvre.  

من قانون الشركات التونسي:" ال يمكن للشركة أن تكفل أو تضمن الوفاء بالتزامات المدير تجاه  116جاء في المادة  3
  الغير".

من  %20من ق.ت:" على مجلس اإلدارة أن يكون مالكا لعدد من األسهم يمثل على األقل  619تنص المادة  4
  رأسمال الشركة، ويحدد القانون األساسي العدد األدنى عن األسهم التي يحوزها كل قائم باإلدارة".

5 D. Gibirila, op.cit. , p 343  
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 النقض الفرنسية كمةحمقررت يف حني املسألة، مل يتخذ املشرع الفرنسي موقفا حمددا من هذه 
 26بتاريخ قرار صادر ، يف بعدم جواز كفالة الشركة ألعمال مسرييها اليت ال تدخل يف موضوعها

  .19931جانفي 
جيب أن يظهر املسري صفته كممثل للشركة قبل الغري وأنه يتعامل بامسها وحلساهبا، أما إذا 

ذا يقيم قرينة على أن التصرف مت حلسابه اخلاص، وميكن للغري قام بالتوقيع بامسه الشخصي فإن ه
هنا إثبات عكس هذه القرينة إذا أثبت أن تصرف املسري قدمت حلساب الشركة، وذلك بكافة طرق 
اإلثبات، يسعى الغري إلثبات مسؤولية الشركة ألنه يوفر له ضمان أكرب، كما أن تصرف املسري باسم 

  ملصلحتها. ا حتقيقاالشركة يعين أنه مت حلساهب
تبقى مسألة علم الغري بأن التصرف كان للحساب اخلاص للمسري أمر صعب إثباته خاصة 
عندما يكون املسري شريكا يف الشركة التجارية اليت ميثلها يف ظل انفصال ذمة الشريك عن الذمة 

  .2املالية للشركة التجارية
خاصة، فلم جيعله املشرع معيار أما خروج املسري عن مصلحة الشركة وحتقيقه ملصلحة 

لدرأ مسؤولية الشركة جتاه الغري، ألنه ينظر ملصلحة الشركة على أساس أهنا عنصر داخلي يتم من 
خالله تنظيم العالقات الداخلية بني الشركة ومسريها، وعنصر حيقق توازن مصاحل أغلبية املسامهني 

لكثري من التصرفات داخل الشركة واملتعلقة جتاه األقلية، إضافة لكون مصلحة الشركة عنصر يربر ا
بالقيام بكل ما هو الزم لنجاحها وضمان وجودها وإجياد احللول املناسبة للحفاظ عليها من 

 .3االنقضاء
هنا يرتبط موضوع الشركة مبصلحتها نظرا ألن التوقيع باالسم الشخصي للمسري يعترب خروجا 

دل على وجود أغراض أخرى للمسري، ومع ذلك عن موضوع الشركة وخروجا عن مصلحتها ألنه ي
ال ميكن االستناد على موضوع الشركة كمعيار لتحديد مشروعية تصرف املسري، والقول بأنه كلما 

                                                           
1. Cass.com,n91-12.566, du 26 janvier 1993.Legifrance.gouv.fr. 
2 A. Mamlouk, op.cit., p 89 
3 Jean Marc Moulin,   Droit des sociétés,  commentaires d’arrêt cas pratiques 
L.G.D.J ,2éme éd ,France,2007, p 130. 
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تطابق تصرف املسري مبوضوع الشركة كان ملصلحتها وكلما جتاوز موضوعها اعترب خمالفا لتلك 
تتعلق مبوضوع الشركة إال أهنا هتدف لتحقيق املصلحة، ألنه من املمكن جدا قيام املسري بتصرفات 

  .1مصاحل أخرى
من هنا تنفصل مصلحة الشركة عن كل املصاحل األخرى باعتبارها اهلدف األمسى مهما 
تضاربت وتنافست املصاحل فيها، فتقدم مصلحة الشركة على كل املصاحل األخرى، كما ينفصل معيار 

لشركة وحدة اقتصادية تسمو على باقي املصاحل اليت مصلحة الشركة عن كل املعايري األخرى الن ا
تنصهر فيها، فإن التزام املسري بتحقيق مصلحة الشركة ال يرتبط بضرورة عدم جتاوزه موضوعها، إمنا 
هو مرتبط بواجب النزاهة جتاه الشركة الذي يقتضي عدم تضارب مصلحته الشخصية مع مصلحة 

 .2الشركة
  .عمليات التسيرياملسري عن  خطأعدم انفصال  -ب

ال تسأل الشركة التجارية عن أعمال ممثليها جتاه الغري، إال يف حالة ارتكاهبم ألخطاء تتعلق 
مبمارسة أعمال التسيري، وال يلتزم املسري جتاه الغري شخصيا إال يف حالة اقرتافه خلطأ الشخصي، 

ألعمال الالزمة اليت يقوم هبا فحتى تلتزم الشركة عن أعمال ممثلها جيب أال ينفصل خطأ املسري عن ا
  .3املسري إلدارة الشركة

ه من أجل متييزه عن اخلطأ ايريالتسيري، كما مل تبني حدوده ومعمل تعرف التشريعات خطأ 
التمييز بني اخلطأ يف اإلدارة واخلطأ يف تطبيق القانون اخلاص بالشركة أو  يتوجب الشخصي للمسري،

يكون املسري مسؤوال عن خطأه يف التسيري جتاه الغري، بل تكون  األخطاء اليت تنطوي على الغش، فال
مسؤوال جتاه الشركة وحدها مسؤولة عن هذا خلطأ نظرا لتمتعها بالشخصية املعنوية، ويكون املسري 

                                                           
  .164سيد أحمد صمود، المرجع السابق، ص  1
  .152كمال العياري، المرجع السابق، ص  2

3 Jean pierre casimir, Michel Germain,  Dirigeants des sociétés , juridique social, 
fiscal, collection pratique d’experts, groupe Rev fiduciaire , France ,2006, p 377. 
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الغش واملخالفات اليت يقوم هبا، وتكون هذه التفرقة مشاهبة للتفرقة بني اخلطأ  الغري عن مجيع أعمال
  .1املعروفة يف القانون اإلداري ياملرفقواخلطأ الشخصي 

عرف الفقه الفرنسي اخلطأ يف التسيري أنه ذلك اخلطأ الذي ينشأ عن عدم التزام احليطة 
واحلذر من طرف املسري، وتلك األخطاء املتوقع وقوعها، إذ ال تعترب أخطاء يف التسيري عندما تكون 

  خارجة عن إرادة املسريين وال ميكن تفادي حدوثها.
غالبا ما تكون قرارات املسري حتتوي على خماطر وجمازفات اقتصادية خاصة يف شركات 
املسامهة، فيتم اختاذ قرارات يف مراحل صعبة حتت تأثري ظروف اقتصادية دقيقة، ويف حالة وقوع 
ضرر نتيجة تلك القرارات ال ميكن اعتبارها أخطاء يف التسيري، ألن هذه األخرية ال تقع إال نتيجة 

مهال أو خمالفة القوانني، أو قيام املسري بتصرفات ملصلحة خاصة، أو منافسة الشركة شخصيا أو إل
  .2عن طريق شركة أخرى

يتوىل القاضي تكييف تلك التصرفات على ضوء الظروف االقتصادية واملالبسات ،حيث 
عن أعمال ممثليها اهتم  القضاء الفرنسي مبسألة حتديد اخلطأ يف التسيري الذي جيعل الشركة ملتزمة 

عندما حاول القضاء الفرنسي وضع معيار حمدد  1970جتاه الغري، وكانت بداية االجتهاد يف سنة 
للخطأ يف التسيري بعد أن ظهرت صعوبات يف محاية الغري عندما كانت الشركة تقرر منح الغري 

س اإلدارة ، فكان ضمانات عن كل القرارات اليت يتخذها املسري دون الرجوع ألخذ ترخيص من جمل
نتيجة ذلك عدم التزام الشركة جتاه الغري لعدم وجود نص يلزمها يف هذه احلالة ، كما مل يكن يلتزم 

  .3املسري جتاه الغري نظرا لقيامه بتصرفات خارجة عن صالحياته
إن هذا التمييز بني اخلطأ الشخصي واخلطأ يف التسيري مهم بالنسبة للغري الذي يلجأ إلثبات 

أ يف التسيري الذي جيعله يف مواجهة الشركة، فإن إثارة املسؤولية الشخصية للمسري هي نادرة اخلط
احلدوث، ألن الدائن يفضل غالبا إلزام الشركة مما يوفر له ضمان أكرب حيث تقوم هذه األخرية 

                                                           
  .323مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  1

2 D. Vidal, op, cit, p 190  
3 J. Pierre Casimir , op, cit, p 377.  
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ة بالتسديد، ثم متارس حقها يف الرجوع على املسري املسؤول عن ارتكاب اخلطأ، حيث تفضل الشرك
  .1يف هذه احلالة معاقبة املسري بطرق أخرى كإلغاء وكالته أو استبداله

إن غياب معيار تشريعي دقيق للخطأ يف التسيري أدى إىل تربئة املسري يف الكثري من احلاالت 
اليت يقوم فيها بأخطاء تسيري خطرية ، وال يوجد هذا املعيار حتى بالنسبة للقانون التجاري الفرنسي 

التجارية مبحكمة صادر عن الغرفة  شهري  يف قرار و القضاء يف أن يضع معيار حمدد له، هذا ما دفع
والذي يلتزم مبوجبه املسري  ،مت حتديد مفهوم اخلطأ املنفصل عن أعمال التسيري النقض الفرنسية 

 طريشخصيا، ومت تعريف اخلطأ الشخصي للمسري بأنه:" اخلطأ يف التسيري هو ذلك اخلطأ العمدي اخل
  مع أعمال التسيري العادية يف الشركة التجارية".بل ويتناقض ال يتناسب الذي يقرتفه املسري ،والذي  

معايري هلذا اخلطأ الذي يكون عمديا وخطريا  ةثالث الفرنسية من هنا حددت حمكمة النقض
  .2وال يتناسب مع أعمال إدارة الشركة

حالة صدور ذلك اخلطأ الشخصي من عند رفض الشركة تسديد التزاماهتا جتاه الغري يف 
املسري فإنه من مقتضيات العدالة أن يقوم املسري بذلك ويلتزم شخصيا بتسديد االلتزامات من ذمته 

نشري هنا لعدم قيام الدائن بإثبات املسؤولية الشخصية للمسري إال نادرا وذلك يف  ،3املالية الشخصية
د ديوهنا ، ألنه يفضل  إلزام الشركة باعتبارها مسؤولة حالة عجز الشركة التجارية أو توقفها عن تسدي

عن أعمال ممثليها وتكون مسؤولة عن التسديد من ذمتها املالية لديون وحقوق ناجتة عن أخطاء 
  ،4لشخصية الشركة التجاريةغري امللموسة ارتكبها مسريها، ولعل ذلك يرجع للصفة 

" Le caractère abstrait de la société "  

كان للقضاء الفرنسي دور مهم يف تكييف خطأ املسري الشخصي للفصل بينه وبني أخطاء 
مسري  حصولبوردو استئناف  حمكمةالتسيري اليت تلزم الشركة بتصرفات املسري جتاه الغري، اعتربت 

                                                           
1 Les Grandes décisions de la Jurisprudence, les sociétés, op.cit., p 51 
2   Cass. Com n 851 du 20 mai 2003,99-17.092, citè par Maurice Cozian, Alain 
Vivandier, op, cit , p 177. 
3 Les grandes décisions de la jurisprudence, op, cit, p 51. 
4 Jean.louis Navarro , Droit des sociétés , Hachette supérieur, France,2010 , p 
172. 
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شركة من قبيل الشركة التجارية على مكافأة ال تتناسب مع ما يقوم به من أعمال وجمهودات داخل ال
  .1خطاء يف التسيرياأل

ميكن أن جيد اخلطأ يف التسيري مصدره يف اجلهل اإلرادي ملصلحة الشركة، فهو يأخذ شكل 
جتاوز السلطات من قبل املسريين، كما ميكن أن يعترب تلك التصرفات اخلاطئة عند اختاذ املسري 

وجود رقابة كافية،  قرارات خمالفة ملصلحة الشركة أو إلزام الشركة بقيام عمليات خطرية، أو عدم
كما قد ينتج اخلطأ يف التسيري عن خرق مصلحة الشركة، فيعترب حينها املدير مسؤوال عن األخطاء 

  حتى غري العمدية الناجتة عن اإلمهال أو عدم احلرص مهما كانت درجة خطورهتا.
عدم كما ميكن اعتبار اخلطأ يف التسيري ذلك اخلطأ الناتج عن عدم احرتام واجب الوالء و

احلرص أو العناية، أو عدم االختصاص وحتى التصرفات بسوء نية، حيث يفرض واجب الوالء على 
  .2املدير التصرف بكل نزاهة جتاه املسامهني والشركة والغري

بني اخلطأ هلذه التفرقة املمارسات اليت تؤدي لقيام املسؤولية اجلزائية للمسري ضع ختال 
ري، فال ميكن مساءلة الشركة التجارية عن عمال قام هبا املسري الشخصي للمسري و اخلطأ يف التسي

باسم وحلساب الشركة عندما يقوم املسري خبرق نظام شفافية املعلومات املتعلقة باألسهم ن حيث 
استبعدت حمكمة النقض الفرنسية تطبيق معيار انفصال خطأ املسري عن اعمال التسيري عندما يتعلق 

  .مثل هذه املمارساتعلى جتريم  خاصة ان املشرع قد حرص، 3ئية للمسري االمر باملسؤولية اجلزا
نشري هنا أن قيام املسؤولية الشخصية للمسريين يف الشركات التجارية هو أمر نادر الوقوع، 
نظرا لقيام املسري باحملافظة على صفته كممثل للشركة جتاه الغري، فيكون حذرا يف تصرفاته خاصة 

واملتعاملني معها جتنبا للوقوع يف أخطاء شخصية جتعله مسؤوال شخصيا جتاه جتاه دائين الشركة 
  .4اال املسريحينها وال يسال مسؤولية الشركة والشركاء والوكالة يتم استبعاد عقد  عندئذالغري، 

                                                           
1 CA, Bordeaux, 2éme ch,23 avril , Rev. Soc 2007 juris data n°2007.338404. 

سبع عائشة المسؤولية المدنية والجزائية ألعضاء مجلس المديرين في شركة المساهمة ذات النظام الجديد، مجلة  2
  .64، ص 2011،  07لمؤسسة والتجارة، مخبر المؤسسة، جامعة وهران، ابن خلدون للنشر والتوزيع، العددا

3 Cass.com. 31 mars 2004, Gaume c/ COB ; Juris-Data n 2004- 023105 ; d. 2004, 
act. Jurisprudence. 1087, Rev mensuelle, Jurisclasseur, juillet 2004 p 29. 
4 D.Veaux , op, cit, p 08. 
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ليس هناك توافق تام بني كل األوضاع القانونية وبني كيفية ظهورها للغري، لذلك فإنه محاية 
غري من هذا التناقض، ال بد أن يرتتب عن هذا املظهر نفس اآلثار القانونية للوضع القانوني فعند لل

  .1تعامل الغري مع الشركة ال يظهر له إال ممثلها الذي ال يكون ميتلك أحيانا أي صفة قانونية لتمثيلها
شريعيا يف قانون من أجل ذلك ظهرت نظرية املسري الفعلي، ومت االعرتاف هبذا املسري الفعلي ت

، الذي استند على اجتهاد الفقه والقضاء والذي 19662-07-24الشركات الفرنسي الصادر بتاريخ 
كان صارما بنصه على هذا املسري الفعلي صراحة، كما أنه حدد صور املسري الفعلي، حبيث مت 

ن التزامه على أساس توسيع نطاقه ملنع كل شخص تعامل مع الغري باعتباره ممثال للشركة من التخلص م
  أنه ال يتمتع بصفة املسري القانوني.

حيمل تسيري الشركة التجارية من طرف أشخاص ليس هلم الصفة القانونية لتسيريها العديد 
من املخاطر بالنسبة للشركة حيث حيدث هذا التسيري العشوائي نوع من الفوضى يف تنظيم 

ل األشخاص املكلفون بإدارة الشركة أو الرقابة عليها الصالحيات داخل الشركة، ألنه يؤدي إىل قيام ك
بتجاوز سلطاهتم، فيصعب على الشركة والغري أن حيدد املسؤول عن األخطاء والتجاوزات اليت 
تقرتف يف الشركة وجتاه الغري مما يؤثر سلبا وبشكل سيء يف الوضع االقتصادي للشركة، وممكن أن 

  يؤدي حللها وتصفيتها.
إن قيام شخص بأعمال التسيري الفعلي للشركة يؤدي إلمهاله وعدم اختاذه احليطة واحلذر ألنه 
غري مسؤول عن أخطائه، فريتكب أخطاء كثرية وخطرية، هذا ما دفع القضاء الفرنسي إلجياد طرق 

                                                           
1 R. Débogue , Les notions fondamentales du droit privé , libraire nouvelle de droit 
et de jurisprudence, France,2002, p 63 
2 Loi n 66- 537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales du 26 juillet 1966, 
n 171. 
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وإخضاع هذا املسري الفعلي للمسؤولية وجنح يف ذلك بعد أن أصبحت نظرية املسري الفعلي أهم 
 .1لول القضائية اليت جاء هبا القضاء الفرنسي ملواجهة أخطار التسيري الفعلياحل

لذلك سوف نعاجل هذه احلماية باالعتماد على ما جاء به االجتهاد القضائي الفرنسي، خاصة 
، من اجل ذلك سنحاول ان وم ونطاق ومسؤولية املسري الفعلييف ظل القصور التشريعي لتحديد مفه

ري الفعلي (فرع اول)، ثم نتطرق ال نظرية التسيري الفعلي (فرع ثاني)، ثم ندرس حندد مفهوم املس
  قيام مسؤولية املسري الفعلي جتاه الغري (فرع ثالث).

  
 الفرع األول: حتديد مفهوم املسري الفعلي.

إن حتديد مفهوم فكرة املسري الفعلي أمر يف غاية الصعوبة، حيث تعترب فكرة دقيقة مقارنة مع 
املفهوم القانوني للمسري، وسبب ذلك هو عدم وضوح النصوص القانونية بشأهنا حيث مل ينظم املشرع 

ية، رغم أنه خيضعه اللتزامات جتاه الشركة وجتاه الغري، اجلزائري الوضع الفعلي ملسري الشركة التجار
إال أن صوره وجماله  وجيعله مسؤوال بل ويكسبه صفة التاجر من أجل إخضاعه لاللتزامات التجارية،

  وحتى شروط قيام هذه املسؤولية مل ترد يف القانون التجاري اجلزائري.
 مستوى القضاء الذي ابتدع هذه الفكرة،أما بالنسبة ملفهوم للمسري الفعلي فلم يرد حتى على 

كما مل يتطرق لتحديده املشرع الفرنسي لكن اعتمد الفقه يف حماولة تعريفه للتسيري الفعلي على االجتهاد 
القضائي الذي جاء مبعايري التسيري الفعلي، حيث توىل القضاء الفرنسي هذه املهمة بوضعه العديد 

  .2راغ التشريعيمن الصور للمسري الفعلي لسد ذلك الف
، حيث استند 3يالديم19على مستوى القضاء منذ القرن  التسيري الفعلي فكرة عرفت

القضاة يف تلك الفرتة على القانون املدني، خاصة النصوص املتعلقة بعدم االحتجاج على الغري حسن 

                                                           
1 R.Rodiere ,  Les procédures collectives de liquidation des entreprises en droit 
comparé  , Economica, France,1967, p 183. 
2 Y.Guyon ,op.cit., p 429. 

نظرية المسير الفعلي نظرا الستقرار المعامالت أنداك وخضوع المعامالت الشكليات  لم يعرف القانون الروماني 3
  مجال لظهور المسير الفعلي.معينة فلم يكن بالتالي هناك 
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أ ساس  تلك النصوصالنية بإلغاء الوكالة أو بوفاة الوكيل واألسباب األخرى اليت تنهي الوكالة، فكانت 
وجود هذه الفكرة نظرا ألهنا تتضمن عدم انقضاء عمل الوكيل لتلك األسباب جتاه الغري حسن النية 

  .1واعتباره وكيال رغم انتهاء الوكالة قانونا
ميكن اعتبار املسري الفعلي ذلك الشخص الذي يقوم بالتصرفات واألفعال اإلجيابية املتكررة 

 هكون ذلك بصفة واضحة وعلى وجه االستقالل جتاه الغري فيظهر للغري أنمن أجل تسيري الشركة، وي
مسري قانوني وميكن اعتباره ذلك الشخص الذي يقوم باالختباء وراء شخص آخر يستعمله من أجل 

  .2التصرف بأوامره وحلسابه
تعتمد نظرية املسري الفعلي على الوضع الظاهر للشخص املتعامل مع الغري والذي جيب أن 

وفر لديه كل الصفات اخلارجية اليت تتوفر لدى املسري القانوني، ويف حالة عدم وجود هذا التطابق تت
  بني الوضع القانوني والوضع الظاهر فال ميكن أن ترتتب نفس اآلثار القانونية اليت يرتبها املسري القانوني.

خالهلا صور  هناك ثالث حاالت أخد فيها القضاء باملسري الفعلي واليت صنف الفقه من
التسيري الفعلي وتتمثل: يف قيامه بأعمال التسيري دون وجود وكالة قانونية متنح له الصفة القانونية 
للتسيري ومتثيل الشركة، أو قيامه بالتسيري الفعلي حلساب شخص آخر دون وجود وكالة قانونية 

أو قام  بعد انتهاء مهامه، له من قبل لتمثيله، أو احلالة الثالثة اليت يكمل فيها مهام التسيري اليت أوكلت
  بتجاوز سلطاته.

يظهر هنا املسري الفعلي يف العديد من الصور ، أمهها املسري الذي يقوم بتجاوز سلطاته 
واقرتاف أخطاء نتيجة ذلك التجاوز ، كما ميكن أن يعترب املسري الذي يستعمل سلطة ومهية جتاه 

، وأكثر صورة يتخذها التسيري الفعلي تلك املتعلقة بقيام الغري لتحقيق مصاحل شخصيته مسريا فعليا
شخص من الغري أو من أحد أعضاء الشركة سواء كان شريكا، أو عامال ، أو حماسبا ، أو أحد 
أعضاء جملس إدارة أو مراقبة شركة املسامهة بأعمال التسيري دون متتعهم بصفة التسيري القانوني، 

                                                           
1 A. Mamlouk, op.cit, p 107. 
2 Y.Guyon ,op.cit, p 429.  
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إدارة الشركة أو قيام مسريا انتهت مدة وكالته مبواصلة التسيري ودون حصوهلم على وكالة للقيام ب
  دون أي صفة قانونية أو قيامه مبواصلة التسيري رغم أنه فاقد ألهلية التصرف.

يف كل الصور اليت ذكرناها للمسري الفعلي ال يكون للشخص الصفة القانونية لتمثيل الشركة 
مسريا قانونيا خاصة يف ظل سرعة املعامالت التجارية، من يتعامل معه أنه  التجارية يف حني يعتقد

مما يتعذر معها أن يقوم املتعاقد مع الشركة بالتأكد يف كل مرة من الصفة القانونية للشخص الذي ميثل 
الشركة جتاهه، وهلذه األسباب ومحاية للغري حسن النية أوجد القضاء نظرية املسري الفعلي الذي مت 

 .1املسري القانوني طاملا أنه تعامل مع الغري على ذلك األساس إخضاعه لنفس التزامات
ال ميكن تسيري شركة جتارية إال بتوفر الشروط القانونية ويف حالة عدم توفرها يعترب عندئذ 

يف  مسري فعلي يف حالة ظهوره وتعامله مع الغري حسن النية ، وخاصة عند قيامه بالتدخل املستمر
، أو قيامه تدخل بإعطاء األوامر للمستخدمنين يقوم هذا الشخص املا، كإدارة الشركة أو رقابتها 

  .نظام خاص بالعمال واملستخدمني االقرتاض من البنوك ، أو وضع بالتعاقد مع املؤسسات املالية و
هو الشريك صاحب األغلبية الذي ميتلك  يف شؤون إدارة الشركة كون غالبا هذا املتدخلي

وذلك باستخدام شخص  ،دارة الشركة للمحافظة على مصاحلهفيقوم بإ األسهم،أغلبية احلصص أو 
يعترب هذا الشخص الذي يظهر ممثال للشركة مسريا فعليا حتى ولو قام  حلسابه، وهنايقوم بالتسيري 

مسريا فعليا، نظرا لصعوبة الفصل بني ما  هذا الشريك القاضي وال يعترب ،بالتسيري بأمر من الشريك
  .2يف التدخل والرقابة املرتبط باألسهم اليت ميتلكها قام به وبني حقه

مهما بلغت قوة  هنبأ اعتبار الشريك مسريا فعليا، وقضت حمكمة النقض الفرنسيةمنعت كما 
  .3تأثري الشريك داخل اجلمعية العامة للشركة التجاري ال جتعل منه مسريا فعليا

                                                           
1 J. Calais ,Auloy, op, cit , p 05. 
2 M. Maurice Cozian , op, cit, p 159. 
3 Cass.com, 30 mai 2006,n 05-14.958,f-d,morillec/ Wallyn : Juris-Data n 2006-
033831, Rev mensuelle,Droit des societes, LexisNexis, Jurisclasseur, janvier2007, 
p 17. 
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واملسري الظاهر يف كل احلاالت إمنا أغلبها ال تتخذ اإلدارة الفعلية للشركة صورة املسري اخلفي 
تكون عند تويل املتدخل يف اإلدارة وكل أعمال التسيري مكان املسري القانوني، فيظهر كأنه هو صاحب 

  القرار، كما قد يتخذ التسيري الفعلي صورة اإلدارة املشرتكة بني املسري القانوني واملسري الفعلي.
الشركة مسريا فعليا أن يكون له عالقة بالشركة اليت  يشرتط العتبار املتدخل يف تسيري

.، ويف كل بصفته عامل أو زبون أو مورد يسريها، فقد يكون أحد الشركاء، أو متعاقد مع الشركة
هذه الفرضيات يلعب املتدخل دور املسري القانوني، وإذا كان هذا املتدخل أحد املسامهني يف شركة 

د أفراد عائلة املسري القانوني يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة املسامهة فإنه غالبا ما يكون أح
وشركة التضامن، أو يكون املسري الذي انتهت مدة عضويته يف جملس اإلدارة ومع ذلك يقوم باالستمرار 

  .1يف ممارسة مهام التسيري للشركة التجارية
الشركة دون حتديد مفهوم مت تقرير مسؤولية املسري الفعلي عن تصرفاته وتدخالته يف تسيري 

واضح له، هذا ما دفع القضاء الفرنسي لوضع املعايري اليت حتدد مضمون التسيري الفعلي، لكن تنوع 
املعايري نتيجة اختالف حاالت وظروف التسيري الفعلي أدى لتعقيد األمر أكثر فأكثر، فظهرت العديد 

الفعلي باالستناد لقرارات حمكمة النقض من املفاهيم، لذلك حاول الفقه أن يستخلص شروط التسيري 
  .2الفرنسية

 .قيام املتدخل يف اإلدارة بأعمال التسيري -أ
ال يعترب مسريا فعليا إال من صدر منه أفعال إجيابية لغرض تسيري الشركة التجارية، وهو 

انوني، إلن املعيار الذي يعتمد عليه القضاء يف تكييف التسيري الفعلي أكثر منه بالنسبة للتسيري الق
اختاذ شخص موقف سليب أي عدم قيامه بأي فعل إجيابي يف اإلدارة، أو حتى من أجل تنفيذ أعمال 
جتارية أو مالية أو التصرف يف أموال الشركة كأهنا أمواله اخلاصة ال يعترب معه مسريا فعليا، فإن 

  ترب تسيريا فعليا.االمتناع عن التصرف أو اإلمهال املفرط حتى الذي يرتتب عنه أخطاء ال يع

                                                           
1 Dirigeants des sociétés commerciales, F. Lefebvre, op, cit, p 112.  
2 Y. Guyon , op, cit, p 430 
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يسمح هذا املعيار بالتمييز بني املسري الفعلي واملسري الظاهر، حيث يظهر هذا األخري بأنه 
مسري حتى ولو مل يقم بأعمال تدل على ذلك، بينما جيب أن يقوم املسري الفعلي بأعمال ونشاطات 

  .1إجيابية بغرض التسيري جتاه الغري
ية أن تكون على قدر من األمهية، مثل اختاذ قرارات كما يشرتط يف تلك األفعال اإلجياب

اقتصادية أو مالية أو جتارية حتدد مصري الشركة التجارية، من هنا فإن جمرى تقديم توصيات أو 
توجيه نصائح يف التسيري ال يعترب ممارسة فعلية لسلطات التسيري، كما يستثنى هنا التصرفات الرقابية 

اء أو لس املراقبة أو مندوب احلسابات يف القيام هبا، كما أن حتقيق اليت مينح املشرع احلق للشرك
  مزايا خاصة للشركة مثل احلصول على موافقة إلقراض الشركة ال يعترب من أعمال التسيري الفعلي.

ال جيب هنا االستناد لبعض املهام املشاهبة لتسيري الشركة واعتبار القائمني هبا مسريين فعليني 
ة توزيع التخصصات داخل الشركة، فممكن أن يكون هناك مدير جتاري أو مدير تقين وذلك يف حال

دون أن يكون هذا املدير متدخال يف تسيري الشركة، كما ال يكفي العتباره مسري فعليا حالة قيامه 
 .2بتصرف عرضي، وجيب أن تكون تصرفات اإلدارة متنوعة ومستمرة

ي تعريف للمسري الفعلي، أو أي مفهوم قانوني يتم االستناد مل يرد يف القانون التجاري اجلزائري أ
عليه لتحديد مضمون اإلدارة الفعلية، والتصرفات اليت من شأهنا أن تساعد القاضي لوضع املعايري 

املسري الفعلي للمسؤولية املماثلة للمسري  هذا املشرعاملتبعة لتحديد حاالت التسيري الفعلي، بل أخضع 
  القانوني يف حاالت معينة.

من القانون  262تصرفات املسري الفعلي بعبارة "التدخل"، وذلك يف املادة لاملشرع  اشاركما 
، وجعل املشرع ذلك التدخل يقتصر على اجلانب املايل للشركة التجارية، كما جعله يقتصر 3التجاري 

  ا عندما يسأل املسري الفعلي عن توقفها عن دفع ديوهنا.على حالة إفالسه

                                                           
1 F. Lefebvre , op, cit, p 813. 
2 Maria ,Papantoni, L’immixtions en droit des sociétés , Bruylant , France,1998 , p 
271. 

من ق.ت ".. كل شخص تدخل في إدارة أموال شخص معنوي مهما كان الزمن الذي ثبت فيه هذا  262تنص المادة  3
  التدخل".
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قد استعمل نفس العبارة  224واملادة  262أن املشرع يف املادة  من ناحية أخرى نالحظ
املدير الواقعي" و"املدير الظاهري" واليت حتمل الداللة على أن "لإلشارة للتسيري الفعلي واملتمثلة يف 

الغري ويظهر هلم أنه املمثل القانوني للشركة، األمر الذي يشمل قيامه هذا الشخص املتدخل يتعامل مع 
  بالعديد من التصرفات اإلدارية واليت ال تقتصر على التدخل يف الذمة املالية للشركة.

تبقى مسألة التدخل يف إدارة أموال الشركة مسألة غري واضحة، تضيق من مفهوم املسري 
 املقارنة أمر دقيق للغاية، نظرا للفراغ التشريعي الذي تعاني منه الفعلي الذي اعتربته معظم القوانني

  .هذه النظرية، ما ضاعف من غموضها
هذا ما جعل القضاء الفرنسي جيتهد لتحديد املعايري اليت من خالهلا ميكن التعرف على  

،هذه املعايري اليت حاول الفقه من خالهلا وضع شروط إلخضاع الشخص 1مضمون هذه النظرية
  املتدخل يف إدارة الشركة التجارية للمسؤولية اليت تقع على املسري القانوني.

اعترب القضاء الفرنسي كل من املستشار القانوني والضرييب للشركة ذات املسؤولية احملدودة 
مسريين فعليني بعد قيامهم بإصدار أوامر ملستخدمي إدارة املوارد البشرية، وقيامهم بأعمال إدارية 

ة وذلك رغم حصول املستشار الضرييب على وكالة خاصة للبيع، وإلصدار بعض األوراق وحماسبي
التجارية، إال أن ذلك مل مينع اعتباره مسريا فعليا بالنسبة لباقي التصرفات، ومت توقيع العقوبة اجلزائية 

  .2على هذا األخري نظرا لقيامه بأعمال الغش الضرييب
ام بأعمال تسيري إجيابية، رغم عدم متتع املتدخل بصفة يوضح هذا القرار أمهية معيار القي

املسري للشركة، ويف حاالت أخرى اعترب القضاء الفرنسي املسري القانوني مسريا فعليا عند قيامه 
  بالتسيري بعد انتهاء مهامه وانقضاء مدة عضويته يف اجلهاز اإلداري للشركة.

ذات املسؤولية احملدودة مسريا فعليا حيث اعترب القضاء الفرنسي املسري السابق لشركة 
نظرا لقيامه بأعمال التسيري املتمثلة يف التصرف باسم الشركة مع الغري، وقيامه بالتعامل مع الزبائن 

                                                           
1 M.C.Bergeres ,P. Duprat, Les dirigeants de sociétés, statut fiscal, juridique et 
social, Delmas,1994, p 193. 
2 Cass.crim,13 juin,1983n°82-92.527. Larrue, F. Lefevbre, op, cit, p 827. 
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واملوردين وتقديم نفسه للغري على أساس أنه ممثل الشركة، كما تعامل معه العمال واملستخدمني على 
  .1يف حالة غيابهأساس انه نائبا عن املسري القانوني 

 شرط استقاللية املتدخل يف تسيري الشركة التجارية. -ب
يضيف القضاء معيار االستقاللية كشرط جوهري للتسيري الفعلي، فيجب أن يقوم املسري 
بالتصرف بصفة مستقلة عن أي عقد أو شخص آخر، فيكون له اإلرادة احلرة يف التصرف واختاذ 

سري القانوني متاما، فيجب أن تكون تصرفاته مببادرة شخصية من طرفه القرار باستقاللية تامة مثل امل
وينطبق األمر حتى على تنفيذ تلك القرارات، حيث ال يعترب مسريا فعليا يف حالة قيامه بتنفيذ 

 .2القرارات اليت يصدرها شخص آخر

س املتدخل وعليه ال ميكن اعتبار وكيل املسري القانوني مسريا فعليا، كما ال يشرتط أن ميار
يف أعمال اإلدارة تلك التصرفات على وجه االستقالل بارتباطه بعالقة قانونية أخرى بالشركة كأن 
يكون موظفا فيها أو عامال أو شريكا ،أو حماسبا ،فممكن أن ال تربطه بالشركة أي رابطة قانونية، 

ة على أنه مسريا فعليا ففي قرار حملكمة النقض الفرنسية مت تكييف عالقة مدير عام لشركة املسامه
لشركة ذات املسؤولية احملدودة، نظرا لقيامه بأعمال تدل على أنه املسري القانوني هلذه األخرية وذلك 
لوجود الشركتني يف نفس البناية ،وقيام املدير العام لشركة املسامهة بإبرام عقود باسم الشركة ذات 

عامل موظفي وعمال هذه األخرية معه على أساس أنه املسؤولية احملدودة وتعاقده مع الغري، إضافة لت
  .3املسري القانوني للشركة

كما ميز القضاء بني شرط استقاللية املسري الفعلي واستقاللية الشريك خاصة الشريك املالك 
ألغلبية احلصص يف الشركة التجارية عند ممارسته حلقه يف الرقابة على الشركة واالطالع على 

                                                           
1 Cass.com, 16 novembre,1987,Wabele, Bull. civ, F. Lefebvre, op, cit,p 826. 
2 M. Papantion, op, cit, 270. 
3 Cass. Crim.24 Octobre1983n°82-92-894 poirier, F. Lefevbre, op,cit, p 823. 
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اليت أبرمها، طاملا أنه مل يستغل اسم الشركة، ومل يقم بأعمال إجيابية بغرض التسيري  حساباهتا والعقود
  ، يطبق هذا الشرط يف حالة عدم وجود تسيري ظاهري.1

  عدم انتظام الصفة القانونية للمسري أو غياهبا. -ج

واملسري من خالل الصفة القانونية ملمثل الشركة التجارية ميكن التمييز بني املسري القانوني 
الفعلي لذلك، فيجب اإلشارة لشرط العيب القانوني يف صفة املسري، وهذا العيب يتجسد يف 
صورتني صورة غياب الصفة القانونية للمسري متاما، وصورة وجودها لكن عدم انتظامها نظرا لوجود 

  عيب موضوعي أو شكلي يتخللها، حينها يعترب مسريا فعليا.
ري عندما يقوم بالتدخل يف إدارة الشركة عن طريق إخالله مببدأ تنعدم الصفة القانونية للمس

مهم يف قانون الشركات واملتمثل يف مبدأ الفصل بني السلطات ، فيقوم بالتدخل يف صالحيات أجهزة 
إدارة الشركة دون متتعه بصفة قانونية ، ونقصد هنا الصفة القانونية لتسيري الشركة، ألنه ممكن أن 

ل يف أعمال اإلدارة صفة قانونية يف الشركة فيكون مندوب حسابات أو عامل، أو يكون هلذا املتدخ
موظف بنك ،فيقوم أحد هؤالء بالتدخل غري املشروع ،وعدم املشروعية هنا تكون مزدوجة فهو 

 .2من جهة ال يتمتع بصفة املسري، ومن جهة أخرى قام باالعتداء على صالحيات جهاز آخر
نونية يف املسري لكنها ناقصة أو غري منتظمة جتعل املسري يفقد حقه كما قد تتوفر الصفة القا

  القانوني يف تسيري الشركة، ويتحول من مسري قانوني ملسري فعلي.
جيب احرتام إجراءات تعيني املسري، فمن حيث اجلهة اليت تعينه يشرتط املشرع يف شركة 

عيينهم يف القانون األساسي من طرف املسؤولية احملدودة وشركة املسامهة إجراءات خاصة، فيتم ت
الشركاء الذين ميثلون أكثر من نصف رأمسال الشركة ذات املسؤولية احملدودة، ويقوم املسامهون بتعيني 
القائمني باإلدارة اليت تكون مجاعية، حيث يتألف جملس إدارة شركة املسامهة من ثالث أعضاء على 

                                                           
1 Ca Paris, 10 mai, 3éme,ch, Roux n°15558, F. Lefevbre, op, cit, p825. 
2 M. Papontoni, op, cit, p 271. 
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ديره جملس املديرين هذه شركة والذي يتكون من ثالث ومن أثنى عشر عضوا على األكثر أو ياألقل، 
  .1إىل مخسة أعضاء

إال بنشره يف نشرة اإلعالنات القانونية مع اإلشارة الدقيقة  ني منتظما قانوناكما ال يكون التعي
هلياكل اإلدارة وتنظيمها وصالحياهتا وكل تعديل يطرأ عليها، ويف حالة عدم اكتمال اجلانب الشكلي 

  سري وقيامه أثناء تلك الفرتة بتصرفات التسيري، اعترب مسريا فعليا.لتعيني امل
جزائيا نظرا لقيامه باستغالل أموال  مسؤوال الفرنسية املسريحمكمة النقض  اعتربتحيث 

رغم عدم اكتمال إجراءات تعيينه وقبل تسجيله يف السجل التجاري  ،أعمال التسيريالشركة بعد توليه 
  2ونشر التعيني.

قيام الشركة بنشر قرار تعيينه يعين إخضاعه  للمسري قبلتقرير هذه املسؤولية اجلزائية ن إ
  .باعتباره مسريا فعليا محاية الغري الذي تعامل معه، وذلك القانوني جتاه الغريلنفس التزامات املسري 

ون أما بالنسبة للعيب املوضوعي الذي حيول دون متتع املسري بصفة التسيري القانوني، فيك
عند عدم االلتزام بالنصوص القانونية اليت متنع أشخاص معينة من تويل مهام التسيري يف الشركة التجارية، 
حيث تكون أوضاعهم القانونية، تتعارض مع تسيريهم لشركة جتارية معينة أو متنعهم من تسيري كل 

يف إدارة التدخل الشركات التجارية دون استثناء، ويف حالة جتاوز ذلك احلظر وقيام الشخص ب
 .الشركة يعترب مسري فعلي

،عندما منع املشرع أن 3 576احلظر الذي ينص عليه املشرع يف املادة  من بني هذه احلاالت 
تسيري شركة ذات مسؤولية حمدودة من طرف شخص معنوي، فعند خمالفة هذا املنع يكون الشخص 

  املسؤولية احملدودة مسري فعلي هلا.املعنوي الذي ظهر للغري بأنه مسري للشركة ذات 
كذلك عندما منع املشرع املساهم األجري يف شركة املسامهة من أن يعني مسريا للشركة إال 
بعد مرور سنة على األقل على عقد عمله يف شركة املسامهة، على أال يكون تعيينه قائما باإلدارة 

                                                           
  من ق.ت. 643و 610والمادة  576أنظر المواد  1

2 Cass .com.10 juillet.2012n°11.21.395 juris data,n°2012-015731.  
  وعدة أشخاص طبيعيين". المحدودة شخصشركة ذات المسؤولية من ق.ت :" يدير ال 576تنص المادة  3
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، خيضع مسري شركة التوصية باألسهم 1العملمن شأنه أن يؤثر على املنفعة اليت آلت للشركة من عقد 
  لنفس احلظر.

كما منع املشرع املسري لشركة املسامهة من التسيري يف حالة عدم امتالكه ألسهم الضمان 
واليت عني املشرع حدها األدنى وجعلها ضامنة ألعمال التسيري، وغري قابلة للتصرف فيها، كما منع 

  .2لشركة يف حالة عدم امتالكه هلذه األسهماملشرع املسري من مواصلة مهامه يف ا
تطبيقا للقواعد العامة لصحة التصرفات القانونية جيب أن يكون املسري متمتعا بأهلية إبرام 

التصرفات القانونية فيعترب املسري الذي يفقد األهلية فاقد للصفة القانونية لتسيري شركة جتارية،  
ناقص األهلية أن يعني وكيال يعمل باسم وحلساب موكله طاملا فتطبيقا للقواعد اخلاصة بالوكالة ميكن ل

أنه ال يتحمل مسؤولية وكالته، هذا ماال ميكن تطبيقه على الوكيل يف الشركة التجارية نظرا الختالف 
مهام املسري عن مهام الوكيل، حيث ال يقوم هذا األخري بأعمال إدارة املستخدمني أو القيام مببادرات 

ة واقتصادية للشركة ، كما ال يقوم باختاذ قرارات شخصية حتدد مصري موكله ماليا وتوجيهات مالي
  واقتصاديا.

هذا باإلضافة إىل أن متثيل املسري يف الشركة التجارية ال يقتصر على متثيل الشخص املعنوي، 
، فهو بل أنه ميثل عن طريق أعمال التسيري اليت يقوم هبا كل من الشركة والشركاء، وكل جهاز فيها

حمور للكثري من املصاحل بالشركة، خاصة مصلحة هذه األخرية اليت تعتمد بالدرجة األوىل على 
  .3حسن تسيري القائمني بإدارهتا

                                                           
من ق.ت:" ال يجوز لألجير المساهم في الشركة أن يعين قائما باإلدارة إال إذا كان عقد عمله سابقا  615تنص المادة  1

  بسنة واحدة على األقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي دون أن يضيع منفعة عقد العمل".
من %20جب على مجلس اإلدارة أن يكون مالكا العدد من األسهم يمثل على األقل من ق.ت: "ي 619تنص المادة  2

رأسمال الشركة ... تخصص هذه األسهم بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير بما فيها األعمال الخاصة بأحد القائمين 
فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من باإلدارة وهي غير قابلة للتصرف فيها إذا لم يكن القائم باإلدارة في اليوم الذي يقع 

  األسهم أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكته لها فإنه يعتبر مستقيال تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثالثة أشهر".
3 G.Ripert ,R ,Roblot,op,cit, p 923. 
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 03من أجل ذلك نص املشرع على صفة التاجر اخلاصة مبسريي الشركات التجارية يف املادة 
الس اإلدارة والرقابة يف الشركات :" تكون ألعضاء جم1املتعلق بالسجل التجاري  07-96من األمر 

التجارية، صفة التاجر بعنوان الشخصية املعنوية اليت يضطلعون نظاميا بإدارهتا وتسيريها "، من هنا 
بالوكالة يف القواعد العامة بعد إكساب مسريي الشركات التجارية صفة  املتعلقةاستبعدت األهلية 

سري للشركة التجارية إال متمتعا باألهلية التجارية حبسب التاجر، وإخضاعهم اللتزاماهتا، فال يكون امل
  من القانون التجاري. 7و6و5ما جاء يف املواد 

وعليه فإن غياب الصفة القانونية يف املسري جتعله يفقد صفته يف إدارة الشركة، كما أن وجود 
صحيحة  هذه الصفة ال يعين انتظامها، ذلك أن وجود أي عيب شكلي أو موضوعي جيعلها غري

وغري منتظمة يتحول بسببها املسري من مسري قانوني ملسري فعلي، وال يشرتط وجودها يوم تعيينه، 
 .2ألهنا قد تظهر بعد ذلك فيفقد عندئذ املسري الصفة القانونية للتسيري

من خالل نصوص القانون التجاري تتضح لنا صورة واحدة للتسيري الفعلي نص عليها املشرع 
باملخالفات اليت تتعلق بالشركات ذات املسؤولية احملدودة، واملتمثلة يف قيام املتدخل  يف الباب اخلاص

يف التسيري بأعمال إدارة الشركة بواسطة شخص آخر يظهر للغري، فاعرتف املشرع من خالل املادة 
  من القانون التجاري باملسري الفعلي اعتمادا على نظرية الظاهر. 805

على كل شخص قام مباشرة أو  804إىل  800حكام املواد من :" تطبق أ805تنص املادة 
بواسطة شخص آخر بتسيري شركة ذات مسؤولية حمدودة حتت ظل أو بدال عن مسريها القانوني"، 
فيتضح لنا من هذه املادة اعتماد املشرع يف إقراره مبسؤولية املسري الفعلي على حالة املسري احلقيقي 

ي، الذي يقوم بتسيري الشركة جتاه الغري، كما يتضح لنا أن األساس املخفي واملسري الظاهر الفعل

                                                           
يناير  14مؤرخة  03، المتعلق بالسجل التجاري، ج.ر عدد 1996-01-10المؤرخ في  07-96األمر رقم  1

1996.  
2 M.Cozian, op, cit , p 336. 
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القانوني الذي يسأل بناء عليه هذا املسري الفعلي هو نفسه بالنسبة للمسري القانوني حيث خيضع لكل 
  .1النصوص املتعلقة باملخالفات اليت يقوم هبا املسري

فعلي الذي يقوم بأعمال التسيري دون يتضح لنا من هذه املادة اعرتاف املشرع بوجود املسري ال
، ودون وجود تفويض لسلطات التسيري، بل هي ممارسة واقعية يظهر من خالهلا متتعه بصفة قانونية

  رار.املسري الفعلي بأنه صاحب الق
  

 الفرع الثاني: جمال نظرية التسيري الفعلي.

ه النظرية فلم خيصها بتعريف مل يبني املشرع اجلزائري مضمون التسيري الفعلي، رغم اعرتافه هبذ
قانوني، فال يوجد أي معيار أو شروط للتسيري الفعلي يف القانون التجاري ميكن االستناد عليه لتحديد 
مفهومه أو جماله ، فقط يف مادتني أين أخضع املشرع من خالهلما املسري الفعلي للمسؤولية عن إفالس 

القانون التجاري ، فموجب هاتني املادتني خيضع املسري من  262و224الشركة التجارية يف املادتني 
لنظام اإلفالس يف حالة قيامه بتصرفات تؤدي لتوقف الشركة عن الدفع، ويستوي يف ذلك املسري 
الفعلي والقانوني، كما يتضح لنا من هذا احلكم إخضاع املشرع املسري الفعلي لنفس التزامات املسري 

  ا بصفة التاجر من أجل إشهار إفالسهما.القانوني من حيث االعرتاف هلم
من القانون التجاري :" يف حالة التسوية القضائية لشخص معنوي أو إفالسه  224تنص املادة 

جيوز إشهار وذلك شخصيا على كل مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو باطين مأجور كان أم ال: إذا 
رفاته قد قام ملصلحته بأعمال ،جتارية أو كان ذلك املدير يف ظل الشخص املعنوي أثناء قيامه بتص

تصرف يف أموال الشركة كما لو كانت أمواله اخلاصة، أو باشر تعسفا ملصلحته اخلاصة باستغالل 
خاسر ال ميكن أن يؤدي إال إىل توقف الشخص املعنوي عن الدفع يف حالة التسوية القضائية أو شهر 

                                                           
تتعلق هذه المخالفات في مجملها بأفعال عمدية يقوم بها المسيرون بسوء نية وعن طريق االحتيال كأن تتعلق بأرباح  1

حسابات الشركة أو الحصص المقدمة لها وكل األعمال التي تمس بالضمان العام المخول الدائنين والعمليات المتعلقة ب
  الشركة وميزانيتها. 
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يون عالوة على الديون الشخصية ديون الشخص اإلفالس الصادر طبقا هلذه املادة ، تشمل الد
  املعنوي".

كة بني يتبني لنا من هذه املادة أهنا حاالت قيام املسؤولية عن إفالس الشركة وهي مشرت
  .املسري الفعلي والقانوني

من القانون التجاري اإلشارة للمسري الفعلي بنفس العبارة" مدير  262كما جاءت يف املادة 
 منع من خالهلا املشرع قيام املدير القانوني والفعلي من إحالة حصصهم أو أسهمهم حبكم الواقع "واليت

إال بإذن القاضي املنتدب ،حيث نصت هذه املادة :" اعتبارا من احلكم القاضي بالتسوية القضائية 
أو شهر اإلفالس لشخص معنوي ال جيوز للمديرين حبكم القانون ،أو الواقع أن حيولوا احلصص أو 

هم اليت تتكون منها حقوقهم يف الشركة إال بإذن القاضي املنتدب وتقضي احملكمة بعدم قبول األس
حوالة األسهم واحلصص يف الشركة واليت ميلكها كل شخص تدخل يف إدارة أموال شخص معنوي 

  مهما كان الزمن الذي ثبت فيه هذا التدخل".
سريين بعد صدور احلكم الذي نالحظ من خالل هذه املادة أهنا كذلك تتعلق، تصرفات امل

يقضي بإفالس الشركة أو تسويتها القضائية، كأن التسيري الفعلي الذي اعرتف به املشرع ال يتعلق إال 
حبالة اإلفالس والتسوية القضائية، وال يتسع جمال هذه املسؤولية لتصرفات أخرى متنوعة وكثرية ممكن 

  تجارية.أن تصدر من الشخص املتدخل يف إدارة الشركة ال
هذا ما ال يتماشى مع احملكمة من إجياد هذه النظرية اليت أوجدت أساس قانوني لقيام 

  مسؤولية كل األشخاص املتعاملني مع الغري عن كل التصرفات اليت تظهرهم مسريين قانونيني.
هذه النظرية يف القانون التجاري أهنا تقتصر فقط على الشركة  كما يظهر لنا من خالل جمال

املسريين يف هذ الشركة لعقوبات نتيجة ارتكاهبم بعض  عندما اخضعاملسؤولية احملدودة، ذات 
، هذا األمر كذلك ال يتماشى مع فائدة هذه النظرية كما ال 1املخالفات املتعلقة بتسيري هذه الشركة 

  يتماشى مع الغاية من االعرتاف هبا.
                                                           

على كل شخص قام بمباشرة أو بواسطة  804إلى  800من ق.ت :" تطبق أحكام المواد من  805تنص المادة  1
  شخص آخر بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة تحت ظل أو بدال عن مسيرها القانوني".
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قانون التجاري إال أنه ميكننا أن نقول رغم هذا التضييق من جمال نظرية املسري الفعلي يف ال
بأنه ليس هناك ما مينع تطبيقها يف كل حالة يظهر فيها املتدخل يف اإلدارة للغري ويتعامل معه هذا 
األخري على أساس امتالكه للصفة القانونية إلدارة الشركة، طاملا هناك اعرتاف من املشرع بقيام هذا 

  هر.التسيري الفعلي على أساس نظرية الظا
ليس هناك ما مينع أن يتم اعتبار هذا املتدخل مسريا فعليا يف كل أشكال الشركات اذ 

التجارية ليس فقط بالنسبة للشركة ذات املسؤولية احملدودة، وخاصة الشركات اليت تكون فيها 
يع مسؤولية الشريك حمدودة حبسب احلصة املقدمة، واليت يكون فيها الغري حباجة لتقوية ضماناته بتوس

  جمال مسؤولية كل املتعاملني معه.
أما جمال املسؤولية من حيث نوعها فلم مييز هنا املشرع بني املسؤولية املدنية واجلزائية، حيث 
يتضح من النصوص السابقة الذكر أن املسري الفعلي خيضع للجزاء املدني واجلنائي على حد سواء، 

  .1من القانون التجاري الفرنسي 09-241ة يف املادالذي ظهر املشرع الفرنسي  وهو نفس موقف
ال بد أن نشري لبعض قرارات حمكمة النقض الفرنسية لتوضيح جمال التسيري الفعلي الذي 

  ..لتجارية، واإلدارية، والضريبيةيتسع للكثري من النشاطات والتصرفات االقتصادية، واملالية وا
يف تقرير وتقدير حاالت التسيري مت االعرتاف بالدور السيادي لقاضي املوضوع يف فرنسا 

 .2الفعلي يف قرار صادر عن حمكمة النقض يف قضية اختالس أموال شركة جتارية
باريس بأن قيام حالة التسيري الفعلي ال جيب أن يأسس بكما اعتربت حمكمة االستئناف 

شرة على اعرتافات املسري القانوني، خاصة عند عدم صدور أي تصرف إلدارة الشركة بصفة مبا
 .3ومستقلة

                                                           
1 Art n 241-09 du c .c .f «Les dispositions des articles l 241- 2 a 241-6 sont 
applicables a toute personne qui, directement ou par personne interposé aura en 
fait exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au 
lieu et place de son gérant légal ».     
2 Cass , crim,9 février ,2011 ,n°09-88-454 .F-D .juris data n°2011-003128 Rev. 
Soc, p 24. 
3 Ca, Paris,9, juin,2000,3éme ch 1998-5553 F. Lefevbre, op , cit p 844. 
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ويف قرار آخر صادر عن حمكمة النقض أن صفة التسيري الفعلي ال ميكن افرتاضها فعلى كل 
  .1من يدعي وجود تسيري فعلي أن يثبت وجوده

وعليه فإن القاضي هو من حيدد جمال األشخاص املعنية بالتسيري الفعلي، والذين خيضعون 
ثر التصرفات التجارية اليت يوجهها القضاء الفرنسي يف للمسؤولية عن تسيري الشركة التجارية، ومن أك

منازعات التسيري الفعلي تلك اخلاصة بعقد "الفرانشيز"، الذي يقوم من خالله مانح احلق يف استغالل 
بتجاوز سلطاته وقيامه بالتدخل يف شؤون إدارة الشركة  "Le Franchiseur"الرتخيص التجاري 

  اليت منح هلا هذا الرتخيص.
" أن قيام مانح الرتخيص بتجاوز حقوقه يف الرقابة على Rouenاستئناف "ت حمكمة اعترب

عمل املمنوح له، وتنظيم عمله وقيامه بالتدخل بفرض قراراته على العمال واملستخدمني يف وجود 
املسري القانوني، يعترب تسيريا فعليا، وقررت احملكمة املسؤولية التضامنية لكل من املسري الفعلي 

  .2سري القانوني عن ديون الشركة التجاريةوامل
كما ميكن أن يشمل التسيري الفعلي موظفو البنوك الذين يقومون بالتدخل يف أعمال إدارة 

 .3الشركة التجارية دون سند قانوني
ميثل مندوبو احلسابات وأعضاء جملس املراقبة يف الشركات التجارية أهم األجهزة احليوية اليت 

أغراض الشركة والنهوض هبا، لذلك مكنها املشرع من القيام بعملها وفقا للقانون، تعمل على حتقيق 
فألقى املشرع على عاتقهم مراقبة أعمال الشركة وفحص األنظمة املالية واإلدارية هلا والتأكد من 

بة مالءمتها حلسن سري أعمال الشركة، واحملافظة على أمواهلا، والتأكد من قانونية االلتزامات املرتت
  جملس اإلدارة وإعداد تقارير عن مراقبة الشركة.قرارات  علىواالطالع على الشركة وصحتها، 

                                                           
1 Cass .com.6.mai.1980, 78-16.261, F. Lefebvre op, cit p 834,  
2 CA,Rouen,23 mai1978, F. Lefebvre op, cit p 842. 
3 Cass , com,27juin,2006, 04-15.83, lefevbre,op cit, p 398 . 
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من هنا ميكن اعتبار هذه األجهزة وكالء عن الشركاء واملسامهني يف شركة املسامهة والشركة 
، 1املوكلة إليهمذات املسؤولية احملدودة، لكن وكالتهم ختتلف عن وكالة املسريين نظرا خلصوصية املهمة 

فهم ال يتحملون نتائج فشل أو جناح الشركة التجارية ألن مهمتهم تقتصر على مراقبة الشركة، ونظرا 
لتمتع هذه األجهزة باالستقاللية التامة يف ممارسة مهامها فيكون هلا تأثري كبري يف القرارات اليت تتخذها 

  أجهزة اإلدارة.
م للتدخل يف صالحيات سلطات أخرى يف الشركة ميكن أن يتجاوز ذلك التأثري صالحياهت

التجارية، فيتم خرق مبدأ الفصل بني السلطات عند قيامهم بفرض قراراهتم اليت تتجاوز مهامهم على 
األجهزة اإلدارية، واختاذ مبدأ النزاهة واحلرص على مصاحل الشركة ذريعة للتدخل فيكون نتيجة 

أحيانا الشرتاك مندوبي احلسابات أو أعضاء جملس  لذلك وقوعا خللط بني السلطات الذي يؤدي
، فالبد من إخضاعهم ملسؤولية املسري الفعلي عند وجود هذا 2املراقبة مع املسريين يف إدارة الشركة

  النوع من التدخل.
كما استبعد من نطاق التسيري الفعلي الشركاء املالكني ألغلبية احلصص يف الشركة حتى ولو 

ومتتعهم  أكثر من نصف احلصص أو األسهم، فإن حقهم يف الرقابة على الشركة جتاوزت هذه امللكية
  ".3ال يعين أهنم ميلكون كل السلطات فيها تطبيقا ملقولة "من ميلك املال ميلك السلطة حبقوق واسعة

قضت حمكمة استئناف باريس بعدم اعتبار الشريك الذي ميتلك أغلبية احلصص يف شركة 
سريا فعليا، ألن امتالكه ألغلبية احلصص ال خيول له حق التسيري خاصة يف ذات مسؤولية حمدودة م

  .4فال ميكن معه اعتباره مسريا فعليا حالة عدم قيامه بتصرفات إجيابية للتدخل يف إدارة الشركة
تتداخل غالبا صفة املسري الفعلي بصفة العامل يف الشركة التجارية، ألن قيام املتدخل يف 

تسيري دون وجود أي سند قانونيا يظهره مبظهر العامل، فيجب التمييز بني الصفتني إدارة الشركة بال
                                                           

محمود الكيالني، الموسوعة التجارية والمصرفية، الشركات التجارية، المجلد الخامس، دراسة مقارنة، دار الثقافة  1
  .135، 2008للنشر والتوزيع، األردن ،

2 V.C. Gerschel , op , cit, p 285 
 
3 Y.Guyon ,op. cit, p 429 
4 CA , Paris10mai1989,3éme ch. A Roux, F. Lefebvre, op cit p 846. 
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من خالل حتديد العالقة التعاقدية واملتمثلة يف عقد العمل، ففي حالة عدم ارتباط هذا املتدخل 
  بعقد عمل مع الشركة ميكن اعتباره مسريا فعليا.

لتسيري، وهذا ما حيدث غالبا ألنه يوفر كما ميكن أن يتخذ عقد العمل ستارا للقيام بأعمال ا
للمسري الفعلي محاية مزدوجة حيث يستفيد من مزايا عقد العمل مثل التأمينات، واألنظمة اجلبائية، 
كما يستفيد من احلرية يف التسيري ودون أية مسؤولية ملقاة على عاتقه نظرا ألنه ليس املسري القانوني 

عقد العمل والتسيري الفعلي فإن قاضي املوضوع هو من يتوىل ، ففي حالة وجود تداخل بني 1للشركة
  تكييف العالقة القانونية.

حيث قررت حمكمة النقض الفرنسية أنه ميكن تكييف عالقة العامل بالشركة التجارية بأهنا 
  .2عالقة تسيري فعلي

قررت الغرفة االجتماعية حملكمة النقض الفرنسية عدم اعتبار املدير التجاري لشركة املسامهة 
استفادته من التعويضات املرتتبة عن عقد العمل، نظرا ألنه مل ميارس معيار عامل، واستبعدت احملكمة 

عبارة عن مبالغ مهامه باعتباره مديرا جتاريا بل باعتباره مسريا، خاصة أن األجر الذي كان يتلقاه 
  .3تتجاوز بكثري األجر اخلاص بعقود العمل

  

 الفرع الثالث: قيام مسؤولية املسري الفعلي جتاه الغري.

عندما يقوم القاضي بتكييف أعمال التدخل يف تسيري الشركة التجارية على أهنا تسيري 
رافع الدعوى إثبات  فعلي، تقوم مسؤولية من قام هبذه التصرفات، فيسأل مدنيا وجزائيا، ويقع على

  .4صفة التسيري الفعلي

                                                           
1 F. Lefebvre , op, cit, p 396. 
2 Cass .com.2 février ,1982 n 80- 14. 544 F. Lefebvre, op cit p 843. 
3 Cass , soc.17 octobre2001,Lefevbre, op cit p 820 .  
4 M. Couzian ,op,cit,159 
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من القانون التجاري اعتماد املشرع على فكرة الظاهر إلخضاع  224يتضح لنا من املادة 
املسري للمسؤولية عن إفالس الشركة التجارية، وبذلك فإن مسألة إثبات التسيري الفعلي ترتبط بإثبات 

ع عند اعرتافه هبذه النظرية على ضرورة قيام املسري ما ظهر من تصرفات جتاه الغري، ومل يعتمد املشر
الفعلي باملتدخل يف اإلدارة بأعمال اإلدارة اإلجيابية ووجود تصرفات معينة، بل ميكن للغري إثبات 

  املسري القانوني للشركة. املظهر اخلارجي الذي بعث على اعتقاده أن الشخص املتعامل معه هو
صحة التمثيل القانوني هلذا الشخص يف ظل سرعة  قد يتعذر على الغري أن يتأكد من

املعامالت، وتنوع األعمال والتخصصات اإلدارية وهياكل اإلدارة واملراقبة، فيمكن أن يتعامل مع الغري 
وكيل أسندت له بعض املهام مبوجب وكالة خاصة، وهنا ال ميكن للغري معرفة أن هذا املتعامل معه 

  .1لشركة، خاصة عند قيام هذا الوكيل بأعمال التسيري بصفة مستمرةال حيمل صفة املسري القانوني ل
تعتمد نظرية التسيري الظاهري على ظهور شخص مبظهر قانوني وقيامه بالتعاقد مع الغري الذي 
يعتقد أنه من تعامل معه ميلك كل السلطات القانونية لتسيري الشركة، فتكون نتيجة تطبيق هذه النظرية 

به هذا الشخص من تصرفات صحيحة كأهنا صادرة من شخص ميتلك صفة اعتبار كل ما قام 
التسيري قانونيا للشركة، فيتم التضحية باحلقيقة القانونية يف سبيل محاية الغري، الذي يقع عليه عبئ 

 .2إثبات الوضع الظاهر
 ترتك مسألة تقدير الوضع الظاهر للقاضي الذي يعتمد يف تقديره على الطريقة اليت قام هبا

هذا املتدخل بتقديم وإظهار نفسه للغري ، واليت ميكن أن تتخدد شكلني يتمثل األول يف غياب صفة 
امتالك املتدخل لسلطات التسيري  املسري متاما يف الشخص املتدخل ،والثاني يتمثل يف وجود الصفة و

وضوع الشركة فتسأل لكنه يتجاوزها ،غالبا يفضل الغري اللجوء للحالة األوىل وإثبات جتاوز املسري مل
الشركة حتى عن هذا التجاوز خاصة شركة املسامهة واملسؤولية احملدودة ، أما يف احلالة الثانية 

عوض  يفضل الغري إثبات حقه يف عدم االحتجاج عليه بتجاوز حدود السلطات املمنوحة للمسري
  .التسيري الفعلي إلثباتاللجوء 

                                                           
1 D, veaux ,op, cit20 
2 R, Rodier ,op ,cit, p 183. 
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دون حاجته إلثبات  عن طريق قاعدة عدم االحتجاج تكون هنا احلماية متوفرة للغريحيث 
الوضع الظاهر نظرا لصعوبة إثباته، فيمكننا أن نقول إن اللجوء لنظرية الظاهر ال يكون إال عندما 

  .1تفشل كل وسائل احلماية األخرى
رغم أمهية نظرية الظاهر يف محاية حقوق الغري إال أن شروطها قد متنع الغري من االستناد 

ألهنا تقوم على ضرورة إثبات ثالث عناصر، واملتمثلة يف وجود احلقيقة اخلفية، ووجود وضع عليها 
وط صعبة اإلثبات ظاهر خمالف للحقيقة، وحتقق عنصر اخلطأ الناتج عن حسن نية الغري، فهي شر

الناتج عن االعتقاد املشروع لصحة  "  légitime La croyance " اخلطأ املشروع خاصة عنصر
  .2الظاهر وانتظامه قانونياالوضع 

من القانون التجاري املسري لنظام اإلفالس التجاري يف  224أخضع املشرع مبقتضى املادة 
حالة قيامه بتصرفات أدت لتوقف الشركة عن الدفع وأشهر إفالسها، وأشار املشرع صراحة ملسؤولية 

ا مماثلة لتلك اليت خيضع هلا املسري الواقعي الظاهري ،حيث شدد املشرع هذه املسؤولية وأكد أهن
املسري القانوني سواء كان مأجورا أو غري مأجور ، وتقوم هذه املسؤولية يف حالة استغالل اسم 
الشركة وأمواهلا لتحقيق أغراض شخصية ،أو قيامه مبباشرة صفقات خاسرة ال ميكن إال أن تؤدي 

لشركة ويقوم بتسديد ديون الشركة ، فيشهر إفالس املسري تبعا إلفالس ا3لتوقف الشركة عن الدفع
  .4كأهنا ديونه الشخصية، ويسأل عن كل ما يسأل عنه املسري القانوني

من القانون التجاري قيام مسؤولية املسري الفعلي عن أخطاء  805كما يتضح من املادة 
التجارية، للمسؤولية اجلزائية عن املخالفات املرتكبة أثناء تسيري الشركة  اىل جانب خضوعهالتسيري، 

   .ي للشركة ذات املسؤولية احملدودةوتطبق نفس النصوص اخلاصة باملسري القانون

                                                           
1 M. Helene Monsérié, et. B. Laurent, Droit des sociétés et des groupements , 
Montchrestien, France,2009, p 71. 
2 J.calais Auloy ,op ,cit, p 03. 

في إفالس الشركة عن طريق قيامه بالتدخل في أعمال  اء الفرنسي أنه يجب أن يكون للمسير الفعلي دورأكد القض 3
  التسيير، واقترافه ألخطاء تؤدي لإلضرار بالشركة وشهر إفالسها.

Ca Paris 17 novembre1992 .3éme ch.  
4 D. veaux , op, cit, p 813. 
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جتدر اإلشارة يف هذا املقام أن تقرير مسؤولية املسري الفعلي ال ينفي مسؤولية املسري القانوني، 
  .1كما أن إخضاع هذا األخري للمسؤولية ال يعين إعفاء املسري الفعلي منها

نقض الفرنسية إعفاء املسري القانوني من مسؤوليته اجلزائية املرتتبة عن جرمية منعت حمكمة ال
التعسف يف استعمال أموال الشركة بسبب عدم توليه ملهام التسيري، وأخضعت كل من املسري الفعلي 

  .2واملسري القانوني للمسؤولية اجلزائية

يف  إن حتديد احلاالت اليت تقوم من خالهلا كل من املسؤولية املدنية واجلزائية للمسريين أمر
غاية األمهية، ألنه يسهل للدائنني احلصول على حقوقهم ، فال تقوم هذه املسؤولية إال بصدور أخطاء 
معينة من طرف املسري القانوني وحتى املسري الفعلي، كما ال مسؤولية على الشركة التجارية إال إذا 

حالة خمالفة األحكام كان خطأ املسري من قبيل أخطاء التسيري، فتقوم عندئذ مسؤولية املسري يف 
، إضافة اجلزاء اجلنائي املرتتب عن الكثري من األساسيالتشريعية أو التنظيمية أو خرق القانون 

املخالفات اليت ميكن للقائم باإلدارة ارتكاهبا ، فسوف نكتفي باإلشارة ألنواع هذه األخطاء اليت ترتب 
خالل التطرق حلاالت قيام املسؤولية اجلزائية  من اليت تضر مبصاحل وحقوق الغري واملسؤولية اجلزائية 

ة التجارية جتاه للمسري جتاه الغري (فرع ثاني)، بعد دراسة حاالت قيام املسؤولية املدنية ملسري الشرك
  الغري (فرع اول).

  

 
 
 

                                                           
1 M. cozian , op, cit , p 160 
2 Cass.crim.31 mai2012, F. Lefebvre, op cit, p 832.  
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 سري الشركة التجارية جتاه الغري.املدنية ملسؤولية امل حاالت قيامالفرع األول: 
  أخطاء املسري املرتبة للمسؤولية املدنية. -أ

يعترب املسري مسؤوال عن خسارة الشركة ألمواهلا نتيجة لتصرفاته وذلك جتاه الغري وجتاه 
موضوع الشركة وغرضها جتاه الغري خاصة يف شركات األشخاص، الشركة عندما يتجاوز حدود 

وعندما يقوم مبخالفة القانون األساسي، أو خمالفة القوانني والتنظيمات، وكذلك يف حالة ارتكاب 
أخطاء التسيري، وتقوم هذه املسؤولية حتى وإن مت منح املسريين إبراء من طرف مجعية الشركاء، 

ة الالزمة لتحقيق الغرض الذي نشأت من أجله الشركة ويقاس سلوكه فعلى املسري أن يبدل العناي
  .1بسلوك الرجل املعتاد

ن جبائي لقانون جنائي ري لقانواخيضع املسري لواجب احرتام النصوص التشريعية من قانون جت
 .، وكل خمالفة وخطأ يؤدي لإلضرار بالشركة والغري، كما يلتزم املسري باحرتام النصوصواجتماعي.

التنظيمية رغم غياهبا يف القانون التجاري خاصة بالنسبة لتنظيم الشركات التجارية،  تشريعية وحتىال
  .2خاصة يف ظل غموض الكثري من النصوص اليت حتتاج ألحكام تنظيمية لتوضيحها وتسهيل تطبيقها

يف عالقة ال تقوم املسؤولية املدنية للمسري يف الشركة التجارية إال يف حاالت استثنائية خاصة 
الشركة مع الغري على أساس انصراف كل آثار تصرفات املسري للشركة فيكون من مصلحة الغري 
مطالبة الشخص املعنوي لسهولة إثبات املسؤولية القائمة على أساس الوكالة وملطالبة الشركة مما يوفر 

  ضمانا أكرب للدائنني.
عقدية جتاه الشركة والشركاء اختلف الفقه حول أساس هذه املسؤولية فهناك من يراها 

وتقصريية جتاه الغري، يف حني يراها البعض اآلخر قانونية نظرا ألن اسسها وشروطها وضعت من قبل 
، كما تكون املسؤولية أثناء تسيري الشركة التجارية فردية أو تضامنية يف حالة ارتكاب 3املشرع

أبرمه الغري مع الشركة، فيسأل عنها  املسريين ألخطاء مشرتكة وتكون عقدية مصدرها العقد الذي
                                                           

  .132نادية فضيل، المرجع السابق، ص  1
  .58السبع عائشة، المرجع السابق، ص  2
صابونجي نادية، المسؤولية المدنية للقائم باإلدارة في شركة المساهمة التقليدية، مجلة العلوم القانونية واإلدارية،  3

  . 81، ص 06،2009 جامعة بلعباس مكتبة الرشاد العدد
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املسريين باعتبارهم ممثلني للشركة وجزء من نسيجها، كما قد يكون مصدرها املسؤولية التقصريية 
  يف حالة ارتكاب املسري ألخطاء سببت ضرر للغري.

جيد أساسه يف النص القانوني،  فهو غالبا ما يكون مصدر مسؤولية املسري جتاه الغري قانوني
خرق إجراءات التأسيس أو عدم قيد الشركة أو عدم شهرها أو عدم القيام بشهر التعديالت مثل 

اليت قد تطرأ على الشركة بعد اكتساهبا الشخصية املعنوية، كما يرتب املشرع مسؤولية تضامنية 
، حيث يقع على املسريين االلتزام بالتحقق من صحة 1قانونية يف حالة وجود هذا اخلرق القانوني 

جراءات التأسيس وهم مسؤولون يف مواجهة املتضرر فرديا أو تضامنيا فيمكن للمتضرر الرجوع إ
  عليهم جمتمعني أو الرجوع على أحدهم.

كما يكون اخلطأ ناتج عن سوء إدارة الشركة فيكون كذلك مصدره خمالفة لتطبيق القوانني 
طأ يف التسيري أنه ذلك اخلطأ الذي واألنظمة اليت حتكم الشركات التجارية، وكما سبقت اإلشارة للخ

تسأل عنه الشركة، والذي يكون ناتج عدم التبصر واحليطة كإمهال إيداع أسهم الضمان ألحد البنوك، 
أو عدم العناية حبسابات الشركة ودفاترها التجارية، أو القيام بتوزيع أرباح صورية أو يكون نتيجة 

ة، أو عدم االلتزام بالنصوص اجلبائية اليت تفرض دفع االمتناع عن عمل ما كعدم التأمني على الشرك
  .2الضرائب ورسوم معينة

يقع على القائمني بإدارة الشركة التجارية واجب اإلشراف والرقابة على تصرفات كل عضو 
منهم ملنع استمرار نشاط مضر بالشركة أو الغري ، كما ال جيوز هلم إمهال استيفاء حقوق الشركة 

داع أموال الشركة يف بنك مهدد باإلفالس، أو القيام بإقراض أموال الشركة دون احرتام ، أو إيلدى الغري
، كما ال جيوز هلم اختاذ 3الشروط ودون ضمانات أو القيام بعمليات جزافية تؤدي خلسارة الشركة

قرارات تشكل منافسة غري مشروعة أو القيام بإعالنات غري صحيحة عن املركز املايل للشركة وعن 
  .4زانيتها إيهام الغري عن طريق رفع قيمة أسهم الشركة مما يسبب ضررا للغريمي

                                                           
  من ق.ت. 21مكرر  715و 549المواد  1
  .279محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  2
  .488مصطفى كمال طه، المرجع السابق ص  3
  292فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص  4
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إن منح املشرع أعضاء جملس إدارة شركة املسامهة حق امتالك أسهم الضمان يهدف لضمان 
مسؤولية املسري جتاه الغري يف احلاالت اليت يتقرر فيها رجوع الغري على أعضاء جملس اإلدارة نتيجة 

  .1اء املذكورةارتكاهبم لألخط
يسأل كل من املسريين وأعضاء جملس املراقبة يف شركة املسامهة ومندوبي احلسابات عن 
أعماهلم بانفراد وبانفصال تام كل يف إطار مهامه، ويف حالة تعاملهم مع الغري متجاوزين صالحياهتم 

اخلطأ يبني وسبب ذلك ضرر املتعامل معهم يسألون عندئذ شخصيا، ويف حالة وجود اشرتاك يف 
املسريين واملراقبني وجب التعويض بتطبيق املسؤولية التضامنية، وال ميكن للمسريين حينها اإلفالت 
من املسؤولية حبجة غياب الرقابة، كما يسأل مندوبي احلسابات فرديا أو بالتضامن يف حالة علمهم 

ملسؤولية املسري الفعلي  ، إىل جانب إخضاعهمأخطاء وعدم قيامهم باإلعالن عنهابوجود جتاوزات و
  .2عندئذ تدخلهم يف أعمال التسيري

ترجع مسألة تكييف اخلطأ املشرتك واخلطأ الفردي للقاضي، فيمكن أن يرتكب الشركاء أو 
املسامهني أخطاء جتعل من املسري يسأل جزئيا خاصة يف حالة عدم امتالكه للخربة الكافية إلدارة 

لة أن يسأل عن كل الضرر حيث حيمله القاضي يف هذه احلالة الشركة فال يكون من مقتضيات العدا
إال تعويض جزئي، كما تكون املسؤولية جزئية يف حالة فيتحمل كل مسري مسؤولية خطأه عندما يتم 
تقسيم املهام وتويل كل مسري لإلدارة فرديا وال ميكن إثبات ذلك والتخلص من املسؤولية املشرتكة 

  .3يح املهام يف القانون األساسيوالتضامنية إال إذا مت توض
ميكن إجراء التأمني على املسؤولية من طرف املسريين يف كل أشكال الشركات التجارية، 
لكن يستثنى من هذا التأمني على املسؤولية األخطاء اليت يقوم هبا املسريين بسوء نية واألفعال املعاقب 

                                                           
  .267عباس مصطفى المصري، المرجع السابق،  1

2 G.Ripert, R.Roblot, op, cit, p 496 
 
3 Valerie .Gomez bassac ,Droit des sociétés , Foucher ,France,2008, p 65. 
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، 1ام هذا التأمني من طرف الشركة لفائدة مسريهاعليها جزائيا واليت ال ميكن تغطيتها، وعادة يتم إبر
  .سهم الضمان اليت تضمن مسؤوليتهمخاصة يف الشركات التجارية اليت ال ميكن للشركاء فيها امتالك أ

 من طرف الغري.  املسؤولية املدنية دعوىمباشرة  -ب

نظر للعقد الذي للغري دعويني للمطالبة حبقوقه فله أن يرفع دعوى عقدية يف مواجهة املسري بال
يربطه مع الشركة، ودعوى تقصريية نظرا للخطأ الشخصي الذي صدر من املسري أو اخلطأ املشرتك 

، تعترب دعوى املسؤولية اليت يرفعها الغري على الشركة دعوى استثنائية باعتبار وجود 2لكل األعضاء
، لذلك ال ترفع هذه ممثل للشركة يتصرف بامسها وحلساهبا فتنصرف كل اآلثار للشخص املعنوي

الدعوى إال إذا حتققت شروطها أوهلا الشروط الشكلية لرفع دعوى واملتمثلة يف الصفة واملصلحة 
  واألهلية ويضيف الفقه شرطني آخرين: 

يتمثل الشرط األول يف عدم إمكانية االحتجاج بالتصرف يف مواجهة الشركة، يتحقق هذا 
حينها ال تسأل الشركة ،أما يف احلاالت األخرى  الشرط عند وجود خطأ شخصي اقرتفه املسري

فإنه شرط صعب تطبيقه ألن الشركة ملزمة بكل تصرفات املسري حتى تلك اليت تتجاوز موضوع 
هذا الشرط بالنسبة هلاتني الشركتني، اما  أن يطبقشركة املسامهة واملسؤولية احملدودة، فال ميكن 

، وميكن للشركة الرجوع على 3الشرط الثاني فيتمثل يف أن يشكل اخلطأ املرتكب خطأ شخصي
املسري يف حالة قيامها بالتعويض يف حالة إثباهتا وجود خطأ شخصي من قبل املسري ، وال يرجع 

ممارسة وظائف اإلدارة والذي يكون خطأ الغري على املسري شخصيا إال إذا كان خطأه مستقال عن 
عمدي وذو جسامة خاصة ،كما جيب أن ال يتناسب مع املمارسة العادية ألعمال التسيري وترجع 

  .4مسألة تقدير اخلطأ الشخصي للقاضي

                                                           
1 J. Delga , Le droit des sociétés , Dalloz, France, 1998, p 299. 
2 G.Ripert, Roblot, op,cit, p 493 

  .94صابونجي نادية، المرجع السابق، ص  3
  .74سبع عائشة، المرجع السابق، ص  4
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اعترب املشرع اجلزائري أي شرط يقضي بضرورة موافقة اجلمعية العامة للشركة املسامهة من 
، 25مكرر 715ة على القائمني باإلدارة كأن مل يكن وهذا حسب املادة أجل رفع دعوى املسؤولي

يتضح لنا أن هذا احلكم ال خيص إال شركة املسامهة إذ ال جند إشارة هلذه املسألة بالنسبة لباقي 
  .1الشركات

كما أن مسألة تقادم دعوى املسؤولية ضد القائمني باإلدارة مل ترد إال بالنسبة لشركة املسامهة 
أو من وقت العلم حدد املشرع مدهتا املتمثلة يف ثالث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل الضار حيث 

من القانون التجاري،  26مكرر 715، إن كان قد أخفي ، وهذا ما جاء يف املادة به من طرف الغري
جهل  رد إمهال أووتقوم املسؤولية املدنية يف حالة وقوع الضرر سواء وقع هذا الضر عمدا أو عن جم

، ويشرتط لقيام هذه املسؤولية إثبات وجود صلة مباشرة بني الضرر و اخلطأ ويف ألحكام القانون
حالة حتقق ضرر نتيجة خللل يف تأسيس الشركة ،فإن احلكم ببطالهنا يعد يف حد ذاته دليل على 

دعوى وجود خطأ ووجود صلة بينه وبني الضرر ، ويف هذه احلالة ميكن ملن أصابه ضرر أن يرفع 
للحصول على تعويض دون اللجوء إىل دعوى البطالن ألن رفع دعوى البطالن وعدم احلكم به ال مينع 

العالقة بينه وبني اخلطأ وإن تصحيح الشركة وعدم رفع دعوى التعويض متى حتقق الضرر وأثبتت 
  .2احلكم بالبطالن ال حيول دون حصول املتضرر على التعويض

  

 الفرع الثاني: حاالت قيام املسؤولية اجلزائية للمسري جتاه الغري.

جرم املشرع الكثري من التصرفات اليت يقوم هبا مسريي الشركات التجارية وختتلف املسؤولية 
املدنية عن اجلزائية املرتتبة يف حالة صدور أفعال معينة سواء إجيابية أو عبارة عن امتناع عن القيام 

كما يشرتط أن تقع عمدا وميكن أن يعاقب املسري على نفس الفعل مدنيا وجزائيا،  األعمال،ببعض 

                                                           
 22-223الفرسي لحظر هذا الشرط حتى بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك في المادة  تطرق المشرع 1

  التجاري.من القانون 
  .226عزيز العكليلي، المرجع السابق، ص  2
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وهذا ال يعين ارتباط املسؤولية املدنية باجلزائية فممكن أن خيضع املسري للمسؤولية املدنية يف حني 
  .اخلطأيربئه القاضي اجلنائي من نفس 

ال يعين  الغري،أه جتاه املسري شخصيا عن خطؤولية كما أن حتقق اخلطأ الشخصي ومس 
ذلك اخلطأ على أساس أنه خمالفة أو جنحة تسيري حيث ال  اجلنائي بالضرورة أن يكيف القاضي

يعتمد القاضي على ذلك الفصل بني األخطاء الشخصية واألخطاء يف التسيري، بل يبحث عن أركان 
  .1ملعنوي فال جرميةفاذا حتقق العنصر املادي دون ا العمدي،أمهها الركن املعنوي والعنصر 

فإنه ميكن أن تتعلق حبسابات  أما بالنسبة حلاالت قيام املسؤولية اجلزائية للمسري جتاه الغري،
الشركة تلك املتعلقة بتوزيع األرباح الصورية دون جرد أو عن طريق جرد مغشوش واليت سبق 

الشركة، حيث يتم توضيحها عند احلديث عن إضعاف الضمان العام للدائنني واملساس برأمسال 
اقتطاع هذه األرباح من رأس املال أو عن طريق املبالغة يف تقدير أصول الشركة بأكثر من قيمتها 

جتاه الغري تقوم للمسري إضافة للمسؤولية املدنية ف غش واحتيال، التصرف احلقيقية فيمثل حينها ذلك
  .2وء النية مسؤولية جزائية باعتباره خطأ جسيم يعاقب عنه املسري يف حالة س

املايل غري احلقيقي  الغري بالوضعثل خطورة على حقوق الغري تلك التصرفات اليت توهم متكما  
للشركة بتوزيع أرباح صورية، أو القيام بإبرام تعهدات إلخفاء الوضع املايل الشيء للشركة كذلك قيام 

  .3حل خاصةاملسريين باستعمال أموال الشركة بسوء نية ألغراض شخصية ولتحقيق مصا
تعترب جنحة التعسف يف استعمال أموال الشركة أخطر اجلرائم اليت يرتكبها مسريي الشركات، 

يتجسد الركن املادي هلذه اجلرمية  فكل إساءة يف التصرف بأموال الشركة ميثل جنحة معاقب عليها و
، لتحقيق مصاحل شخصية يف أموال الشركة إضرار مبصلحتها يف قيام املسري عمدا وبسوء نية بالتصرف

كأن يقوم بتحميل الشركة أموال وغرامات ناجتة عن خطئه الشخصي، أو شرائه حلساب شركته 

                                                           
1 J.L. Navarro, op, cit, p 176. 

  .110مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  2
دج إلى    20.000من ق.ت ، وتتمثل عقوبة ذلك التصرف في غرامة من:  800حسب ما ورد في المادة  3

من ق.ت ،  806السجل التجاري ، وهذا ما جاء في المادة دج في حالة إصدار األسهم قبل قيد الشركة ب 200.000
  دج. 200.000دج إلى 20.000 ويعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
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عقارات من شركة أخرى بأسعار مرتفعة من أجل تفضيل مصلحة هذه األخرية، أو استعمال أموال 
 عادي الشركة لتسديد أتعاب حماميه يف قضية شخصية وكل تصرف من شأنه أن جيلب خطر غري

  .1على أموال الشركة
يسأل املسريين عن املخالفات املرتكبة أثناء تأسيس شركة املسامهة وذلك يف حالة عدم 

كل األشخاص الذين خالفوا الشروط لتأسيس الشركة إضافة لقانونية الجراءات اإلااللتزام بإمتام 
بإخفاء تلك االكتتابات أو  الشكلية لالكتتاب وصحة البيانات أو قدموا اكتتابات صورية أو قاموا

نشر اكتتابات غري موجودة، أو نشر أمساء مكتتبني غري موجودين بغرض دفع اجلمهور لالكتتاب أو 
عينية ال  أسهم قبول وكذاالتعامل باسهم بدون قيمة إمسية أقل من قيمتها أو قبول الوعود باألسهم 

  .2جيوز التداول فيها
دم إعداد حسابات األرباح واخلسائر والتقارير السنوية إضافة إىل العقوبات املرتتبة عن ع

من القانون التجاري :" املسريون الذين  801املتعلقة باجلرد وحساب االستغالل حيث تنص املادة 
مل يضعوا يف كل مالية اجلرد وحساب االستغالل العام وحساب اخلسائر واألرباح وامليزانية وتقرير عن 

املادة وهذا ما يتضح من ونفس احلكم خيضع له مسريي شركة املسامهة عمليات السنة املالية "، 
 ،ورؤساء جمالس اإلدارةاملديرون العامون ، وتطبق نفس العقوبات على 3من القانون التجاري 813

ء جملس اإلدارة واملديرين أما أعضاء جملس املديرين فلم يرد نص جيرم أفعاهلم على عكس أعضا
  .ألشخاص اخلاضعني للعقوبةل اشار ماأعضاء جملس املديرين عندرم املشرع تصرفات مل جي والعامني

حكام املواد املتعلقة الفعلي الذي اخضعه املشرع لنفس أنشري هنا للمسؤولية اجلزائية للمسري 
باملسري القانوني للشركة ذات ملسؤولية احملدودة، وال عالقة للدعوى املدنية بالدعوى اجلزائية عند 

رتيب مسؤولية هذا األخري من حيث تكييف القاضي لصفة التسيري الفعلي، فيمكن أن يكيف ت

                                                           
  .86سبع عائشة، المرجع السابق، ص 1
  من ق.ت. 808و 807المواد  2
دج الرئيس والقائمون  200.0000دج الى  20.000من ق .ت على ان: "يعاقب بالغرامة من  813تنص المادة  3

  باإلدارة أو المديرون العامون للشركة المساهمة.."
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القاضي املدني أفعال الشخص على أساس تسيري فعلي يف حني جيدها القاضي اجلنائي تفتقد للركن 
  .املعنوي فال ميكن أن ترتتب هنا املسؤولية اجلزائية
احملاكم املدنية تكييف صفة التسيري الفعلي عند   رفضت حمكمة النقض الفرنسية امتناع 

   . 1استبعاد القاضي اجلنائي له
يعترب القصد اجلنائي يف جرائم الشركات ركن خمتلف عن اجلرائم األخرى فأساس املسؤولية 
اجلنائية هو النية اإلجرامية اليت مل يشرتطها املشرع يف كل تصرفات املسريين املكونة للركن املادي 

حيث يكون من الصعب على املسري اثبات حسن نيته بعد قيامه بتصرفات خمالفة ملصلحة  ة،للجرمي
على أفعال وتصرفات إجيابية وأخرى سلبية عبارة الركن املادي للجرمية و حيتوي  الشركة التجارية،

فقرهتما األوىل مل يشرتط املشرع صراحة أن يكون عدم  813و801املادتني ففي  ،2امتناعاتعن 
داد احلسابات املالية للشركة وإعداد ميزانيتها قد وقع عمدا وبنية إجرامية، وأشار املشرع للركن إع

  نائي.التصرف دون اشرتاط القصد اجلاملادي فقط واملتمثل يف التخلف واالمتناع عن القيام ب
 الستعمال أموالمن حتمل اجلزاء اجلنائي يف حالة إساءته واعفاءه تربئة املسري  كما انه ال ميكن
توليه ألعمال إدارة الشركة بصفة مستمرة، او لعدم ممارسته مهامه ألي سبب  الشركة رد اثباته عدم

 .3كان
ان اكتساب الشركة التجارية للشخصية املعنوية جيعلها مسؤولة عن تصرفاهتا مدنيا جتاه الغري 

لتجاوزات يف حلقوق العمال، او اقرتافها ، او ارتكاهبا عند اقرتافها ألخطاء اثناء ممارستها لنشاطها
ألخطاء ذات طبيعة اقتصادية كمنافسة غري مشروعة، كما ختضع للمسؤولية اجلزائية عند ارتكاهبا 
للمخالفات املتعلقة بالشركات التجارية، ونظرا ألنه من الصعب اخضاع الشخص املعنوي لبعض 

شركة ببعض املمارسات خاصة تلك املتعلقة العقوبات كعقوبة احلبس، إضافة لتعذر اثبات قيام ال

                                                           
1 Cass. Crim 13 décembre 1982 n 81-013 , 60, https : // www.legifrance.gouv.fr. 
2Francis. Dominguez ,Dirigeants de droit ou de fait (entrepreneurs) , vos 
responsabilités et exonérations, éd du guerrier, France,2013, p67   
3 Cass. Crim, 31 mai 2012, n 11-86. 234,: juris data n 2012-105056, Rev. Soc 
jurisclasseur, novembre 2012, p38. 
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بإساءة استعمال اموال الشركة التجارية فانه ال بد من حتمل املسري تلك املسؤولية، الن قيام املسؤولية 
 .1اجلزائية للشركة التجارية ال ال ينفي مسؤولية مسرييها عند ارتكاهبم لتلك املمارسات ارمة

على املسؤولية اجلزائية للشخص  2من قانون العقوبات اجلزائري 1مكرر 382نصت املادة 
الشخص املعنوي لعقوبة الغرامة، وال  فيخضع حينها السرقة والنصب وخيانة األمانة املعنوي يف حالة

ميكن اعتبار الشركة مسؤولة جزائيا إال إذا قام ممثلوها بتصرفات مكونة للركن املادي للجرمية، إضافة 
ي، وعليه فإن لتقرير القاضي هلذه املسؤولية جيب أن يعني األشخاص الطبيعية للوصول للركن املعنو

مل يتطرق املشرع هلذه املسألة كما ال  لكن لطبيعة الفعل املرتكب من أجل حتديد اجلرمية والعقوبة،
ص الطبيعي املسؤول يف هذه يوجد نص يف قانون العقوبات الفرنسي جيرب القاضي أن يعني الشخ

ون حاجة لتعيني ، مما يعين أنه يكفي أن يتأكد القاضي من الركن املادي والركن املعنوي دالةاحل
 .األشخاص الطبيعية

بني طبيعة هذه اجلرائم فبالنسبة للجرائم اليت تفرض وجود القصد  هنا لكن جيب التمييز 
هبا أما إذا تعلق اجلنائي اخلاص كجرمية النصب يصعب تقرير وجودها دون حتديد اجلهة اليت قامت 

 والتنظيمات، فإنجنائي عام والذي ميكن تقرير وجوده بتوفر اإلرادة يف خرق القوانني األمر بقصد 
تعيني ممثل الشركة الذي قام به ال يشكل أمهية كبرية فيكفي أن يتبني للقاضي وجود خمالفة القوانني 

  .3صادرة عن الشخص املعنوي

لغرامات لالشركات التجارية عن الديون اجلبائية املرتتبة على الشركة إضافة  وسريكما يسأل م
اجلبائية يف حالة قيامهم بأعمال تدلسية أو عدم االلتزام باملسؤولية اجلبائية على أن يكون ذلك بصفة 

د متكررة، حيث يبث رئيس احملكمة الذي يتبعه مقر الشركة يف هذه الدعوى مبا هو معمول به يف املوا

                                                           
1 M .Helene Monsérié ,Droit des sociétés et des groupements, op, cit, p 60. 

 2 قانون العقوبات رقم 66-156، مؤرخ في 08 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم باألمر 
.2016يونيو  22، 37والمتضمن قانون العقوبات، ج. ر عدد  2016يونيو  19المؤرخ في  02-16رقم   

3 Salam H.A. Samad,  La responsabilité des sociétés dans le droit libanais et le 
droit français et droit libanais, L.G.D.J, éd alpha 2010, p 142.  
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عندما يتعذر  اليت تنص على:" 1من قانون اإلجراءات اجلبائية 155اجلزائية هذا ما جاء يف املادة 
لحة الضرائب و حتصيل الضرائب ، من أي نوع كانت ، و الغرامات اجلبائية اليت يسند حتصيلها ملص

االلتزامات  كررة مبختلف، من جراء مناورات تدليسية  أو عدم التقيد بصفة متاملرتتبة على شركة
سريين أصحاب ، ميكن أن حتمل املسؤولية بالتضامن بني املدير أو املديرين واملسري أو املاجلبائية

مع هذه الشركة  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، 32، مبفهوم املادة األغلبية أو األقلية
دعوى  بالتحصيل،العون املكلّف  يباشر هلذا الغرض،فع الضرائب و الغرامات املذكورة، و، عن د

الذي يبت  الشركة،يتبعه مقر  احملكمة الذياملسريين أمام رئيس  ضد املدير أو املديرين أو املسير أو
  ."على منوال ما هو معمول به يف املواد اجلزائية

االلتزام هلذا  اليت اشارت من قانون اإلجراءات اجلبائية الفرنسي 267نفس احلكم قررته املادة 
قيام املسري أو مسريي الشركات التجارية مبناورات تدلسية وعدم االلتزام بالضرائب املقررة  عند

معه أن تقوم الشركة بتسديد الديون والغرامات اجلبائية يكون املسريين ملتزمني  يستحيلقانونا مما 
ام بتسيري الشركة مباشرة بتسديد الديون وبالتضامن وتطبق هذه األحكام كل مسري قانوني أو فعلي ق

   .2مباشرة أو بصفة غري

                                                           
 1 الصادر بمقتضى قانون المالية رقم 01-21، المؤرخ في 22 ديسمبر 2001، ج .ر عدد 79، 23 ديسمبر 

، والمتضمن قانون المالية التكميلي 2015ديسمبر  15المؤرخ في  16 -15المعدل والمتمم بالقانون رقم   2001
.2015ديسمبر  67،2 ، ج .ر عدد2015لسنة   

2 Art n 267 du c .p. f .f. modifié par l’ordonnance n 2010-420 du 27 avril 2010, 
j.o.r.f n 0101 du 30 avril 2010 : « Lorsqu’  un  dirigeant d’une société , d’une 
personne morale ou de tout autre groupements est responsable des manœuvres 
frauduleuses ou de l’inobservation grave et et répétée des obligations fiscales qui 
ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la 
société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà 
tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition être 
déclaré  solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités 
par le président du tribunal de grande instance. A cette fin le comptable public 
compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance 
du lieu du siège   social. Cette disposition est applicable à toute personne 
exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de 
la société de la personne moral ou du groupement ».    
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صراحة مسؤولية املسري الفعلي ووسعت جمال املسؤولية اجلبائية لكل قررت هذه املادة  
أن من شروط  املذكورة 627يتضح لنا من املادة ، ف1مسري قام بالتسيري بصفة مباشرة أو غري مباشرة 

قيام املسؤولية اجلبائية للمسري أن تكون الشركة عاجزة عن تسديد تلك الديون وهذا ما مل يرد يف 
من قانون اإلجراءات اجلنائية عندما نص املشرع على املسؤولية اجلبائية ملسريي الشركات  155املادة 

والغرامات اجلبائية، كما مل  ، حيث مل يشرتط املشرع حالة عجز الشركة عن تسديد الديونالتجارية
  .يوسع نطاق هذه املسؤولية للمسري الفعلي

 اجلبائيةعلى ضرورة حتقق حالة عجز الشركة عن تسديد الديون  القضاء الفرنسي كما أكد
صادر من املسري عدم االلتزام الضرييب واملتمثلة يف أن يكون  ،قام بتحديد شروط تلك املسؤوليةو

وأن تكون الشركة عاجزة عن الوفاء بالديون وأن يكون الشرط األول سبب يف حصول  ،متكررةة بصف
  .2الشرط الثاني وضرورة وجود عالقة سببية بني الشرطني

 

                                                           
 

  
2 Cass .com.29 septembre 2009, n°08-19.504, JurisData,n 2009, Rev. Mensuelle, 
octobre 2009, p28 . 
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 تأكديات قانونية اليت توفر آلمن القواعد واالحكام  وافرحتتوي النصوص القانونية على نصيب 
باختالف شكل  هذه احلماية ختتلفو التجارية،  اتالشرك املتعامل مع اية الغرييف محدة املشرع إرا

 عند ظهورجعل املركز القانوني للغري جتاه الشركة يتغري بتغري شكلها االمر الذي الشركة التجارية، 
عن طريق ربطها اهر هذه احلماية سنحاول القاء الضوء على مظلذلك ماية، صور متباينة هلذه احل

بتصفيتها بعد  التجارية قانونية يف كل شركة جتارية، وصوال ملرحلة انتهاء الشركةاخلصائص البأهم 
 لدائنني املتعاملني معها.لا وما يرتبه ذلك من حقوق متميزة حلها او افالسه
اخلصائص القانونية املميزة للشركات التجارية  تأثري مدى حتديد من املهم الوقوف علىوعليه 

 وتصفيتهاآثار انقضاء الشركة التجارية  الوقوف على، ثم )صل األول(الفعها يف محاية الغري املتعامل م
   .)الفصل الثاني(على حقوق املتعاملني معها 
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 يتعامل معها، شكل الشركة اليت ختتلف وضعية الدائن يف الشركات التجارية حبسب اختالف

ة شخصي تكتسبن مسؤولية الشريك كذلك ليست نفسها يف كل الشركات فهناك شركات وبالتايل فإ
  ، وأخرى على اعتبار شخصي،1مايل هناك شركات تقوم على اعتبار ،تكتسبها وشركات المعنوية 

تتميز شركة التضامن والتوصية البسيطة بنظام قانوني يكفل للغري ومنذ تأسيس هذه الشركات 
وتصفيتها احلصول على حقوقه كاملة، أهم خصائص هذه الشركات أهنا حتتوي على لغاية هنايتها 

الذي يتميز بأنه شكل  بينهم و مسؤولية مشرتكة بني الشخص املعنوي والشركاء فيه فيقوم التضامن
، اىل جانب املسؤولية الشخصية للشركاء عن ديون الشركة 2خاص من أشكال الضمان الشخصي

تتميز الشركة  من ناحية اخرى دة  اليت تتجاوز احلصة املقدمة من الشريك،واملسؤولية غري حمدو
ذات التوصية البسيطة عن شركة التضامن باحتوائها على شركاء موصون خيضعون لنظام قانوني 
خمتلف عن النظام القانوني الذي خيضع له الشركاء املتضامنني فيها فإن هلذا االختالف أثره جتاه الغري 

  .3معها الذي تعامل
أما شركة احملاصة فإهنا شركة جتارية يف معظم األحيان لقيامها بأعمال جتارية لكن طابعها 

تعود بالدرجة  ن سلبياته كثريةعلى إجيابيات إال أ اء هذا الطابع املسترترغم احتو، واملسترت جتاه الغري
 وأهنا شركةبالشخصية املعنوية خاصة  وعدم متتعهااألوىل على دائنيها، نظرا لعدم ظهورها للغري 

                                                           
1 D. Veaux, op.cit, p 255. 
2 Jean. Bernard- Blaise, Droit des affaires commerçants, commerce, distribution , 
3eme éd, L.G.D.J, France, 2002, p 148. 

  3 عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 286
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يقال عنها أهنا شركة غامضة حيث ال يطبق عليها من  ماوأقل متداولة كثريا من الناحية العملية، 
  .1شركات التجارية إال القليل من القواعد اإللزاميةلل لقانونيةحكام ااأل

نوني من مركز الشركاء على شركاء يقرتب مركزهم القاالشركة ذات املسؤولية احملدودة  حتتوي
فإهنم ال يتحملون مسؤولية الديون إال حبسب احلصة املقدمة  ،املوصني يف شركة التوصية البسيطة

ذات املسؤولية ؤسسة ، أما امل2لغريل الالزمة مايةاحل توفري لذلك تدخل املشرع من اجل  ،كأصل عام
 لعدم خضوعها إجراءات تأسيسها نظراة ببساط متيزهااحملدودة ذات الشخص الواحد فإهنا رغم 

يف  تتمثلضعف هذه الشركة ت، إال أن أهم نقطة 3لبعض االلتزامات اخلاصة بباقي الشركات التجارية
بالنسبة ملن  خطورة كبرية االمر الذي ميثل مسألة الفصل بني ذمة الشركة و الذمة املالية للشريك فيها

 . تعامل معها
احملدودة سؤولية امل د يشدت مناملسامهة  شركةاملشرع لرأمسال  األمهية اليت منحها مل متنع

ظاهرة  ألمهية باإلضافة االمر الذي ضاعف من أمهية محاية الغري يف هذه الشركة، فيها مسامهنيلل
 بالنسبة مميزةثار قانونية آ هينتج عنمما  مع الغري  تعامالتالم يف توسيع حجم تساه باعتبارها التكتالت

يف هدا الفصل على مدى تأثري اخلصائص اليت تتمتع هبا  من املهم الوقوف للغري ممن تعامل معها، وعليه
اخلصائص القانونية ملسؤولية من خالل دراسة  الشركات التجارية يف محاية الغري ممن تعامل معها،

(املبحث األول)، ثم  الشركاء يف شركات األشخاص والشركة ذات املسؤولية احملدودة جتاه الغري
(املبحث  التجارية القانونية حلماية الغري يف شركات األموال وجممع الشركات التطرق للخصائص

 الثاني).

                                                           
  1 الطيب بلولة، المرجع السابق، ص 318

  .55نادية فضيل، المرجع السابق، ص  2
من ق.ت: " ... يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة لجمعية الشركاء، بمقتضى أحكام هذا  564تنص المادة   3

  .الفصل. "
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تتمتع كل شركة جتارية خبصائص قانونية معينة جتعلها ختتلف عن األخرى وجتعل محاية الغري 
حيث حتتوي كل شركة على خاصية مميزة دفعت املشرع للتدخل املتعامل معها خمتلفة يف كل شركة، 

لدائنني بقواعد خاصة، ولعل شركات األشخاص أهم الشركات اليت متنح حقوقا وضمانات كبرية ل
وقهم، اىل جانب الطبيعة القانونية اخلاصة لشركة احملاصة اليت اثرت على جل احلصول على حقمن أ

لى عكس شركات األشخاص فإنه ال جمال ع و  النظام القانوني  الذي ينظم العالقات الناجتة عنها،
الغري االمر الذي جعل محاية  مسؤولية الشخصية للشركاء ال ذات املسؤولية احملدودة عن يف الشركة

ركز القانوني للشريك كما يؤثر امل ختتلف يف هذه الشركة نظرا الختالف املركز القانوني للشركاء فيها،
قائمة على فكرة الفصل  باعتبارهااملؤسسة ذات املسؤولية احملدودة ذات الشخص الواحد  الوحيد يف

ق الغري املتعامل مع هذه قو، على حبني الذمة املالية للمؤسسة و بني الذمة املالية للشريك الوحيد
  .املؤسسة

 لنظام القانوني للمسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاءلال بد من التطرق استنادا على ذلك 
خصائص  ثم حتديد(مطلب ثاني)،  ماية الغري املتعامل مع شركة احملاصة(مطلب اول)، ثم االشارة حل

  (مطلب ثالث). محاية دائين الشركة ذات املسؤولية احملدودة
  

.

التوصية باألسهم باحتوائها على شركاء تتميز  ركة التضامن والتوصية البسيطة وحتىتتميز ش
توصية ورغم أن شركة ال ،مسؤوليتهم خبصائص مهمة جتعل منها توفر أكرب الضمانات حلقوق الغري

ه الشركة على شركاء ومتضامنني جعل املشرع حييل أن احتواء هذباألسهم تعترب شركة أموال إال 
  .1الشخصية والتضامنية للشركاء فيهاخاصة فيما يتعلق باملسؤولية  بشأهنا ألحكام شركة التضامن

                                                           
  ثالثا من ق.ت. 517المادة   1
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من يوم ن املسؤولية الشخصية للشركاء ختتفي رية الشخصية املعنوية للشركة فإلنظ تطبيقا
للشريك بتحديد  على أساسها يسمحاليت  وهي النظرية الوحيدة ،يةتساب الشركة لشخصيتها املعنواك

الشركة  لكن محاية لدائين ،1لشخص قانونيالشركة من جمرد عقد  ول ا حتمسؤوليته جتاه الغري ألهن
 اعتماداتضامنية ه املسؤولية الشخصية يف بعض الشركات كما جعلها تدخل املشرع ليبقي على هذ

ختتلف عن التضامن  علهاجيه املسؤولية ذن تدخل املشرع ليفرض هوإ ،على حالة تعدد امللتزمني
ن يكون هناك أحكام البد أ لا التدخكنتيجة منطقية هلذو ،التجاريةاملفرتض حبسب القاعدة العرفية 

 التجاري التضامنمن التضامن يف القواعد العامة و كل مقارنة مع مميزة للتضامن يف الشركات التجارية
  .2املفرتض عرفا

هذا ما يستدعي منا الوقوف على أمهية املسؤولية الشخصي والتضامنية يف محاية الغري 
(فرع  املسؤولية الشخصية والتضامنية املتعامل مع شركات األشخاص (فرع اول)، ثم حتديد نطاق

  ثاني).
 

ركات شمع  تعاملمحاية الغري امل والتضامنية يفاملسؤولية الشخصية  مهيةألفرع األول: ا
 األشخاص.
  للشريك: شخصيةأ املسؤولية ال

اليت تتصف هبا هذه الشركات حيث تعترب  اخلصائصاملسؤولية التضامنية من أهم تعترب 
و  ،ئننياألمر الذي يضاعف ضمانات الدا ،3كتساء املسؤولية فيها لطابع شخصيالسبب الرئيسي ال

ي جعل الشريك مسؤوال عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه هذا االعتبار الشخصي هو الذ
وال  ،نة للوفاء هبذه الديونوتعهداته اخلاصة به حيث تكون ذمته املالية بكاملها ضام ،الشخصية

                                                           
1  D. Veaux. Op.cit. p 20. 
2  Alain. Piedelievre,  Actes de commerces commerçants , 3eme éd, Dalloz, France, 
2001, p 51. 
3  René. Rondière, Droit commerciale groupements commerciaux, 9eme éd, Dalloz, 
1997, p 87. 
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ن دائن الشركة يزاحم الدائن الشخصي فإ ،من رأس مال الشركة امتثل جزء هن يدفع بان حصتجيوز أ
ة الشريك مبقدار حصته يف تتحدد مسؤولي ،وال1للشريك دون أن يكون هلذا األخري حق االعرتاض

  بأكملها.هذه احلصة لتشمل ذمته اخلاصة  الشركة إمنا تتعدى
عمل املشرتك بني ال عن ناجتةليست  هيفالشخصية للشركاء مسؤولية قانونية  تعترب املسؤولية

كما أهنا ال تفسر باألصل التارخيي  ،عدم وضع حواجز بني ذممهم املالية عنهيرتتب الذي  الشركاء
 سؤوليةاملالن هذه  ،2نظام امللكية العائلية املشرتكةيف  نالتضام شركة يرجع لظهورلوجودها الذي 

 ،ت الشركة حيصل بعنواهنااأساسها أن التوقيع على تعهدبالنظام العام،  للشركاء متعلقةالشخصية 
  .3سؤولني بصفة شخصيةم فهم ضامننيمت يضم أمساء شركاءومبا أن عنوان الشركة 

فتصبح هذه االلتزامات  ا،بالتزامات الشركة شخصي قد تعهد هعلى أنالشريك وقيع يدل ت 
مام دائن الشركة عدة مدينني الشركة باعتبارها أ حينها يكونوالسلبية  عنصرا من عناصر ذمته

وال  ،الشركة للوفاء حبقوق دائنيها وحدهم على ان ختصص ذمة ،شخص معنوي وذمة كل شريك
وديونه ركة كل شريك فهي ضامنة لديون الش يتعلق هبا حق للدائنني الشخصيني للشركاء أما ذمة

  .4على حد سواء الشخصية
تعترب هذه املسؤولية الشخصية أهم ضمانات الدائنني نظرا ألهنا حتميهم من منح الشركة 

يهامه أجل توسيع الضمانات جتاه الغري وإممارسات يقوم هبا الشركاء من  والناتج عنائتمان ومهي 
حيث حيصل هذا بعدة طرق كأن يقوم الشركاء ذوي  ،عليه يف احلقيقةبوجود ضمانات أكرب مما هي 

وذلك  ،املسؤولية احملدودة بإيهام الغري بأهنم مسؤولون بصفة شخصية غري حمدودة عن ديون الشركة
خصية تكون املسؤولية الشفوائتمانات  من أجل مضاعفة الضمان العام بغرض احلصول على قروض

  . 5اه هذه التصرفاتجتهي الضمان الوحيد للغري 
                                                           

  297أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص  1
يلتزمون كلهم بالدفاع عن العائلة وتحمل التزاماتها بال حدود، فكان نتيجة لعيشهم  اكانت تضم هذه العائلة أفراد  2

  المشترك اشتراكهم في السكن واستغالل األموال الموروثة.
  .من ق.ت ثالثا 715و 2مكرر 563و 552المواد   3
  .130، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 1الفقي، فريد العريني، الشركات التجارية، ط  محمد السيد  4

5 D. Veaux. op.cit., p 73. 
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حالة بروز امسه يف عنوان  من أجل ذلك خيضع الشريك املوصي هلذه املسؤولية الشخصية يف
ان حيتج مبسؤوليته ن ظهور امسه يف عنوان الشركة ميكن ورغم أ ،نظرا لظهور امسه للغري 1الشركة

ظهاره للنشر املتعلق بالقانون األساسي والذي يبني فيه أنه شريك عن طريق إاحملدودة جتاه الغري 
 ميكنه ال، اال انه احلصة املقدمة ومسؤوليته غري الشخصية يظهر قيمةوموصي ذو مسؤولية حمدودة 

املشرع  فيكون للغري، امسهاملشرع جعله مسؤوال بصفة شخصية مبجرد بروز  االحتجاج بذلك الن
ذمة الشركة باإلضافة لذمم الشركاء املتضامنني املسؤولني تتمثل يف  عددةمت قد منح للدائن ضمانات

حيث  ،فضال عن الذمة املالية للشركاء املوصني والذين تظهر أمساؤهم يف عنوان الشركة ،شخصيا
 وغري الشخصيةللشريك الذي يظهر امسه يف عنوان الشركة االحتجاج مبسؤوليته احملدودة  مينع على
  .جتاه الغري

على الشركة االلتزام بشهر كل تغيري يطرأ على املركز القانوني للشريك املتضامن عندما  يقعكما 
وذلك بصفة واضحة يف العقد األساسي على أن يتم نشره واالعالن عنه  ،يتقرر حتديد مسؤوليته

زام يك االلتمن وجود هذا الشرط بصفة مفاجئة ويف حالة عدم نشره يقع على الشر له للغري محاية
ن مبا أفيمكن ان يطرأ تغيري على املركز القانوني للشريك عن طريق االتفاق، 2الشخصي جتاه الغري

ملصلحة دائين الشركة فمن حقهم التنازل عن هذه  قرير املسؤولية الشخصية للشركاء كان محايةت
  .3، او ابعاد مسؤوليته الشخصيةماية بقبول حتديد مسؤولية الشريكاحل

الشركاء بالتقدير املبالغ  عندما يقومولية الشخصية للشريك جتاه الغري هذه املسؤتزداد امهية 
وال تعترب  ،الشريك بأنه قدم حصص أكرب مما قدمه حقيقة فيه للحصص العينية املقدمة أو عند ادعاء

مباشرة ن القاضي ملزم بتطبيقها ا اثر مرتتب عن االخالل بالتزام قانوني بلاملسؤولية الشخصية هنا 

                                                           
من ق.ت: " إن كان عنوان الشركة يتألف من اسم شريك موجب فيلتزم هذا األخير من غير  2مكرر  563المادة  1

  تحديد وبالتضامن بديون الشركة".
2 Derecq. Fernand, Des rapports de la société avec les tiers , en droit romain, Des 
sociétés civiles à formes, commerciales, en droit français, Thèse de doctorat, 
Faculté de Droit, Université de Paris, 1884, p 58.  

  .130محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص   3
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يقع باطال و، ممبدأ املسؤولية الشخصية غري احملدودة يتعلق بالنظام العاف ،1على الذمة املالية للشريك
الشريك مبقدار حصته  جتاه الغري وذلك عن طريق حتديد مسؤولية الستبعادها بني الشركاء كل اتفاق

  .، او بني الدائن والشريكشركاءالقة ما بني الأن يكون هذا االتفاق صحيحا يف الععلى ل، يف رأس املا
بأن توسع نشاطها يف حدود القدرة  لشركات االشخاص املسؤولية املشددة الفرصة تتيح هذه

هذا ال يعين أنه جمرد وقوع الشركة يف أزمة أو حتقيقها خلسارة يظهر االلتزام لكن  ،املالية للشركاء
ال يف حالة عدم مقدرة الشركة ال يصبح مؤثرا إكل الديون لتزام حنو فاال والتضامين للشريكالشخصي 

  .2يها من ذمتها املالية اخلاصة هباالشركة على تسديد دائن
ن قاعدة تطبيق هذه املسؤولية الشخصية على الذمة املالية الشخصية للشريك تثري مسألة إ

مبا  ،الشركات اليت يلتزم فيها الشريك بصفة شخصية أي يف أمواله اخلاصة هذه تستلزمها األهلية اليت
تاجر مبجرد االنضمام لشركة قائمة على هذا النوع من املسؤولية فضال عن أهنا تكسبه صفة الا ان

الشريك يكتسب صفة التجار بانضمامه  مبا اناألهلية التجارية  هي هلية الواجب توفرهاإليها، فإن األ
سبة للشركاء التضامنني مكرر بالن 563ون التجاري واملادة من القان 551املادة ب عماللتضامن لشركة ا

  .يف شركة التوصية البسيطة
من القانون التجاري واملتعلقة  05لكن اخضاع الشريك لألهلية التجارية يؤدي لتطبيق املادة  
ذن املمنوح للقاصر مع إشكالية تعارض اإل، هذا ما يثري القاصر املأذون له لألعمال التجاريةمبمارسة 

، ألن هذا اإلذن يف حالة احلصول عليه املسؤولية الشخصية غري احملدودة للشريك يف هذه الشركات
ال يسمح  ،ميكن أن يكون إذنا خاصا 3فائه لشروطه الشكلية واملوضوعيةيتاسوويل القاصر  من

  .للقاصرذن بالتنفيذ على األموال الشخصية بالتايل هذا اإل
 اشريكا متضامنانضمام القاصر املرشد لشركة تضامن أو توصية بسيطة بصفته كما يتعارض  

 املشرع كلاليت مينع فيها  ،من القانون التجاري 06غري حمدودة مع املادة ذو مسؤولية شخصية و
                                                           

1 Houpin et Bosvieux, op.cit, p 774. 
2  Philipe. Merles, Droit commerciales, sociétés commerciales , 17eme éd, Dalloz, 
France, 2014, p 187. 

  الحصول على إذن كتابي مصدق عليه من المحكمة ومسجل في السجل التجاري.  3
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ع أموال ببياألموال العقارية للقاصر املرشد إال باتباع إجراءات  ببيعتصرف سواء اختياري أو جربي 
  .1القصر أو عدميي األهلية

ليا مع املركز القانوني للشريك املتضامن ذو املسؤولية الشخصية و غري يتعارض ك ما هذا
فاألمر ال يتعلق باكتساب القاصر املرشد لصفة التاجر بل يتعلق بعدم إمكانية اخضاع  ،احملدودة

استبعد  من اجل ذلك ،القاصر ولو املرشد لنفس املسؤولية اليت خيضع هلا الشريك البالغ سن الرشد
 ال يف حالة وفاة مورثهومل يسمح بدخوله إ اتيف هذه الشرك ااملرشد شريك املشرع أن يكون القاصر

على أن ختضع هذه احلالة لوجوب توفر شرطني، األول يتعلق بوجود اتفاق بني الشركاء على استمرارية 
ف الويل أو الوصي يف أموال أما الثاني فيتعلق بضرورة تصر ،حد الشركاء فيهاأ الشركة رغم وفاة

تركة مورثه مدة  ال بقدر أموالملرشد يف حالة استمرارية الشركة إال يسأل حينها القاصر ا ،2القاصر
  .قصره

، اكان مرشدا أو غري مرشد ءاالتضامن سووعليه مينع على القاصر أن ينضم اىل شركة 
 ،ويطبق نفس احلكم على الشريك املتضامن يف كل من شركة التوصية البسيطة والتوصية باألسهم

هذا ما و ،رثهموذا كان ذلك بعد وفاة اصر أن يكون شريكا متضامنا فيها إال إحيث ال ميكن للق
اخلاصة  10 ثالثا 715بالنسبة لشركة التوصية البسيطة واملادة  9 مكرر 563به املادة تقضي 

  .باألسهمبشركة التوصية 
لشركة أموال أو مسؤولية حمدودة لكنه مينع م القاصر املرشد بالتايل يسمح املشرع أن ينض

 يتعرضون هلا ألي شركة نظرا للمخاطر اليتعديم األهلية واملمنوع من ممارسة التجارة من االنضمام 
مع ذلك أخضع املشرع األشخاص يف وضعية التنايف والذين تتعارض مهنهم مع  ،وكل من تعامل معهم

                                                           
وأن يتم بيع العقار  ،اإلذن حالة الضرورة والمصلحةي أن يراعي في ضمن قانون األسرة: " على القا 89 المادة  1

  بالمزاد العلني. 
  من قانون األسرة: " على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص". 88المادة  2



الفصل األول-الثانيالباب   
 
 

 
278 

 

يكون هلم احلق أن  ممارسة النشاط التجاري من حتمل كل التزاماهتم جتاه الغري حسن النية وذلك دون
  . 1عن ذلك ثار القانونية الناجتةيف االستفادة من اآل

وجود  عندبطال شركات األشخاص إ من ق.ت733ضمنيا يف نص املادة  املشرع قرر
ة للشريك لتلعب ومع ذلك تأتي هذه املسؤولية الشخصي، 2فيهاعيب يتعلق بأهلية أحد الشركاء 

اإلجراءات  عدم استكمالآخر واملتمثل يف ارة بطالن هذه الشركات بسبب ثدور مهم يف حالة إ
عندما  الغري الضمان الذي حيتاجه هذه املسؤولية الشخصية حيث توفرالشركة،  الشكلية لتأسيس

شركاء فيها للمسؤولية الشخصية يتمسك باإلبقاء على وجود الشركة وتصحيحها من أجل اخضاع ال
  .بطالكن حدوثه يف حالة متسك الدائن باإلمر الذي ال مياأل

الوحيد لتمسكه بصحة األساس القانوني هنا للشركاء الشخصية حيث تعترب املسؤولية  
يق املسؤولية بطال الشركة بالتمسك بتصحيحها وتطبباستبدال إيقوم ، فيفضل الدائن هنا أن 3الشركة

 حيث ان متسكعلى نظرية الشركة الفعلية الشخصية على الشركاء عن التعهدات السابقة اعتمادا 
  .قهحقو الستيفاءالضمانات الكافية  بطالن ال يوفر لهبال الغري

 والدائنني الشخصينيالشركة  بني دائين االشخصية للشركاء تزامح ترتب هذه املسؤولية
، وجند دائين الشركة مبجرد اكتساب هذه األخرية دي لظهور نزاعات تتعلق باألولويةللشركاء مما يؤ

الذي تكون له تعهدات داخل الشركة للشخصية املعنوية يف مأمن من اللجوء مباشرة لذمة الشريك 
  ن ذمة الشركة كضمان.فيكون للدائ ،وخارجها

ذا ال مينع الدائن من مالحقة الشريك بصفة شخصية خاصة عند عجز الشركة عن لكن ه
ن ل من الدائنني الشخصيني للشريك ودائين الشركة حق يف الضما، ونشري هنا أن لكالوفاء بالديون

بالنسبة لذمة الشريك    تلك دائين الشركة أي حق أولويةذ ال ميالشريك، إالعام على مجيع أموال 
                                                           

المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية: " ال يجوز ألي كان ممارسة نشاط  08-04من القانون رقم  09المادة   1
اري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص على حالة تناف، ترتب األعمال الصادرة عن شخص في وضعية تنافي كل تج

  آثارها القانونية تجاه الغير حسب النية الذين يمكنهم التمسك بها دون أن يكون للمعني حق االستفادة منها". 
 2 تنص المادة 733من ق.ت على:" فيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة او الشركات المساهمة، فان 

 البطالن ال يحصل من عيب في القبول وال من فقد االهلية ما لم يشمل هذا الفقد كافة الشركاءالمؤسسين". 
3  J. Hemard, , Théorie pratique des nullités de sociétés , op.cit., p 400. 
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باستثناء الدائنني املرهتنني الذين يتمتعون حبق األولوية سواء كانت هؤالء الدائنني املمتازين الشخصية 
  .1دائين الشركة أو دائين الشركاء

يف املقابل يتمتع الدائنني بضمان يشمل كل أموال الشركة، وال يقوم هذا احلق على أساس حق  
افضلية يقرره املشرع وامنا هو راجع النعدام نص يقرر للدائنني الشخصيني للشركاء حلق أولوية على 

  .2أموال الشركة
 يف هذه ع للغريالضمانات اليت مينحها املشرتعترب هذه املسؤولية الشخصية للشريك أهم 

يف  ي التزام شخصي يقع على الشركاءأ ، إذ ال جندالشركات واليت ال وجود هلا يف شركات أخرى
، حينها فقط ميكن ىل توقف الشركة عن الدفعتعلق األمر بالقيام بأعمال تؤدي إذا إال إ باقي الشركات

يسأل حينها شخصيا  كنمي ثارة املسؤولية الشخصية للمسري القانوني أو الفعلي وحتى الشريكإ
  .3وتضامنيا

   :للشركاء ب املسؤولية التضامنية
التضامن وصف يلحق االلتزام وحيول دون انقسامه عند تعدد املدينني وله صورتان تضامن 
إجيابي بني الدائنني وتضامن سليب الذي جاء به املشرع يف األحكام املتعلقة بشركة التضامن حسب 

وشركة التوصية 1 مكرر 563من القانون التجاري وشركة التوصية البسيطة يف املادة  155املادة 
  ثالثا من القانون التجاري.  715باألسهم والذي قضت به املادة 

ترتبط املسؤولية غري احملدودة للشريك بالتزامه التضامين الذي مينح للدائن احلق يف الرجوع 
ذا األخري الدفع مبطالبة شريك وال ميكن هل ،لدى الشركة بكل حقوقهعلى الشريك مباشرة ومطالبته 

منهم الشركة وقت التعاقد سواء ظهرت خر، ويكون هذا التضامن قائما بني الشركاء الذين تتألف آ
الشريك املليء فيطالبه ، فيمكن للدائن حينها الرجوع على 4أمساؤهم يف عنوان الشركة أو مل تظهر

  بالدين.ء منفردا بالوفا
                                                           

1 D. Fernand. op.cit., p 30. 
2 Le Lamy des sociétés commerciales, p 737.  

  من ق.ت. 578من ق.ت والمادة  224المادة   3
  .322، ص 2002هاني دويدار، قانون األعمال، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،   4
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مبوجب هذا  مبلغ الدين فيتمكنلزام الشركة بأن تؤدي له على حكم بإ الشريك ا حيصلعندم
كما مينح له هذا احلكم احلق أن ينفده يف مواجهة  ،الشركة كشخص معنوي ينفذ على احلكم أن

الشريك ولو مل يكم هذا احلكم صادرا يف مواجهة هذا األخري، وال يكون هنا للشريك احلق يف الدفع 
  .1بالتجريد يف مواجهة الدائن فهو كفيل متضامن مع الشركة وليس كفيال عاديا

 موضع أفضل من الدائنني الشخصيني وبالتايل جتعل قاعدة تضامن الشركاء دائن الشركة يف 
يف املصاحل فتكون لكل متابعة  الناتج عن االشرتاك 2هذا االلتزام التضامينللشركاء وهنا تظهر أمهية 

  خرين.على الشركاء اآل هاألحد الشركاء أثر
حصته أو التنازل عنها هتربا من مطالبة الدائن خاصة أمام  ةحالكما مينع على الشريك إ

خيضع الشريك هلذا ، و3الشخصي ص يف هذه الشركات القائمة على االعتبارلة احلصصعوبة إحا
يتم توقيعه من أحد الشركاء شريطة أن يكفي أن  إذ ،ولو مل يوقع على سند املديونية التضامين االلتزام

 نهال الشركة وغرضها فإذا وقعه بصفته الشخصية دون أن يتعلق بأعم، أما إيتم توقيعه باسم الشركة
ال هبذه لشريك من هذا االلتزام التضامين إال يتخلص او، 4ال يلزم الشركاء بل يلزم من وقعه فقط

  .خاصة أن املشرع مل يرتك هذا االلتزام للقاعدة التجارية العرفية اليت تقضي بافرتاضه لوسيلةا
مرة الشركات نظرا لطبيعته اآل التجاري املفرتض يف هذه ال ميكن أن تطبق قاعدة التضامن

على نفيه  فهو من النظام العام ال جيوز االتفاق وليس مبقتضى قاعدة عرفية ،القانون بقوة مطبق وأنه
، جتدر اإلشارة أن هذه املسؤولية التضامنية هي مسؤولية تامة وكاملة تشمل 5أو استبعاده باالتفاق

و يقع على الشركاء أخرى على عكس التضامن يف الشركات املدنية فه والشركة من الشركاء من جهة
  فقط.

                                                           
  .150، ص 1998، دار الفكر الجامعي، مصر 1عبد الحكم فوذة،  شركات األشخاص ، ط   1
 .88عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص   2

3 G. Ripert, R. Roblot, op.cit, p 132. 
   .150عبد الحكيم فوذة، المرجع السابق، ص  4
تعود قاعدة افتراض التضامن الى مرحلة ما قبل تدوين القانون التجاري فكان العرف التجاري يقضي بقيامه بين   5

التجار، وهو قائم على قرينة وجود مصلحة مشتركة بين المدنيين بدين تجاري، ورغم قسوة هذا النظام إال أنه مفترض 
ان لكن يمكن استبعاده باتفاق األطراف في حالة عدم وجود نص لما تتطلبه المعامالت التجارية من ثقة وتقوية لالئتم

  قانوني يقرره.



الفصل األول-الثانيالباب   
 
 

 
281 

 

 ها يف حدود القدرة املالية للشركاءتتيح هذه املسؤولية التضامنية للشركة فرصة توسيع نشاط
ة ترتفع ألن يف هذه احلال ،وال يتم توسيع مسؤولية الشريك يف كل مرة حتقق فيها الشركة اخلسارة

ال يف حالة وال تظهر نتائجه إ هذا االلتزام التضامين مؤثرا الشريك دون موافقته فال يصبح التزامات
  .1ى تسديد ديوهنا من ذمتها املاليةعجز الشركة وعدم مقدرهتا عل

حيث تشمل هذه املسؤولية التضامنية االشرتاك يف األرباح واخلسائر والديون ويتم توزيعها 
على أي شريك من أجل مطالبته بدفع بالطريقة املتفق عليها، على أن يكون من حق الدائن الرجوع 

وعند قيام أحد الشركاء بدفع دين يتجاوز حصته اليت دفعها يف الشركة يرجع على  ،الدين كامال
  .2الشركاء باعتبارهم متضامنني معه بقية

تتعلق هذه املسؤولية التضامنية بديون الشركة جتاه الغري ممن تعامل معها وهي ال تتعلق بديون 
ذا كان ألحدهم دين يف ذمة اآلخر مسؤوليتهم حمدودة جتاه بعضهم، فإ بينهم حيث تبقى الشركاء فيما

يتم اقتضاؤه بالرجوع للقواعد العامة ألن الشريك يضمن ديون الشركة لكنه ال يضمن ديون الشريك 
  .3من الشركة ديون الشريككما ال تض

من أجل احلصول على حقوقه  تعترب قاعدة التضامن أهم الضمانات اليت مينحها املشرع للغري
ىل جانب ل زيادة فرصهم بتوفر ذمة الشركة إحلقوقهم من خال فائهمومن أجل تسهيل عملية است ،كاملة

كما تؤدي هذه القاعدة لسرعة تسوية  ،صة عند تعرض أحد الشركاء لإلفالسوخاذمم الشركاء، 
  .4املعامالت بالوفاء املباشر من أحد املدينني يف حالة تعددهم

عفاء أحد إ تأسيسا على احلرية التعاقدية اليت مسح هبا املشرع يف هذه الشركة ميكن للدائن
مسؤولية  الحق، كما ميكن أن يقوم بتحديد ة التضامنية يف سند الدين أو يف اتفاقاملدينني من املسؤولي

مع النظام وهذا االتفاق ال يتعارض  ،أحد الشركاء املتضامنني أو بعضهم بقدر حصتهم يف الشركة

                                                           
1  PH. Merles, op.cit, p 181. 
2 G. Ripert, R. Roblot, op.cit, p 132 

  .133محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص   3
  .77هاني دويدار، المرجع السابق، ص   4
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، ومبا أن 1رينة اليت قام عليها وهي املصلحةالعام وهو متفق مع إرادة الدائن ألن استبعاده ينفي الق
 ،جباري من النظام العام فهو قاعدة موضوعية ال تقبل نفيهاإ ه الشركات ضامن الشركاء يف هذت

ن ابطال هذا ، وإ، 2الشركاء منها ويرتتب على ذلك أن يقع باطال كل شرط يقضي بإعفاء أحد
، كما ال ميكن اجبار الدائن 3الشرط ال يؤثر على صحة الشركة وصحة املعامالت اليت قامت هبا

  على التناول عنها لفائدة احد الشركاء.
ال عن ديون نه ال يسأل إنه الشريك تضامنيا فإأما خبصوص موضوع الدين الذي يسأل ع

 ،الديون الشخصية اليت تنشئ يف ذمة باقي الشركاءحيث ال يكون مسؤوال عن  ،الشركة جتاه الغري
وجتنبا لتشديد مسؤولية الشريك جيب أن يتم حتديد موضوع الشركة بصفة دقيقة يف القانون األساسي 

وبالتايل ميكن للشريك حينها االحتجاج  ،حيث ال تسأل الشركة عن التعهدات اليت خترج عن موضوعها
الشركة وذلك بغض النظر عن  اخلارجة عن موضوع على الغري بعدم مسؤوليته عن تلك التعهدات

  .4مطابقتها للنشاط الفعلي للشركة أو ما يسمى باملوضوع الفعلي للشركة
كة لغاية نه يبقى مسؤوال بالتضامن عن ديون الشرا يف حالة ثبوت مسؤولية الشريك فإأم

انقضائها وتصفيتها، كما يسأل شخصيا يف حالة توقفها عن الدفع وافالسها، فنتيجة للتضامن يكون 
  .5كل الشركاء يف حالة توقف عن الدفع يف الوقت نفسه مع الشركة

لى من القانون التجاري الذي أشار لطريقة تطبيق املسؤولية التضامنية ع 551ن نص املادة إ
القائم بني الشركة والشركاء بعد أن  منلة الطبيعة القانونية للتضااء، يثري مسأكل من شركة والشرك

اعترب املشرع هذا التضامن من النظام العام ال جيوز أن يستبعد بشرط مدرج يف العقد ولو كان مشهرا 
ا التضامن وإمكانية وجود أحد الشركاء من هذ بإعفاءمكانية قيام الدائن إل نظرا وعلم به الغري،

لة تضامنية هذه املسؤولية تبتعد عن كوهنا كفا هذا التحديد يف العالقة بني الشركة والشركاء جيعل
                                                           

  .43، ص 1997، مصر، 2جاري"، ط زهير عباس كريم، " مبادئ القانون الت  1
  .132محمد سيد الفقي، المرجع السابق، ص   2
  .88عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص  3
بوجالل مفتاح، التنظيمات االتفاقية للشركات التجارية في القانون الجزائري والفرنسي، رسالة دكتوراه تخصص    4

  .177، ص 2011-2010ة قانون أعمال، كلية الحقوق جامعة وهران، سن
  .47إلياس ناصيف،  المرجع السابق، ص   5
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كفيل بأن يتمسك حبق التجريد أي بالتوجه ملطالبة الشركة للواليت متنح  ،1لكي تصبح كفالة عادية
ا يضعف ائتمان فة تبعية ممأوال طبقا للقواعد العامة، فال يسأل حينها الشريك بصفة رئيسية بل بص

  .2الشركة
لكن موقف املشرع من مسؤولية الشريك يبدو واضحا نظرا لتقريره املسؤولية التضامنية 

بني الشركاء من ناحيته وبني الشركة والشركاء من ناحية  اقائم اتضامنمن خالل جعله للشريك 
وال متنح الكفالة التضامنية احلق للكفيل املتضامن بأن يدفع بالتجريد فال جيوز أن يطالب  ،أخرى

"  :من القانون املدني 665وهذا تطبيقا للقواعد العامة حسب ما تقضي به املادة  ،بتجريد الشركة
  .تضامن مع املدين أن يطلب التجريد"ال جيوز للكفيل امل

ين الشركة بتجريدها من أمواهلا قبل الرجوع يف مواجهة دائ وعليه ال ميكن للشريك أن يتمسك 
طالقها من شأنه أن يضع الشريك نية على إن تطبيق أحكام الكفالة التضامعليه، تأسيسا على هذا فإ

حتت رمحة دائن الشركة وجعل مركزه القانوني يقرتب من مركز املدين املتضامن الذي يرجع عليه 
ل الرجوع على الشركة على أموال الشركاء اخلاصة هبم قب ىل التنفيذؤدي إمما ي ة للوفاء بديون،مباشر

  . 3اليت تكون لديها القدرة الكافية لتسديد حقوق دائنيها
د رجوعه على يقيمت ت و ،عيثبت عجز الشركة عن الدف لك ألزم املشرع الدائن بأنذ من أجل

د الشركة من أمواهلا قبل معنى جتريعذار اإل يتحمل ، والعذار الشركة بالوفاءالشريك بضرورة إ
م التنفيذ املباشر تيدون وفاء املطالبة ، وبعد بقاء ىل الشريك إمنا جمرد مطالبتها بالتسديدالرجوع إ

على أموال الشركاء باعتباره كفيل متضامن. وذلك ألن للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء 
  .4املسؤولية التضامنية للشريك إال ملضاعفة ضمان الدائنني وهي املسؤولة عن الوفاء بديوهنا وما تقرير

                                                           
  57، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3الوجيز في القانون التجاري، ط  رزق هللا العربي،  1
 نادية فضيل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، الشركات األشخاص، دار هومة للطبع، الجزائر،  2

  .116، ص 2005
   .131محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص  3
  .446هاني ديويدار، المرجع السابق، ص   4
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لكن هذا ال مينع وجود الكفالة الشخصية العادية عند وجود اتفاق يقضي مبسؤولية الشركاء 
الذي  ،الشركةأو أحدهم عن الديون املرتتبة عن األعمال اليت تكون خارجة عن موضوع  ،املتضامنني

من القانون  644ص املادة يف نوردت  وهي اليت ،الكفالة عادية هنا فتكون ميثل ضمانا إضافيا للغري
اليت متنح للشريك احلق يف التمسك بتجريد الشركة وهو الدفع الذي ال يتمسك به بالنسبة املدني 

ما مل يتم حتديد جمال التزامات الشركة  ،موضوعهااليت ال تتجاوز للديون الناشئة عن تعهدات الشركة 
  .1جتاه الغري

اليت  2من القانون التجاري الفرنسي 1-212من القانون التجاري املادة  551يقابل نص املادة 
منعت الدائن من الرجوع على الشريك والتنفيذ على أمواله اخلاصة قبل اللجوء للشركة أوال من أجل 

ذا بعد يه يتم اللجوء للشركاء وهوبعد رفض الشركة التسديد أو عدم قدرهتا عل ،مطالبتها بالدين
الشريك كفيل بل يبقى كفيل متضامن، فأثر  ة بعقد غري قضائي، وهذا ال يعين اعتبارعذار الشركإ

  .3هذا اإلجراء يتمثل يف التخفيف من قسوة االلتزام التضامين للشريك
نذار يوما من تاريخ إ 15ركاء بعد مرور نص املشرع على ضرورة توجه الدائن ألحد الش

ألنه ال  ،الاء هو رجوع الدائن على الشركة أوقضائي، ولكن املقصود هبذا اإلجرالشركة بعقد غري 
على أموال الشركة قبل الرجوع على الشركاء، فاملقصود هنا  اليعين أن دائن الشركة ملزم بالتنفيذ أو

، وبعد انقضاء األجل دون حدوث الوفاء التسديدهو مطالبة الشركاء بالوفاء وحتديد ميعاد إلجراء 
  .4كن حينها للدائن أن يرجع على أي شريك خيتاره للوفاء لهمي

                                                           
  .178بوجالل مفتاح، المرجع السابق، ص  1

2 Art 221-1 du c. c. f « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de 
commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les 
créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales 
contre un associé qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte 
extrajudiciaire ». 
3 G. Ripert, R. Roblot, op.cit, p 642. 

  .221عمورة عمار، المرجع السابق، ص  4
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حمكمة النقض الفرنسية يف قرار هلا حول حتديد شروط إخضاع الشريك لديون  منعت
  .1امتضامن اوالتزامات شركة التضامن، اعتبار الشريك يف هذه الشركة مدين

ض الذي نشأت من يعترب شرط جدية الدين ومدى تعلقه بتعهدات الشركة أي حبدود الغر
 ،أجله من أهم الشروط الواجب توفرها لتطبيق هذه املسؤولية من أجل احلد من تعسف الدائنني

ألن رجوعهم على الشريك مباشرة قد يكون بصفة متعمدة من أجل اإلضرار به والتشهري به خاصة 
  .2الشركة على الدفع عند عدم اعرتاض

ولو كان تضامنيا أو كفالة تضامنية  تبعيابل يبقى التزامه  اأصلي االشريك ليس التزام فالتزام
التزام الكفيل ف، 3وال ميكن اعتباره مدينا متضامنا ألنه يتساوى يف هذه احلالة مع املدين األصلي

املتضامن هو التزام تابع لاللتزام األصلي يرتبط معه وجودا وعدما، وككل كفيل متضامن ال ميكن 
يتثبت جيب أن يكون الدين حمددا وأن  الشريك سؤولية، ولقيام موالتقسيم للشريك الدفع بالتجريد

 .4أنه دين خاص بالشركة مبوجب عقد أو حكم قضائي الدائن
تتمتع شركة التضامن مبجال واسع للحرية التعاقدية، خاصة بالنسبة لتعيني مسرييها، فيمكن 

فيلتزم املسري الشريك جتاه الغري ان يكون املسري من بني الشركاء او شخص اجنيب عن الشركة، 
شخصيا وتضامنيا، بينما ال يقع على املسري غري الشريك أي التزام جتاه الغري بالنسبة للتعهدات اليت 

  .5ابرمها باسم وحلساب الشركة باعتباره ممثلها القانوني
  

 : نطاق املسؤولية الشخصية والتضامنية.الفرع الثاني
تدل على ان هذه ن عموم النصوص املتعلقة باملسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء ا

باإلضافة  ،صرييةالتقتشمل كل االلتزامات التعاقدية وغري التعاقدية الناشئة عن املسؤولية املسؤولية 
                                                           

1  Cass.com, 20 mars 2012, , Rev, Droit des sociétés n 6, juin 2012, p 22. 
2  Y. Guyou, op.cit, p 249. 

  .57رزق هللا العربي بن مهدي، المرجع السابق، ص   3
  .97فريد العريني، المرجع السابق، ص   4

 5 تنص المادة 551 من ق.ت " للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون 
 الشركة".
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لشبه العقود واألفعال النافعة إىل جانب االلتزام بإرادة منفردة وتكون الشركة املدين األصلي يف كل 
هذه االلتزامات ألن الغاية من هذه املسؤولية هو محاية الغري فال ميكن االحتجاج جتاه الغري بعدم 

  .1مسؤولية الشريك عن االلتزامات غري العقدية
املسؤولية الشخصية والتضامنية من حيث الزمان بالنظر لتاريخ نشوء الدين يتحدد نطاق 

لة انضمام شريك أو انسحابه قبل حلول أجل انتهاء اومن حيث األشخاص عند تغيري الشركاء يف ح
خرين من غري الشركاء املتضامنني ويتسع ليشمل ولية ألشخاص آكما يتسع جمال املسؤ ،الشركة

  الشركاء. قلص جماهلا عندما يستثنى منه املسريين غريكما يتأشخاص معنوية، 
تطبيقا لألحكام القانونية اخلاصة بشركة التضامن املتعلقة بإدارة شركة التوصية البسيطة، 
تعود إدارة هذه األخرية لكافة الشركاء املتضامنني، كما جيوز أن يعني القانون األساسي مسريين غري 

بكافة األعمال لصاحل الشركة، وتكون  يف عالقته بالشركاء أن يقومملدير من حق اويكون ، 2الشركاء
  .3الشركة ملزمة مبا يقوم به املدير من تصرفات تدخل يف موضوع الشركة جتاه الغري

حيث مسح  ،يتضح مما سبق ذكره أن دور الشريك املتضامن يف شركة التوصية البسيطة مهم
له املشرع بتسيري الشركة ومنع يف املقابل الشريك املوصي من أي تدخل يف أعمال اإلدارة وذلك 
بسبب مسؤوليته احملدودة حبسب حصته واليت جتعله يف وضعية أفضل مقارنة مع املسؤولية الشخصية 

وليته حمدودة ل مسؤوذلك حتى أثناء حل الشركة وتصفيتها حيث تظ ،والتضامنية للشريك املتضامن
  .4جتاه الغري

تويل إدارة الشركة تطبيقا للحظر الذي جاء به املشرع، حيث مت للشركاء املوصني ال ميكن 
ألن قيام ، منع الشريك املوصي من التدخل يف أعمال اإلدارة اخلارجية ولو مبقتضى وكالة من الشركاء

نظرا ملا ينتج عنه من خلط بني السلطات والقرارات أمر صعب حتقيقه االدارة  بأعمال هذا الشريك

                                                           
  .197مفتاح بوجالل، المرجع السابق، ص   1
  من ق.ت. 533المادة   2
  من ق.ت. 555و 554لمادة ا 3
للتجار في األنظمة الكنسية التي كانت تمنع القروض بفائدة، حيث تعتبر ملجئ  شركة التوصية البسيطة كانت تمثل  4

  هذه الشركة األساس التاريخي لقروض المخاطر الجسمية وقانون التجارة البحرية. 



الفصل األول-الثانيالباب   
 
 

 
287 

 

خاصة جتاه الغري، فلوال وجود هذا احلظر لقام الشريك املوصي بأعمال تسيري وأخطاء وجمازفات 
تضر مبصلحة الشركة ومبصاحل الغري املتعامل معها على وجه اخلصوص وسبب قيامه بتلك التصرفات 

  جع ملسؤوليته احملدودة حبسب حصته.ير
وذلك  ،ن أجل ذلك جعل املشرع الشركاء املتضامنني هم املسؤولون عن أعمال التسيريم

خاصة أهنم قد  ،امتالك الشركاء املوصني ألية سلطات لتسيري الشركةليكون الغري على علم بعدم 
  .1كة وهالك مصاحل الغري دون حتمل أية مسؤولية شخصيةرومون بتجاوزات تؤدي هلالك الشيق

املنع قد ترجع للوضعية الثانوية للشريك املوصي الذي ال يتحمل املخاطر اليت  تتعدد مربرات
دراية مبا يتناسب  القرار نظرا ألنه علىمن أجل ذلك اسندت له سلطة  ،حيملها الشريك املتضامن

محاية الغري اليت تستند على قاعدة عدم ذكر اسم  ظرمع إمكانية الشركة املالية، وقد يكون مربر احل
فتعامله مع الغري يدفعه لالعتقاد أنه شريك متضامن مسؤول  ،الشريك املوصي يف عنوان الشركة

الشركة والرجوع للسجل التجاري طالع على عقود خاصة إذا تعذر على الغري اال ،لقةمسؤولية مط
  .2يف محاية الغري املشرع الذي يظهر من خالل رغبةوهو األساس القانوني احلقيقي هلذا احلظر و

 اخلارجية أيع يشمل أعمال اإلدارة أن املن من ق.ت 5مكرر  563يتضح من نص املادة 
يتعامل مع الغري عند قيامه بالتعاقد باسم الشركة حتى لو توقف ألعمال اليت جتعل الشريك املوصي ا

وقوع الغري يف اخلطأ املتمثل يف اعتقاد هذا  ولو مل ينفذه فيكفي ،تصرفه عند مرحلة التحضري للتعاقد
  .3األخري أن من تعامل معه هو شريك متضامن

املرتتب عن هذا احلظر يتمثل يف نوعني من اجلزاءات، اجلزاء اإلجباري الذي  القانوني األثراما 
ديون الشركة والتزاماهتا  لشركاء املتضامنني عنيتمثل يف مسؤولية الشريك املوصي التضامنية مع ا

املرتتبة عن أعمال اإلدارة اخلارجية، وهو جزاء قانوني يقع بقوة القانون دون أي تقدير من طرف 

                                                           
1 D. Fernand, op.cit, p 65. 

مغربي قويدر، المسؤولية المدنية المترتبة عن مخالفة مبدأ حظر تدخل الشريك الموصي في أعمال التسيير، مجلة   2
، ص 2009، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، 6العلوم القانونية واإلدارية كلية الحقوق بجامعة سيدي بلعباس، العدد 

64.  
3 PH. Merles, op, cit , p 202. 
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 ا املشرع مساوية ملسؤولية الشريكالقاضي، حيث مت تسديد مسؤولية الشريك املوصي وجعله
املوصي بل تشمل فقط أعمال ألهنا ال تشمل مجيع أعمال الشريك  لكن مت ختفيفها نظرا ،املتضامن

وهي تلك األعمال اليت يتصرف فيها الشريك مع الغري فال يسأل هذا األخري  ،اإلدارة اخلارجية
  .1تضامنيا عن كل تعهداته

فهو مرتوك لتقدير القاضي الذي من ق.ت  5 مكرر 563يظهر يف املادة اجلوازي ف أما اجلزء
هبا الشريك معتمدا على معيار عدد تلك بتقدير مدى جسامة أعمال اإلدارة اليت قام  يقوم فيه

بأن الشريك مسؤول  وتكرارها الذي يؤكد لدى الغري االعتقاداألعمال، كما يقدر خطورهتا وأمهيتها 
كا متضامنا جتاه بصفة مطلقة وتضامنية، فيقوم القاضي هنا بتقرير مسؤوليته التضامنية فيصبح شري

  .2فالسه تبعا إلفالس الشركةالغري كما يشهر إ
دارة الداخلية واليت ال يرتتب عليها الشريك املوصي القيام بأعمال اإل وعليه فال مينع على

االطالع على وضعها املايل وطريقة  ،عمال مراقبة الشركةفيمكن أن يقوم بأ ،جزاء تشديد املسؤولية
تعامل مع الغري باسم الشركة طاملا أنه ال يميكن أن يربم عقد عمل مع الشركة عملها وتسيريها، كما 

  ساس صفته كعامل.على أ
موضوع الشركة مهمني متمثلني يف  أعمال التسيري اخلارجي للمسريين إىل معيارينحتديد ستند ي

وع الشركة ومصلحتها، أي بإمكان الشريك املوصي القيام بأعمال التسيري الداخلي دون جتاوز موض
أما جتاه الغري فيمنع عليه أي تصرف ولو قام به ملصلحة  والشركة،ومصلحتها يف عالقته مع الشركاء 

  .3الشركة
وهو  الشريك الفعليب ما يسمى ان التطور الذي أصاب نظرية الظاهر ترتب عنه ظهور

، ملتزم بتعهدات الشركةالشخص الذي ال يتمتع بصفة الشريك يف شركة جتارية، اال انه ظهر للغري بانه 

                                                           
1 D. Fernand, op.cit, p 67. 

  .124فريد العريني، المرجع السابق، ص  2
  .74مغربي قويدر، المرجع السابق، ص  3
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جمال الشريك  لذلك ميكن ان يشملنظرا لقيامه بتصرفات جتعل الغري يعتقد انه شريك يف الشركة، 
   .1قيامه بأعمال التسيري اخلارجي للشركة عند البسيطةبالفعلي مسري شركة التوصية 

بار هذا العمل أما عند قيام الشريك املوصي بالتعامل مع الغري بامسه الشخصي فال ميكن اعت
ألنه جمرد تعامل شخص أجنيب عن الشركة مع الغري نظرا ألن تعامله مل يكن  ،عمل تسيري خارجي

   .2باسم الشركة
ميكن أن يتحمل الشريك االلتزام التضامين جزئيا من ق.ت  5مكرر  563ومبقتضى املادة 

عن كل ديون والتزامات الشركة حسب أمهية األعمال املمنوعة واليت يقدرها القاضي كجزاء وليس 
ى يف عالقته بالشركاء شريك موصي ميكنه بناء على ذلك الرجوع علالشريك  يظل حيث جوازي،

  الشركاء مبا دفعه زائد عن حصته.
املنضم للشركة أما بالنسبة لنطاق املسؤولية التضامنية والشخصية لكل من الشريك اجلديد 

واألهم  أو االنضمام وما مت االتفاق عليه بني الشركاء والشريك املنسحب فإهنا تتعلق بزمن االنسحاب
  .هو ضرورة شهر االنسحاب واالنضمام من أجل االحتجاج به يف مواجهة الغري

ة والتزاماهتا السابقة اجلديد مسؤوال تضامنيا وشخصيا عن ديون الشركيعترب الشريك 
ه ال مانع لديه يف اخلضوع جلميع التزاماهتا، وما على ليها ألن قبوله االنضمام للشركة يعين أنالنضمامه إ

ل عدم عند انضمامه للشركة إذا فض عدم مسؤوليته عن الديون السابقة صراحة الشريك إال اشرتاط
ألنه ال يفرتض  ،عد شهر هذا الشرطتج بذلك على الغري إال بلكنه ال حي ن،ه عن تلك الديومسؤوليت

ال يؤثر على الضمان هذا الشرط ألنه  وال يكون للغري االحتجاج على، 3معرفته من طرف الدائنني
الشريك وقت  ألهنم مل يعتمدوا على وجود ذلك ،العام للمتعاملني مع الشركة وقت أن تعامل معها

  .4تعاملهم مع الشركة

                                                           
1 S. vacrate, op, cit, p 95. 
2 D.Fernand, op.cit, p 67.
  

  .66، ص 1998دار الكتب، مصر، ’ الشركات التجارية، شركات األشخاص ألموال االستثمارعزت عبد القادر،   3
  .300الرجع السابق، ص أحمد محرز  4
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ون الشركة نشأت يف ذمتها اضافة ان وذلك ألن الديون السابقة على انضمام الشريك هي دي
من أجل ذلك ال ميكن االحتجاج  ،عتبار مسؤولية الشريك شخصية وتضامنية يرتبط بصفته شريكا

عملية اإلشهار خاصة أن انضمام نضم عن الديون السابقة إال باملالشريك  على الغري بعدم مسؤولية
  .1الشريك للشركة حيمل معنى قبوله حتمل التزاماهتا

تضامنني اليت منع فيها املشرع ظهور أمساء شركاء غري م 2مكرر  563نشري إىل نص املادة 
لتزم بالتزامات شخصية املوصي ي ويف حالة ظهور اسم الشريكيف شركة التوصية البسيطة، 

ذا احلكم يف شركة التضامن ومل يقرره املشرع بالنسبة لألشخاص الذين ال جند هوتضامنية، غري أننا 
  .التضامن تظهر أمساؤهم يف عنوان شركة

ال يؤثر على مسؤوليته عن االلتزامات  خروجه حالة خروج الشريك من الشركة فإنيف ما أ
االلتزامات اليت تنشأ بعد  السابقة خلروجه أما ديونالفال يكون مسؤوال إال عن  ،الناشئة قبل انسحابه

عنه، شريطة أن يتم شهر االنسحاب من الشركة  خروجه فال يسأل عنها نظرا لسقوط صفة الشريك
ويف  ،واالعالن عنه بالطريقة القانونية، وأن يتم حذف امسه من عنوان الشركة يف حالة وجوده فيه

  .2شخصية وتضامنية اه الغري مسؤوليةحالة ختلف أحد الشرطني يظل الشريك مسؤوال جت
الشركة فال حيتج به جتاه الغري يؤثر على ائتمان اشهار قانوني دون  االنسحاب ذلكبقاء الن   

 3حتى وإن كان له أثر جتاه الشركاء حتى ال يظل الغري معتمدا على وجود ذلك الشريك املنسحب
  .4انسحاب الشريكيكفي نشوء الدين قبل خروج الشريك حتى لو تأخر استحقاقه إىل ما بعد و 

بثقلها وقسوهتا على الشركاء هي إن هذه املسؤولية القانونية املطلقة والشخصية واليت تتميز 
بالقيام  ان تلتزم فعلى الشركة ،املسؤوليةاليت تؤدي لضرورة توخي الدقة يف حتديد على من تقع هذه 

  .5بذلك بدقة ووضوح

                                                           
  .134محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص   1
  .130إلياس حداد، القانون التجاري ، المرجع السابق، ص   2
  .151عبد الحكيم فوذة، المرجع السابق، ص   3
  .448هاني دويدار، المرجع السابق، ص   4

5  PH. Merles, op.cit, p 189. 
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ركاء وبإثبات ذلك التنازل شمبوافقة مجيع الال تتم إحالة احلصص يف شركة التضامن إال 
مبوجب عقد رمسي وال جيوز االحتجاج باإلحالة إال بعد اتباع مجيع اجراءات الشهر حسب ما جاء 

من القانون التجاري، ويف حالة عدم اإلعالن عن ذلك التنازل يبقى الشريك املتنازل  561يف املادة 
لة عدم االتفاق على هذه اإلحالة وعدم حصول املتنازل شريكا يف الشركة جتاه الغري، خاصة يف حا

 ،حيث يظل الشريك يف نظر الشركة شريكا متمتعا حبقوقه أمهها أرباح حصته ،على امجاع الشركاء
واإلشراف شخصية وتضامنية كما ميارس أعمال اإلدارة كما يسأل عن خسائر الشركة مسؤولية 

شرة أي تصرف قبل الشركة مما جيعل الغري يعتقد أن ل له فليس حق مباعلى الشركة، أما املتناز
  .1الشريك املتنازل الزال عضوا يف الشركة وشريكا حقيقيا فيها

من أجل ذلك جعل املشرع كل إحالة دون موافقة كل الشركاء املتضامنني باطلة ويف شركة 
 2صة شريك متضامنالتوصية البسيطة يكون التنازل مبوافقة كل الشركاء إذا تعلق األمر بإحالة ح

  اإلحالة بشكل قانوني. عن وذلك فضال عن الشرط الشكلي واملتمثل يف اإلعالن
أما تعهدات الشريك املتنازل واليت نشأت قبل شهر تنازله فيبقى ملتزما هبا ولو مت تنازله على 

فكأصل عام يعترب االلتزام الشخصي والتضامين مرتبط أساسا  ،عكس الديون الناشئة بعد تنازله
  بصفة الشريك وكل من يكتسب هذه الصفة يسأل عن كل ديون الشركة جتاه الغري.

جيوز للشريك أن يعفي نفسه من الديون السابقة النضمامه للشركة مبوجب بند خاص يسمى 
القانون ال يتضمنه  وهو اتفاق ،"شرط ضمان اخلصم" يوضع عادة يف عقد التنازل عن احلصة
تسهيل عملية  بان تضمن الشركةاألساسي حيمي احملال إليه، خاصة يف ظل غياب اتفاق يقضي 

  . 3إحالة احلصص
 لتعهداته وعمال بالقواعد العامة، يعترب هذا التنازل الذي يقوم به الشريك حوالة للدين بالنسبة

حيث ال يتم االحتجاج هبا عليه إال بعد موافقته واقراره  ،ال تسري هذه احلوالة إال إذا أقرها الدائن

                                                           
  .126، ص إلياس حداد، المرجع السابق 1
  .7مكرر  563المادة  2
  .180بوجالل مفتاح، المرجع السابق، ص   3
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فإن عدم إقرار الغري  ،خاصة يف حالة عدم ثقة الدائن يف قدرة املتنازل عليه على الدفع 1للحوالة
للحوالة أمر منطقي ألنه ينطوي على التنازل عن الضمان العام، ورغم ذلك مل ينص املشرع على مسألة 

  حتجاج هبذه اإلحالة يف حالة عدم موافقته.إقرار الدائن وعدم اال
فإن االلتزام مبسؤولية  ،حلق االنتفاع الذي يرتبه مالك احلصةهذا السياق جتدر اإلشارة يف 

 ،الديون يقع على من يكتسب صفة الشريك وبذلك فإن ال مسؤولية على صاحب احلق يف االنتفاع
يام الشريك بتقرير حق انتفاع على حصته أو ق، وعند 2فمالك احلصة هو وحده امللتزم جتاه الغري

ويف حالة البيع باملزاد العلين ال حيل  ،برهنها فللدائن املرهتن احلق يف التنفيذ على تلك احلصةقيامه 
  .من رسى عليه البيع حمل الشريك الراهن إال مبوافقة مجيع الشركاء

ملزايا املالية من أرباح عدم حصول اإلمجاع ينحصر حق مالك احلصة يف التمتع با اما عند
 وحقوق تتعلق حبصته يف موجودات الشركة، وعليه يظل الشريك مسؤوال بصفته شريك أصلي جتاه

باحلصة كما خيضع لنفس االلتزام عند تقريره حلق انتفاع  ،دائن مرهتنو ال جمال الحتجاجه بصفته  الغري
ويظل  ،باملزايا املالية الناجتة عن احلصةعليه املزاد حمل الشريك إال يف التمتع رسى حيث ال حيل من 

ى الغري املرهتن القيام حبجز ما للمدين لدالشريك هو املسؤول جتاه دائين الشركة كما ميكن للدائن 
والتنفيذ على حصة الشريك مباشرة فيبقى املالك هو الشريك األصلي لغاية هناية الشركة وتصفية 

  .3اء الشركةموجوداهتا وال ينتهي التزامه إال بانته
أما عند قيام أحد الشركاء بالدفع للدائنني فإنه يرجع مبا دفعه على الشركة وال يكون حينها 
رجوعه إال نظريا وشكليا باعتبارها عجزت عن دفع الديون مما أدى ذلك لرجوع الدائنني على 

 ،زائدا عن حصتهال يكون أمام الشريك إال الرجوع على باقي الشركاء مبا دفعه  وبالتايل ،الشركاء
يف القانون األساسي يتم التقسيم على  4ويف حالة غياب طريقة تقسيم االلتزامات ما بني الشركاء

                                                           
  من ق.م : " ال تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إال إذا أقرها." 252المادة  1

2 PH. Merles, op.cit, p 189. 
  .97عباس المصري، المرجع السابق، ص  3
من ق.م، إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في األرباح والخسائر كان نصيب كل  425المادة   4

  واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال" 
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الشركاء كل حبسب حصته، ويف حالة وجود اتفاق حيدد نسبة التزام أحد الشركاء فإن هذا التحديد 
  .1الغريصحيح بني الشركاء ال حيتج به إال بينهم لكن ال ميكن االحتجاج به على 

كما تنفصل  ،ال تتأثر املسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك عند توليه أعمال إدارة الشركة
مسؤوليات املسري عن أعمال اإلدارة جتاه الشركة وجتاه الغري عن صفته كشريك يف الشركة، وعلى 

أعماله باسم  العكس من ذلك فإن املدير غري الشريك ال يعترب مسؤوال عن ديون الشركة طاملا كانت
عن  التعهداتفهو ال يسأل شخصيا أو تضامنيا جتاه الغري حتى ولو أبرمت تلك  ،الشركة وحلساهبا

طريقه، وهذا ما أكدته حمكمة النقض الفرنسية عندما قررت عدم مسؤولية املسري غري الشريك عن 
  .2تعهدات الشركة اليت أبرمها املسري باسم الشركة وحلساهبا

بني الشركاء شخص معنوي يف شركة  املسؤولية للشخص املعنوي عندما يكون منميتد جمال 
مع طبيعة  ووفقا ملا يتناسب ،التضامن أو التوصية البسيطة فتتحدد مسؤولية الشخص وفقا لطبيعته

مسؤولية الشركاء يف هذه الشركات، وذلك حتى يف احلالة اليت يكون فيها هذا الشخص املعنوي 
سؤولية حمدودة فتكون مسؤولية الشركة تضامنية وغري حمدودة على عكس شركة مسامهة أو م

  .مسؤولية الشركاء فيها
ىل شركة تضامن فإن املسؤولية التضامنية تشمل انضمام شركة توصية بسيطة إ عندلكن  

وعليه جيب التمييز بني الشركة والشركاء يف هذا االلتزام  الشركة والشركاء املتضامنني دون املوصني،
نظرا الستقاللية الذمة املالية وهذا ال يعين أنه عندما تكون شركة التضامن أو التوصية البسيطة 

  .3مدينة لشركة مسامهة أو مسؤولية حمدودة أهنا ال تسأل تضامنيا
 

                                                           
1 PH. Merle, op.cit, p 190. 
2 Cass.com, avr 2007, Rev. « Droit des sociétés », juin 2007, p 24.  

  .90مرجع السابق، ص ، الالمصريعباس مصطفى   3
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هذا ما قضت  ،تأسس شركة احملاصة بني شخصني طبيعيني أو أكثر للقيام بعمليات جتارية
 من القانون التجاري، ما مييز هذه الشركة هو أهنا ال توجد إال يف العالقات 1 مكرر 795به املادة 

عنوية نظرا لعدم خضوعها لإلجراءات الشكلية وذلك نتيجة لعدم متتعها بالشخصية امل ،بني الشركاء
ولإلشهار والتسجيل يف السجل التجاري، كما تتميز بأهنا خمتلفة عن باقي الشركات التجارية من 
حيث القواعد اليت ختضع هلا ألهنا ال ختضع للقواعد اإللزامية املطبقة على تأسيس وسري الشركات 

لقانوني الوحيد الذي يعرتف املشرع بوجوده كشركة رغم عدم وتعترب هذه الشركة النظام ا ،1إال جزئيا
والشركة الوحيدة اليت اعتربها املشرع جتارية حبسب موضوعها بغض  ،متتعها بالشخصية املعنوية
  .2النظر عن شكلها القانوني

إن الطبيعة الغامضة اليت تتميز هبا هذه الشركة ناجتة عن عدم ظهورها للغري رغبة من 
عن ذلك عدم وجود  فيرتتب ،لقيام بتأسيسها دون خضوعها إلجراءات التسجيل والشهرمؤسسيها با

حيث أهنا ال تكتسب  ،ذمة مالية هلذه الشركة وال وجود ملوطن أو جنسية وال حتى أهلية جتارية
الصفة التجارية إال عند قيامها بأعمال جتارية وعند قيامها بأعمال مدنية فإهنا ختضع لألحكام 

 .3القانونية املدنية
هو عدم إمكان اعتبارها دائنة أو  احملاصة شركةينتج عن هذه الطبيعة القانونية لما لعل اهم 

غري قادرة على حتمل التزاماهتا اليت  انوية، مما جيعلهمع ه الغري نظرا لعدم متتعها بشخصيةمدينة جتا
إهنا ال ختضع بالنتيجة ال لتصفية وال إلفالس أو تسوية قضائية، الشركاء فيها ف مسرييها، أوأبرمها 

  . 4كما أهنا ال متلك حق التقاضي كمدعية أو مدعى عليها

                                                           
  .318الطيب بلولة، المرجع السابق، ص   1
  من ق.ت544المادة   2
على شركة المحاصة المدنية، بينما ال  1873إلى  1871نجد المشرع الفرنسي ينص في القانون المدني من المادة   3

  يوجد احكام تتعلق بشركة المحاصة المدنية في القانون المدني الجزائري.
4 PH. Merles, op,cit, p 782. 
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املوضوعية إلنشاء هذه الشركة متيزها عن باقي الشركات  الشروط جتدر اإلشارة أنه حتى
 كما ال يكتسب الصفة التجارية إال األشخاص ،نظرا ألهنا تتكون من شخصني طبيعيني على األقل

املتعاملني مع الغري سواء كانوا مسريين أو شركاء، وتكون حينها مسؤوليتهم شخصية وغري حمدودة 
على الشركاء االلتزام بتقديم حصة معينة نقدية أو عينية أو من  يقع و ،كما أهنا قد تكون تضامنية

جيعل الشركاء حيتفظون مبلكية حصصهم وال يكون  لكن عدم متتع هذه الشركة بذمة مالية  ،عمل
أما جتاه الغري فإن هلذه اخلصائص آثار قانونية مميزة تظهر يف عالقة هذه  ،1للشركة إال حق االستعمال

، لذلك كان ال بد من حتديد عالقة تعاملني معهااملسؤولية يف هذه الشركة جتاه امل الشركة بالغري ويف
 مسؤولية الشركاء واملسريين جتاه الغري يف شركة احملاصة ، ثم حتديد)شركة احملاصة بالغري (فرع اول

 (فرع ثاني).
 

 خاصية خفاء شركة احملاصة جتاه الغري.الفرع األول: 
ال ا ذلكن ه ،ال يلزم املشرع يف الشركات احملاصة إتباع اإلجراءات املقررة للشركات األخرى

عالقتهم ببعض وعالقتهم باملدير برام عقد حيدد مينع أن يتم تأسيسها كتابة بني الشركاء عن طريق إ
مسؤولية كل من الشركاء واملسريين إىل جانب احلقوق، غري أن هذا العقد ال يسري يف مواجهة  حيددو

ن هذه الشركة ومبا أ ،الشركاءال يف العالقة بني حيث أنه ال يلزمهم جتاه الغري ألن أثره ال يسري إ ،الغري
  ا.عقد تعترب فإهناال ميكن أن تعترب شخصا معنويا 

ألن الغري ال يعرف إال الشريك الذي تعامل معه والذي تعامل بامسه ال باسم الشركة  نظرا
  .2بعمل حلسابه اخلاص يسأل هذا الشريك شخصيا كأنه قامف ،النعدام وجودها جتاه الغري

يؤدي إن عدم وجود ذمة مالية لشركة احملاصة نظرا الحتفاظ الشركاء مبلكية احلصص 
فيرتتب على ذلك عدم وجود ضمان عام للدائنني فال يكون هلم إال مزامحة  ،رأس مال الشركة النعدام

                                                           
1 J. M. Moulin , Droit des sociétés et des groupes , Extenso éd ,France, 2013, p 
235. 

  .406سميحة القيلوبي، المرجع السابق، ص   2
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لذلك فإنه يف  ،حيث تكون ذمة الشركاء الضمان الوحيد للدائنني ،الدائنني الشخصيني للشركاء
ة بني الشركاء يتم تنظيم ملكية احلصص عن طريق االتفاق فيحتفظ كل شريك مبلكية حصته العالق

أو يتم االتفاق على بقاء  ،أو يتم تقديم احلصص كلها للمسري بقصد استغالل النشاط ،يف الشركة
  .1احلصص على وجه الشيوع وذلك مع حتديد طريقة احلصول على األرباح يف كل حالة

أن تكون مالكة  القدرة ملدير هو املالك هلذه احلصص لعدم امتالك الشركةيصبح الشريك أو ا
وعند امتالك املدير لتلك احلصص يصبح مدينا لكل شريك على أن تبقى تبعة هالك احلصة  ،هلا

على مالكها، كما أن تعاقد املدير بامسه الشخصي جيعل عنوان هذا األخري هو العنوان الوحيد الذي 
 ،إىل جانب امسه اسم شريكه أو شركائه دون موافقتهجيوز ملدير احملاصة أن يذكر فال  ،يظهر للغري

  وإن قيام املدير بذلك ال يغري من مركز الشريك جتاه الغري. 
عنوان للشركة فال تكون عندئذ شركة حماصة إال يف حالة بقاء هذا ا إذا أعطى املدير أم

باإلضافة لعدم وجود موطن هلذه الشركة فاملوطن الذي ، 2العنوان دون استعمال وعدم علم الغري به
حتى ولو  ،له ألهنم هم املسؤولون جتاه الدائنني هو موطن املدير أو الشريك الذي ظهر حيتج به الغري

  علم الغري فعال ال قانونا بوجود هذه الشركة.
الة انسحاب ني الشركاء فإهنا تنتهي يف حاحملاصة قائمة على اعتبار شخصي ب باعتبار شركة

لكنها ال ختضع للتصفية كما أهنا ال  ،ما مل يوجد اتفاق يقضي باستمرارها أو افالس أحد الشركاء
ختضع لإلفالس على عكس الشركاء فيها والذين يكتسبون صفة التاجر نظرا لقيامهم بالتعامل مع 

  .3الغري بأمسائهم الشخصية
ت اسم املدير فإهنم يتحملون نتائج بتلك األعمال يف اخلفاء حت الشركاء مويف حالة قيا

ذلك أن عالقة الغري  ،االلتزامات جتاه الغري عند اتباث وجودهم وبعد اتباث اكتساهبم صفة التاجر
اء فقد يتعامل كل شريك بصفته الشخصية مع الغري أو يقوم الشرك ،هبذه الشركة تتخذ عدة صور

                                                           
1 J. M. Moulin, op.cit., p 236. 

ة، العدد األول، جامعة معسكر، دار بقدار كمال، المحاصة شخص غير قانوني، مجلة الدراسات والبحوث القانوني  2
 .146، ص 2008الغرب للنشر والتوزيع، 
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أو يقوم املدير بالكشف عن هذه الشركة بإظهار شخصية  ظهار الشركةوبالتايل إ ،بإظهار صفتهم للغري
املسؤولية أو أو الشركاء لقيام وال يكفي أن يعلم الغري بوجود هذه الشركة عن طريق املدير  ،الشركاء

  .1ألتباث قيام الشركة
كون األثر مطلقا عندما يعلم إىل علم الغري بوجود الشركة فقد يإذ ختتلف الطرق املوصلة 

طريق كتابة عنواهنا يف العقود املربمة مع الغري فيكون أو عن  عنها، دها يف حالة اإلعالنكل بوجوال
لكن إذا فقدت الشركة خفاءها كليا فإهنا  دما يقتصر العلم على بعض األشخاص،األثر نسبيا عن

للغري ابتدأت جتارية وظهرت يف حالة عدم اختاذها لشكل شركة جتارية، أما إذا  نيةتنقلب لشركة مد
 خلصائصإذ ال ميكن تصور أن تنقلب لشركة مسامهة أو مسؤولية حمدودة نظرا  ،تنقلب لشركة تضامن

  .2هذه الشركات من شروط وإجراءات خاصة
فرضها وال تتخذ شركة احملاصة شكل شركة جتارية إال بعد اختاذ اإلجراءات الشكلية اليت 

 فإن فكرة مكان االحتجاج هبا جتاه الغريإار شركة احملاصة ليس هو سبب عدم فإن استت املشرع
كل ما يف األمر أنه ال جيوز االحتجاج هبذه الشخصية على الغري  ،اخلفاء ليس جوهر وجود الشركة

فيكون بذلك قد زال استتارها نظرا لربوزها كشخص معنوي  ،اختاذ اإلجراءات الشكليةإال إذا مت 
  مستقل فتظل شركة احملاصة حمتفظة بصفتها ولو علم هبا الغري.

ن ت اذ ال يكون الدائنون ملزموباود هذه الشركة فيكون بكل طرق االثأما اتباث الغري لوج
ة بالنسبة تبقى هذه األخريعن طريق دليل كتابي ألهنم ال يرتبطون بالشركة كشخص معنوي ف بإثباهتا

ما دام أنه مل يصدر من الشركاء أي عمل من شأنه إبرازها كشخص معنوي ، 3هلم جمرد واقعة مادية
  .4مستقل عن أشخاص الشركاء والذي ينتج عنه وجودها كشخص قانوني مستقل جتاه الغري

إبرام كل العقود وكل  فبإمكاهنميتمتع الشركاء يف هذه الشركة حبرية تعاقدية واسعة جدا 
الشخصية  ولعل ذلك راجع لغياب ،التصرفات وذلك على عكس الشركاء يف باقي الشركات التجارية

                                                           
1 M. H. Monserie, op.cit., p 291. 

  .327عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   2
  .149بقدار كمال، المرجع السابق، ص   3
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ومع ذلك فإن للشركاء جمال واسع يف حتديد كل شروط الشركة بداية  ،1املعنوية يف شركة احملاصة
ذلك دون اإلخالل ببعض و ،ها وانتهائهاا وصوال لطريقة استغالل نشاطها وسريمن حتديد موضوعه

  .2األحكام القانونية اليت جاء هبا املشرع واملتعلقة هبذه الشركة
إضافة للقواعد املتعلقة باألهلية فبالنسبة للشركاء يف العالقة الداخلية ببعضهم جيب أن 

نيها يتمتعوا بأهلية االلتزام حسب القواعد العامة، أما يف عالقتهم بالغري يف حالة ظهور الشركة لدائ
 ،موضوعها جتاريا فإنه البد أن يكون للشركاء األهلية التجارية ملمارسة العمل التجاري عندما يكون

هلذه الشركة مما جيعل الغري يف مواجهة الشركاء فيها، كما مينع يف  وذلك النعدام الشخصية املعنوية
كة فضال عن كل شخص هذه احلالة على املسري القاصر غري املرشد من أن يقوم بإدارة هذه الشر

  .3ممنوع من ممارسة التجارة
نوني معني حللها حيث ترك املشرع بب قاأما بالنسبة ألسباب حل هذه الشركة فال يوجد س 

يف أي مرحلة على أن يكون ذلك مسألة إهنائها إلرادة الشركاء، وعليه يتم إهناؤها من قبل الشركاء 
  .4ويف وقت الئق حبسن نية

شخصيتها املعنوية فإهنا ال ذه الشركة فإهنا مادامت منعدمة بالنسبة هل أما مسألة التقاضي
أو على الشريك الذي تعامل بامسه  ،شخصيا الدعوى على املدير دانيهامتلك حق التقاضي، فريفع 

  بامسه الشخصي وليس باسم الشركة. الشخصي جتاه الغري باعتبار أن املدير يظهر للغري
يف أغلب  مسترتا نظرا لكونهى على الشريك إال يف حالة ظهوره كما ال ميكن للغري رفع دعو

ذه الشركة جبميع وسائل كل ما يتعلق هب وجيوز للغري هنا اثبات ،5ال يعلم الغري بوجودهف االحيان
بالنسبة لشركة احملاصة املدنية إذا تعلق النزاع  الكنه مقيد ،فيكون مبدأ حرية االثبات مطلقا االثبات

                                                           
1 PH. Merles, op.cit., p 783. 

  : " بتفق الشركاء على موضوع الفائدة أو شكلها أو نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة."3مكرر  795المادة   2
3 PH. Merles, op.cit., p 783. 
4 Le Lamy des sociétés commerciales, p 2297. 
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ذلك أن إلثبات الصفة التجارية يف معامالت هذه الشركة جيب اثبات احرتافها  ،مدنيةمبعامالت 
     .1ملرة واحدة التجاري ال يكفي القيام بالعملفللنشاط التجاري 

   
 .مسؤولية الشركاء واملسريين جتاه الغري يف شركة احملاصة الثاني:الفرع 

عن التزامات الشركة جتاه الغري إال يف  يف شركة احملاصة ال تقوم املسؤولية الشخصية للشركاء
وال  مينحهم صفة الشريك جتاه الدائنني،هو الذي ذا التعامل ألن هت ،حالة ظهورهم وتعاملهم مع الغري

أو عن  ،كةتعترب هذه املسؤولية الشخصية جزاء يرتتب عن خمالفة قواعد اإلشهار القانوني للشر
خرق القواعد اإلجرائية الشكلية اليت جاء هبا املشرع محاية للغري نظرا لعدم خضوع هذه الشركة 
هلذه القواعد الشكلية، إمنا استتار هذه الشركة هو الذي يفرض هذه املسؤولية الشخصية لكل من 

قة الغري هبا نظرا لعدم ، إن غياب الشخصية املعنوية هلذه الشركة يأثر يف عال2ظهر للغري وتعامل معه
أو بعضهم أو جيعلهم يتعاملون مع مدير علمه بوجودها مما جيعل الدائنني يواجهون أحد الشركاء 

  .الشركة
أو الشريك الذي  ،هذا ما يرتب املسؤولية الشخصية ملن تعامل مع الغري وحتى لو قام املسري

لهم ملتزمني جتاه الغري إذا مت ذلك دون ظهر للغري بالكشف عن أمساء الشركاء اآلخرين فإنه ال جيع
  وعليه فإن املسؤولية جتاه الغري تتحدد حبسب األشخاص املتعاقدين مع الغري. ،3موافقتهم

غالبا ما يتفق الشركاء يف شركة احملاصة على اختيار أحدهم ليقوم بأعمال اإلدارة نيابة 
 صة حينها كأنه يتعاقد حلساب نفسهر احملافيبدو مدي ،خصي حلساب باقي الشركاءعنهم بامسه الش

مع أنه ينقل آثار التعاقد إىل باقي الشركاء، كما قد يتفق الشركاء أن يقوموا جبميع أعمال اإلدارة 
فيلتزمون كلهم جتاه الغري دون انفراد أحدهم باملسؤولية، فتكون مسؤولية الشركاء يف هذه احلالة 

                                                           
  .330مرجع السابق، ص أحمد محرز، ال 1

2  D. Veaux, op.cit, p 131. 
  من ق.ت. 4مكرر  795المادة   3
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ال يقوم هذا التضامن يف عالقتهم ببعضهم جتاه الغري، و تضامنية قائمة على أساس التضامن املفرتض
  .1بينهم وبني الشركة النعدام الشخصية املعنوية هلذه األخرية

كما قد يتفق الشركاء فيما بينهم على أن خيصص لكل شريك جزء من أعمال الشركة، كأن  
تم اقتسام وي ،الستغاللكل منهم حساب نتائج ا يتم االتفاق أن يقوم كل شريك بإدارة حصته ثم يقدم

ما نتج عنه من أرباح وخسائر فيكون كل شريك مستقل يف تعامله مع الغري وملزم جتاهه التزام شخصي 
  .2ثم ينقل آثار التعامل الشخصي لباقي الشركاء وفقا لالتفاق

يكون ممثل شركة احملاصة جتاه الغري هو املدير الذي عينه الشركاء فيكون التعامل  ميكن ان
ممثل الشركة هو وحده املسؤول جتاه الغري دون  هنا يكونف ،شخصي يربمه املسري حلساب نفسه

الشركة أو الشركاء حيث ال تظهر شخصية الشركة، كما ال يستطيع الرجوع على الشركاء ألهنم من 
   العقد.مل يكونوا طرفا يف الغري ولو 

يف  ومبا أن املدير يتعامل مع الغري بامسه الشخصي فال اعتبار لتحديد سلطة املدير جتاه الغري
 ،من يتعامل معه يهتم باالطالع على السلطات الغري فال ،هذه الشركة نظرا لعدم علم الغري بوجودها

يف العالقة اليت  كأنه يتعامل حلساب نفسه حيث ال حتدد سلطاته إال لمدير كل السلطاتلفيكون 
ملصلحة الشركة ويف نطاق موضوعها تعاقداته  على ان تكون جيب أن حيرصلذلك   ،3تربطه بالشركاء

ذلك يكتسب املدير صفة التاجر وتشرتط فمن اجل  كل الشروط املتفق عليها، كما حيرص على 
  اخلاص عمال بنظرية الظاهر. مل تكن تعامالته حلساهبمية التجارية ولو فيه األهل

يرتتب على ذلك أنه يف حالة تعدد مسريي الشركة احملاصة وقيامهم بأخطاء مشرتكة خيضعون 
غري الظاهر كان له تأثري كبري على سري  ملسؤولية تضامنية جتاه الغري، وإذا ثبت أن املسري احملاص

كن أن ميو ،يكون مسؤوال باعتباره مسريا فعلياا وتسبب يف أضرار للغري وللشركة الشركة وإدارهت

                                                           
  .247، ص 1999القانون التجاري، شركات األشخاص، دار المطبوعات الجامعية، مصر  علي البارودي،  1
  .415سميحة قيلوبي، المرجع السابق، ص   2

3 M. H. Monserié, op.cit, p 290.  
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خيضع لإلفالس عند تسببه يف توقف الشركة عن الدفع خاصة عندما يقوم القاضي باعتبار الشركة 
  .1فعلية

تتحدد عالقة هذه الشركة واملسؤولية فيها جتاه الغري ممن تعامل معها خباصيتني أساسيتني، 
 تتمثل يف عنصر استتار هذه الشركة واليت يلجأ القاضي فيها عادة لتطبيق أحكام الشركة األوىل
أما العنصر اآلخر فيتمثل يف النظام القانوني الذي  يف حالة تعذر اثبات وجود شركة حماصة، الفعلية

 قد يقدم الشريك حصتهف ،مت حتديده للحصص املقدمة من طرف الشركاء واليت تتخذ صور خمتلفة
 تفليسة وهنا بإمكان الشريك اسرتدادها من،للمدير من أجل استغالهلا على أن يبقى مالكا هلا 

حيث ال ميكنه االحتجاج بوجود ذمة الشركة النعدامها  ،شخصيا حالة إفالسهاملدير وال يسرتدها يف 
ا وجيوز للدائنني وهنا ال ميكن للشريك أن ميتلكه ،ني الشركاءصص ماال شائعا بجتاه الغري، أو تكون احل

كما ميكن أن تنتقل امللكية للمدير  ،التنفيذ عليها باعتبارها أموال املدين املتعامل معهم يف املال الشائع
أموال املدير لكن اخلطورة بالنسبة  الذي مينع عليه استغالهلا ملصلحته فيكون للدائنني حق التنفيذ على

  .2لدائين الشركة أهنم يتزامحون مع الدائنني الشخصيني للمدير يف هذه احلالة
 ،تظهر أمهية التزام الشركاء يف شركة احملاصة بتقديم حصة لالشرتاك يف هذه الشركةمن هنا 

م قيام ويف حالة عد ،ديم حصصفإن الطبيعة القانونية اخلاصة هلذه الشركة ال تعين غياب االلتزام بتق
ن الشركة باطلة بطالن مطلق، لذلك فإنه من الضروري أن تكون هذه الشركاء هبذا االلتزام تكو

حقيقية ال صورية ويف حالة اثبات هذه الصورية ميكن للغري مقاضاة املدير نظرا ملسؤولية احلصص 
  .3والرجوع على الشركاء بدعوى مباشرة  املدير جتاههم

كن للدائنني رفع دعوى اإلثراء بال سبب على الشركاء ملطالبتهم برد ما عاد عليهم كما مي 
ي لقيام مسؤولية الشريك الذي مل يتعامل مع الغري القول بأنه من منفعة على حساب الدائنني، وال يكف

                                                           
  . 331عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   1

2 M. H. Monserié, op.cit, p 291. 
3 Le Lamy des sociétés commerciales, op, cit, 2297. 
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شريك يف شركة حماصة دون وجود اثبات يدل على اتفاق الشركاء أو إقرار من الشريك باالشرتاك 
  .1 التعاقديف

يف حالة تعذر اثبات املسؤولية الشخصية للشركاء يكون املسري وحده املسؤول جتاه الغري  
ويلتزم جتاه الدائنني حتى بالنسبة لتصرفاته اليت ال تعترب من قبيل  ،عن كل تصرفاته عقديا وتقصرييا

مسؤولية الشركة عن أعمال ممثليها جتاه الغري  ركة التجارية وذلك لعدم إمكانية إثارةأخطاء تسيري الش
  .2عنويةنظرا النعدام شخصيتها امل
جيوز تأسيس شركة حماصة بني شخصني طبيعيني أو أكثر،  1مكرر  795من خالل املادة 
بالنظر لنص املادة  يف الشركة، لكنكشريك وجود شخص معنوي  إلمكانيةفلم يقم املشرع باإلشارة 

والذي منح فيه املشرع للشركاء مطلق احلرية يف حتديد كيفية استغالل  3من ق. ت 3مكرر  795
شركة  بأعمال اإلدارة يف شريكا او قائما امعنوي اأن جند شخصميكن  ،وحتديد طريقة سري الشركة

هلذه الشركة ويلتزم  فيظهر للغري ويتعامل معهم بامسه التجاري الذي اكتسبه قبل االنضمام احملاصة،
جتاه الغري حبسب  ة هذا الشخص املعنويتتحدد مسؤولي ، والشركاء مواجهة الغري دون باقي يف

ذا الشخص لغري على علم مسبق مبدى مسؤولية هألن ا ،شكله القانوني ومسؤولية الشركاء فيه
الشخص الطبيعي عند تعامله مع الغري حيث يسأل من غري  ، على عكس الشريك أو املديراملعنوي

حتى ولو كان متفقا على حتديد مسؤوليته مع باقي الشركاء، على أن يرجع  ، كل أموالهحتديد يف
  .4باعتباره ممثال هلمعليهم مبا دفعه 

اخلاصة بشركات األشخاص، فإهنا ال ختضع  والألسباب العامة احملاصة شركة  عند انتهاء
مع أن  ،وإجراءات التصفية النتيجة لقواعدفهي ال ختضع ب ،للتصفية مثل باقي الشركات التجارية

                                                           
  .332عبد الحميد شواربي، المرجع السابق، ص   1

2 Ph. Merles, op.cit, p 792. 
نسبتها وعلى شروط  لى موضوع الفائدة أو شكلها أومن ق.ت: " يتفق الشركاء بكل حرية ع 3مكرر  795المادة   3

  شركة المحاصة" .
  .316سميحة القيلوبي، المرجع السابق، ص   4
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القضاء الفرنسي ألزم هذه الشركة بالقيام باإلعالن عن حالة دخوهلا يف مرحلة التصفية من أجل أن 
  .1يعلم الغري بذلك

فإن عجز الشركة عن تسديد ديوهنا ال ينتج عنه تصفية أمواهلا وال خضوعها لإلفالس ألهنا 
شركاء فيتم تصفية احلسابات بني الشركاء، وتطبق يف ال متلك أموال أو موجودات مستقلة عن ذمة ال

هذه احلالة أحكام شركة التضامن بالنسبة للتصفية االتفاقية، وذلك بعد تسديد كل ديون الشركة 
الطريقة املتفق جتاه الغري فيتم تقسيم الديون على الشركاء كل حبسب حصته املقدمة أو حبسب 

رتدها ألهنا ملك له، أما إذا كانت عبارة عن حمل جتاري . إذا كانت حصة الشريك عينية يس2عليها
  فإن تقدير قيمته تكون حبسب ما مت االتفاق عليه بني الشركاء.

ويف حالة مواصلة استغالل هذه الشركة أثناء قسمة أمواهلا ميكن اعتبارها حينها شركة 
   .3فعلية خاصة إذا متكن الغري من اثبات نية االشرتاك

وظهور عنصر نية املشاركة  ،ركة خفاؤها ومت اإلفصاح عنها بالطرق القانونيةأما إذا فقدت الش
لدى الشركاء فتنقلب هذه الشركة بقوة القانون إىل شركة تتمتع بالشخصية املعنوية، وغالبا ما تتخذ 
شكل شركة تضامن عند استفائها للشروط الشكلية واملوضوعية الالزمة، وممكن أن تكون شركة 

تفائها لكل الشروط املقررة قانونا، فيعود للقاضي تكييف نظامها القانوني ة عدم اسفعلية يف حال
، خاصة أن أكثر العوامل اليت جتذب األشخاص هلذه 4واخضاعها للشكل القانوني املناسب هلا

استغالل نشاط  الشركة هو عدم اخضاعها إلجراءات التأسيس خاصة يف رغبة املستثمرين يف
حيث ميكن أن يتم البدء يف النشاط واالنتهاء منه قبل استكمال الشركة  ،جتاري ملدة حمدودة

          .5إلجراءات تأسيسها، وهذا أكثر ما جيعلها تقرتب من مفهوم الشركة الفعلية

                                                           
1 Paul. Le cannu, Note sous,Cass.com, 13 mars 2001, Joly soc, 2001, op, cit, p 
919. 
2 J. M. Moulin, op.cit, p 238. 
3 Ph. Merles, op.cit., p 796. 

  .167المصري، المرجع السابق، ص مصطفى  4
5 Le Lamy des sociétés commerciales, op, cit, p 2296. 
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عترب انتشارا، حيث ي الوقت احلايل أكثر الشركات احملدودة يف املسؤوليةتعترب الشركة ذات 
وال يرجع ذلك ملسؤولية الشركاء  ،قانون من أكثر األنظمة القانونية اليت جتذب املتعاملنيشكلها ال

شركاء ذو مسؤولية حمدودة، بل يرجع للكثري ا ليست الشركة الوحيدة اليت تضم احملدودة فقط ألهن
ال يف هذه الشركة فعلى عكس شركات األشخاص فإنه ال جم ،ةاملزايا اليت تتمتع هبا هذه الشركمن 

للمسؤولية الشخصية للشركاء عن ديون الشركة يف أمواهلم اخلاصة، كما أهنا تتميز ببساطة سريها 
  .1وإدارهتا
جييز هلا أن تنشئ  مة حبد أدنى لرأس املال مماغري ملز مؤخرا ا أصبحت هذه الشركةكم 

كما أجاز  ،2وبذلك أصبحت أسهل شركة واألبسط من حيث إجراءات تأسيسها ،واحد بدينار
املشرع على أن تكون تقدمة الشريك يف الشركة عبارة عن حصة من عمل، كما ميكن أن تضم هذه 

مؤسسة الشركة شخصا واحدا ويتم تأسيسها عن طريق شخص طبيعي أو معنوي فتكون حينها 
هذه  للنظام القانوني وإلجراءات تأسيسفتسهيال أكثر  ذات مسؤولية حمدودة ذات شخص واحد،

الشركاء يف لتزامات ق شريك وحيد خيضع لنفس االشركة مسح املشرع أن تنشئ شركة عن طري
باستثناء ما يتنافى مع الطبيعة القانونية للمؤسسة ذات املسؤولية  الشركة ذات املسؤولية احملدودة
  .3احملدودة ذات الشخص الواحد

ذه التسهيالت اليت جاء هبا املشرع هلذه الشركة كان من الضروري وضع توازن بني نظرا هل
هذه األحكام وبني مصاحل دائين الشركة من أجل ذلك جاء املشرع بقواعد وآليات قانونية مهمة تتعلق 

وذلك لتجنيب الغري املشاكل اليت تنشأ أثناء  ،ة منذ تأسيسهاماية الغري املتعامل مع هذه الشركحب
  .4عملية التأسيس واليت تلحق األضرار بالدائنني حتى أثناء مباشرهتا لنشاطها

                                                           
1 B. Dondero, op,cit, p 335. 

  سبتمبر والمتضمن القانون التجاري. 26المؤرخ في  20-15من ق.ت المعدلة بالقانون رقم  566المادة   2
  من ق.ت. 1مكرر  590المادة   3
  .80الغير والشركة ذات المسؤولية المحدودة، المرجع السابق، ص محمد حميدي، حقوق   4
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أما كان نتيجة ذلك أن مسؤولية الشريك احملدودة يف هذه الشركة تعرف عدة استثناءات،  
الشركة ذات املسؤولية احملدودة ذات الشخص الواحد فإن الفصل بني ذمة الشريك املالية يف  يف

، من لغرياألمر الذي يرتب آثار متميزة على حقوق ا ،املالية الشخصية صعب حتقيقهالشركة وذمته 
 الستثناءات الواردة على املسؤولية احملدودة للشريك يف الشركة ذات املسؤولية احملدودةلثم سنتطرق 

أثر استقاللية الذمة املالية للشريك الوحيد عن ذمة املؤسسة ذات الشخص (فرع اول)، ثم لتحديد 
 (فرع ثاني). الواحد ذات املسؤولية احملدودة على حقوق الغري

 
على املسؤولية احملدودة للشريك يف الشركة ذات املسؤولية  الواردة األول: االستثناءاتالفرع 

 احملدودة.
ال يتحمل الشريك يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة اخلسائر إال يف حدود ما قدمه من 

لكن تعرف هذه املسؤولية احملدودة  ،من القانون التجاري 564ه املادة حصص، هذا ما قضت ب
ع آليات خاصة التأسيس اليت اهتم هبا املشرع بوضبداية خمالفة قواعد يف الاستثناءات مهمة تشمل 

أن ال يتم تأسيس هذه الشركة إال الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكالء، وأكد اكد حلماية الغري، حيث 
أي  1الشريك تتعلق بإبرام عقد تأسيس الشركةوجود وكالة خاصة صادرة من املشرع على ضرورة 

مل جيز املشرع قيام الشريك بتوكيل شخص مبوجب وكالة عامة ليقوم بإبرام العقد التأسيسي للشركة 
  .ذات املسؤولية احملدودة

، 2وكيل إال تنفيذ العقود والقيام بأعمال اإلدارةلل ال ختول الوكالة العامةخالل القواعد العامة من 
أشار لبعض التصرفات القانونية اليت  املدني للوكالةمن القانون  574املادة عندما تطرق املشرع يف  و

                                                           
  من ق.ت 565المادة   1
من ق.م التي استبعدت الوكيل من القيام بكل تصرف قانوني ال يتعلق بتنفيذ وإدارة أعمال  572يتضح من المادة   2

  الموكل من مجال الوكالة العامة.
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و الصلح و اإلقرار، ومل يذكر املشرع عملية  صة واملتمثلة يف البيع والتربعأخضعها املشرع لوكالة خا
  .1تأسيس الشركة ضمن تلك التصرفات 

ة لوكالة عامة عملية تأسيس الشركة ال تعترب من التصرفات اخلاضع ألمهيةومع ذلك ونظرا 
 ،2وكالة العامةاالعمال اخلاضعة لل من ذات املسؤولية احملدودة استبعد املشرع تأسيس الشركة بعد ان

لية برام عقد تأسيس الشركة ذات املسؤوال ميكن للشريك أن يوكل غريه إلنه ومن هنا ميكننا أن نقول أ
، وهو نفس موقف املشرع الفرنسي من تأسيس الشركة ذات كالة خاصةمبوجب وإال احملدودة 

  .3املسؤولية احملدودة
" ومن قواعد التأسيس اليت شدد عليها املشرع ادراج عبارة "شركة ذات مسؤولية حمدودة

يف عنوان الشركة إىل جانب اسم واحد من أمساء الشركاء أو أكثر، ولعل إجازة اإلشارة ألمساء 
الشركاء يف عنوان الشركة هو سبب تأكيد املشرع على ضرورة ظهور عبارة " ش.ذ.م.م" إلزالة 
أي لبس قد يتعرض له الغري بشأن طبيعة الشركة وخاصة مسؤولية الشركاء فيها، ألن سبب إدراج 

مسؤولون بصفة شخصية وتضامنية، أمساء الشركاء يف عنوان الشركة هو إلعالم الغري بوجود شركاء 
  .4من أجل ذلك فإن هذه العبارة مهمة وضرورية بالنسبة لعنوان الشركة وكل الوثائق الصادرة عنها

 5إىل جانب بطالن إجراءات التأسيس الذي قرره املشرع كجزاء عند خمالفة هذه األحكام
حيث مل يكتف بإبطال إجراءات التأسيس بل جعل الشركاء مسؤولون  ا،جزاء آخراملشرع ر قر

تضامنيا جتاه الغري محاية له من أي غلط قد يقع فيه نتيجة إلمهال الشركة إلجراءات التأسيس 
  .6خاصة يف حالة قيام الشركة بإبرام تعهدات عن طريق مؤسسيها ،القانونية

                                                           
من ق.م : " ال بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال اإلدارة السيما في البيع والرهن  574تنص المادة   1

  والتبرع والصلح واإلقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء".
ها لنوع معين من من ق.م وهي تلك الوكالة التي ال يتم التخصيص في 573وردت "الوكالة العامة" في المادة   2

  األعمال القانونية فتكون صحيحة حتى ولو لم يعين العمل على وجه التخصيص.
3 Art n 323-06 du c. c. f « Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de 
la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial ».  

  .629اني دويدار، المرجع السابق، ص ه  4
  من ق.ت. 548المادة   5
يقوم المؤسس بمجموعة من األعمال المادية والقانونية الالزمة لتأسيس الشركة ويكتسب صفة المؤسس في الشركة   6

  ذات المسؤولية المحدودة كل الشركاء األوائل الذين وقعوا على قانونها األساسي.
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الشركة يف مأمن من األخطار الناجتة عن عملية  ويكون دائنمن خالل هذا احلكم القانوني 
تأسيس الشركة واليت تلحق أضرار بالغري، حيث أن املسؤولية املطلقة اليت نص عليها املشرع يف 

 التعهدات اليت تنشأ خالل تلك وكل ،ري تتعلق مبرحلة تأسيس الشركةمن القانون التجا 549املادة 
  ة يف حالة امهال إجراءات التأسيس.خاص الفرتة

 العينية أثناءاية خاصة لدائين هذه الشركة واملتعلقة بالتقدمات قرر املشرع محإضافة لذلك 
حيث ألزم الشركاء بوضع القيمة احلقيقية حلصصهم العينية  ،إنشاء الشركة ذات املسؤولية احملدودة

من القانون التجاري اليت ألزمت هذه  601تضح من املادة ي، هذا ما  1بالطريقة اليت حيددها القانون
الشركة يف حالة وجود حصص عينية أن يتم تعيني مندوب واحد أو أكثر للحصص بقرار قضائي 
بناء على طلب املؤسسني أو أحدهم، أي أن إدخال حصة عينية للشركة ال يتم إال عن طريق 

  .قية حتت مسؤوليتهاحلقييقوم بتقديرها وفقا لقيمتها  ،2خبري
الشركة الذي ميثل ضمانا  محاية لرأس مال احلصص العينية هلذا االلتزام مندوباخضع املشرع 

أن احلصة حقيقية غري مثقلة بأعباء تنقص من قيمتها نيها ولكي يتأكد مندوب احلصص من عاما لدائ
، وهذا جتنبا لتقديم حصة صورية، كمحل جتاري خصومه أكرب من أصوله ،أو تستغرق قيمتها بالكامل

صة العينية أن يقدمها شخص غري مالك هلا، أو يقوم مالكها ببيعها قبل تقدميها للشركة، وال تعترب احلك
  . 3ن قيمة املال املقدم هو الذي ميثل احلصة املقدمة يف الشركةاملرهونة حصة صورية ال

كثريا يف شركات حتدث هذه الصورية ومهية رأس مال الشركة  حالة ع الصورية بقصد إخفاءتق
ق تقدير مبالغ فيه للحصص ممكن أن تكون الومهية مطلقة أو عن طري ،الكثري من الصور تخذوتاألموال 
تكون صادرة من شخص ليست له نية االشرتاك يف الشركة، كأن يكون الشخص املعني  وا العينية،

                                                           
1 J. Mestre, M.E. Pancrazi , Droit commercial , 26eme éd, L.G.D.J, France,2007, p 
318.  

يعين مندوب الحصص من طرف المحكمة من بين الخبراء المعتمدين، والذي يقوم بإعداد تقرير عن تقدير   2
  .ق.ت 568، هذا ما جاء في المادة الحصص العينية ملحق بالقانون األساسي

  .502محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص   3
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مع انه مل يقدم أي حصة  أو يكون موجودا وتقع اإلشارة إىل أنه قدم حصة حقيقية ،ومهي غري موجود
  .1يف الشركة

ود مبالغة فإذا تبني أن احلصص العينية املقدرة أثناء تأسيس الشركة خمالفة حلقيقتها نظرا لوج
 نيي مسؤول يكون كل الشركاء الذين قاموا باالشرتاك يف هذا التقدير الصوريف التقدير فحماية للغري
وهي ختتلف متاما عن املسؤولية  ،2جوازيةون هذه املسؤولية وجوبية وليست تضامنيا جتاه الغري وتك

اليت قررها املشرع يف شركة املسامهة يف حالة وجود التقدير الصوري للحصص العينية حيث تكون 
  .3جوازيةاملسؤولية 

أن بطالن الشركة يف حالة وجود ال بد من اإلشارة هنا ملوقف القضاء الفرنسي الذي قرر 
   .4الصورية يؤدي إىل قيام مسؤولية املؤسسني

من القانون التجاري فإن التشديد ملسؤولية الشركاء ال تقع إال يف حالة  568من خالل املادة 
املبالغة يف تقدير احلصة العينية وإهنا ال تشمل وال متتد حلاالت أخرى، هذا ما جيعل هذه احلماية 

وحدود هذه  ،بصفة واضحة خاصة طريقة خمالفة التقدير الصحيححيث مل يرد هذا احلكم ناقصة 
  .5حالة املبالغة يف التقدير عن احلالة الصورية التامة نظرا الختالفاملبالغة أو الصورية 

وجعل الشركاء  ،هذا ما تداركه املشرع الفرنسي عندما حدد حاالت خمالفة هذه األحكام
املصرح هبا أثناء تأسيس الشركة بالتضامن يف حالة غياب خبري احلصص  مسؤولون عن القيمة

  .6ا اخلبريالفة الشركاء للقيمة اليت صرح هبويف حالة خم ،العينية

                                                           
1 M. Dagot « La simulation en droit privé », L.G.D.J, France,1965, p 80. 
2 F. Lemenier, op.cit, p 93. 

  من ق.ت في فقرتها الثانية. 21مكرر  715المادة   3
4 Cass. Civ, 20 Janvier 1975, Bull, civ.26 fev, 1981, Rev .soc, p 839. 
5 M. Dagot, op.cit, p 80. 
6 Art 223-9 du c . c . f : « Lorsqu’il n’y a pas eu le commissaire aux apports ou 
lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux 
apports les associés sont solidairement responsable pendant cinq ans, a l’égard 
des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la 
société  »  
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أن هذه املسؤولية املشددة للشركاء تفقد مربرها يف حال تدخل  "Ripert"ويرى الفقيه 
مندوب احلصص العينية، ألنه يف حالة تدخله ال مسؤولية على الشريك إال عند خمالفة هذا األخري 

  .1ما قرره مندوب احلصص وقام بتصريح مبالغ فيه يف العقد األساسي للشركة
امنية جزاء مرتتب عن إمهال االستعانة لذلك جعل املشرع الفرنسي هذه املسؤولية التض

ء التصريح الذي وعن التقدير املبالغ فيه للحصص وخاصة عند خمالفة الشركا ،خببري احلصص العينية
 .قدمه مندوب احلصص

أي املبالغ فيه  عند التقدير غري الصحيحتقوم  جعل هذه املسؤوليةاملشرع اجلزائري  غري ان
حتى ولو مل يتم  ،ومبفهوم املخالفة يف حالة التقدير الصحيح ال مسؤولية على الشركاء ،هلذه احلصص

ؤولية مبدة مخس سنوات من تاريخ تأسيس ، وحددت مدة هذه املس2االستعانة خببري احلصص العينية
  الشركة.

 يفهم من هذه املسؤولية امللقاة على عاتق الشركاء أهنا مسؤولية قائمة على أساس اإلخالل
حيث ال  ،بالتزام قانوني فيفرض املشرع هذا الضمان كجزاء ليضمن لدائين الشركة سالمة رأس املال

قانون جتاري املسؤولية العقدية أو التقصريية، وال تربء  568تعين عبارة املسؤولية الواردة يف املادة 
  .3تقدير احلصة العينيةذمة الشركاء من هذا االلتزام إال إذا أثبتوا عدم علمهم بتلك املبالغة يف 

للمشرتي  ائعقرر املشرع هذه املسؤولية وجعلها مبثابة ضمان مثل الضمان الذي يقدمه الب
الضمان  ويظل هذا، 4يف مواجهة الشركة العينية مبثابة ضامن هلذه احلصة فجعل املشرع مقدم احلصة

قائما رغم التنازل عن احلصة، وإذا دفع أحد الشركاء الفرق ميكنه الرجوع مبا دفعه على مقدم احلصة 
ويف حالة عجز هذا األخري يرجع الشريك الذي وفى على هذا باقي الشركاء كل بقدر حصته يف 

  .5رأس مال الشركة
                                                           

1 Ripert, R. Roblot, op.cit, p 186. 
من ق.ت: " يكون الشركاء مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه الغير عن القيمة المقدرة  568المادة   2

  للحصص العينية التي قدموها عند تأسيس الشركة".
  . 366مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص   3

4 F. Lemenier, op.cit, p 104. 
  . 366مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 5
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اء أصحاب احلصص العينية شركال فهم فقطأما بالنسبة لألشخاص اخلاضعني هلذه املسؤولية 
احلصص العينية ومندوبو  ومثل مندوب ،رغم أن جمال هذه املخالفة ميكن أن ميتد للعديد من األطراف

احلسابات واملسريين، إضافة لباقي الشركاء الذين وافقوا على التصريح املبالغ فيه الذي قدمه 
النسبة ألوائل الشركاء الذين قاموا إال ب حبسب ما جاء به املشرع فلم ميتد هذا االلتزام،1أحدهم
حيث مل يشر املشرع خلبري احلصص ، أو الذين قاموا بتقديم حصص عينية أثناء التأسيس  ،بالعملية

أو للمسري وبالتايل ال ميكن أن يسأل باقي الشركاء الذين ال عالقة هلم هبذه العملية كالشركاء الذين 
  انضموا الحقا للشركة بعد تأسيسها.

الشركاء الذين مل يشاركوا يف عملية التقدير الصوري  يستثنى من جمال هذه املسؤوليةكما  
على عكس ما فعله عندما قرر مسؤولية كل الشركاء واملسريين يف  ،بينهم املشرع لم مييزفاملبالغ فيه 

حيث وسع املشرع  ،حالة زيادة رأس مال الشركة ذات املسؤولية احملدودة عن طريق حصص عينية
د تأسيس لكن يف حالة الزيادة فقط أي بع ،اءفقط على الشرك اليت ال تقتصرال هذه املسؤولية جم

  .2الشركة ومزاولتها لنشاطها
تقرير هذه املسؤولية املشددة يف حالة املبالغة يف تقدير احلصة العينية عند   إن ميكننا أن نقول

 ولفعالية لكنه يكون أكثر  ،التأسيس اجراء يف غاية األمهية من أجل محاية الضمان العام للدائنني
ه خاصة املسريين والشركاء الذين ثبت علمهم بذلك املبالغة يف التقدير ألن ،3جماله لكل األطرافامتد 

يف التقدير ملا  على املبالغة توقع منهم عند علمهم هو االعرتاضمن املفروض أن السلوك املعتاد امل
ن علمهم يعترب خطأ يرتب مسؤوليتهم جتاه اوحلقوقهم يف األرباح احملققة، و تشكله من ضرر للشركة

  .4الغري

                                                           
  638دويدار، المرجع السابق، ص  هاني 1
من ق.ت: " إذا تحققت الزيادة بصفة كلية أو جزئية بتقدمات عينية تطبق أحكام الفقرة األولى من المادة  574المادة   2

يكون مديرو الشركة واألشخاص الذين اكتتبوا بزيادة رأس المال مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه  568
  ات العينية".الغير بقيمة التقدم

لم يمدد المشرع الفرنسي مجال هذه المسؤولية للشركاء المنضمين للشركة أو للمسيرين، فلم تشمل إال مؤسسي   3
  الفرنسي. من القانون التجاري 9-223الشركة بحسب المادة 

  .638هاني الدويدار، المرجع السابق، ص   4
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فإنه بإمكان القاضي التقدير الصوري رغم عدم تفطن املشرع هلذه األطراف املشاركة يف هذا 
نظرا لقيام هؤالء املؤسسني بعملية التأسيس مبساعدة  ،املفرتضة إخضاعهم للمسؤولية التضامنية

فيكون اخلطأ مشرتكا مرتبا ملسؤولية مشرتكة وتضامنية مفرتضة  ،املسريين ومندوبي احلصص العينية
  . 1للغري الذي يستند على رأس مال الشركة كضمانمحاية 

األثر القانوني على الشركاء الذين شاركوا يف عملية التقدير املبالغ فيه ثم تنازلوا ويطبق نفس 
عن حصصهم فيمكن إخضاعهم للمسؤولية التضامنية، ويتم تقدير تلك املبالغة يوم تأسيس الشركة 
فال أثر الخنفاض أو ارتفاع قيمتها يوم املطالبة هبذا الضمان الذي ال يغطي خطر اخنفاض قيمة 

، هذا ويتحمل الشركاء هذا االلتزام يف أي مرحلة خاصة بعد عجز الشركة وتوقفها عن دفع 2ةاحلص
فيسأل الشركاء عن ديون الشركة تأسيسا على اخلطأ املرتكب واملتمثل يف املبالغة يف تقدير  ،ديوهنا

  احلصة العينية والذي يعتربه خمالفة لنص قانوني.
إن تأسيس هذه املسؤولية على اخلطأ ال يوفر احلماية الالزمة للغري ألنه جيعل الدائن أمام 

واثبات التصرف املخالف للقاعدة القانونية الذي  ،إشكالية اثبات العالقة السببية بني اخلطأ والضرر
  .3طأ غري مباشراخليكون  عندماأدى لوقوع الشركة يف حالة التوقف عن الدفع خاصة 

أن يتم تأسيس هذه املسؤولية بالنظر هلدفها  "Merles"أجل ذلك فضل الفقيه الفرنسي  من 
وهو التزام قانوني متميز عن فكرة اخلطأ وألن تأسيس هذا االلتزام على قاعدة الضمان  ،وهو الضمان

املبالغ يسمح للغري بأن يرجع على الشركاء املشاركني يف التقدير كما  ،يسمح بتطبيقه على كل الشركاء
ا كلهم بعد تسديد الفرق بالرجوع وحتى الشركاء اجلدد املنضمني الحقا للشركة على أن يقومو ،فيه

  .4على مالك احلصة العينية

                                                           
لمدنيين بداعي المصلحة المشتركة في الدين أساسها القانوني تقوم هذه المسؤولية على قاعدة مشروطة ضمنا بين ا  1

  عقد الشركة.
2 PH. Merles, op.cit., p 216. 
3 G. Ripert, R. Roblot, op.cit, p 187. 
4 PH. Merles, op.cit, p 216. 
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هتدف هذه املسؤولية امللقاة على عاتق الشركاء إلعادة الفرق بني القيمة احلقيقية للحصة 
ألن االلتزام الواقع على الشركاء حسب املادة  ،العينية والقيمة املصرح هبا وإرجاعها لضمان الدائنني

  .1هو ضمان قيمة احلصة العينية فقط أي ضمان الزيادة على سبيل التضامن 568
مقدم احلصة ألن مركزهم عند قيام الشركاء بتسديد قيمة احلصة العينية ميكنهم الرجوع على 

اء بااللتزام بالضمان يقسم حينها ويف حالة عجز مقدم احلصة عن الوف ،الكفيل املتضامن يطابق مركز
  .2كل الشركاء، ويتم االستناد من أجل حصول هذا التقسيم على حصة كل شريك

مل يقرر املشرع أي حكم خيص ناقص األهلية يف هذه الشركة والذي مل مينعه املشرع من أن 
خاصة أن مسؤوليته يف هذه الشركة حمدودة وال يكسبه  ،يشرتك فيها بعد حصوله على اإلذن

االنضمام إليها صفة التاجر، لكن تقرير املسؤولية التضامنية للشريك يف هذه الشركة عند خمالفته 
املتعلقة باملبالغة يف تقدير احلصص العينية يرتب نتيجة مهمة  املسؤولية وخاصة ،إجراءات التأسيس

لقاصر املرشد أن يشرتك يف هذه الشركة عن طريق تقدميه حلصص عينية واملتمثلة يف عدم إمكانية ا
 يف حالة املبالغة يف تقديرها، فضال عن مسؤولية املشددة يف حالة إفالس حفاظا على أمواله خاصة

  .3الشركة
ء اجلنائي الذي قرره املشرع بالنسبة لكل من زاد للحصص العينية اللجز ال بد من االشارة

يمتها احلقيقية عن طريق الغش، حيث قرر املشرع عقوبة السجن ملدة سنة إىل مخس قيمة تزيد عن ق
  .4ألف دج أو بإحدى هتني العقوبتني 200إىل  20.000وغرامة من  سنوات

  
 

                                                           
  .335محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص   1

2 G. Ripert, R. Roblot, op.cit, p 187. 
عندما قرر المشرع المسؤولية التضامنية في حالة ارتكاب كل من المسيرين والشركاء لتصرفات وأخطاء تؤدي   3

  من ق.ت. 578لتوقف الشركة عن الدفع هذا ما قضت به المادة 
  .من ق.ت 800المادة   4
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للشريك الوحيد عن ذمة املؤسسة ذات الشخص الفرع الثاني: أثر استقاللية الذمة املالية 
 ة احملدودة على حقوق الغري.الواحد ذات املسؤولي

إن إنشاء مؤسسة ذات شخص الواحد ذات املسؤولية احملدودة يهم املؤسسات الفردية اليت 
أو شركة مسامهة جتنبا للتعامل مع الشركاء  ،ات مسؤولية حمدودةال ترغب يف تأسيس شركة ذ

إضافة لعدم خضوع هذه الشركة للكثري من االلتزامات اليت ختضع  ،نزاعاتلل االذين قد يكونوا مصدر
ويقوم  الشريك الوحيد باختاذ القرارات مبفرده حيث يقوم ،هلا الشركات اليت تضم عددا من الشركاء

وختضع هذه الشركة للقواعد الشكلية واملوضوعية املنصوص عليها  ،1باملصادقة على احلسابات
  صراحة مبوجب القانون. ةدعاملستب بالنسبة للشركة ذات املسؤولية احملدودة إال تلك

ورغم ما توفره هذه الشركة من إجيابيات فإن الفصل القانوني بني ذمة الشركة كشخص معنوي 
من  نه يؤدي إلفالت الشريك الوحيدأل ،2به خطورة كبرية على دائين الشريك الوحيد شريكوذمة ال

 فان ،املخول هلم على مجيع أموال املدين التنفيذ على أمواله اخلاصة فيحرم الدائنني من الضمان العام
نح للدائن مي  يف الشركات التجارية ية للشخص املعنوي عن ذمة الشريكمبدأ استقاللية الذمة املال

ما ال  هذا، شريك عند عدم كفاية أموال الشركةعلى حصة ال الدائن يف رجوع يتمثل ضمانا إضافيا
حيث يرتتب عن استقاللية  املؤسسة ذات املسؤولية احملدودة ذات الشخص الواحد،توفره هذه 

ن ملتزمة جتاه أن تتحمل الشركة وحدها نتائج املشروع وتكوالذمة املالية الشخصية للشريك الوحيد 
  .ناشئة عن استغالل النشاط التجاريالغري بكل الديون ال

اد الذمة املالية الشخصية للشريك، األمر الذي هلدف من تكوبن هذه املؤسسة هو إبعاان 
يد حيتاج لتطبيق يصعب حتقيقه عمليا ألن مسألة الفصل بني أموال الشركة وأموال الشريك الوح

وأمهها الفصل التام  ،التام بني شخصية الشريك وشخصية الشركةهلا الفصل اجراءات خاصة أو
والقطعي بني األموال الشخصية للشريك وأموال الشركة ألن اخللط بني هذه األموال يؤدي لقيام املسؤولية 

                                                           
  222الطيب بلولة، المرجع السابق، ص   1
تختلف هذه الشركة عن المؤسسة الفردية والتي تختلط فيها أموال المقاول الشخصية بأموال المؤسسة وهنا تمتد  2

  المسؤولية إلى أمواله الخاصة تجاه دائنيه. 
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يؤدي لقيام حالة صورية  ميكن ان كما ،للشريك الوحيد جتاه الدائنني يف أمواله اخلاصة الشخصية
  .1الشركة

ية املؤسسة ذات الشخص الواحد ال يقصد منها حتديد مسؤولية الشركة إمنا حتديد إن تسم
من مركز الشريك املوصي أو  الشريك فيقرتب بذلك املركز القانوني هلذا ،مسؤولية الشريك الوحيد

ألصحاب املشاريع التجارية  محاية لصغار املستثمرين من خماطر اإلفالس وتشجيعا ، وذلكاملساهم
يشكل التحديد ملسؤولية الشريك اخلطورة  كما، 2من أجل القيام هبذا النوع من االستثمارات واحلرفية

الشركة كصورة من أجل قيام الشريك باستغالل  اختاذ عندعلى مصاحل الغري املتعامل مع هذه الشركة 
  .3خلطر كبري حقوق الغريمما يعرض نشاط الشركة على حنو يضر بدائنيها 

 تؤدي لغياب وانعدام شركة هو شخصيتها املعنوية وهي اليتأساس ارتباط الدائنني بال ان
العالقة املباشرة بني الدائن والشريك خاصة يف شركات األموال والشركات اليت تضم شركاء ال 

د ، واليت ال يلتزم فيها الشركاء مباشرة بتسدييتحملون االلتزامات إال بقدر حصتهم املقدمة يف الشركة
ألن املدين األصلي هو الشركة ذاهتا ويف حالة عجزها تقوم مسؤولية الشريك  ،ديون الشركة جتاه الغري

احملدودة اليت ال يلتزم مبوجبها الشريك جتاه دائين الشركة إال يف حدود حصته على عكس دائنيه 
  . 4الشخصيني

 املعنوي الذي ينشأ دون تكتل موعة من االرادات أثر مل يكن هلذا املفهوم اجلديد للشخص
على الكثري من األحكام القانونية املتعلقة  أثرهله  امنا كان، بسبالنسبة لدائين الشركة فح مميز

                                                           
1 C. Champaud, L’entreprise personnelle à responsabilité limitée , Dalloz, France, 
2012, p 615. 

الشريك الوحيد بين ذمته المالية وذمة المؤسسات ذات الشريك الوحيد وذات المسؤولية المحدودة  كريمة كريم، خلط  2
، كلية الحقوق، جامعة بلعباس، مكتبة الرشاد 6يقضي على تحديد المسؤولية، مجلة العلوم القانونية واإلدارية، العدد 

  .123، ص 2009للطباعة والنشر، 
ني خاص لهذه الشركة التي خصها المشرع بعدد قليل من المواد وهذا ما جعل خاصة في ظل عدم وجود نظام قانو 3

  ضمانات الدائنين غير كافية لحماية حقوقهم.
4 P. Mousseron L.C. Autajon , Droit des sociétés , 2eme èd, Joly Edition, France, 
2013, p 150. 
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خاصة بالنسبة لعنصر نية االشرتاك ومسألة توازن السلطات بني الشركات  ،بالشركات التجارية
  كثري من التزامات الشركات األخرى.لل بعدم خضوعهاتتميز  شركة وسبب ذلك اهنا،1واملسريين

ن الفصل بني ذمة الشريك وذمة الشركة يقتضي تسيريا دقيقا جتنبا للخلط بني الذمم، كما ا
، هذا ما أدى كذلك الختالف مفهوم 2 سريامل قوم بتعينييإذ ميكن للشريك الوحيد أن يسري الشركة أو 

باقي الشركات فيلتزم الشريك بتحقيق مصلحة الشركة ليس باعتباره "مصلحة الشركة" عن مفهومه يف 
صلحته مفال جيب أن يكون هناك أي تعارض بني مصلحة الشركة و ،فيها اشريكباعتباره بل مسريا هلا 
  صحيح.ذلك أن مصلحة الشركة تتضمن مصلحته والعكس  ،الشخصية

باستغالل موجودات الشركة وائتماهنا  الشريك الوحيد فيرتتب عن ذلك عدم جواز قيام
ألغراض خاصة اضرارا بالدائنني، كأن يقرتض قروضا خاصة أو يتعهد للغري على أن تكفل الشركة 

  .هذه القروض والتعهدات
الشريك هبذه التصرفات يتضمن إخالل بواجبه االئتماني حنو الغري وإخالل بالتزام  قيام ان

القطعي الواضح بني أمواله الشخصية وأموال وهو الفصل  ،الشركة هذه قانوني أساسي تقوم عليه
وهو ما ميثل الضمان العام للدائنني فيما  ،القائم على مبدأ استقاللية الذمة املالية للشركة 3الشركة
  .الديون املرتبطة بنشاط الشركةيتعلق ب

تدخل من الدائنني الشخصيني للتنفيذ على احلصص  دون يتمتع الدائنني هبذا الضمان
لدائنني فيتم استبعاد  كل ا الشريك،انيتهم التنفيذ على أرباح املخصصة الستغالل النشاط رغم إمك

ورغم تقليص هذا  أمواهلا،يف  سة دائين الشركةالوحيد الذين ال ميكنهم مناف الشخصيني للشريك
د احلد األدنى لرأس مال هذه الشركة إال أنه موجود الضمان العام خاصة يف ظل غياب نص حيد

   .4حلد األدنى ألموال الشركة وموجوداهتاا الغري حيث يعلم

                                                           
1 Veaux  ,op.cit. ,p  

  .223ص الطيب بلولة، المرجع السابق،  2
فيروز سامي عمرو، شركة الشخص الواحد، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه دولة في الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم  3

  .140، لبنان، ص 1996السياسية واإلدارية، الجامعة اللبنانية،
  .125كريمة كريم، المرجع السابق، ص   4
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لكن قيام الشريك ببعض التصرفات جتعل مسؤوليته متتد ليصبح مسؤوال يف أمواله اخلاصة 
 املسؤولية احملدودةستبعد فت ،وبصفة شخصية األمر الذي جيعل انفصال الذمم أمر يستحيل حتقيقه

 .ملبدأ استقالل ذمته الشخصية وذمة الشركة خاصة عند توليه تسيري الشركة فتهالخم للشريك بسبب
فعند قيام الشريك باستخدام شكل الشركة استخداما تعسفيا يتعارض مع النظام العام 

 ،شخصيةوحسن نية الغري واستعمال أموال الشركة ألغراض شخصيته تقوم مسؤولية الشريك ال
، كما يسأل الشريك حيول دون حصوله على حقوقه ويكفي لقيامها أن يثبت الغري وجود ضرر حمدق

شخصيا عن الفرق بني قيمة رأس املال اإلمسي للشركة واملبالغ املوجودة أثناء قيدها يف السجل 
ركة أو اعتبارها ، كذلك يف حالة االقرتاض باسم الش1حتى ولو قام الشريك بالوفاء هبا كاملة ،التجاري
  كافال لديونه والتزاماته الشخصية.ضامنا و
كما يتم تقرير مسؤولية الشريك عن ديون الشركة شخصيا عند قيامه باستخدام موجوداهتا  

أمورها وال  كاستخدامها ألغراض غري الزمة إلدارهتا وتسيري ،بشكل خاطئ يؤدي لالنتقاص منها
استغالل الذمة املالية  وا ،كأن يقوم برهن أموال الشركة لدائنه الشخصي ختدم استغالل نشاطها،

  .2للشركة وائتماهنا وكأهنا مملوكة له شخصيا تأسيسا على الشخصية املعنوية املنفصلة للشركة
وعليه فإن النظام القانوني للشركة ذات املسؤولية احملدودة ذات الشخص الواحد ال ميكن أن 

يقوم الدائنني عمليا  من اجل ذلك ،والفصل بني الذمم مسؤولية الشريك الوحيديتبنى قاعدة حتديد 
املؤسسات املالية احلصول على ضمانات كبرية نظرا لعدم  وغالبا ما تشرتط ،باملطالبة بضمانات

  .3لرأمسال الشركةخاصة يف ظل عدم وجود حتديد قانوني  هلم، اكتفائها بذمة الشركة كضمان

                                                           
لمالية، مبدأ وحدة الذمة المالية شركة الشخص الواحد فيروز بن شنوف، االتجاهات الحديثة في نظرية الذمة ا 1

  . 187، ص 2011، دار الفكر الجامعي، مصر، 1التصرف االئتماني، دراسة مقارنة، ط 
  . 158فيروز سامي عمرو، المرجع السابق ص   2

3 PH. Merles, op.cit, p 276. 
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ن ضمانات شخصية وغري مشروطة واليت غالبا ما تكون غري حمددة وكما قد يطلب الدائن 
، ويرتب هذا الضمان عدم بقاء مسؤولية الشريك حمدودة فيلتزم بالوفاء من أمواله 1املبلغ أو املدة

 اخلاصة.
يق فقد يكون هذا التحديد عن طر ،مل يبني املشرع طريقة حتديد مسؤولية الشريك جتاه الغري

وتقوم ذمة التخصيص على استقاللية الذمة املراد  ،عختصيص جزء من أموال الشريك للمشرو
هذا األسلوب أن يضع كل  ، فمن شأنختصيصها الستغالل نشاط الشركة ولضمان حقوق الدائنني

 ،ذمة الشريك وذمة الشركةمل حيقق الفصل التام بني  ، لكنه2من الدائن واملدين يف مأمن من املخاطر
  . 3الدائنني احلماية الالزمة حلقوقهم كما مل مينح

 من بينها املتبعة للقيام هبذا الفصل بني ذمة الشركة وذمة الشريكهناك الكثري من الطرق 
يتعلق  الدائين الشركة ضمانحينها جتزئة ذمة الشريك وختصيص جزء منها للنشاط التجاري، فيكون 

الشريك لدائين الشركة، لكن الطريقة املتبعة عادة للقيام  هبذا اجلزء حيث يتم ختصيص جزء من أموال
بتحديد الذمة املالية للشريك هي حتديد مسؤولية الشريك حبسب احلصة املخصصة إلنشاء الشركة، 

  .4تعدد الدائنني، حيث يتم متييز دائين الشركة عن غريهم اشكاليةوهي أفضل طريقة يتم هبا جتنب 
فيمكن  املسؤولية حبسب ما قدمه الشريك كحصة يف هذه الشركة،تحديد لأشار املشرع 

 اعتبار هذا األسلوب مناسبا من الناحية العملية من اجل الفصل بني أموال الشركة واموال الشريك،
  .مل حيدد مقدار احلد األدنى لهال خاصة أنه املإجراءات ضمان رأس  املشرع كما مل يبني

كة املتعلقة بكل من الشركة ذات املسؤولية احملدودة واملؤسسة يف األحكام املشرت ألغي املشرع
راعاة حلقوق الدائنني م دون ،احلد األدنى لرأس املال ذات املسؤولية احملدودة ذات الشخص الواحد

                                                           
 هعلى أية قروض وكفاالت خاصة بعد عجز" يقترح منع الشريك من الحصول Y Chaput" هذا ما جعل الفقيه  1

، ماخوذ عن فيروز سامي عمر، المرجع عن استغالل مشروعة نظرا لمطالبة الدائنين له بتوفير الضمانات الشخصية
  .159السابق ص 

 564لم ينص المشرع على طريقة خاصة يلتزم من خاللها الشريك عندما تحدد مسؤوليته لكنه أشار في المادة  2
  مل الشريك لاللتزام والذي يكون في حدود ما قدمه الشريك من حصص.لطريقة تح

  .133فيروز بن شنوف، المرجع السابق، ص  3
4 PH. Merles, op.cit, p 273. 
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وجود رأس املال فلم يبني املشرع ل، أما بالنسبة 1باي ضمان آخر ض غياب هذا الضمانودون أن يعو
   الوفاء هبا. وااحلصص طريقة تقدميه وحترير 

 ،ختضع هذه املؤسسة لنفس األحكام والقواعد اليت ختضع هلا الشركة ذات املسؤولية احملدودة
لذلك فإنه يتم الوفاء باحلصص النقدية بنفس الطريقة على أن تطبق نفس األحكام اخلاصة باحلصة 

فيه واملتعلق بااللتزام التضامين ال  جلزاء املرتتب عن التقدير املبالغ، اما االعينية وإجراءات تقديرها
  .2ميكن تطبيقه دون نص صريح

يف ظل غياب نص  غري ممكن تطبيقه كما يبقى احلكم املتعلق بإمكانية تقديم حصة بعمل 
متثل ذمة الشركة كشخص معنوي وهي قاعدة  عينية او نقدية حصة تقديمب فيلتزم الشريك صريح

كما تطبق نفس  ،3للشريك أن يقدم حصة من عمل يف هذه الشركةمن النظام العام، وبالتايل ال ميكن 
الضمانات اخلاصة حبماية الدائنني يف هذه املؤسسة ذات الشخص الواحد عند زيادة أو ختفيض رأس 

  .4مال الشركة
تقع حالة اخللط بني الذمتني املاليتني اخلاصة بالشريك وذمة الشركة عندما يكون الشريك 

ابرام الشريك التفاقيات مع الشركة من أجل ذلك تدخل املشرع ملنع خاصة يف حالة  ،مسريا هلا
  .اليت هتدد مصاحل الشركة الشريك الوحيد من ابرام االتفاقيات

أوسع السلطات للتصرف يف  للشريك التجاريمن القانون  577مبقتضى املادة  منح املشرع
مجيع الظروف باسم الشركة، وله كل السلطات جتاه الغري على أن تتحمل الشركة التصرفات اليت 

يفهم من هذا أنه بإمكان الشريك أن يتعاقد مع الشركة ومت تربير ذلك  ،يتجاوز فيها املدير موضوعها
  الشريك.كة هي مصلحة بأن املصلحة هي نفسها من الناحية الواقعية ألن مصلحة الشر

                                                           
  المتعلق بالقانون التجاري. 20-15من ق.ت والمعدلة بموجب القانون  566المادة   1
  سة فيطبق حينها التضامن التجاري المفترض. مع المؤس امتضامن اإال في حالة اعتبار الشريك مدين  2
ال تكون الحصة بالعمل محل للتنفيذ الجبري لذلك فهي ال تدخل في الضمان العام للدائنين، وبالتالي ال يمكن أن   3

  تقتصر الحصص في الشركة على الحصة من عمل.
  من ق.ت. 575المادة   4
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فتم استبعاد تطبيق أحكام الوكالة على الشريك الوحيد املدير نظرا لعدم امكان تصور قيام 
ن ضمفللمدير القيام بكل التصرفات وابرام كل التعاقدات  ،1الشريك بتصرف يتعارض مع مصلحته

السلطات بني يديه أن يقوم وألزم املشرع املدير الشريك عند جتمع كل  نشاط الشركة ووفقا لنظامها،
  .2بتدوين قراراته املتخذة يف سجل القرارات

املدير أو املدير األجنيب عن الشركة القيام  أما االتفاقيات احملظورة فيمنع على كل من الشريك
ضمان أو أو احلصول منها على  ،مع الشركة وهي تلك االتفاقيات املتعلقة بإبرام عقد قرض ،هبا

اللتزامات املدير جتاه الغري، وكل اتفاقية تؤدي الستغالل أموال الشركة عمال بنص املادة جعلها كفيل 
حكم يتعلق هبذه االتفاقيات  ذلك لغيابو  واليت تتعلق باملسؤولية اجلزائية، من القانون التجاري 800

 القانون التجاريمن  800 خاصة أن املادة  ،3اليت تربم بني املدير والشركة ذات املسؤولية احملدودة
جزاء اجلنائي تشري للحتقيق مصاحل خاصة للشركاء رغم أهنا من اجل تشري الستعمال أموال الشركة 

  .4هذه التصرفات الصادرة من املسري املرتتب على
هذا التعاقد جيب أن يتم ضمن شروط  وإن أجاز املشرع للشريك تعاقده مع الشركة إال أن

إىل جانب املسؤولية اجلزائية خاصة عندما  ،معينة ال ميكن جتاوزها وإال قامت مسؤوليته املدنية
  ي إلضعاف الضمان املخول للدائنني.تعجز الشركة وال تستطيع حينها ضمان تصرفات الشريك مما يؤد

على املسري الفعلي عندما يتحقق  ظورةكم املتعلق باالتفاقيات احملعلى أن يطبق نفس احل
قيام املسري عند و ،شرط قيام هذه املسؤولية واملتمثل يف تعارض مصلحة املسري مع مصلحة الشركة

  .5الفعلي بتصرفات مسيئة ألموال الشركة وائتماهنا لتحقيق أغراض شخصية

                                                           
1  C. Champaud, op.cit, p 614. 

  ق.ت. من 584المادة   2
  .131كريمة كريم، المرجع السابق، ص   3
ألف المسيرون الذين  200ألف إلى  20سنوات وغرامة من  5من ق.ت قررت عقوبة السجن لمدة  800المادة   4 

استعملوا عن سوء نية أمواال أو قروضا للشركة لتحقيق مصلحة شخصية أو لتفضيل شركة أخرى لهم فيها مصالح 
  .مباشرة أو غير مباشرة

5 J. Hemard ,op.cit., p 42. 



الفصل األول-الثانيالباب   
 
 

 
320 

 

الشركة عند قيامه مدير يف حالة إفالس للكن أن تقوم املسؤولية الشخصية ومن جهة أخرى مي
حيث خيضع هلذه املسؤولية كل مدير قانوني أو  ،تؤدي لتوقف الشركة عن الدفع ذه التصرفات اليتهب

  .1واقعي باطين مأجور أو غري مأجور
املشرع الفرنسي بالنسبة لزوج املدير وأصوله وفروعه ومن هنا يكون املشرع  قرره نفس املنع 

  .2ن إضافة للمدير القانوني للشركة وكل متدخل يف إدارهتاالفرنسي قد مدد احلظر ألشخاص آخري
كما يستثنى من املسؤولية احملدودة للشريك الوحيد حالة التضامن بني الشريك واملدير عندما 

وتقوم ،3وهنا ميتد اإلفالس لألموال اخلاصة بالشريك الوحيد ،تثبت مسؤوليتهم عن إفالس الشركة
الذي غالبا يكون نفسه الشريك الوحيد يف حالة تصفية الشركة هذه املسؤولية الشخصية للمدير 

 .هاتبغرض حتميل الشريك نقص موجودات الشركة أثناء تصفي
ويتمتع  ،هذه املؤسسة لنفس أسباب احلل املتعلقة بالشركة ذات املسؤولية احملدودة ختضع

باقي الشركات التجارية الدائنون بنفس الضمانات أثناء التصفية نظرا خلضوعها لنفس قواعد تصفية 
  .4التصفية أمهها احتفاظ الشركة بشخصيتها املعنوية لغاية انتهاء

 

وبعد أن انتشرت وتطورت أصبحت  ،تعترب شركة املسامهة النموذج األمثل لشركات األموال
املسامهة  شركةتعترب   من أجل القيام مبشاريع صناعية وجتارية، رؤوس األموالاألداة األهم لتجميع 

اليت ينقسم رأس ماهلا إىل أسهم وتتكون من شركاء ال يتحملون اخلسائر إال بقدر  تلك الشركة

                                                           
  من ق.ت. 224المادة   1 

2 Art n 223-21 du c .c.f  : « L’interdiction s’applique également aux conjoint, 
ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa précédent ainsi qu’à 
toute personne interposée». 

  من ق.ت. 576المادة   3
4  PH. Merles, op.cit., p 276. 
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فاألساس الذي تقوم عليه هذه الشركة هو االعتبار املايل فال أمهية لالعتبار الشخصي  ،1حصتهم
هذه الشركة على اعتبار مايل ال يلغي االعتبار الشخصي  قيامفيما بني الشركاء أو بالنسبة للغري، لكن 

 ،ب فيهافيها ألن التمييز بني شركات األشخاص وشركات األموال يكون باالعتماد على العنصر الغال
  .حيث يكون االعتبار املايل متقدما على االعتبار الشخصي يف شركات األموال

 عند مواجهةيف مأمن االعتبار الشخصي فيكون الغري  يتغلب معينة االتح ويف استثناءلكن 
ع فيها الشركاء وشركة التوصية باألسهم اليت خيض ،2يف شركة املسامهة للشركاء املسؤولية احملدودة

 .ني يف شركة املسامهة جتاه الغرياملوصون لنفس التزامات املسامه
هذا ما أكده املشرع عندما قرر تطبيق القواعد املتعلقة بشركات املسامهة على شركات 
التوصية باألسهم فيكون بذلك املركز القانوني هلؤالء الشركاء مطابق للمركز القانوني للمسامهني يف 

   .3شركة املسامهة
، االمر الذي جيعل بشكل كبري تتميز جمال سلطات املسري يف هذه الشركة باتساعهاكما 

، من بني هذه املميزات حق الغري عالقة املسريين بالغري تتميز خبصائص ال توجد يف شركات أخرى
  .يف احلصول على ضمانات متنحها شركة املسامهة عن طريق مسرييها

غري نظرا ملضاعفة للفائدة االتكتالت االقتصادية  رهاباإلضافة موعة من املزايا اليت توف
 جانب فإىلصور خمتلفة  هذه التكتالت تتخذحيث الضمان العام عن طريق جتميع الذمم املالية، 

التجمع ذو املنفعة االقتصادية  هناكالتكتل عن طريق الدمج واالنفصال واليت سبقت اإلشارة اليها، 
  .4 ن يف مواجهة جمموعات الشركاتر اليت يواجها الدائنني تكواملخاط أكربوجممع الشركات ولعل 

                                                           
انطالقا من أهمية رأس المال في هذه الشركة وضع المشرع أحكام وإجراءات خاصة تتعلق بالنظام العام حماية  1

 للشركة وللمساهمين وللغير، هذا ما جعلها تبتعد عن الطابع العقدي وتقترب من الطبيعة المؤسساتية باعتبارها نظام
  قانوني.

سعيد يوسف البستاني، علي شعالن عواضة، الوافي في أساسيات قانون التجارة، الشركات التجارية، المؤسسة  2
  .286، ص 2011، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1التجارية، ط 

المؤرخ  08-93بموجب المرسوم التشريعي رقم  1993في القانون التجاري سنة  أدرجت شركة التوصية باألسهم 3
  .1993أبريل  25في 

من القانون التجاري. أما بالنسبة  4مكرر  799إلى  796نص المشرع على تجمع الشركات في المواد من   4
باإلضافة لنصوص متفرقة في  4مكرر 732الى المادة  729المواد  المشرع فيلمجموعات الشركات فأشار إليها 
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 ماية الغري يف شركات األموالاخلصائص القانونية حللذلك سندرس من خالل هذا املبحث 
، (املطلب الثاني) ات األموالق الغري يف االطالع على الوضع املايل لشرك(املطلب األول)، ثم نتعرض حل

  .املطلب الثالث)(الشركات التجارية ثم حلماية الغري املتعامل مع جممع 
 

نظرا للدور الفعال الذي تلعبه شركات األموال يف االقتصاد باعتبارها تستأثر باملشاريع الكربى 
رغم ضخامة رأمسال الشركة والذي يشكل ضمانا ف ،حلماية الغري خاصة مبادئأهتم املشرع بوضع 

  .1مهما لدائنيها شددت مسؤولية املسامهني محاية حلقوق الغري
ومن  ،بالعيوتأسيس خال من  لضمان شركات االموال سيستتعلق بتأ اهم هذه الضمانات

ولعل ذلك يرجع ملا تتطلبه هذه الشركات  ،أجل حتفيز املكتتبني على االكتتاب يف أسهم هذه الشركة
من إجراءات ألنشائها خاصة إذا تعلق األمر باالكتتاب العام الذي يتطلب فرتة طويلة للقيام به عند 

  .2تأسيس الشركة
جتنبا للضرر الذي قد يرتتب عن بطالن إجراءات التأسيس لكل من املكتتبني والدائنني شدد 
املشرع مسؤولية كل من املؤسسني والقائمني باإلدارة جتاه الغري يف حالة بطالن إجراءات التأسيس، 

  .االعتبار املايل يف مرحلة تأسيس الشركة على الشخصينظرا لتغلب االعتبار 
يف مرحلة التأسيس عن إساءة تقدير احلصص العينية أو عن إخفاء  املؤسسونسال كما ي

املشرع حقوق الغري يف حالة التنازل عن األسهم رغم أن تداول األسهم  كما راعى حقيقة املسامهات،
  .ا ملسؤولية املسامهني جتاه الغريغري مقيد قانونا لكن آثاره القانونية ترتب تشديد

                                                           
 19/07/03المؤرخ في  03/03قانون المنافسة، واألمر رقم  المتضمن 25/01/95المؤرخ في  95/06القانون 

  المتضمن قانون المنافسة.
  ثالثا من القانون التجاري 715المادة  1

2 F. Goré, Le contrôle de la constitution des sociétés, R.T.D, France, 1965, p 269. 
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 ،الشركة وخاصة يف شركة املسامهة سلطات واسعة من أجل تسيرياملشرع املسريين  منح
للمسريين مبنح ضمانات للغري عن الديون اليت نشأت على اثر تعاملهم  للغري حسن النية محايةومسح 

  مع شركة املسامهة. 
(فرع  شديد مسؤولية املساهمتلعل اهم خصائص محاية الغري يف شركات األموال تكمن يف 

  (فرع ثاني). اتفاقيات ضمان ديون الغرياول)، ويف 
 

 تشديد مسؤولية املساهم. األول:الفرع 
   أ مسؤولية املساهم يف مرحلة تأسيس الشركة:

من  كلل التضامنية سؤوليةقيام امل 1  من القانون التجاري 21مكرر 715يتضح من املادة 
يف حالة تسببهم يف بطالن الشركة وذلك جتاه الشركة وجتاه  املسامهة شركةاملؤسسني والقائمني بإدارة 

 ويعترب، التأسيسإجراءات بطالن هم الغري، ومتتد هذه املسؤولية للمسريين واملؤسسني الذين أسند إلي
التأسيس مسؤوال جتاه الغري، ك أثناء تأسيس الشركة بأي عمل باسم الشركة حتت كل شخص اشرت

  .فقد يكون مسامها أو مسريا وقد يكون مؤسس ومساهم دون أن يكتسب صفة املسري
كما قد يكون مؤسسا ومسامها ومسريا يف نفس الوقت فإن املسؤولية هنا ترتبط بعملية  

، فقد يقتصر دور املؤسس على 2بتصرفات تؤدي لبطالن الشركة هؤالء االشخاص التأسيس وقيامهم
  .التأسيس دون أن يكتسب صفة املساهم أو املسري للشركة

فإن املفهوم الضيق  21مكرر  715يف املادة  صفة املؤسس بصورة واضحةظل عدم بيان  يف
وهو الذي يكون أكثر  ،أو عينيةحبصة نقدية  للمؤسس هو املساهم الذي اكتتب يف رأس مال الشركة

                                                           
شركة الذين أسند إليهم البطالن والقائمون من ق.ت: " يجوز أن يعتبر مؤسسو ال 21مكرر  715تنص المادة  1

باإلدارة والذين كانوا في وظائفهم وقت وقوع البطالن متضامنين بالمسؤولية عن الضرر الذي يلحق المساهمين أو 
  الغير من جراء حل الشركة".

2 Muriel. Rebourg, Droit des sociétés et des autres groupements, Gualino, France, 
1999, p 82. 
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التأسيس دعما للثقة جتاه الغري االمر الذي  مما يوفر ضمانا لصحة عملية ،اهتماما بتأسيس الشركة
 .1يساعد على التشجيع لعملية االكتتاب

يتضمن كل من قام بتأسيس الشركة فيشمل ألنه مع أن املفهوم الواسع املؤسس يدعم ثقة الغري 
املؤسسني الصوريني الشكليني الذين يستعملون أمساء املؤسسني احلقيقني للتهرب من كل  املفهوم هنا

املسؤولية الناشئة عن القيام هبذه األعمال، لذلك فإن تضييق املفهوم ليشمل فقط املؤسسني القانونيني 
  . ال يقومون بالوفاء بالتزاماهتمدون الفعليني يؤدي إىل حصر املسؤولية يف أشخاص معينني

ال ميكن لكل  ففي شركة املسامهة ،ال يقتصر مفهوم املؤسس بالضرورة على املساهم التايلب 
التأسيس، خاصة يف ظل عدم خضوع نشاط تأسيس شركة جتارية املسامهني املشاركة يف عملية 

ألي شروط خاصة، فال يوجد يف القانون التجاري ما يدل على ضرورة متتع املؤسس بكفاءة معينة 
   2معينة تؤهله لتأسيس الشركة. بصفات او

هلذه الشركة املساهم باملفهوم الضيق إمنا كل القائمني باإلدارة وأوائل  لذلك فال يعترب مؤسسا
، فقد ال يكون 3أعضاء جملس اإلدارة إضافة ألعضاء جملس املراقبة، وكل من تولوا عملية االكتتاب

قد يكون مسامها يف شركة أخرى أو شخص ف ،املؤسس مسامها يف الشركة اليت يعمل على تأسيسها
ن من بني األشخاص اءات التأسيس مقابل أجر عندما يكوطبيعي أو معنوي مكلف بالقيام بإجر

ملبادرة بالقيام الشخص صفة املؤسس أن يقوم باوجيب الكتساب  ،4املختصني يف انشاء الشركات
وال يقتصر دوره على  واملسامهاتشركة من أجل مجع األموال باألعمال اليت تساهم يف تأسيس ال
  .5جمرد التوقيع على العقد األساسي

                                                           
1 F. Goré, op.cit., p 271. 
2 Les grands arrêts de la jurisprudence, op.cit, p 190.  
3 Le Lamy des sociétés commerciales, op.cit, p 171. 
4 G. Ripert, R. Roblot, op.cit, p 1064. 
5 Cass.com, 23 décembre 1912, D Sirey, 1913, Les grands arrêts de la 
jurisprudence, p 60.   
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 ة أوالشركوال يعد مؤسسا من دفع تكاليف التأسيس دون أن يكون له نية حتمل التزامات 
مسامهني يف هذه الشركة هم مؤسسوها  ةل سبعبتقديم خدمات، إال أنه عمليا يكون أوفقط قام 

  .1زام بالتأسيسعادة وهم من يقع عليهم عبئ االلت
يقوم املؤسس خاصة يف التأسيس املتتابع بتصرفات قانونية كالتعاقد مع البنوك واملؤسسات 

والتعاقد مع مكاتب الدراسات العلمية والفنية، والتعاقد مع العمال  ،اليت تقوم بالدعاية واإلعالن
ات أثناء مرحلة قوقد يقوم املؤسسون واملسريون بصف ،ويكون كل ذلك باسم الشركة حتت التأسيس

  .2التأسيس أو أعمال معينة متهيدا لدخول الشركة يف النشاط وتكون كلها تعهدات باسم الشركة
تضامنيا عن تلك التعهدات خاصة يف حالة إبطال  يف هذه احلالة تقوم مسؤولية املؤسس

 ،عن كل ما بذلوه من أجل تأسيس الشركة إجراءات التأسيس أو فشل املشروع وتقوم مسؤوليتهم
وال حيق هلم الرجوع على املكتتبني فال يسأل إال املؤسسني عن تلك التعهدات، أما يف حالة جناح 
املشروع فإن مسؤولية الشركة ال تقوم إال بعد إبدائها ملوافقتها بعد اكتساهبا الشخصية املعنوية أن 

  .3تتحمل تلك االلتزامات جتاه الغري
ندما قرر املشرع مسؤولية الشركة عن تلك التعهدات بعد مصادقتها عليها وابداء موافقتها وع

كما أنه مل مييز بني حالة جناح املشروع أو  ،مل مييز بني األعمال الضرورية للتأسيس وغري الضرورية
 .فشله

نشاط الشركة أثناء تأسيسها ألنه يسمح للمؤسسني  يساعد هذا احلكم يف تسهيلعمليا  
لكنه حيمل خطورة كبرية على حقوق الغري خاصة يف حالة ، بالبدء يف النشاط والتعاقد مع الغري

  4رفض الشركة ابداء موافقتها ورفضت املصادقة على تلك التعهدات

                                                           
1 Y. Guyon, op.cit, p 120. 

  .243، ص1993لطيف جبر كوماني، القانون التجاري، منشورات الجامعة، مصر،   2
  من ق.ت. 549المادة   3

4  Le Lamy des sociétés commerciales, op.cit., p 183. 
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سيس تتطلب وقتا طويال ألن فرتة التأ امر يف غاية االمهية بتلك التعهدات يعترب قيام املؤسس
ألنه يفوت فرص انعقاد  ،وإن انتظار استكمال إجراءات تأسيس الشركة قد يفوت فرص حتقيق للربح

  . 1بعض العقود املهمة مما يفوت فرص الغري يف احلصول على حقوقهم
املؤسس على إبرام العديد من العقود واالتفاقيات يف هذه الفرتة لكن جيب  يضطر لذلك فقد

من اجل ان األساسي  شرطالذا هو ركة اليت يسعى لتكوينها فهن بغرض حتقيق مصلحة الشأن تكو
  .2املؤسس الشركة تصرفاتتتبنى 

وعليه فإن التصرفات اليت يسأل عنها املؤسسني واملسريين يف تلك الفرتة تشمل نوعني من  
التصرفات، يتعلق النوع األول هلذه التصرفات بإجراءات التأسيس أما النوع الثاني فيتمثل يف مسؤولية 

 ،تلك التعهدات املؤسس عن تعهداته اليت أبرمها يف حالة بطالن الشركة واليت مل مييز فيها املشرع بني
حتى ولو كانت تلك التعهدات ملصلحة الشركة نظرا لعدم وجود حيث يسأل املؤسسون شخصيا 

 .3أي عالقة بني الشركة والغري املتعامل معها قبل اكتساب هذه الشركة للشخصية املعنوية
، فيرتتب مبقتضى وأهم هذه التعهدات هي تلك اليت يقوم فيها املؤسسني بالتعاقد مع العمال

هذه العقود حقوقا للعمال يطالبون من خالهلا بكل ما ينشئ عن عقد العمل من حقوق جتاه املؤسسني 
جاءت  549وجتاه الشركة بعد قبوهلا لتلك التعهدات وإن عبارة " التعهدات" اليت وردت يف املادة 

  .4يستثنى من ذلك كل الوقائع القانونيةف العقودلكنها ال تشمل إال  ،عامة وتعين اتفاق بني ارادتني فأكثر
ومبا أنه قد حيصل رفض الشركة لتلك التعهدات نظرا لبطالهنا أو لرفض الشركاء املصادقة 

فكان البد من تشديد مسؤولية املؤسسني  ،الشركة ني لعدم متاشيها مع مصلحةعلى أعمال املؤسس
انوني ال يقع مفرتضا بينهم عمال باملادتني عن تلك الفرتة ضمانا حلقوق الغري وجعل املشرع تضامنهم ق

ن البحث عن مما جيعل دائين الشركة يف غنى ع ،يمن القانون التجار 549واملادة  21مكرر  715
أما األضرار اليت تنشأ للغري يف تلك الفرتة  ،أو الكفاالت اليت تضمن هلم الوفاء حبقوقهمضمانات ال

                                                           
1 Y. Guyon, op.cit., p 158. 
2 M. Dagot, op.cit., p 243. 
3 G. Ripert, R. Roblot, op.cit,  p 826. 
4 M. Dagot, op.cit, p 241. 
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استبعاد مسؤوليتهم التضامنية جتاه الغري ألهنا مسؤولية تضامنية فيسأل عنها املؤسسون وال ميكنهم 
  .1قانونية من النظام العام

اإلمهال الذي يرتب مسؤولية املؤسسني عن بطالن الشركة وبالتايل مسؤوليتهم  اما صور
 نالشركة، ومكثرية وأمهها خمالفة اإلجراءات الشكلية واملوضوعية لتأسيس  الغري فهيالتضامنية جتاه 

بينها قيام املؤسسني بتعريض أموال اجلمهور خلطر الضياع، أو قيام املؤسسني بشطب قيد الشركة يف 
 ، أو قبول اكتتابات أشخاصالسجل التجاري أو نشر بيانات كاذبة إلغراء اجلمهور على االكتتاب

 العينيةوك أو سوء تقدير احلصص أو عدم إيداع املبالغ احملصل عليها من االكتتابات يف البن ومهيني،
  .اىل غري ذلك من التصرفات اليت تعرض أموال الشركة للضياع

وتطهري  العيوب أحد حتى ولو مت تطهري البطالن الناشئ عن املؤسسني سؤوليةموتقوم هذه 
ة اخللل باللجوء اىل قيد الشركة التجارية، ألن مسؤولية املؤسسني يف هذه احلالة هي مسؤولية تقصريي

  .2تطبيقا للقواعد العامة
أن مسؤولية املؤسسني عند خمالفة إجراءات التأسيس  21مكرر  715يتضح من املادة 
مقارنة مع املسؤولية املرتتبة يف حالة ابرام  ،يةليهم أهنا مسؤولية تضامنية جوازوإسناد بطالن الشركة إ

  . 3الفرتة املؤسسني لتعهدات جتاه الغري يف تلك
إال أنه ال ميكن االتفاق على خمالفتها فهي ليست مسؤولية  يةجواز مسؤولية أهنالكن ورغم  

قانونية تقوم يف  مسؤولية بل اهنا ضمن حدود االتفاقعقدية بإمكان املؤسسني تعديلها وااللتزام فيها 
  قاضي ألحكام املسؤولية التقصريية.تطبيق ال يرتبحالة حدوث ضرر للشركة أو للغري مما 

شركة التوصية باألسهم فيلتزم املسريين مؤسسي  وااللتزاماتخيضع لنفس الواجبات كما  
 بنفس االلتزامات واملكلفون بإجناز إجراءات التأسيس ،األوائل املعينون مبوجب القانون األساسي
  .4اليت يكلف هبا مؤسسو شركات املسامهة

                                                           
   من ق.م. 126المادة  1
  221جالل وفا البدري، المرجع السابق، ص   2
  ق.ت.من  549المادة   3
  من ق.ت 1ثالثا 715 4
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ذات طبيعة لتضامنية يف اهنا كما تظهر مميزات هذه الدعوى القائمة على أساس املسؤولية ا

بإثبات الرابطة السببية بني  املشرع اكتفىحيث اخلطأ،  توثبعدم اشرتاط املشرع  ظل يفخاصة 
وبالتايل ميكن أن توصف بأهنا  ،عيب التأسيس والضرر احلاصل بذلك فهي ترتكز على قرينة اخلطأ

وهي مسؤولية خاصة خارجة عن القواعد  ،مسؤولية مفرتضة ال تقوم على أساس إثبات اخلطأ
  .1العامة للمسؤولية تطبق مبجرد حتقق شروطها

  مسؤولية املساهم عند تداول األسهم: -ب 
ال إذا قيد هذا التداول بقيود قانونية أو اتفاقية، وباعتبار اصل يف السهم هو قابليته للتداول األ

ومبا أنه يدخل يف التداول حتى قبل استيفاء السهم ملك للمكتب األصلي فهو مدين بقيمته للشركة، 
  .2الشركة لباقي قيمته أوجب املشرع أن تبقى األسهم امسية إىل أن يتم الوفاء بقيمتها كاملة

السهم النقدي امسيا إىل أن  بقاءوألن لكن تنازل مالك السهم ال مينع بقاؤه ملتزما بالتسديد 
قرر املشرع تشديد مسؤولية املساهم املتناول عن  ،لغرييسدد قيمته ال مينح احلماية الكافية حلقوق ا

  .3سهمه وكل املتنازلني السابقني وجعلهم متضامنني يف تسديد قيمة السهم للشركة
عند قيام أحد املتنازلني أو احلملة املتتابعني بالوفاء بقيمة السهم جاز له الرجوع على كل منهم 

ال إليه األخري حبسب على أن يبقى عبئ الدين على عاتق احمل ،بكامل الدين تطبيقا ألحكام التضامن
، وذلك ملا ترتبه هذه اإلحالة من انتقال للحقوق دون جتديد للدين 48مكرر  715ما جاء يف املادة 

هذا احلكم بأن التنازل عن السهم يتضمن إنابة ناقصة يظل مبوجبها املكتتب األصلي ملتزما فيفسر 
  .4السهم بالوفاء إىل جانب حامل

                                                           
، ص 2008، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1الشخصي في شركات األموال، ط  المنعم، االعتبارإبراهيم عبد  1

185.  
  من  ق.ت. 52مكرر  715المادة   2
  من ق.ت. 48مكرر  715المادة   3
  .24جالل البدري، المرجع السابق، ص   4
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 ويسهل للشركة العثور على حامله ،إن الطابع اإلمسي للسهم غري املسدد يسهل تداوله
املشرع دون  يرتكهومدة هذا االلتزام هي سنتني، فنظرا لقسوة هذا احلكم مل  ،1ومطالبته بتسديده

التنازل سداد السهم بعد انقضاء مدة سنتني من اثبات بحيث ال يبقى احمليل ملتزما  مدته حتديد
  .2عنه

غري  التضامنية لتسديد قيمة السهم أنه البد أن تكون هذه املسؤولية "Ripert"يرى الفقيه 
باستعمال طرق الغش  ألسهمه وعندما يقوم احمليل ،حمددة املدة يف حاالت التنازل الصوري للسهم

 كانعن الدفع، ملا يف ذلك من حتايل جيعل التنازل  والتدليس، أو عند قيامه بالتنازل لشخص متوقف
  .مل يكن

تسديد قيمة السهم اجل اهناء عملية  اإلسراع منذه املسؤولية كان بغرض إن تقرير املشرع هل 
  .4هذا وال حيتج بأي شرط بني احمليل واحملال إليه جتاه الغري،3جلعله قابال للتداول

املكونة  كل احلصصوجود  ستلزمي الذي رأس املال ثبات ملبدأاملشرع يضاف اىل ذلك محاية 
لرأس املال أو بالقدر املعني الذي حدده املشرع من أجل انطالق الشركة يف النشاط، لذلك فحماية 

  .5مال الشركة والضمان العام لدائنيها البد أن تكون األموال موضوع التنفيذ موجودةلرأس 
عندما ألزم أن يكون الدفع بنسبة الربع على األقل من  596هذا ما أكده املشرع يف املادة 

سنوات من تسجيل الشركة، فإن  5القيمة اإلمسية لألسهم على أن يتم الوفاء يف أجل ال يتجاوز 
  االكتتاب جيب أن يكون كامال جبميع األسهم على أن يتم الوفاء بكامل رأس املال.

                                                           
1 G. Ripert, R. Roblot, op.cit, p 322. 

من القانون التجاري الفرنسي والتي حددت االلتزام بمدة  23-228من ق.ت ، تقابلها المادة  48مكرر  715المادة   2
  عامين من التنازل عن السهم.

3 G. Ripert, R. Roblot, op.cit, p 322. 
4 Bastien . Brignon,op,cit , p 255. 

  .179إبراهيم عبد المنعم، المرجع السابق، ص   5
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الشركة املسؤولية التضامنية للمسامهني الذين مل س مال ا قرر املشرع محاية ملبدأ ثبات رأكم
يتم تقدير حصصهم تقديرا صحيحا وحقيقيا رغم أهنا مسؤولية جوازية يقع تقديرها على عاتق 

  .1القاضي
رع دعما املش نشري يف األخري للمسؤولية املشددة للشركة جتاه محلة السندات حيث تدخل

ت اليت يكون على الشركة توفريها ألصحاب فرض بعض الضماناليلثقة أصحاب سندات الدين 
د سندات تأمينا على عقاراهتا، كما ق، فقد تلجأ الشركة ملنح أصحاب ال2السندات قبل إصدارها

  .تكون هذه الضمانات مبلغا من املال جممد يف أحد البنوك
يف غري أن صاحب السند ال يستوي مركزه القانوني مع مركز الدائن متاما ألنه يوظف أمواله 

ويسرتدها متى أراد أو يقوم ببيعها يف البورصة أو التنازل عنها ودون موافقة الشركة فال تتأثر الشركة 
 ،الشركة حبلول دائن حمله، لذلك فإن عالقة صاحب السند بالشركة خالية من االعتبار الشخصي

  .3وإن كان صاحب السند ال يعد دائنا فإن له حقوق جتعله يف مركز الدائن
منح املشرع هلذه الطائفة من الدائنني احلق يف إن ميثلهم وكيل أو عدة وكالء يعينون يف اجلمعية 
العامة غري العادية، وجيوز هلؤالء املمثلني حضور اجلمعيات بصفة استشارية وميلكون سلطة القيام 

دات باسم هؤالء الدائنني جبميع أعمال التسيري للدفاع عن املصاحل املشرتكة ألصحاب سن
عمال الشركة وحضور اجلمعيات منحهم املشرع حق إدارة ومراقبة أ ملصاحلهممحاية  4االستحقاق

العامة دون تصويت وضمن حدود معينة حيث مينع عليهم تسيري الشركة والتدخل يف اإلدارة إال ما 
نني وليسوا شركاء ألهنم دائ التصفية باعتبارهم يتعلق مبصاحلهم، كما ال حيق هلم االشرتاك يف فائض

حقوقهم قبل القيام بعملية القسمة باعتبارهم دائنني، ويتم تسديد  أن تدفع هلمشركاء وعلى الشركة 
  .5ديوهنم حبسب الطريقة اليت يقرتحها ممثلهم

                                                           
  .21مكرر  715المادة   1
  .105مكرر  715المادة   2
  .601عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   3
  .90مكرر  715و 89مكرر  715المواد   4
  من ق.ت. 108مكرر  715المادة   5
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الشركة بتعهداهتا املتعلقة بالفوائد أو تقوم بإنقاص التأمينات املقدمة  اما عند حالة عدم التزام
ضمانا حلقوق أصحاب السندات تعترب حينها ديون عادية، وألصحاب السندات املطالبة حبقوقهم 

  .1وفقا للقواعد العامة أو عن طريق املطالبة بإشهار إفالس الشركة مثل أي دائن عادي
  

 مان ديون الغري.: اتفاقيات ضالفرع الثاني
 ،الشركة شركة املسامهة سلطات واسعة من أجل تسيري وخاصة يف منح املشرع املسريين

عن كل تصرفات املسريين حتى اليت جتاوزت  مسؤولة الشركة جعل املشرع ومحاية للغري حسن النية
من أجل إجياد التوازن بني املصاحل وك التصرفات باسم وحلساب الشركة، موضوعها طاملا كانت تل

كة جيب أن يتصرف فإضافة اللتزام املسري مبوضوع الشر ،قام املشرع بوضع حدود لسلطات املسريين
  يف حدود مصلحتها.

 جتاوزه سلطاته بالتدخل يف سلطات أجهزةرع حدود للمسري تتعلق بعدم كما وضع املش 
الغري  معوحدود أخرى تتعلق بالتعاقدات واالتفاقيات اليت يعقدها املسري  ،الشركةأخرى داخل 

 االذن املسبق ، حيث جعل املشرع بعض قرارات املسريين مقيدة بإجراءات2واملتعلقة بضمان الديون
املتعلقة مبنح  االتفاقيات وأهم هذه التصرفات تلك ،نظرا ألهنا تشكل خطورة على مصلحة الشركة

للمسري بالقيام هبا إال بعد  املشرع واليت مل يسمح ،كفاالت أو قروض أو ضمانات من أي نوع للغري
 .3احلصول على إذن من جملس اإلدارة

رئيس جملس اإلدارة أو املدير العام ومن بني هذه التصرفات الضمان الذي مسح للمشرع ل
من القانون التجاري  624مبنحه للغري وذلك بالنسبة للديون اليت نشأت باسم الشركة، وحددت املادة 

الكفالة ، واستعمل املشرع عبارتي "4هذه الضمانات باسم الشركة لفائدة دائنيها منح شروط

                                                           
  .033سعيد يوسف البستاني، علي شعالن، المرجع السابق، ص   1

2 P. Moussron, L.Chatain, op.cit, p 166 
3 B. Dondero, op.cit, p 399. 

من ق.ت: " يجوز لمجلس اإلدارة أن يأذن لرئيسه أو لمدير عام حسب الحالة بإعطاء الكفاالت  624تنص المادة   4
  أو الضمانات باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده".   
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أن األمر يتعلق بكل الضمانات  ذلكمن يفهم ف ومبا أن الكفالة تتضمن يف مضموهنا الضمان ،والضمان"
  .1والتأمينات التجارية والكفاالت التجارية، إىل جانب ضمان األوراق التجارية ضمانا احتياطيا

فإن كانت احلرية التعاقدية هي األصل يف املعامالت التجارية خاصة يف شركة املسامهة 
مع الغري أخضعها املشرع لقواعد  فإنه محاية لتعامالهتا ،لطبيعتها اليت يغلب عليها االعتبار املايلبالنظر 

قيد حرية املسامهني يف االتفاق مبقتضى بنود القانون ف ،املطلقة التعاقديةاحلرية  ملبدأآمرة مستبعدا 
  .2األساسي يف جمال تنظيم الضمانات أو التأمينات اليت ميكن للشركة أن تقدمها للغري

اإلدارة لرئيسه أو املدير العام من أجل توفري الضمانات الكافية إن اإلذن الذي مينحه جملس 
أو احلد األقصى الذي متنحه الشركة دون أن يكون باإلمكان  ،للغري جيب أن حيدد مبلغ الضمان

جتاوزه، حيث ال مسؤولية على الشركة إال يف حدود ما تستطيع ضمانه، ويف حالة جتاوز الضمان 
، كما ال ميكن أن 3على رئيس جملس اإلدارة احلصول على إذن جديد حلدود املبالغ احملددة جيب

تتجاوز مدة هذه األذون سنة واحدة مهما كانت مدة االلتزامات املكفولة أو املضمونة احتياطيا أو 
 .4املضمونة 

اإلذن الذي مينحه جملس اإلدارة يف شركة املسامهة ذات النظام الكالسيكي من  يعترب
 وهي من النظام العام تتعلق بقواعد التوزيع القانوني لسلطات  ،لس اإلدارةالسلطات احلصرية

   .5املسريين يف شركة املسامهة
وعند غياب اإلذن املسبق الذي  ،أما يف حالة خمالفة الشروط القانونية ملنح هذه الضمانات

حيصل عليه املسري من جملس اإلدارة فإنه ال ميكن االحتجاج بالتعهدات اليت اختذت من طرف رئيس 
من أجل ذلك أشار املشرع لضرورة نشر هذه األذون  ،جملس اإلدارة أو املدير العام جتاه الشركة

                                                           
1 J. Hemard,  Les conventions entre les sociétés et leurs dirigeants , op.cit., p 90. 

  .285بوجالل مفتاح، التنظيمات االتفاقية للشركات التجارية في القانون الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص   2
3 PH. Merles, op.cit., p 480. 

أعاله سنة واحدة مهما كانت  3من ق.ت: " ال يمكن أن تتجاوز مدة األذون المشار إليها في المقطع  624المادة   4
  مدة االلتزامات المكفولة أو المضمونة احتياطيا أو المضمونة".

  .286بوجالل مفتاح، المرجع السابق، ص   5
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ألنه ال ميكن االحتجاج هبا على  ،باالطالع عليهاوإعالم الغري هبا، فيقع على دائين الشركة االلتزام 
  .1يف حالة خمالفتها للشروط الالزمة قانونا الشركة

كما انه ال ميكن االحتجاج بتجاوز حدود االذن جتاه الغري اال اذا ثبتت سوء نية الغري عند 
، فيقع على لشركةعلمه بتجاوز هذا االلتزام للمبلغ والشكل احملدد يف االذن الصادر من جملس إدارة ا

عاتق الغري االلتزام باالطالع على حدود االذن الذي مينحه جملس إدارة الشركة او جملس املراقبة 
الذي مينحه االذن جتاوز حدود ومل يبني املشرع اجلزاء املرتتب عن  ،2حسب نظام اإلدارة املتبع 

    جملس إدارة شركة املسامهة.
 صلحةى معلت وط نظرا خلطورة هذه التصرفالشرهذه ا احرتام شدد املشرع على ضرورة

ولذلك مل يرتك اختاذ قرار منح هذه الكفاالت لإلرادة املنفردة لرئيس جملس اإلدارة بل تتخذ الشركة، 
وبالتايل ال ميكن االحتجاج هبا على الشركة يف حالة عدم احلصول  ،بقرار مجاعي من جملس اإلدارة

وال يعترب عدم االحتجاج يف هذه احلالة جزاء مشدد ألنه ال يبطل  ،على إذن مسبق من جملس اإلدارة
وال يستطيع  صحيحا لكنه ال يلزم الشركة وال رئيس جملس إدارهتا  التعهد بالضمان  فيبقىالضمان 

  .3الغري عندئذ املطالبة باحلصول على الضمان
نظرا لصحة  ة شخصيةدارة بصفال يبقى للغري يف هذه احلالة إال الرجوع على رئيس جملس اإل

سؤولية الشركة باعتبارها مسؤولة عن أعمال مسرييها جتاه الغري، خاصة أن مأو اثارة  الضمان،
، ويف تصرف املدير يعترب من قبيل أخطاء التسيري اليت تسأل عنها الشركة عن أعمال ممثليها جتاه الغري

 .4هذه احلالة ال جمال إلخضاع املدير للمسؤولية الشخصية
املصادقة الالحقة لتصرف املدير الذي مينح مبوجبه ضمانا  املشرع عن بيان مسألةت سك

عدم احتجاج الشركة على  فقط وأكد لديون الغري دون احلصول على اذن مسبق من جملس اإلدارة،
                                                           

1 PH. Merles, op.cit., p 481. 
2 Catherine. Prieto,  La société contractante », préface de Jaque. Mestre, presses 
universitaire, France,1994, p 71. 
3 B. Dondero, op.cit, p 401. 
4 Cass.com, 20 octobre 1998, Bull, civ n 254 Rev. Sociétés 1999, Themis des 
grands arrêts, p 40.  
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لس اإلدارة أو جتاوز مدته الغري بالضمانات املقدمة يف حالة غياب أو جتاوز حدود اإلذن املسبق 
إال أنه ميكن االحتجاج مببلغ أعلى يف حالة املوافقة املسبقة  ،1جتاوز مبلغ االلتزامات املذكورة فيهأو 

  .2لس اإلدارة مبنح ضمان شامل أو غري حمدود ألحد الدائنني
املبلغ أو املدة إال بالنسبة لإلدارة اجلبائية  ةمل يسمح املشرع مبنح ضمانات غري حمددوعليه  

كن هنا لس اإلدارة منح اإلذن لرئيسه إلعطاء كفاالت أو ضمانات احتياطية غري واجلمركية، فيم
  .3حمددة

أما بالنسبة إلمكانية قيام جملس اإلدارة باملصادقة الالحقة لتصرف املدير الذي منح مبوجبه 
 ،بال أثر قانوني تبقىا يعين اهنا مم ، فلم يتطرق هلا املشرعضمان للغري دون احلصول على إذن مسبق

تصحيح التصرف  هلذه املصادقة الالحقة ميكن كما مل يتطرق املشرع الفرنسي هلذه املسألة، اال انه ال
  .4وهو موقف القضاء الفرنسي

اإلذن مبنح الضمانات للغري عن سلطات جملس بجملس املديرين فيما يتعلق  ختتلف سلطات
والذي يبني طريقة  ،شرع خاضعة للقانون األساسيحيث جعلها امل الكالسيكي،اإلدارة يف النظام 

لرتخيص مسبق من خيضع منح هذه الضمانات على أن  ،تقديم الكفاالت والضمانات االحتياطية
  .5جملس املراقبة حسب الشروط اليت حيددها القانون األساسي

األمر الذي يتضح لنا مما سبق أنه حكم خمالف متاما للحكم املقرر يف نظام اإلدارة القديم 
، نظرا خلضوعها املطلق للقانون يشكل خطورة كبرية على أموال الشركة وائتماهنا جتاه الغري

  .6االساسي

                                                           
  من ق.ت في فقرتها السابعة. 624المادة   1

2PH. Merles, op.cit, p 481. 
  من ق.ت فقرة خامسة. 624المادة   3

4 Cass. Com, 15 oct 1991, Bull civ, droit des sociétés n° 29 1992, note, B. 
Dondero, op.cit, p 401. 

ات والتنازل عن المشاركة وتأسيس من ق.ت: "...غير أن أعمال التصرف كالتنازل عن العقار 654تنص المادة   5
األمانات وكذا الكفاالت والضمانات االحتياطية أو الضمانات تكون موضوع ترخيص من مجلس المراقبة حسب 

  الشروط النصوص عليها في القانون األساسي".
  .287بوجالل مفتاح، المرجع السابق، ص   6
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لوضع  يتدخل رعشاملجعلت  لسلطات الواسعة اليت يتمتع هبا املسريين يف شركات األموالان ا
مصلحة خاصة، حيث هذه السلطات للحصول على ملنع املسري من استعمال حظر لبعض االتفاقيات 

خاصة مصاحل املسريين  ،تعترب هذه االتفاقيات من أهم أسباب وقوع تضارب املصاحل يف الشركة
  .1واملسامهني والغري فكان البد من فرض رقابة حمكمة على املسري

منع املشرع القائمني بإدارة الشركة أن يقدموا كفالة باسم الشركة من أجل ضمان تصرفاهتم 
منع املشرع كل كفالة أو ضمان احتياطي جيعل الشركة ملزمة بضمان تصرفات مسرييها و ،جتاه الغري

  .2من القانون التجاري 628وهذا ما نصت به املادة 
شخاص فهو يشمل كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم مبنح األ من حيثأما جمال هذا احلظر 

بني الشركة ومؤسسة أخرى عندما  ، كما ميتد احلظر لالتفاقيات اليت تعقد3هذا النوع من الكفاالت
  .4لتلك املؤسسة امسري اأو مدير ايكون أحد القائمني بإدارة الشركة سواء كان مسامه

ويشمل هذا املنع كل صور الضمان فمهما كانت الكفالة سواء شخصية أو عينية أو تأمينات 
يضمن فاملسريين، فائدة حيث اعتربها املشرع كأهنا قروض غري مباشرة ل ،جتارية فهي حمظورة قانونا

  .5هذا احلظر شفافية االتفاقيات اليت يتم انعقادها بني الشركة ومسرييها جتاه الغري
  

                                                           
1 Y. Knani , Les conventions entre la société anonyme et ses dirigeants, Rev de la 
jurisprudence et la législation, n 7, centre d’études juridique, et judiciaires, Juillet 
2009, Tunisie, 2009, p 65 

من ق.ت في فقرتها الثالثة: "... يحظر تحت طائلة البطالن المطلق على القائمين بإدارة الشركة  628تنص المادة  2
عقدوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة كما يحظر عليهم أن يجعلوا منها كفيال أو ضامنا احتياطيا أن ي

  اللتزاماتهم تجاه الغير...".
هذا ال يعني أن الحظر شامل لكل االتفاقيات، فهناك مجال واسع لهذه الشركات لكي تبرم العديد من االتفاقيات بينها   3

ها، لكن أخضعها المشرع لنظام خاص حماية ألحوال الشركة يتعلق بالحصول على إذن مسبق من وبين القائمين بإدارت
  قانون تجاري فقرة أولى.    628الجمعية العامة وتقديم تقرير من مندوب الحسابات المادة 

 وفروعهم. الفقرة الثانية من ق.ت ، يمتد الحظر في القانون الفرنسي ألزواج المسيرين وأصولهم 628المادة   4
Art n 225-43 du c. c .f « … La même interdiction s’applique au directeur général, 
aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des 
personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoint, 
ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi Qu’à 
toute personne interposée ».      

   
5 Y. Knani, op.cit, p 58. 
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احلظر  امتد هذاونص املشرع على نفس احلظر يف شركة املسامهة املزودة مبجلس مديرين 
فضال عن القائمني باإلدارة وممثلي األشخاص املعنوية األعضاء يف جملس  ،ألعضاء جملس املراقبة

  .1املراقبة
خمالفة هذا احلظر فإنه يقع باطال بطالنا مطلقا كل ضمان لتصرفات املدير باسم الشركة  عند

لحة، كما ال ميكن االحتجاج جتاه الغري، وعليه فيمكن اثارة هذا البطالن من طرف كل من له مص
مان جتاه الشركة، وميكن للغري وللشركة رفع دعوى للحصول على تعويض نظرا للضرر هبذا الض

  .2املرتتب عن تصرفات املدير
سكت املشرع عن بيان إمكانية وجود اتفاق مسبق جييز للشركة أن متنح للمدير سلطة منح 

 مصادقة الحقةاالتفاقيات عن طريق  تلك الكفاالت والضمانات للغري، أو إمكانية موافقتها على تلك
" ال يوجد قانونا ما مينع الشركة يف أن توافق على J.Hemard، فحسب الفقيه"من اجلمعية العامة

خاصة يف  ،إذا النوع من االتفاقيات اليت يربمها مسريها وجعلها ضامنة أو كفيلة لتصرفاته جتاه الغري
 القانوني عندما يقوم االلتزام ، ا جتاه الغريركة ومسريهظل اعرتاف املشرع بوجود التزام مشرتك بني الش

ر والذي ال ميكن استبعاده فهو مقر ،و مسريهاة الذي مينح احلق للدائن بالرجوع على الشرك للمسريين
  .3قانونا ملصلحة الغري يف حالة وجود مسؤولية مشرتكة

ة احملدودة لنظام ميكن أن ختضع كل من شركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولي
االتفاقيات احملظورة مبوجب بنود اتفاقية قانوهنا األساسي خاصة يف ظل غياب نصوص ختص هذا 

ثل هذا احلظر بالنسبة للمسامهني الذين مينقص النصوص القانونية  كما احلظر يف كل من الشركتني،
  .4ميثلون األغلبية والذين يقومون بأعمال اإلدارة ولو بطريقة غري مباشرة

                                                           
  من ق.ت. 671المادة  1
دون االخالل بالمسؤولية الجزائية المترتبة عند قيام المسير باستعمال أموال الشركة بسوء نية ومنح قروض تلبية   2

  من ق.ت في فقرتها الرابعة. 800ألغراض شخصية هذا ما جاء في المادة 
3 J. Hemard, op.cit, p 95. 

  .289بوجالل مفتاح، المرجع السابق، ص   4
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التفاقيات اليت تتم بني املسامهني واليت ختتلف عن اتفاقيات الشركة ا يف املقابل هناك تلك
ومسرييها، فعمال مببدأ احلرية التعاقدية واليت جندها مكرسة بصفة كبرية يف شركة املسامهة، فيمكن 

هتم ضمن مبلغ معني للمساهم أن يربم اتفاق يف اجلمعية العامة يتعهد مبوجبه أن يدفع للدائنني مستحقا
حالة مواجهتها  خاصة يفوميثل هذا االتفاق ضمانا إضافيا للغري يضاف لذمة الشركة  ،ومدة حمددة

  .1لصعوبات رغم أنه قد جيعل املساهم يتحمل خسائر أكرب من حصته
  

ميثل رأس مال الشركات األموال الضمان األساسي حلقوق الغري املتعامل معها خاصة يف ظل 
لذلك فإن للوضع املايل للشركة أمهية كبرية  ،الشركات انعدام املسؤولية الشخصية للشركاء يف هذه

واالقتصادية للشركة مظهرا هاما من  ةبالنسبة لدائنيها، ويعترب االلتزام باإلفصاح عن األوضاع املالي
 ،بصحة املعلومة على ائتمان الشركةحيث يستدل  ة،مظاهر الثقة وحسن النية يف املعامالت التجاري

، وجند االلتزام 2ملعلومة يف حتديد قراراته وطريقة تعامله يف تعاقداته مع الشركةكما يعتمد الغري على ا
ولذلك فال بد من حتديد املعلومة اليت يقع  ،باإلفصاح قد يتناقض أحيانا مع سرية املعلومة التجارية

 خاصة بعد ،على الشركة االلتزام باإلفصاح عنها للغري وتوضيح حدود ذلك االفصاح وحتديد مداه
وق الغري يف اطار حوكمة انا أساسيا  حلقاملايل واالقتصادي للشركة ضم ركزاملأن أصبح االفصاح عن 

، من اجل 3جعلت هذه احلوكمة االلتزام باإلعالم أهم التزامات الشركة جتاه الغريبعد ان الشركات 
دود االلتزام (فرع اول)، ثم اإلشارة حل واجب اإلفصاح عن املعلومة املاليةذلك كان ال بد من التطرق ل

  (فرع ثاني). باإلفصاح
  
 

                                                           
، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 1تفاقيات بين المساهمين في الشركات المساهمة، ط غادة أحمد عيسى، اال  1

  .44، ص 2008
  وقوانين الشركات والبورصة وحتى القوانين المصرفية. ،تتنوع أنظمة االلتزام باإلعالم بين قانون مدني  2
  .123ص  ،2012، دار الفكر الجامعي، مصر، 1أحمد علي خضر، حوكمة الشركات، ط   3
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 .الفرع األول: واجب اإلفصاح عن املعلومة املالية
إن واجب الشركة جتاه الغري بأن توفر الشفافية الالزمة يف تعامالهتا يرتكز على اإلفصاح عن 

بالعامل اخلارجي بشتى الوسائل من أجل الكشف عن املعلومة والذي يتحقق عند اتصال الشركة 
، إذ 1املعلومات املهمة للمستثمرين واملسامهني وأصحاب السندات وكل أصحاب املصاحل املختلفة

يقصد باإلفصاح الكشف عن املعلومات املرتبطة بالنشاط االقتصادي وخاصة اجلوانب املالية 
 .ط الذي يظهر للغريعن حقيقة النشاوالقانونية لتوفري صورة كاملة 

إىل جانب ما ميثله واجب اإلفصاح القانوني من مزايا املستثمرين واملسامهني سواء كان ذلك 
أو أثناء تنفيذ العقد من أجل تقييم أداء الشركة وبلوغ احلد  ،قبل أو بعد االستثمار مع الشركة

اء كانوا من املستثمرين أو الغري املطلوب من املصداقية اليت يرغب كل املتعاملني مع الشركة حتققها سو
 ، فيجب بلوغ الشفافية يف إيصال املعلومة.2بصورة عامة والذي يكون من بينهم مستثمرين حمتملني

ال يقصد بااللتزام يف إيصال املعلومة النقل ارد لوقائع معينة يتم احلصول عليها من مصادر 
ات والتقارير اليت متكن األشخاص الطبيعية واملعنوية خمتلفة حيث يقصد هبا التزام الشركة بتوفري املعلوم

واملتمثلة يف البنوك واهليئات املالية ملعرفة املركز املايل احلقيقي للشركة، وكل املعلومات اجلوهرية عن 
كون من شأهنا اإلضرار مبصاحل الشركة يطريق ممثليها واليت التصرفات اليت تقوم هبا الشركة عن 

مينح هلم فرصة حتديد موقفهم من الشركة ومركزهم القانوني بالنظر للمركز املايل  االمر الذيوالغري، 
للشركة، ويكون من حق الشركة أن حتتفظ مبا تراه غري ضروري اعالم الغري به أو ترى أن يف إظهاره 

  .3خطر على الشركة أو إضرار باملسامهني

                                                           
إذ يقصد بالغير هنا كل األشخاص التعاملين مع الشركة من الخارج، وال يقصد به المساهمين في الشركة والذين   1

خصهم المشرع بنظام خاص يتعلق بالمعلومة االمتيازية ورتب عن المخالفات المتعلقة بها جزاءات جزائية حماية 
  لتداول األسهم في البورصة.

  . 2005، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 1ماد، التقارير المالية، ط طارق عبد العال ح  2
  . 168، ص 2010محمد ابراهيم موسى، حوكمة الشركات بسوق األوراق المالية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  3
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احلقائق عن الشركة وإبراز مجيع وعليه يقصد باإلفصاح القانوني يف الشركات إشهار كافة 
البيانات واملعلومات وتوفري كافة املعلومات الدورية أو غري الدورية، واملعلومات املالية وغري املالية 

    .1بشكل عام لكافة األطراف ذوي املصلحة
ايل فيقصد هبا توفري الشركة للبيانات املالية وغري املالية بصورة مطابقة للمركز امل أما الشفافية

ليتمكن الغري من توقع النشاط املايل واملستقبلي للشركة  ،ةكة والعمليات اليت تقوم هبا الشركللشر
فتتضمن الشفافية عدم إخفاء املعلومات ووجوب حتصيل املعلومات الدقيقة يف الوقت املناسب 

  .2وبالقدر الكايف الذي يهم أصحاب املصلحة
ووسائله فيجب أن يتم الكشف عن كافة املعلومات أما فيما خيص التوقيت املناسب لإلفصاح 

الشفافية هنا متعلقة بتوفري التقارير الدورية، ونشري  وإدارهتا، وتكوناملادية املرتبطة بأموال الشركة 
هنا للشفافية اليت تتطلبها البورصة واليت أصبحت تتطلب توفري وسائل تكنولوجية نظرا لتعقد سوق 
األوراق املالية خاصة فيما يتعلق بشفافية املعلومة فيجب استبعاد الطرق التقليدية للوصول للمعلومة 

  .التكنولوجيةوالبحث عن أحدث الطرق 
عن الشركة بالدقة واألمانة واليت تعترب ضرورية حبسب  جيب أن تتسم اإلعالنات الصادرة

فيحظر على الشركة حجب معلومات جوهرية تؤثر على سالمة اختاذ الغري املتعامل  ،موضوع اإلعالن
  . 3معها لقراراته أو احداث التباس لديه
 موجهنشرة اإلعالنات القانونية ويتم عن طريق  لذيا القانوني يتحقق هذا االلتزام باإلشهار

ولتكريس  ،من بينهم دائين الشركة وكل اجلمهور الذي قد ال تربطه بالشركة عالقات سابقة ،للغري
  يتفق مع القوانني واللوائح السارية. حنوب أن يتم نشر املعلومات على جي الشفافية هذه

                                                           
ر النهضة العربية، ، دا1، برنامج محاسبة البنوك والبورصات، ط 1عصام حنفي محمود، القانون التجاري، ج 1

  .22، ص 2006مصر، 
أحمد بركات مصطفى، مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات واالستثمارات المصرفية، دراسة مقارنة، دار النهضة   2

  .14، ص 2006العربية، مصر، 
  .169محمد إبراهيم موسى، المرجع السابق، ص   3
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حيث تكون املعلومة يف هذه احلالة عامة متاحة للجميع كاملعلومة االقتصادية املنشورة يف 
نقصد هنا تلك املعلومات السرية اليت حيظر  والالصحف والدوريات واملواقع االلكرتونية املتخصصة، 

ر ؤثت اليت ترار التجارية واملعلومانشرها أو االطالع عليها إال وفقا إلجراءات قانونية رمسية كاألس
    .1على حسن تداول األسهم وأسعارها

الشركة، ومبا أن هذا اإلفصاح يشمل املعلومات اجلوهرية اخلاصة بالوضعية املالية وأهداف 
فإن  2ما ميس دائين الشركة والعاملني فيها وكل األشخاص أصحاب املصلحة من بنوك وإدارات وكل

  هلذا اإلفصاح أنواع:
من السلوك  اينقسم إلفصاح طوعي تقوم به الشركة فيكون نابعو صاح من حيث اإلرادة فإ

، 3وإفصاح ملزم يفرضه املشرع مبوجب األحكام املنظمة لعالقة الشركة بالغري ،العادي حبسن نية
حيث يرافق هذا االلتزام  ،اإلشارة إليه يف الكثري من املناسبات خالل هذه الدراسة والذي سبقت

   .باإلفصاح الشركة منذ تأسيسها لغاية انتهائها وتصفية موجوداهتا
هناك اإلفصاح من حيث جمال املعلومة و ينقسم إلفصاح مايل وغري مايل ألن املعلومات 

 ،ومسعتها ومعلومات تتعلق مبعامالهتا التجارية ،املطلوب االطالع عليها قد تتعلق بسري الشركة
وهذا ما يسمى باإلفصاح املايل، الذي يتعلق بضرورة  4ومات أخرى هتتم بالوضع املايل للشركةومعل

الكشف عن مستندات ووثائق تتعلق بالوضع املايل وميزانية الشركة وحساب األرباح واخلسائر، 
  .ونشاطها من حيث أصوهلا وخصومها وكل نتائج العمليات املالية اليت تقوم هبا

لق بشروط املتع 08-04من القانون رقم  12املادة الذي نصت عليه ح املايل اإلفصا هذا ميثل
وقدرهتا على الوفاء  ،أهم املعلومات واألكثر تأثريا يف تقييم وضع الشركة 5ممارسة األنشطة التجاري

                                                           
مالية السعودي، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة دكتوراه في العلوم فهد بن محمد النفيعي، الحماية الجنائية للسوق ال  1

  .147، ص 2006األمنية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية السعودية، 
  .124أحمد علي خضر، المرجع السابق، ص   2
  .443، ص 2006، دار النهضة العربية، مصر، 1مظهر فرغلي،  الحماية الجنائية للثقة في رأس المال، ط   3
  .12أحمد بركات مصطفى، المرجع السابق، ص   4

 5 تنص المادة 12 من القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية   " يقصد باإلشهار القانوني 
االعتباريين، اطالع الغير بمحتوى األعمال التأسيسية للشركات والتحويالت والتعديالت وكذا بالنسبة لألشخاص 
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ومتثل الدليل العملي على جناح الشركة  ،حقيقة النشاط االقتصادي للشركةتعكس بالديون ألهنا 
    .1وقدرهتا على تنمية أصول املتعاملني معها

أما اإلفصاح غري املايل فيتعلق باملعلومات اجلوهرية املتعلقة مبرحلة التأسيس وخطة الشركة 
وكل  ،من أجل حتقيق غرضها واملعلومات اخلاصة بتشكيل جملس اإلدارة وحقوق العمال يف الشركة

بالدرجة األوىل خاصة املعلومات اخلاصة  التعديالت اليت تطرأ على سري الشركة واليت هتم البنوك
ومدى كفاءهتا واالطالع على  ،مبالك األسهم للكشف عن طبيعة العالقات االقتصادية يف الشركة

 ميكن أن تواجه حقوق امللكية ومحلة األسهم وهياكل اإلدارة ومرتبات املسريين وكل عوامل اخلطر اليت
هذه األخطار الطارئة عبارة عن وقائع وأحداث احتمالية تتعلق باألرباح واخلسائر احملتملة ،2الشركة

  .3واليت مبكن أن يتحقق وقوعها
باإلضافة حلق الغري يف االطالع على تسيري الشركة وصالحيات املسريين وحدود سلطاهتم  

املتعلق بشروط  08-04من القانون  12املادة  حبسب ما جاء يف، واالختصاصات املخولة هلم
وقوع أضرار متكن الغري من هبذه املعلومات يرتتب على عدم إعالم الغري و 4ممارسة األنشطة التجارية

  .لشركة أو على مسرييها بصفة شخصيةاعلى رفع دعوى 
أمثلة احلاالت اليت تقوم فيها مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة حالة الغش اليت يتعرض هلا  منف

أو جتاوزهم لصالحياهتم وحالة تقدميهم  ،الغري عند إغفال املسري لبعض املبادئ القانونية يف التعاقد
  معلومات كاذبة عن املركز املايل للشركة مما يعترب خروجا عن مصلحة الشركة. 

                                                           
العمليات التي تمس رأس مال الشركة ورهون الحيازة وإيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية وكذا الحسابات 

 واإلشعارات المالية"
  .444مظهر فرغلي، المرجع السابق، ص   1
  .63اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات، المرجع السابق، ص أحمد علي خضر،  2
  .64عصام حنفي محمود، المرجع السابق، ص   3
المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية في فقرتها الثانية" كما تكون  08-04من القانون رقم  12المادة   4

ة او التسيير وحدودها ومدتها وكذا كل االعتراضات المتعلقة بهذه موضوع اشهار قانوني صالحيات هيئات اإلدار
  العمليات".
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كة أن تستجيب ألصحاب املصاحل املختلفة يف اإلفصاح وعليها إجياد توازن بني على الشر
حترص الشركة  وجيب أن، ، ألن هذا اإلفصاح يصدر من وإىل كل شخص طبيعي أو معنوياملصاحل

  .الشركة داخليا وخارجياعلى شفافية عملية تسيريها بالدرجة األوىل ألهنا تأثر على مصداقية 
اىل  ،ضاء جملس اإلدارة على أساس من املعلومات الكاملة وحبسن نيةأع ان يعمل   ينبغي

تطبيق معايري أخالقية عالية مبا حيقق أفضل توازن للمصاحل املختلفة داخل الشركة وخارجها،  جانب
كما يقع عليهم االلتزام برقابة أي تعارض حمتمل بني مصاحل إدارة الشركة وضمان نزاهة حسابات 

  .1نظم لرقابة اإلدارة واملالية واإلشراف على عمليات االفصاح الشركة وضمان وجود
دورا بارزا يف حتسني  لعبتوالشفافية وحيث سامهت حوكمة الشركات يف جمال اإلفصاح 

ونشر فكر اإلفصاح الطوعي والقضاء على تباين املعلومات واملسامهة يف ضبط الرقابة  ،بيئة اإلفصاح
اص امللتزمون باإلفصاح عن املعلومة فهو التزام عام يقع على الشركة أما األشخ ،على شفافية املعلومة

 جتعله يطلع على معلومات واألشخاص الطبيعية من مسامهني ومسريين وكل من تربطه عالقة بالشركة
  .2مهمة 

 
  .حدود االلتزام باإلفصاح الفرع الثاني:

 ااخالقي اواجبااللتزام حيث بدأ هذا  ،يعترب االلتزام بكتمان سر املهنة واجبا أخالقيا وقانونيا
تتعهد الشركة بتقديم املعلومات بصفة أصبحت  مبوجبه ،قانونيام استقر بعد ذلك التزاما ث اينيود

  .دورية إىل اجلهات الرقابية وأصحاب املصاحل
قوانني اليت حتكم تأسيس أساس هذا االلتزام هو القانون فهو التزام يفرضه القانون املدني وال 

إذ تتنوع األنظمة القانونية اليت تفرض االلتزام  ،قوانني أسواق األوراق املالية جانب اىلالشركات 

                                                           
  .137أحمد علي خضر، حوكمة الشركات، المرجع السابق، ص   1
علي من صالح الوائلي، حوكمة الشركات السعودية المساهمة ودورها في الحد من الجرائم المالية، مذكرة   2

  .60، ص 2010العليا، السعودية،  ماجستير، جامعة نايف كلية الدراسات
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 مما يعين أنه التزام ،يف القوانني الالتينية االلتزام باإلفصاحأطلق عليه منذ ظهوره  ،1باإلفصاح عن املعلومة
االلتزام خيرج هذا االلتزام عن مفهوم  ال و،2ون فكرة أو مبدأ عامقانوني بالدرجة األوىل قبل أن يك

 . 3االعالم املعروف يف العقودب
ير بالشركة املد أساسيا عالقةاليت يلعب فيه االلتزام باإلعالم دورا  من بني العالقات التعاقدية

ي أن يقوم املدير فينبغ ،حيث تقتضي هذه العالقة اإلفصاح عن كل املعلومات اليت تؤثر على العقد
حسن  خاصة أن االلتزام باإلفصاح يعترب أحد تطبيقات ،التزامها حبسن نية تنفيذوبإعالم الشركة 

  .4على حقوق املتعاقدين ا يوفره مبدأ حسن النية من حمافظةالنية يف إبرام العقود وتنفيذها نظرا مل
احل بني مصلحة املسامهني مبا أن اإلفصاح املطلوب يؤثر على املتعاقدين وختتلف فيه املص

هلذا االلتزام العقدي  فإنه ينتج عنه اخللط بني املفهوم ،ومصلحة الدائنني والعمال واملتعاملني يف البورصة
قبل حتديد  اقتصادية أخرى لذلك جيب حتديد شروط هذا االلتزام باإلفصاحومفاهيم اجتماعية و

  .جماله
قيام الشركة باطالع كل من املسامهني ومن هلم يتحقق االلتزام باإلعالم أو اإلفصاح عند 

أو الذي  ،مصلحة يف احلصول على معلومات معينة من أجل أن يتمكن الطرف املتعاقد مع الشركة
لذلك البد من توفر  ا،سليم اينوي التعاقد معها من احلصول على معلومة دقيقة جتعله يتخذ قرار

ة حبيث يكون واقع الوضع املايل والقانوني للشركة ن املعلومة حقيقيأن تكويجب ، ف5شروط لإلفصاح
  دقيقة وواضحة. كما جيب ان تكون املعلومة ،يكون فكرة حقيقية

  

                                                           
، دار النهضة 1صالح أحمد البريري، الممارسات غير المشروعة في بورصة األوراق المالية، دراسة مقارنة ط   1

  .16، ص 2001العربية، مصر، 
  .53محمد إبراهيم موسى، المرجع السابق، ص   2
نون المدني على عيوب الرضى والمسؤولية التقصيرية يرتكز االلتزام باإلعالم على الكثير من األنظمة في القا  3

  وضمان العيوب الخفية
  . 178صالح أحمد البريري، المرجع السابق، ص  4
  .171، ص 2011، دار الكتب القانونية، مصر، 1عمار حبيب جهلول، النظام القانوني لحكومة الشركات، ط  5
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اشارت حمكمة استئناف باريس خلضوع الشركة التجارية اللتزام باإلفصاح عن معلومات 
اىل جانب ضرورة اإلفصاح عن معلومات صادقة خاصة إذا تعلق االمر مبعلومات  ،حمددة ودقيقة

  .1متعلقة باسهم مسعرة يف البورصة
يطلع بشكل صحيح على ما يهمه، فال ميكن أن تكون  أنبغري لل يسمح ان صدق املعلومة

علومة الوضع غري حقيقية ألن هذا يعين جتريد هذا االلتزام من أمهيته، فيجب أن تعكس امل املعلومة
 . احلقيقي للشركة مبعلومات دقيقةاملايل

يكون االفصاح يف الوقت املناسب لكي يتمكن من يهتم باملعلومة من االستفادة كما جيب ان 
تم هبذه تمكن املهي يكل ،الوقت املناسبعن ة إذا مت تقدميها بصفة متأخرة فإنه ال فائدة من املعلوم

لتعزيز اجلانب االئتماني للشركة ومحاية حقوق املتعاملني  2الشركة تواجهه املعلومات أن يعلم كل ما
 معها. 

إن االلتزام باإلفصاح كمبدأ عام تلتزم به الشركة جتاه أصحاب املصاحل ببعث على االعتقاد 
ال يتعلق بكشف الشركة  تضارب بينه وبني مبدأ سرية املعامالت التجارية، لكن هذا االفصاحمثة أنه 

   .املعلومات سريةلشركة جتاه الغري ال عالقة له بت ملنافسيها، فإن الوضوح الذي تلتزم به اعن املعلوما
وتعترب احلماية القانونية للمعلومة يف جمال األعمال ذات طبيعة متغرية حيث ختتلط املصلحة 

القانوني العامة باملصلحة اخلاصة للشركة، فهناك مصاحل متعددة يف السر املهين خاصة وأن األساس 
للسر املهين يف قانون األعمال يتمثل يف نظرية املصلحة، حبيث يعترب االعتداء على مبدأ السر املهين 
كل مساس مبصلحة اعرتف هبا القانون فباالعتماد على عنصر املصلحة تتحدد مدى مشروعية 

ومصاحل أخرى أعلى اإلفشاء باملعلومة، فيجب املوازنة بني املصاحل االقتصادية اجلديرة باحلماية، 
  .3وأجدر بتلك احلماية فهناك معلومات وأسرار يؤدي اإلفشاء هبا إىل اإلضرار باالقتصاد الوطين

                                                           
1Ca Paris,2 mars 2004,Bourgoin c/ AMF ; Juris-Data n 2004-235752 ; Rev 
mensuelle du Jurisclasseur, juillet 2004, p 29. 

  .76هاني دويدار، المرجع السابق، ص   2
  .34ص  2002الجزائر،  2غوتي عبد الحق، القانون القضائي الجزائري ، الديوان الوطني لألشغال العمومية، ط 3
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فقد يؤدي االفصاح خاصة مع تطور تقنيات االعالم واالتصال لوقوع الشركة يف خسائر بعد 
لذلك جيب أن  ،روحتقيق منافسيها ملزايا ناجتة عن معرفة تلك األسرا للغري الكشف عن أسرارها

قة لتقليل خماطر االفصاح األمر الذي حيتاج إلجياد توازن دلشركة بفحص املعلومات وحتديدها بتقوم ا
  .1بني ما تقدمه الشركة من معلومات وما ترغب األطراف األخرى احلصول عليه

لذلك فإن قيام الشركة حبجب بعض املعلومات حفاظا على مصاحلها من خطر املنافسة  
  .2يندرج ضمن خطط الشركة لتحقيق أهدافها

مل يرد تعريف للسر املهين التجاري من طرف املشرع فتم التطرق له من خالل أشخاص معينني 
كن اعتبارها أسرار جتارية، وكتم معلومات خاصة مي ألزمهم املشرع باحملافظة على السر املهين،

األشخاص الذين يشاركون يف  وكل ،الشركةن بإدارة والقائمحيث نص املشرع على ضرورة أن يقوم 
مندوبي احلسابات ومساعديهم باحرتام سر املهنة فيما خيص اجتماعات جملس اإلدارة، مثل 

يطلعون عليها حبكم ممارسة  ال لومات اليتواملعالوقائع تلك من نطاق السرية  رجبالتايل خت ،األعمال
 .3من القانون التجاري 13مكرر  715و 627وظائفهم، وذلك يف املواد 

املعلومة ن تكون من اخلصائص، كأمجلة  ندما حتتوي علىميكن اعتبار املعلومة سرا جتاريا ع 
قيمة هلذه املعلومة  أن يكونو، معروفة أو ليس من السهل احلصول عليها من طرف املتعاملني غري

قاموا بإعالم العموم مبا ال و، وأن تتوفر لدى أشخاص اطلعوا عليها حبكم مباشرهتم ملهنتهم 4جتارية
  جيب أن يعلموه عن أمور الشركة.

لذلك فال تعترب كل معلومة سر مهين حيث ال تعترب كذلك إال املعلومات ذات الطبيعة السرية، 
تمانه سواء كان يتعلق بشخص طبيعي، او شخص معنوي علم به فالسر املهين هو كل امر مطلوب ك

                                                           
  .78أحمد علي خضر، المرجع السابق، ص   1
  .177هيم موسى، المرجع السابق، ص محمد إبرا  2
من ق.ت " يتعين على القائمين باإلدارة ومجموع األشخاص المدعوين لحضور اجتماعات مجلس  627تنص المادة  3

  اإلدارة، كتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك".
مخالفات واألخطاء التي الحظوها أثناء " يعرض مندوبو الحسابات على أقرب جمعية مقبلة ال 13مكرر  715المادة 

  ممارسة مهامهم."
 . 361شيرزاد عزيز سليمان المرجع السابق، ص  4
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وعدم الكشف عنه اال يف  شخص آخر بسبب مهنته وكان ملزما حبكم هذه املهنة باحملافظة عليه،
  .1أحوال حمددة

وسع جمال السر املهين، حيث يعترب سرا كل معلومة من شأهنا أن تأثر يكما جند أن املشرع 
للشركة، حيث يؤدي إفشاؤها إىل اختالل توازن الشركة، أو تلك املعلومة اليت على النشاط العادي 

ضيق املشرع مصدر تلك املعلومات حيث ال تعترب املقابل ومسعتها، ويف  متس مبصداقية الشركة
املعلومات سرية إال إذا صدرت من أشخاص معينني، ومن خرباء يف جمال األعمال، بالتايل فإن 

م ال ميكن أن تعترب أسرارا عن إطار ممارسة هؤالء األشخاص ملهمتهم ومهنته املعلومات اخلارجة
  .مهنية

أخضع املشرع مجيع املهنيني واملوظفني واخلرباء واحملاسبني املعتمدين، وحمافظي احلسابات  
ذات املسؤولية احملدودة وشركات املسامهة وحتى الشركاء يف الشركات  ،واحملاسبون املرتبصون

، حيث نصت حتت طائلة عقوبات جزائية لواجب السر املهين وحتى الشركات املدنية والتجمعات
تنص" يتعني على من القانون املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات على انه  71املادة 

اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد كتم السر املهين حتت طائلة العقوبات املنصوص 
من قانون العقوبات، و خيضع لنفس االلتزامات اخلبري احملاسب و  302و 301يها يف املادتني عل

حمافظ احلسابات و احملاسبون املرتبصون، وكذا مستخدمو اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات و 
 52و  49 و 48و  47 احملاسبني املعتمدين، و كذا الشركاء يف الشركات املنصوص عليها يف املواد

  .2 من هذا القانون "

                                                           
منشورات  1سلمان علي حمادي الحلبوسي،"المسؤولية المدنية الناشئة عن افشاء السر المهني"، دراسة قانونية، ط  1

  .23، ص 2012الحلبي، لبنان،
 2   المادة 71 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 يوليو 2010، المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ 

.2010، يوليو 42الحسابات، ج. ر عدد   
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، اذ ال 1بعد افالسها باحملافظة على أسرار الشركةكما الزم املشرع الوكيل املتصرف القضائي 
  .2من قبيل إفشاء السر املهين البوح بسر مت االطالع عليه خارج ممارسة املهنة يعترب

املخصص للجرائم ضد  البابالسر املهين يف  املشرع على جرمية إفشاء عاقبكما  
حيث مل حيدد املقصود  ،، لكنه مل حيدد السر الواجب التكتم عليه3يف قانون العقوبات األشخاص

 "اإلفشاء عن األسرار أو اإلدالء هبا"و "،اإلدالء"مصطلح  املشرع بالسر، لكنه غالبا ما يستعمل
  اس.قائع ال يصح افشاؤها لعامة النيستلزم وجود معلومات وو الذياالمر 

يعترب سرا كل أمر سري يف عرف الناس أو يف عرف صاحبه يشرتط معه طلب  وعليه
مع أن تصريح املهين أو صاحب  ،االئتمان عليه حيث تستبعد من مفهوم السر الوقائع املعروفة للعامة

وهو موقف  ،4الوظيفة أو مركز معني يف الشركة يؤهله ملعرفة معلومات معينة يؤدي إىل تأكيد املعلومة
يعترب اخالل بواجب حملكمة النقض الفرنسية اليت اعتربت البوح بسر من طرف هؤالء األشخاص 

  .5ولو تعلق األمر بواقعة معروفة للعمومااللتزام بالسر املهين 
الشركات التجارية هي اليت ميتلكها عدد حمدود من األشخاص  جمالأما املعلومة السرية يف 

املعلومة إذا مت االعالن عنها للجمهورية بأية وسيلة يف نشرة  وتنتفي سرية ،حبكم مركزهم يف الشركة
وسائل االتصال املرئية أو املسموعة، فتعترب سرية تلك  وأو صحف يومية أ اإلعالنات القانونية

املعلومات املتعلقة حبجم تعامالت الشركة وأمساء املتعاملني باألوراق املالية، واملعلومات املتعلقة 
 .6ألوضاع املالية ألعضاء البورصة واملعلومات اليت يطلع عليها موظفو البورصةبا

                                                           
من 16حيث يلتزم الوكيل المتصرف القضائي باألمانة والدقة والنزاهة وكتم سر المهنة، هذا ما نصت عليه المادة   1 

يوليو  10، 43المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، ج.ر عدد  1996يوليو  09المؤرخ في  23-96األمر رقم 
1996 .  

2 A. Levy, Evaluation étymologique et sémantique du mot secret , nouvelle Rev 
psychanalyses, Paris,1976, p 32. 

  من القانون العقوبات الجزائري. 303إلى  301المادة   3
فنينخ عبد القادر، واجب التكتم والسرية في إطار الشركات التجارية، مجلة القانون والمجتمع، مخبر القانون   4

  . 51، ص  2014والمجتمع بجامعة أدرار، العدد الثالث، جوان 
5 Cass. crim, 19 décembre 1985,D 1986, p347,  Note sous , Feninakh. 
Abdelkader op, cit, p 51. 

مد محدد اللوزي، الحماية الجزائية لتداول األوراق المالية، دارسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، أح  6
  .127، ص 2010
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ويشرتط  ،كذلك من أهم خصائص املعلومة السرية أن تكون حمددة تدور حول شيء معني
أن يكون هلا تأثري على الشركة واستثماراهتا، حيث تعترب البيانات احملددة يف الوثائق اليت يتم تداوهلا 

  أو االطالع عليها يف جملس إدارة الشركة معلومات سرية.
بالسرية على كل شخص طبيعي أو معنوي أفشى مبعلومات سرية مل يطالبه القانون  يلقى االلتزام

، باإلضافة لكل األشخاص غري امللتزمني بواجب اإلفصاح والذين حصلوا على باإلفصاح عنها
  .1معلومات سرية من أحد امللتزمني بسرية املعلومات كأحد املطلعني على أسرار الشركة

حيث تنعدم املصلحة  ررة مصلحة الشركة، حيث ينعدم السميكن أن ترتبط سرية املعلومة بفك
أما  ،السر جدير باحلماية ألن املصلحة تفرض ضرورة التكتم ومتى كانت املصلحة مشروعة كان

  .دي لعدم ضرورة احملافظة على السريؤ املصلحة اءانتف
يعترب السر املهين جمموعة من الوقائع واملعلومات اليت ينحصر نطاق العلم هبا يف أشخاص  

الشركاء مصدر للمعلومات ألهنم يطلعون على  كونحمددين من ذوي األمانة يف الشركة التجارية، في
االجتماعات، كذلك املسريين عند تنفيذهم  خمتلفة يف الشركة إىل جانب  حضورهم خمتلفوثائق 

 ،2سياسة الشركة وحتى العمال األجراء ميتلكون بيانات حبسب مسؤولياهتم وموقعهم يف الشركة
حبكم مهنته، ألن من يكشف أسرار الشركة  حيث يسهل على العامل احلصول على معلومات امتيازيه

 initiés" حيث يعترب من بني كاشفي األسرار بالطبيعة ،هو كل من يطلع على أسرارها خاصة املالية

par nature."   
جملس املراقبة  وأعضاء كما ينتمي هلذه الفئة أعضاء جملس اإلدارة واملديرون العامون

وعلمهم قرينة ال ميكنن اثبات عكسها ألنه يفرتض علمهم  ويعتربون كلهم على اطالع بأسرار الشركة
، أما فئة كاشفي أسرار 3باملعلومة حيكم مهنتهم، فال يقبل منهم أي دليل على عدم معرفتهم للمعلومات

فتضم هذه ، األسرار التجاريةحلصول على تسمح هلم وظائفهم با الشركة غري املباشرين هم كل من

                                                           
  .83أحمد علي خضر، المرجع السابق، ص   1
  .53فنينخ عبد القادر، المرجع السابق، ص   2

3 W. J. Didier, Droit pénal des affaires , 4eme éd, Dalloz, France, 2000, p 141. 
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على  استطاع ان حيصلليس له عالقة بالشركة وغري تابع هلا  الفئة أبسط موظف وكل شخص
وميكن أن يعترب كاشف للسر كل من استغل معلومات تلقاها  ،1معلومات امتيازيه مبناسبة ممارسة مهنته

    .2من كاشف أسرار الشركة واملطلع على املعلومات وهو عامل بأنه سر جتاري
هي تلك املعلومة اليت ختص قانون األعمال ه الدراسة على أن املعلومة اليت نقصدها يف هذ

باء وجراحني وحمامني فأهنا تتعلق باحلقوق اما تلك املعلومات املتعلقة بأصحاب املهن احلرة من أط
الشخصية، ذلك الن السر املهين يف جمال األعمال ميتلكه أشخاص معينني وخرباء يتصل عملهم مبجال 

  األعمال.
مثل عقود نقل التكنولوجيا، أو عقود تصنيع  فاألسرار ممكن أن تكون فنية أو تكنولوجية

نسبة ال البنوك إذا تعلق األمر بإفشاء معلومات عن برامج حسابات صناعية إلكرتونية، حتى بال
 أحد البنوك عرب األنرتنيت.

تعلقة بالذمة املالية أو حجم التعامالت اليت تقوم هبا الشركة، وكل األسرار امل حتى االسرار
  . 3، واليت ال هتم الغري وال تؤثر على مصاحلهاليت تتصل بالكيان املادي أو املعنوي هلا

التجارية يتعلق باملهام امللقاة على كل شخص بإمكانه  حتديد نطاق السر يف الشركاتإن      
االطالع على املعلومات، فيتحدد نطاق التزام مندوب احلسابات بالسر املهين مبهامه اليت ميارسها واليت 

ه للمعلومات ، حيث تلتزم الشركة باإلدالء ل4يف القانون املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب حيددها املشرع
وحسابات وموازنات وكل كتابات الشركة والتوضيحات  ،والوثائق الضرورية ملهامه فيطلع على بيانات

عليها من اهليئات اإلدارية، فيشمل السر التجاري يف هذه احلالة كل ما مينع على  طالعاليت يطلب اال
  .5احملاسب إعالم الغري به

                                                           
  .140حسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   1

2 W. J. Didier, op.cit, p 137. 
  .360شيرزاد عزيز سليمان المرجع السابق ص  3
  
  جوان المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات. 29المؤرخ في  01-10القانون رقم   4
  .70جع السابق، ص فنينخ عبد القادر، المر  5



الفصل األول-الثانيالباب   
 
 

 
350 

 

واملعلومات اليت تظل يف الكتمان بطبيعتها واليت ال يكون مضمون السر التجاري الوقائع يشمل 
من أجهزة  اليت ال تعترب ختصةاملهات اجل بعض طلع عليهاتواليت  ،من مصلحة الشركة الكشف عنها

      .1أمهها البورصة وخاصة جلنة تنظيم العمليات البورصة ومراقبتها الشركة
لقائمني بإدارهتا ومسرييهم ومديريهم وأعواهنم فقد ألزم املشرع الوسطاء يف عمليات البورصة وا

ومأمور احلسابات بااللتزام بالسر املهين، وخيضع لواجب السر املهين كل من ماسك احلسابات وحافظ 
ة للسوق دفرت السندات والنقود حلساب مصدر األوراق، وكل شخص مكلف بأداء خدمة محاي

  .املالية والقيم املنقولة
مات اليت تتوفر لديهم يف كما يلتزم األعوان الذين تستعني هبم اللجنة فيما يتعلق بكل املعلو 

 اليت تنص على انه: 2املتعلق ببورصة القيم املنقولة 04-03من القانون رقم   60طبقا للمادة ، مهنتهم
ها حتى وميكن رفع مبلغ 30.000،أشهر إىل مخس سنوات وبغرامة قدرها  6يعاقب باحلبس من "

يصل إىل أربعة أضعاف مبلغ الربح احملتمل حتقيقه دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه أو 
مبناسبة ممارسته مهنته أو وظيفته معلومات  لديهفقط: كل شخص تتوفر  بإحدى هاتني العقوبتني

، فينجز بذلك عن منظور مصدر سندات او وضعيته أ او منظور تطور قيمة منقولة ما امتيازية
عملية أو عدة عمليات يف السوق او يتعمد السماح بإجنازها ، اما مباشرة او عن طريق شخص 

  يطلع اجلمهور على تلك املعلومات".مسخر لذلك، قبل ان 
ميكن هنا ان يشمل جمال األشخاص امللتزمني بالسر املهين يف جمال البورصة كل شخص  

الذين يقومون بتوظيف مجاعي للقيم املنقولة سريين ملهنته خاصة امل تتوفر لديه معلومة مبناسبة ممارسته

                                                           
أساس مهام هذه اللجنة تتمثل في حماية المستثمر والسهر على حسن سير السوق القيم المنقولة، وتداول األسهم بكل   1

 1993ماي  23المؤرخ في  10-93شفافية فخولها المشرع سلطة التنظيم والرقابة بموجب المرسوم التشريعي 
  المتعلق ببورصة القيم المنقولة.

فبراير  19 11، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج.ر عدد 2003فبراير  17المؤرخ في  04-03القانون رقم  2
2003. 
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، بل وحتى املسريين الفعليني والسندات القابلة للتداول، والذين يطلعون على معلومات حبكم وظيفتهم
  .بواجب الكتمان اللذين قد تتوفر لديهم معلومات امتيازية نظرا ملوقعهم يف الشركة يكونون ملتزمون

طار تقوم جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مبهمة الرقابة، وتكلف أشخاص يف هذا اإل
ذلك هو محاية كافة املتعاملني  منواهلدف ، بالقيام مبراقبة ضرورة احرتام القوانني اليت حتمي السر املهين

يف سوق األوراق املالية واملسامهني من اإلفشاء مبعلومات مهمة ال يفرتض إطالع اجلمهور عليها، 
  .وخاصة املنافسني

ونشري هنا إىل أن إفشاء املعلومات بني املتعاملني واخلرباء فيما بينهم ال يعد خرقا ملبدأ السر  
ان أو احملاسبني أو الوسطاء املعلومة مع زميله ال يعترب خرق للسر املهين، فإذا تقاسم أحد األعو

  .1املهين، طاملا كان هذا التقاسم للمعلومة ضرورة تفرضها املهمة املسندة إليه
ويتم اإلفشاء بطرق خمتلفة سواء كانت بالكتابة أو شفاهيا أو عن طريق اإلشارة أو الرسم، 

قل السر للغري، وبالنسبة للغري فإن اطالعه على معلومات ال فيكفي لتحقيق اإلخالل بااللتزام أن ين
 .2يفرتض علمه هبا يتحقق حتى ولو مل يتم نشرها، كما يستوي أن يكون اإلفشاء كليا أو جزئيا

يقوم القاضي بالبحث عن اخلطأ الذي جيب ان يكون واضح ال لبس فيه، وقد يتطلب حكمه 
املوجب للمسؤولية، شأهنا شأن املسؤولية طبقا للقواعد االستعانة بأهل اخلربة للتوصل للخطأ 

  .3العامة
البد أن نشري للحماية اليت قررها املشرع للمسامهني ومالكي األسهم املسعرة  السياقيف هذا  

تظهر أمهية احلدود الفاصلة بني ف ،على شفافية تداول األوراق املالية يف البورصة من أجل احملافظة
املعلومات اليت جيب ان تظهر للغري واملعلومات السرية اليت مينع ظهورها يف جمال بورصة القيم املنقولة، 

                                                           
1 Dumortier. Bernard, Information relative au contrôle des sociétés Anonyme, J. C. 
P ,Rev Lexis-Nexis, Paris,1995, p 3. 

  .360بق، ص شيرزاد عزيز سليمان، المرجع السا 2
  .140سلمان علي حمادي الحلبوسي، المرجع السابق، ص ، 3
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جيب  حيث جرم املشرع االدالء مبعلومات غري صحيحة اىل جانب جتريم االفشاء باملعلومات اليت ال
  .ان تعلن للغري

عن احلماية اخلاصة  هذه احلماية ختتلف ،ل املعلومات االمتيازيةمنع املشرع كل أوجه استغال 
بالغري باعتبار هذا الغري يشمل مجيع األشخاص الذين يتعاملون مع الشركة من اخلارج من غري 

  .1املسامهني يف الشركة

وعليه ختتلف هذه املعلومات االمتيازية يف سوق األوراق املالية عن حق الغري يف االطالع 
، لكن البد من اإلشارة اليها لتوضيح موقف املشرع الوضع املايل واالقتصادي والقانوني للشركةعلى 

  .املالية عن املعلوماتالقانوني من واجب اإلفصاح 
 2نصوص تعاقب على املساس هبذه املعلومات وجدماية شفافية البورصة وأحب اهتم املشرع
يعاقب كل يف فقرهتا األوىل على: " 3من القانون املتعلق ببورصة القيم املنقولة 60حيث نصت املادة 

شخص تتوفر له مبناسبة ممارسة مهنته أو وظيفته معلومات امتيازية عن منظور مصدر سندات أو 
وضعيته أو منظور تطور قيمة منقول ما فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات يف السوق أو يعتمد 

ها إما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك قبل أن يطلع اجلمهور على تلك السماح بإجناز
      .املعلومات"

باإلشارة ألشخاص معينني وهم كل من توفرت لديه  قيام املشرع يتضح لنا من هذه املادة 
 وافرتض املشرع فيهم اجلرمية بسبب الوظيفة اليت ميارسوهنا واليت ،معلومات امتيازية مبناسبة وظيفته

جتعلهم يطلعون على كافة األسرار واملعلومات وهي قرينة ال تقبل اثبات العكس، واستعمل املشرع 
الشركة سواء كانوا مسريين  عبارة واسعة تشمل الكثري من املواقف والكثري من املهن داخل

ومسامهني واعضاءه جملس مراقبة ومندوبي احلسابات وإداريني وكل العمال سواء كانت العالقة 

                                                           
  .365فايز نعيم رضوان، الشركات التجارية وفقا للقانون االتحادي اإلماراتي، المرجع السابق، ص   1
أما الجزاء المترتب عن االخالل بالتزام اعالم الغير بالوضع العام للشركة فسبقت اإلشارة إليه في الجزء األول من   2

  الدراسة.
  المتعلق ببورصة القيم المنقولة. 2003فبراير  17المؤرخ في  04-03قانون رقم   3
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، فيكون املشرع هبذا الشكل قد وسع جمال 1ابتة أو مسؤولون عن أداء خدمة معينة يف الشركةث
   خاص امللتزمني باملعلومة السرية.األش

أراد املشرع جلب أكرب عدد من امللتزمني هبذه السرية محاية لتداول األسهم وشفافية العملية 
خاصة  صعب اجياده امتيازيةرغم أهنا جرمية حباجة لتحديد ركنها املادي، فدليل استغالل معلومة 

علومة حيث اعتمد املشرع على عنصر مهنة الشخص اليت تربطه بامل ،أنه ال يكون غالبا دليل مكتوب
وينطبق نفس احلكم على كل من تلقى معلومة وقام ، 2بأساس إلخضاع الشخص للجزاء اجلنائي

باستغالهلا، هذا ما يؤكد إرادة املشرع يف الزام أكرب عدد من األشخاص بالسر املهين، ويف جمال 
ن معلنة للكافة دون أن تكو البورصة تعترب املعلومة سرية عندما تتعلق بالشركة املصدرة للورقة املالية

واليت لو مت اإلعالن عنها ستؤثر بطريقة واضحة يف سعر األسهم بالشركة كما جيب أن تكون مؤكدة 
  .3وذات تأثري

يف املعلومة بنشر كما وسع املشرع من نطاق جرائم البورصة حلالة أخرى وهي تزييف وحتر 
ويكون ذلك بكل الطرق  4فقرهتا الثالثةمن قانون القيم املنقولة يف  60ذلك يف املادة معلومات خاطئة و

الشفهية أو الكتابية عن طريق إعالنات أو سجالت الشركة أو وثائق أو تقارير ذات العالقة بالشركة، 
وكل مناورة هتدف لعرقلة السري املنتظم لسوق فإن هذه التصرفات تندرج ضمن اإلفصاح غري القانوني 

 . 5ركة من أجل تضليل الغريالذي يؤثر على صورة الوضعية املالية للش
الية للشركة على شفافية اإلعالن عن الوضعية امل باحملافظةاملشرع فيمكننا ان نالحظ اهتمام 

اية على كما مل يشرتط حصول ناشر تلك املعلومات ، االلتزام باإلفصاح القانونيحاالت  حيث وسع

                                                           
، دار النهضة، 1يدة بسوق األوراق المالية، ط عمر سالم، الحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركات المق  1

  .43، ص 1999مصر، 
2 J. F Renucci, Le délit d’initié , 1ere éd, presse universitaire, France, 1998, p 51.   

  .128أحمد محمد اللوزي، المرجع السابق، ص   3
كل شخص يكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة المتعلق ببورصة القيم المنقولة: " 04-03من قانون رقم  60المادة   4

  ومغالطة وسط الجمهور بطرق شتى من منظور أو وضعية مصدر...".
، كلية الحقوق 7محمد زاليجي، الحماية الجنائية للمتعاملين في البورصة، مجلة العلوم القانونية واإلدارية، عدد   5

  .21، ص 2009جامعة تلمسان، سنة 
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بغض النظر عن الضرر املرتتب، فالركن املادي  1حيث تقوم اجلرمية مبجرد حدوث السلوك ارم منافع
  .معينةيتطلب األمر حتقيق نتيجة  يتحقق مبجرد إفشاء الشر فال

أما الركن املعنوي فيتحقق بعلم الفاعل بأن املعلومة اليت حبوزته سر واجتهت ارادته إلفشائه،   
ملعلومة سرية فال تقوم أن ا عند عدم معرفة الفاعللذلك فإن إفشاء السر على سبيل اخلطأ أو 

 افنصت عليه لعقوبة، أما ا2ذ يكفي لتحقيق الركن املعنوي حتقيق القصد اجلنائي العامامسؤوليته 
  .3املتعلق ببورصة القيم املنقولة 04-03من قانون رقم  60املادة 

    
.

 ،االقتصادية االجتاه املتزايد حنو تكوين التكتالتبالنشاط االقتصادي يف العامل املعاصر  يتميز
الرتكيز االقتصادي أهم اآلليات اليت تساعد على تسهيل عملية التنمية االقتصادية ألهنا تساهم بعدما 

وخلق فرص جديدة للنهوض باإلنتاج واالستثمار وتنويعه داخليا  ،يف توسيع حجم التعامالت
من هيكليا،  ديهذا الرتكيز االقتصا امية، حيث يكون اهلدف منوخارجيا خاصة يف الدول الن

أجل حتقيق مكاسب تنموية ملا يوفره من تسهيل لشبكة املواصالت والنقل وإلغاء لقيود حركة السلع 
، وهلذه التكتالت االقتصادية أمهية كبرية 4والقيود اجلمركية وغري اجلمركية يف ظل التجارة الدولية

صادي والتجاري وحتسني داخليا ألهنا تساهم يف توسيع هياكل الشركة وتنويع نشاطها االقت
  مردوديتها.

ال يوجد نص قانوني مينع مثل هذا الرتكيز االقتصادي يف اجلزائر خاصة بعد االهتمام هبذه 
التكتالت يف سنوات التسعينات بعد انتشار الظاهرة اليت تتخذ عدة صور منها التجمع ذو املنفعة 

                                                           
تداول االوراق المالية الحماية الجزائية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  سيف ابراهيم المصاورة، 1

  .271، ص 2012األردن، 
  .98، ص 2013محمد سعيد عبد العاطي، "جرائم البورصة"، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر،   2
 6المتعلق ببورصة القيم المنقولة في فقرتها األولى: "يعاقب بالحبس من  04-03من القانون رقم  60نصت المادة   3

ويمكن رفع مبلغها حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح  30.000أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها 
  إحدى هاتين العقوبتين".المحتمل تحقيقه دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه أو ب

  .08، ص 1998، دار الفكر العربي، مصر 1حسين عمر، التكامل االقتصادي، ط   4
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 يأسسحيث  2املعدل واملتمم للقانون التجاري 08-93الذي جاء به املرسوم التشريعي  1االقتصادية
أن هدف  976من املادة  يتضح لناوبني شخصني معنويني من أجل القيام بنشاط اقتصادي،  التجمع

التكتالت  هن هنا يظهر الطابع االقتصادي هلذاالقتصادي، م التجمع هو حتسني االنتاج وتسهيل النشاط
  .3طابعها التجاري اىل جانب

ت صور أخرى منها التجميع عن طريق االندماج واالنفصال، حيث تسمح هاتني هلذه التكتال
إلنشاء شركات انفصال شركات العمليتني بإحداث شركات جديدة عندما يتم دمج شركتني أو 

لعل اهم التكتالت يتمثل يف التجمع ذو  4لشركة أخرى، املنفصلة أو لتقديم أموال الشركة ،جديدة
  . 5وجممع الشركات التجاريةاملنفعة االقتصادية، 

املادة  إىل 796نظم املشرع التجمع ذو املنفعة االقتصادية يف القانون التجاري من املادة 
أهداف التجمع وطريقة تأسيسه وسريه واليت تتميز من حيث ا ، حدد املشرع من خالهل799

جيل يف السجل التأسيس باجتماع شخصني معنويني على األقل على أن تتبع نفس إجراءات التس
  .6التجاري والشهر القانوني

ميكن التجارية، فمن حيث تسيريه فال خيتلف التجمع يف تأسيسه وسريه عن باقي الشركات 
أن يعني شخص طبيعي أو أكثر أو شخص معنوي ويسأل املسري عن كل تصرفاته اليت تتجاوز 

                                                           
من ق.ت: "يجوز لشخصين معنويين أو أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا ولفترة محدودة تجمعا  796نصت المادة   1

  أو تطويرها وتحسين نتائج هذا النشاط وتنميته". لتطبيق كل الوسائل المالئمة لتسهيل النشاط االقتصادي ألعضائها
 27المعدل والمتمم للقانون التجاري، ج.ر عدد  1993أبريل  25المؤرخ في  08-93المرسوم التشريعي رقم   2

  .1993ابريل 
من ق.م حيث تم حينها االعتراف  416أشار المشرع للطابع االقتصادي الذي تتمتع به الشركة التجارية في المادة   3

بوجود مصالح اقتصادية مشتركة، فسمح بموجب هذه المادة ضمنيا بوجود هذا النوع من التكتالت خاصة مع وجود 
  االندماج واالنفصال.

لمعنوية للشركات المندمجة واإلبقاء على الشخصية المعنوية للشركة الدامجة، يؤدي االندماج إلى زوال الشخصية ا  4
  .172ص  انظر ويؤدي االنفصال لظهور شركات جديدة لها شخصية جديدة لها شخصية معنوية، لمزيد من التفصيل

ية على هناك الكارتل وهو عبارة عن مجموعة من الشركات بشخصية معنوية تتحد من أجل خلق وضعية احتكار  5
أن يحتفظ بشخصيته المعنوية، فأساس وجوده السيطرة على السوق، كما يضم شركات متساوية في المركز القانوني ال 
وجود للتبعية بينها. أما الترست يضم شركات تسيطر فيه الشركة القابضة ما يميزه أنه نظام تعاقدي هدفه القيام بنشاط 

  معين في مدة زمنية محددة.
  مكرر من ق.ت. 799المادة   6
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تدخل يف موضوع الشركة، كما موضوع التجمع على أن يلتزم هذا األخري بكل تصرفات املسري اليت 
  .1ال حيتج بتحديد السلطات جتاه الغري

، فيفهم من هذا أن 2غري أنه فيما خيص رأس مال التجمع فيمكن أن يؤسس بدون رأس مال
 799وهذا ما أكده املشرع يف املادة  ،أعضاء التجمع ملزمون بتسديد الديون من أمواهلم اخلاصة

 ،من القانون التجاري عندما ألزم أعضاء التجمع بتسديد ديونه من ثروهتم اخلاصة وبالتضامن 1مكرر 
  ن األعضاء على طرق أخرى للتسديد.يإال إذا وجد اتفاق خمالف بني املتعاقد

جيب على الدائن توجيه اإلنذار للتجمع عن طريق وثيقة غري قضائية ثم الرجوع على  
فيكون املشرع بذلك قد عامل  ،لتمتع التجمع بالشخصية املعنوية أعضاء التجمع أو أحدهم نظرا

أعضاء التجمع نفس معاملته للشركاء يف شركة التضامن جبعلهم كفالء متضامنني مع الشركة حيث 
     .3يقع هنا التضامن بني التجمع وأعضائه جتاه الدائنني

بإصدار هذه كما مسح املشرع بإصدار سندات استحقاق مبوجب الشروط املتعلقة 
، ومع ذلك سكت املشرع عن بيان أساليب محاية هذه الطائفة من 4السندات يف شركات األموال

ذلك ميكننا أن نلمس محاية املشرع لدائين  بالرغم منو، الدائنني حلقوقهم مثلما فعل يف شركة املسامهة
  ة الشخصية والتضامنية ألعضائه.التجمع خاصة عندما قرر املسؤولي

ت، حيث تناوله املشرع يف جممع الشركاعلى محاية الغري  نسلط الضوءما جعلنا  هذا لعل
يف نصوص قليلة مما تضاءلت معه محاية مصاحل الغري خاصة يف ظل عدم اكتساب امع االقتصادي 
لشخصية معنوية، اىل جانب السيطرة اليت قد متارسها الشركة االم على الشركات التابعة هلا االمر 

  ي لظهور خماطر متنوعة هتدد مصاحل الغري.الذي يؤد

                                                           
ق.ت بأنه غرض اقتصادي فكل خروج عن هذا الغرض  796بالنسبة لموضوع التجمع حدده المشرع في المادة   1

  يعفي الشركة من مسؤوليتها عن أعمال ممثليها تجاه الغير.
  من ق.ت. 799المادة   2
على أال المتبعة في شركة التضامن، الطرق يتضح من ذلك أنه يتم رجوع الدائنين من أجل المطالبة بحقوقهم بنفس   3

  من ق.ت. 796إال باألعمال والتصرفات ذات الغرض االقتصادي الذي حدده المشرع في المادة  أعضاء التجمعيلتزم 
  من ق.ت. 3مكرر  799المادة   4
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ثار عدم االستقاللية التامة للشخصية املعنوية وعليه كان من املهم ان نقوم باإلشارة آل
(فرع  مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة اول)، ثم حتديد (فرع للشركات الوليدة

   ثاني). 
  

 .الفرع األول: آثار عدم االستقاللية التامة للشخصية املعنوية للشركات الوليدة
بل متت اإلشارة له يف نصوص  ،1بتنظيم قانوني شامل الشركات التجارية عمجمرع مل خيص املش

 03-03من قانون رقم  15متناثرة بني قانون جتاري وضرييب وقانون املنافسة حيث جاء يف املادة 
عند اندماج مؤسستان أو أكثر تتمتع باالستقاللية قبل  يتم التجمعان ، 2املتعلق بقانون املنافسة

وحيصل عندما يكون لشخص أو عدة أشخاص نفوذ على املؤسسة أو عند احلصول  ،اندماجها
مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة أو 

أو إنشاء  ،،غري مباشرة، أو عن طريق أخذ أسهم أو عن طريق شراء عناصر من أصول املؤسسة
  يع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة.مؤسسة مشرتكة تؤدي بصفة دائمة مج

فقط  حدد خص املشرع جممع الشركات بنصوص مل يوضح املشرع فيها أسس هذا امع بل
طريقة املسامهة ونسبة رأس املال وكيفية مراقبة الشركة القابضة على الشركات التابعة يف املواد من 

واليت مل يستعمل فيها املشرع أي مصطلح للداللة على  ،من القانون التجاري 4 مكرر 732إىل  722
املتعلق  03-03من القانون رقم  15هذا التكتل االقتصادي مع أنه استعمل مصطلح التجميع يف املادة 

  .3بقانون املنافسة
                                                           

بتمبر س27المؤرخ في  25-95نص المشرع ألول مرة على مجمع الشركات الذي أنشأته الدولة بموجب األمر رقم   1
المتعلق  01/04المتعلق بتسيير رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة، ثم ألغيت هذه المجمعات باألمر رقم  1995

المعدل و  ،2001اوت 22، 47، ج.ر عدد 2001أوت  20بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية المؤرخ في 
، 27العمومية االقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج.ر عدد المتعلق بتنظيم المؤسسات  10 -08قانون رقم لالمتمم با

  .2008ماي  28
  المتعلق بالمنافسة. 2003جويلية  19المؤرخ في  03-03من قانون رقم  15المادة   2
المتعلق بالمنافسة: "يتم التجميع في مفهوم  2003جويلية  19المؤرخ في  03/03من القانون رقم  15تنص المادة   3

  اندمجت مؤسستان او اكثر كانت مستقلة من قبل  –ا: اذ هذا األمر
حصل شخص او عدة اشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على األقل، او حصلت مؤسسة او عدة مؤسسات على 

اخذ اسهم في راس المال  –مراقبة مؤسسة او عدة مؤسسات او جزء منها بصفة مباشرة او غير مباشرة، عن طريق 
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املواد أنه خالفا للتجمع ال تتمتع جمموعة الشركات بشخصية معنوية هذه  من خالليتضح لنا 
ق عليها ، أو كما أطلركات متمتعة بشخصية معنوية على أن متتلك الشركة األمإمنا تضم عدة ش

حيث تقوم هذه اموعة على أساس عالقات تبعية قائمة  ،املشرع الشركة القابضة أغلبية األسهم
فيكون للشركة األم إمكانية  ،بني الشركة القابضة والشركات التابعة هلا ماليا وإداريا وتكنولوجيا

    .1الفعلية على جمموع الشركات التابعة وتوجيه مساراهتا االقتصادية اهليمنة
إذ ليس للمجمع كيان قانوني أو شكل قانوني لعدم متتعه بشخصية قانونية، فضال عن عدم 

القانوني له وللشركات املكونة هلذا امع يف القانون التجاري، ومع ذلك ورد حتديد حتديد الشكل 
: "جتمع الشركات اليت تنص على انه: "  مكرر من القانون اجلبائي 138هذا الشكل القانوني يف املادة 

 فأطلق على هذا 2."أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونا.يعين كل كيان اقتصادي مكون من شركتني 
شكل الشركة سواء كانت التابعة أو القابضة يف شركة ت املادة وحصر ،تسمية امع التكتل 

املسامهة، يعين هذا أن النص يستثين بصفة صرحية مجيع أشكال الشركات األخرى سواء شركات 
  .3األشخاص أو األموال مثل شركة التوصية باألسهم

وذلك  4قانوني خاص مبجموعة الشركاتاليزال اجلدل قائما يف فرنسا حول وضع تنظيم 
وصعوبة الفصل بني الشخصية  ،بسبب اهليمنة اليت تفرضها الشركة القابضة على الشركات التابعة

جمال كبري  خلقكبرية نظرا ألنه  اخماطر اوجدوالذي  ،القانونية للشركة القابضة والشركات األخرى
حيث  ،ركة وتعسف أغلبية املالكني لألسهملظهور صور كثرية للتعسف وإساءة استعمال أموال الش

يلعب هذا النوع من الرتكيز االقتصادي دورين متعارضني فمن جهة يوفر هذا امع جمال اقتصادي 
                                                           

أنشئت مؤسسة مشتركة  -صر من أصول المؤسسة او بموجب عقد او باي وسيلة أخرى، او عن طريق شراء عنا
  ". تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة

  .412عدنان خير، المرجع السابق، المرجع السابق، ص   1
رقم  من قانون المالية 14 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المنشأ بموجب المادة 138المادة   2

  .58ج.ر عدد  1997اوت  31المؤرخ في  97-01
رابح بن زارع، شروط تطبيق النظام الجبائي الخاص بمجمع الشركات في التشريع الجزائري، كلية الحقوق   3

  .152، ص 2014، جوان 38والعلوم السياسية جامعة عنابة، عدد 
ذي تطور في أمريكا منذ نهاية القرن التاسع عشر لم تعرفه أوربا إال في سنة إن هذا النوع من التركيز االقتصادي ال  4

، كما لم ينظم المشرع الفرنسي مجموعة الشركات في نظام قانوني شامل بل نص عليه في القانون التجاري في 1960
  .15-233إلى  1-233المواد 
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لكنه خيلق مراكز قانونية خمتلفة تتعارض مصاحلها داخليا  ،أوسع للشركات مما حيسن مردوديتها
              .1وخارجيا

كل أنواع التعسف يف استعمال سلطة اختاذ القرار رغم املزايا يؤدي هذا امع لنشوء 
اال ان هيمنة  ،ال ميكن للشركات التجارية األخرى أن حتققها مبفردها واليت ،حيققهااليت االقتصادية 

ذه امعات هل ختصيص تنظيم قانوني شامل حول مسالة سبب تردد املشرع الشركة القابضة هو
  .2لالزدهار االقتصادي يؤدي فشلها لرتاجعهفمثلما يؤدي جناحها 

ورغم استقاللية الشخصية املعنوية للشركات التابعة إال أن سيطرة الشركة القابضة قد تؤدي 
يؤدي إلخالل هذه األخرية بالتزاماهتا  التابعة، مماللتعسف يف استعمال الشخصية القانونية للشركة 

تابعة ضافة لقيام مسؤوليتها يف حالة وجود شركة باإل ،مسؤولية الشركة القابضة فتقومجتاه الغري 
القابضة  سيطرة الشركة النعند اختالط الذمم أو انعدام الوجود احلقيقي للشركة التابعة  ومهية

تتعدد عندئذ أوجه اخلطورة جتاه الغري حسن النية لذلك يتوجب و ،وجود شركة صورية تؤدي اىل
  .3األم والشركة الوليدةحتديد معامل مسؤولية كل من الشركة 

متثل محاية دائين الشركات املنتمية لتجمع الشركات هاجسا يف كل دول العامل بسبب عدم 
االستقاللية التامة للشركة التابعة عن الشركة القابضة وعن باقي الشركات الوليدة، كما يؤدي اإلقرار 

أي أن تعامل الغري مع  ،لية الذمة املاليةمببدأ االستقالل القانوني للشركات املنتمية للتجمع إىل استقال
، لكن خرق الشخصية املعنوية للشركة 4إحداها ال يرتب أي التزام على الذمة املالية لباقي الشركات

التابعة يشكل خطورة على حقوق الغري يف ظل غياب احلماية الالزمة للدائنني يف القانون التجاري 
  قتصادية خاصة بعد انتشار هذه الظاهرة.رغم أمهية هذا النوع من التكتالت اال

                                                           
غلبية، واألقلية والمسيرين والعمال وكل تضم المجموعة مصالح مختلفة أهمها مصلحة المساهمين أصحاب األ  1

  األطراف الخارجية المتمثلين في دائني المجموعة وزبائن وموردين...
2 Y. Guyon, op.cit., p 627. 

تختلف الشركة الوليدة عن الشركة أو المنشأة الفرعية حيث أن للشركة الوليدة شخصيتها القانونية المستقلة، أما   3
تابعة كليا فتعود ملكيتها وإدارتها للشركة األصلية التي أنشأتها لتعمل باسمها ولحسابها ودون أن الشركة الفرعية فهي 

  يكون لها ذمة مالية أو شخصية قانونية مستقلة.
، 2015، مجمع األطرش للكتاب المختص، تونس،  3أحمد الورفلي،  الوسيط في قانون الشركات التجارية، ط   4

  .496ص 
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 استقاللية الشخصية القانونية للشركات التابعة: ىمد -أ
ليس للشركة القابضة كيان قانوني فهي ال تتمتع بالشخصية املعنوية بينما ختضع الشركات 

فيكون هلا اإلرادة املستقلة النابعة من  ،املنتمية للمجموعة لنفس األساس التعاقدي لشركات
شخصيتها املعنوية اليت جتعلها تستقل بذمتها املالية لكن األسس اليت يقوم عليها امع واملتمثلة يف 

وتبعيتها للشركة القابضة من جهة أخرى جيعلها تواجه  ،االستقاللية القانونية للشركات التابعة من جهة
واليت يكرسها املشرع  ،اليت ختضعها هليمنة الشركة األم 1 يةية واالقتصادها القانونتعارضا بني طبيعت

متتلك معظم رأس املال وحق مراقبة الشركة التابعة وحق القابضة يف النصوص اليت جتعل الشركات 
من  %40امتالك أغلبية األصوات حيث تعترب  الشركة مالكة حلق الرقابة بعد امتالكها جزء يتعدى

   .2سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرةحقوق التصويت 
لذلك فإن االستقالل القانوني للشركة التابعة هو استقالل يف النصوص فقط نظرا لسيطرة 

وما يرتتب  ،خاصة أن املشرع مل حيدد مفهوم هذه التبعية القانونية وأساسها ،الشركة القابضة عليها
حت تلك التبعية عبارة عن جمموعة مصاحل حيث أصب،عليها من آثار قانونية بالنسبة لكل األطراف 

واليت  ،وعالقات قانونية قائمة على أساس املشاركة يف إدارة الشركة والرقابة على الشركة التابعة
هيكلية سواء كانت  اليت تولد السيطرة والرقابةما كانت طبيعة العالقة نشأت منذ تأسيس امع مه

بني الشركة القابضة والشركات التابعة قانون العقود الذي مينح حيكم العالقة القائمة اذ  ،3تعاقدية  وأ
  .4لألعضاء احلرية التعاقدية ويسمح هلم بإبرام العقود واالتفاق على خمتلف الشروط

تبعية الشركات التابعة للشركة القابضة على حق األغلبية الذي تتمتع به الشركة القابضة  ترتكز
وهذا ال يعين عدم إمكانية الشركة  ،اختاذ قرار ميس مبصلحتها يف اجلمعية العامة وبصفة خاصة عند

                                                           
1 F. Hmoda, La protection des créanciers au sein des groupes de sociétés , 
op.cit,p 308.  

  من ق.ت. 731المادة   2
  .33، ص 2012رسول شاكر محمود، النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، مصر،   3

4 PH, Merles, op.cit, p 824. 
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مع مصلحة الشركة  ال يتعارضو ،التابعة وضع سياسات إدارية وانتاجية مبا يتفق مع مصلحتها
   .1القابضة

أثارت فكرة االستقالل القانوني للشركات املنتمية للمجمع جدال كبريا منذ ظهور جمموعات 
من التناقض بني االستقالل القانوني لشركات امع واحلقيقة االقتصادية  الشركات نظرا لوجود نوع

املتمثلة يف تركيز القرار من أجل حتقيق املصلحة املشرتكة، ورغم ذلك فإن األخذ بضرورة استقاللية 
الشخصية املعنوية للشركة التابعة اقتصاديا للشركة القابضة قد يؤدي يف الكثري من األحيان إىل متلص 

ذه األخرية من حتمل العديد من تبعات األضرار اليت تتسبب فيها الشركات التابعة للغري واليت تقوم ه
  ..2لقرارات الشركة القابضة اهبا هذه األخرية تنفيذ

 مع:لية الشخصية املعنوية لشركات انتائج استقال -ب
ن استئثار الشركة لكو 3بكل نتائج اكتساهبا للشخصية املعنويةألعضاء امع اعرتف املشرع 

القابضة بسلطة الرقابة والتوجيه للشركات التابعة ال يكفي ليجعل الشركات التابعة تفقد شخصيتها 
لكنه يسمح يف املقابل أن يقع تعسف يف استعمال هذه الشخصية املعنوية عندما ختتلط  ،املعنوية

وذلك رغم متتع  ،4الذمم املالية تنصهر الوحدات االقتصادية وتظهر أمام الغري كشخص قانوني واحد
يف نصوص القانون التجاري اليت مسح من  وردما وهذا  ،الشركة القابضة بشخصية معنوية مستقلة

ال ميكنها اكتساهبا دون شخصية معنوية  حقوق مالية و ذمةا املشرع هلذه الشركة أن متتلك خالهل
 .5وقيد يف السجل التجاري

                                                           
، 2000محمد السيد سرايا، محاسبة الشركات، أشخاص أموال وشركات قابضة، دار المعرفة الجامعية، مصر،   1

  .580ص 
هارون أوروان، النظام القانوني لمجمع الشركات، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم   2

  .108، ص 2016-2015السياسية جامعة تلمسان، سنة 
لشركات التابعة شخصيته معنوية فيترتب عن ذلك تمتعها بأهلية للقيام بالتصرفات القانونية باسمها تكتسب ا  3

ولحسابها مما يجعل لكل الشركات المكونة للمجمع عمالؤها ودائنوها ولو تدخلت شركة أخرى في تنفيذ العقود بحسب 
كاتها التابعة التي تتخذ اسمها التجاري الخاص بها االتفاق بين الشركتين، ال يمكن للشركة القابضة أن تتعاقد باسم شر

ومع ذلك فإنه غالبا تتخذ هذه األخيرة اسم الشركة القابضة أما موطنها وجنسيتها فتخضع لألحكام المتعلقة بباقي 
  الشركات التجارية.

  .110هارون أوروان، المرجع السابق، ص   4
  .253رابح بن زارع، المرجع السابق، ص   5 
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لعل أهم النتائج املرتتبة على تبوث الشخصية املعنوية للشركات املنتمية للمجمع هو استقاللية 
مال الشركة التجارية عن ذمتها إذ خيتلف رأس  ،الذمة املالية اليت تتكون من أصول وخصوم الشركة

، فيرتتب 1اليت متثل كل ما متلكه الشركة أي موجوداهتا وكل ما عليها من التزامات جتاه الغرياملالية 
على هذه االستقاللية انتقال املسامهات املالية اليت تقدمها الشركة القابضة للشركات التابعة باعتبارها 

ويبقى للشركة القابضة احلق يف احلصول على األرباح واقتسام  ،ةمسامها فيها فتصبح ملكا هلذه األخري
  أموال الشركة مع باقي الشركاء عند التصفية.

كما ينتج عن هذه االستقاللية أن تلتزم كل شركة جتاه دائنيها، فال جيوز لدائين الشركة التابعة 
كما أن دائين الشركة القابضة ال ميكنهم  ،الرجوع على الشركة القابضة أو شركة أخرى ضمن امع

 .2الرجوع على باقي الشركات فأموال كل شركة تعترب الضمان العام للوفاء بديوهنا جتاه الغري
أين تكون  3أشخاص شركة خيتلف األمر متاما عندما تكون الشركة التابعة تتخذ شكل
قابضة حينها عن ديون الشركة مسؤولية الشريك شخصية وتضامنية وغري حمدودة فتسأل الشركة ال

وال ميكنها الدفع  ،وتكون ضامنة للوفاء هبا لكن بصفتها كفيل متضامن وليس مدينا متضامنا ،التابعة
ويف  ،بالتقسيم ألهنا ملتزمة ومبا أهنا ليس مدين متضامن فعلى الدائنني الرجوع على الشركة التابعة

  حق الرجوع على الشركة القابضة. حالة عدم وفائها بالدين حينها ميكن هلم ممارسة
إن غموض أساس العالقة التبعية بني الشركة التابعة والشركة القابضة وخضوعها هلا ميكن 
أن يربر استفادة الشركة التابعة من محاية الشركة القابضة عن طريق تقنية قانونية واملتمثلة يف احلرية 

فاء بديون الشركة التابعة بغرض تطوير العالقات اليت متكن الشركة القابضة أن تضمن الو ،التعاقدية
  .4التجارية ومحاية الغري وحتقيق اهلدف االقتصادي املشرتك

                                                           
  .157ص  الع على المزيد حول هذه التفرقة أنظر أعالهلالط  1
  .117هارون أوروان، المرجع السابق، ص   2
لم يحدد المشرع في القانون التجاري الشكل القانوني للشركات المكونة للمجمع هذا يعني أنه ال مانع من أن تكون   3

فق خصائص هذه الشركات مع الطبيعة شركة أشخاص عضوا في المجمع لكنها حالة نادرة جدا لنظرا لعدم توا
لشكل  1997االقتصادية للمجمع خاصة بعد أن أشار المشرع في القانون الضريبي المنشأ بموجب قانون المالية 

  شركات المجمع بأنها شركات ذات أسهم.
4 C. Champaud, D. Danet, Stratégie judiciaire des entreprises , Dalloz, France, 
2006, p 46. 
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فعندما يكون الغري  ،ال جيوز إجراء مقاصة بني ديون الشركة التابعة وديون الشركة القابضة
لشركة التابعة بانقضاء ال جيوز له الدفع يف مواجهة افودائنا للشركة القابضة  مدينا للشركة التابعة

ع ذلك ميكن للدائن مو ،الدين على أساس أنه دائن للشركة القابضة نظرا الستقاللية الشخصية املعنوية
صورية الشركة واتباثه بأنه مل يواجه إال شخصا معنويا  إثباتهأن يطلب إجراء هذه املقاصة عند 

أو عندما يتمكن الدائن من اتباث اخللط بني واحدا وهو الشركة اليت تعامل معها ومل يظهر له سواها، 
، هنا يثور التساؤل حول حاالت الصورية وحاالت اثارة مسؤولية 1ذمة الشركة التابعة والشركة القابضة

  الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة. 
 

 الفرع الثاني: مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة.
تظهر الشخصية املعنوية للشركات املنتمية للمجمع التجاري مستقلة متاما عن بعضها، لكن 

هذا ما جيعل  ،حتقق نتائج االستقاللية ال ميكن أن تظهر بصورة كاملة يف ظل هيمنة الشركة القابضة
يون الشركة التابعة عندما تستغل الشخصية املعنوية هلذه األخرية وعند هذه األخرية مسؤولة عن د

   املساس باستقالليتها وبشفافية الشخصية املعنوية جتاه الغري:
 اخللط بني ذمة الشركة القابضة والذمة املالية للشركة التابعة: -أ

املعنوية للشركة دي السيطرة إىل املساس باستقاللية الشخصية ؤيقع هذا اخللط عندما ت
والذي تسببه  ،2التابعة بشكل جيعل حتديد مقدار حقوق وديون كل من الشركتني أمر صعب حصوله

السيطرة الكاملة للشركة القابضة على جممع الشركات بأكمله ماليا واقتصاديا لتحقيق اهلدف الذي 
بالتصرف يف أموال  ، حيث تقوم الشركة القابضة3حتدده الشركة القابضة ضمن اسرتاتيجية معينة

                                                           
1 Cass. Com, 9/5/1995, RJDA 11/95, n°1262, F. Lefevbre, Groupes de 
sociétés ,juridique fiscal, social, Momento pratiques, 2006,page 175.. 

  .131هارون أوروان، المرجع السابق، ص   2
3 F. Hmoda, op.cit, p 312. 



الفصل األول-الثانيالباب   
 
 

 
364 

 

األمر الذي يشكل خطورة على دائين  ،أعضائها كأهنا وحدة ال تتجزأ مما يؤدي لوقوع خلط بني الذمم
 .1الشركة التابعة خاصة أن ضماهنم العام ال يشمل إال أموال هذا األخرية

ق إن تقدير مسألة اخللط بني الذمم ترجع لقاضي املوضوع كما ميكن للدائن اثباهتا بكل طر
فيقرر عندئذ ،2ووسائل االثبات على أن يقرر القاضي وجود هذا اخللط بناء على وقائع مادية مؤكدة

عندما يثبت للقاضي وقوع  ،القاضي مسؤولية جممع الشركات ككل أو مسؤولية الشركة القابضة
ن لدرجة خلط بني ذمتها املالية وذمة احدى الشركات التابعة نظرا لفرضها لنظام رقابي جيعلها هتيم

  وقوع اخللط بني الذمم.
أما عن املسؤولية عن ديون الغري يف حالة وجود هذا االنصهار بني هذه الوحدات املكونة 

تطبيقا لقاعدة  فإهنا مسؤولية مشرتكة وتضامنية ،للمجمع وظهورها جتاه الدائنني كوحدة وكيان واحد
  .بشخصية معنوية القابضة والشركة التابعةنظرا لتمتع كل من الشركة  التضامن التجاري املفرتض،

 جتاه الغري، مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة الفرنسية النقض كمةحمقررت  
خاصة عند احتواء الشركتني على نفس  ،عند قيامها بالتدخل يف العالقات التجارية للشركة التابعة

 .3الشركاء
مل احدى الشركات أموال شركة أخرى تلفة فقد تستعبني الذمم يف صور خميظهر هذا اخللط 

من أجل احلصول على سلع أو خدمات ملصلحتها أو لفائدة شركة أخرى، كما قد يظهر هذا اخللط 
عندما تتعهد إحدى الشركات بدفع ديون شركة أخرى مما يؤدي للخلط بني الذمم بشكل يصعب معه 

  .4الفصل بينها

                                                           
ألنه يؤدي لتجميع أموال المجمع نظرا ،  هم العاميضاعف ضماننه مفيدا للدائنين ألالخلط بين الذمم  ان هذاقد يظهر   1

  من أجل  تسديد الديون. 
  . 132هارون أوروان، المرجع السابق، ص  2

3 Cass. Com, 2/05/1978, Gazpal 1978, p 291, F .Lefevbre, « Groupes de 
societeè », op, cit, p 175. 
4 M. Manoubi, La notion d’abus dans le groupe de sociétés, mémoire master en 
droit des affaires , université Tunis EL MANAR, Faculté de droit et de science 
politique, Tunisie, 2004-2005, p 33. 
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سابات الشركة بشكل يصعب معه الفصل بينهما حتى يظهر اخللط كذلك عندما ختتلط ح
حيث يكون اخللط غري عادي ناتج عن وجود  ،يف حالة االستعانة خببري متخصص يف جمال احملاسبة

بل جيب ان تكون  األمر يتعلق فقط بوجود حسابات غري منتظمة ال يكونو ،حسابات مشرتكة
  .1الفرنسيةوهذا ما أشارت إليه حمكمة النقض  مشرتكة،
قرار آخر حلالة التدفق املايل غري العادي والعالقات يف  حمكمة النقض الفرنسية أشارتكما  

، من بني هذه العالقات غري العادية قيام الشركة بالتنازل عن حقوقها جتاه مدينيها، 2املالية غري العادية
حالة اخللط بناء على ابرام عقود اجيار دون احلصول على مقابل، لذلك فإنه على القاضي أن يكيف 

فمجرد التكامل االقتصادي بني الشركات أو االشرتاك يف النشاطات التجارية ال يكفي  ،وقائع مادية
فيجب أن يصل هذا اخللط بني الذمم لدرجة يستحيل معها التمييز والفصل  ،لتقرير وجود حالة اخللط

   .3بني الذمتني املاليتني
لتحديد حالة اخللط واملتمثل يف القرائن  اعيارا آخركما أضافت حمكمة النقض الفرنسية م

القرائن الداخلية  فبالنسبة ،على نظرية الظاهرالقرائن حيث تعتمد هذه  ،الداخلية والقرائن اخلارجية
أما القرائن  4،فأشارت حمكمة النقض حلالة وجود مسري مشرتك وجود متعاملني مشرتكني بني الشركتني

قاد الغري بأنه يتعامل مع كيان قانوني واحد حيث تظهر له الشركة بأهنا اخلارجية فتعتمد على اعت
 . 5تتعامل عن طريق فرع هلا وليس شركة منتمية مع جتاري

كما قد تفسر حالة اخللط مبعيار الصورية لذلك جيب توضيح حالة الومهية والصورية اليت 
غرار حالة اخللط بني الذمم حيث تعترب  على ،جتعل الشركة القابضة مسؤولة عن ديون الشركة التابعة

   بني الشركتني. الذي قد يقع الصورية أعلى درجة ممكنة من اخللط

                                                           
1 Cass. Com, 14 mai 1996 n°94-17, 297, cité par F.Homda, op.cit, p 319. 
2 Cass. Com, 07 décembre 2004, n°03/12/04.030, cité par F.Hamoda, op.cit, p 
320.  
3 F. Hamoda, op.cit, p 322. 
4 Cass. Com, 11/5/1993, D, 1993p 195, cité par M. Manoubi, op.cit, p 34. 
5 Cass. Com, 18/1/1986 n°85-13.591, D.1987, som, p 73, cité par, M. Manoubi, 
op.cit, p 33. 
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  صورية الشركة التابعة: -ب
شركات تابعة ومهية من أجل  يف حالة وجودتعترب الصورية كثرية الوقوع يف جمموعة الشركات 

، تعترب الصورية وفق 1إخفاء الشركة القابضة اليت تسلب هبيمنتها كل استقاللية الشركات التابعة
مفهومها التقليدي شيء ظاهر غري حقيقي خيفي تصرف حقيقي يلجئ املتعاقدان عادة إىل الصورية 

عقد الظاهر وهو العقد الصوري ومن هنا يوجد ال ،عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه
  العقد املسترت وهو العقد احلقيقي.و

ذه الصورية قسمان صورية مطلقة عندما يكون العقد الظاهر ال وجود له يف الواقع حيث هل
وصورية نسبية عندما خيفي العقد الظاهر عقدا  ،ال يتضمن التصرف املسترت أي عقد آخر حقيقي

عة التصرف أو أركان العقد أو شروطه األساسية كأطراف خفيا مغايرا له كليا من حيث طبي
  .2التصرف مثال

أما الصورية يف الشركات التجارية فهي كذلك تنقسم لنوعني تتحقق الصورة األوىل عند   
يف وجود إرادة حقيقية  خاصةاملتمثلة و، انعدام أحد أهم العناصر األساسية لوجود الشركة التجارية

ففي حالة غياب  ،حتقيق الغرض من املشروع املشرتك إلنشاء شركة من خالل نية االشرتاك من أجل
أما النوع الثاني لصورية الشركة التجارية يتمثل يف حاليت الشركة صورية،  تظهرر أحد هذه العناص

غري لكنها باطلة غري منتظمة أو والتحايل حيث تكون الشركة موجودة تتعامل مع ال البطالن والغش
   .3قائمة على أساس الغش والتدليس

إن مفهوم صورية الشركة التجارية صعب حتديده لكنه يتعلق بالدرجة األوىل باعتقاد الغري 
  بوجود شركة حقيقية قانونية لكنها يف احلقيقة ال توجد إال ظاهريا.

                                                           
عندما تكون السيطرة مالية على ميزانية الشركة التابعة وسيطرة إدارية عندما تكون الشركة القابضة مركز اتخاذ   1

القرارات تحقيقا لمصلحتها وسيطرة تكنولوجية، عندما تحتكر الشركة القابضة مجموعة من المهارات اإلنتاجية أو 
  دارية فيترتب عن السيطرة خرق للشخصية المعنوية للشركة التابعة.الخدماتية والفنية واإل

حسن محمد هند، مدى مسؤولية الشركة األم عن ديون شركاتها الوليدة في مجموعة الشركات، رسالة دكتوراه،   2
  .242المرجع السابق ، ص 

3 Le Lamy des sociétés commerciales, op.cit n°474. 
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فتقع هذه الصورية عندما تقوم الشركة القابضة بإنشاء شركة  التجارية أما يف جممع الشركات
أو بغرض إخفاء تصرفات تنطوي على  ،تابعة بغرض اإللقاء بالتزامها ومسؤوليتها على شركة ومهية

أو بغرض تكوين غطاء لتحقيق مصاحل اقتصادية، هذا جيعل الغري يعتقد أن نشاطات  1الغش والتحايل
  ذمة مالية فيتم خلق ائتمان ومهي. أنه للشركة التابعةالشركة هي نشاطات حقيقية و

كما تقع الصورية يف جمموعة الشركات عندما تقوم الشركة القابضة بإنشاء فرع هلا وتظهره  
كأنه شركة تابعة خللق ذمة مالية ومهية، فتهدف الصورية هنا إلخفاء الشركة املسيطرة هلدف 

واخفاء األرباح بغرض التهرب الضرييب  لعام للدائنني،ألموال وهي الضمان اتدليسي بغرض إخفاء ا
والتجارية لدرجة جعل الشركة  ،إىل جانب اخللط بني الذمم املالية واألعمال والنشاطات االقتصادية

جمرد واجهة فتنتفي نية املشاركة أو يتم خرق الشخصية املعنوية للشركة التابعة مما يؤدي خلرق 
   .2الشفافية

صورية الشركة التابعة امتالك الشركة القابضة ملعظم أسهم الشركات األخرى ال يكفي لتقرير 
، كما ان 3 القانوني أو امتالك شركتني لنفس املسري ،أو وجود نشاطات جتارية مشرتكة ومتكاملة

ات بصفتها متعاقدة مع الشركات املكونة للمجمع ال جيعلها مسؤولة عن التزامعالقة الشركة القابضة 
  .التابعة جتاه الغريالشركات 

من أجل ضبط االلتزامات جتاه الدائنني جيب أن توضع حدود واضحة ودقيقة ملسؤولية كل 
وجتنب هذه األخرية القيام بتصرفات تؤمن مصاحلها اخلاصة ، 4من الشركات التابعة والشركة القابضة

ارها متكاملة ألن حيث جيب أن يتم التوفيق بني املصاحل كلها باعتب ،على حساب مصلحة امع
   .، خاصة أن تناقض املصاحل يشكل خطورة كبرية على دائين امع5اهلدف االقتصادي مشرتك

                                                           
1 M. Manoubi, op.cit, p 29. 

  .250حسن محمد هند، المرجع السابق، ص   2
3 Le lamy des sociétés commerciales, op.cit, n°483. 
4 F. Hmoda, op.cit, p 308. 

  .639وجدي سلمان حاطوم، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، المرجع السابق، ص   5
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التضحية  يؤدي اىل ظهور تناقض وتعارض بني مصاحل الشركة القابضة والشركات التابعة ان
أن يكون  فال جيبلدلك ، 1بكل املصاحل مبا فيها مصلحة الدائنني يف سبيل حتقيق مصلحة امع

   .2للرقابة اليت متارسها الشركة القابضة أي تأثري على مصلحة واستقاللية الشركات املكونة هلا
اعتمدت حمكمة النقض الفرنسية من أجل حتديد الصورية على جمموعة من الوقائع اليت تدل 

تسيري الشركتني وشخصية  على ومهية الشركة التابعة من بينها استعمال اسم مستعار، طريقة
ؤكد وجود سيطرة مالية وإدارية من الشركة القابضة على الشركات ت يري اليتاعاملأهم هي الشركاء 
  .3األخرى

مل تعترب حمكمة النقض الفرنسية الشركة التابعة ومهية عندما يكون هلا نشاطها اخلاص هبا 
طاملا مل يصدر  ،ت منتمية للمجمعمشرتك بني عدة شركا مسري وعمالؤها حتى ولو سريت من طرف

واعتربت حمكمة استئناف  ،4من املسري أي تصرف يظهره جتاه الغري أنه يسري حلساب شركة أخرى
كونة من شركاء ومسريي وعمال شركة أخرى أو شركة ومهية عندما تكون م باريس الشركة التابعة

لتقريره قيام مسؤولية الشركة  .وعليه تعترب الصورية أهم عنصر يساعد القاضي5الشركة القابضة
   القابضة.

 :للشركة القابضة السيطرة اإلدارية -ج
يعود القرار الرئيسي هلا باعتبارها فقرار لل ان مركزوعندما تكتسيطر الشركة القابضة إداريا 

شاركة يف رأس املال أو عن طريق عن طريق املتسيطر قانونيا وواقعيا باو  ،مديرا يف الشركة التابعة
، فتتخذ القرارات حتت إدارة مركزية، مع أن األصل يف أحكام تسيريها أن تنفصل 6عقود السيطرة

                                                           
1 F. Hmoda, op.cit, p 309. 

لم ينص المشرع على مصلحة المجمع مثلما فعل بالنسبة لباقي الشركات التجارية، وفي المقابل أشار لمصلحة   2
 731الشركة التابعة في حالة امتالك الشركة القابضة ألغلبية األسهم واألصوات باالتفاق مع باقي الشركاء في المادة 

  من ق.ت.
3 M. Manoubi, op.cit, p 30. 
4 Cass. Com, 7 Juin 1994, n°92-14.825, 1994, le Lamy des sociétés 
commerciales, op.cit, n°483. 
5 CA Paris 3emech,13,26/02/1981, le Lamy des sociétés commerciales, op.cit, 
n°484. 

  .136هارون أوروان، المرجع السابق، ص   6
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ومع ذلك تتخذ القرارات االسرتاتيجية اليت حتدد  ،لقابضة عن إدارة شركاهتا التابعةإدارة الشركة ا
من أمثلة هذه القرارات  ،االجتاهات العامة للشركة وأهدافها وكيفية أداؤها من طرف الشركة القابضة

التسويق، والتشغيل والتمويل وسياسات االستثمار واالئتمان وضع اخلطة اإلنتاجية للشركات التابعة 
  .1حيث تنفرد هبذه القرارات

ال تعترب ملكية الشركة القابضة لغالبية حصص وأسهم الشركة التابعة مؤشرا كافيا ملمارسة 
إال قامت بالتأثري على قرارات الشركة التابعة ووضع سياستها  ،الشركة القابضة للسيطرة اإلدارية

   .2وتوجيه عملياهتا أو اختيار أعضاء جملس إدارهتا
من هنا تظهر لنا إمكانية تطبيق فكرة التسيري الفعلي على الشركة القابضة حيث تتوفر يف 

ففي ،3رية التسيري الفعليالسيطرة اليت متارسها وتدخلها يف أعمال الشركة التابعة كل شروط تطبيق نظ
للغري بأهنا املسري القانوني للشركة التابعة وقيامها بأعمال التسيري داخل الشركة القابضة  حالة ظهور

ال يكفي امتالكها ألغلبية رأس املال وأغلبية و ،الشركة وجتاه الغري ميكن اعتبارها مسريا فعليا
فعليا فيجب أن يكون هناك تدخل فعلي يف األصوات من أجل قيام مسؤوليتها باعتبارها مسريا 

  .4إدارة الشركة التابعة
اعتربت حمكمة النقض الفرنسية الشركة القابضة مسريا فعليا يف شركتها التابعة بعد قيامها 

بعد ان و ،بتعيني املستخدمني واحملاسبني واملسريين، وقيامها بالسيطرة على قرارات هذه األخرية
، إذ يعترب من أوجه الرقابة اليت متارسها الشركة القابضة استئثارها 5الزبائن والبنوكعاملت بامسها مع ت

يف العقد التأسيسي  كبند احلقهذا  بإدراجوذلك  ،حبق تعيني أعضاء جملس إدارة الشركة التابعة
 عةالشركة التاب مسريي ن الشركة القابضة أحدوتتحقق هذه احلالة غالبا عندما تكو ،للشركة التابعة

                                                           
  .394حسن محمد هند، المرجع السابق، ص   1
   .487سرايا، المرجع السابق، ص محمد السيد 2

3 C. Champaud, D. Danet, op.cit, p 47.    
4 F. Hmoda, op.cit, p 400.  
5 Cass. Com, 28/01/1997 n° 195 D, F.Lefevre, «  Dirigeant de société 
commerciales, op.cit, p 840. 
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، أما مسؤولية املسريين يف كل من الشركة القابضة والشركة التابعة 1فتكون السيطرة قانونية او واقعية
فتخضع لألحكام اخلاصة بشكل الشركة يف القانون التجاري واليت تكون غالبا أحكام تسيري شركة 

   .2املسامهة نظرا للطبيعة القانونية واالقتصادية لشركات امع
 مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة:قيام  -د

تقوم هذه املسؤولية يف كل احلاالت املذكورة خاصة حالة خلط الذمم املالية ففي حالة وجود 
فتتحقق حالة وحدة كتلة الدائنني فيتعذر حينها تطبيق  ،خلط تام تكون هناك ذمة مالية واحدة

مما يقلل فرص الوفاء هلم مجيعا كما  ،زاحم بني الدائننيهذا اخللط عند تسديد الديون ألنه يؤدي للت
تظهر خطورة أخرى على حقوق الغري عندما حتتج الشركة القابضة باستقاللية شخصيتها املعنوية 

   .3من أجل التخلص من التزاماهتا جتاه الغري
رية اخللط بني الذمم وتبوث حالة صوب اخلاصةالسابقة  الصورمن صورة لكن يف حالة تبوث 

تكون حينها هذه  ،يطرة على قرارات الشركة التابعةوقيام الشركة القابضة بالس ،الشركة التابعة
سؤولية الشركة القابضة فتقوم مسؤوليتها يف كل هذه احلاالت اليت متثل تعسف مل ةحمدد القرارات

التعويض للغري عما حلق من  فتلتزم الشركة القابضة بدفع ،باستعمال الشخصية املعنوية للشركة التابعة
   .4نتيجة سيطرهتا على الشركة التابعةخسارة 

حيث مينح هذا  ،دون االخالل بقيام املسؤولية التضامنية بني الشركة القابضة والشركة التابعة
التضامن للغري بالرجوع على إحدى الشركتني القابضة أو التابعة خاصة عند تدخل الشركة القابضة 

مل يقر املشرع التضامن  ،عند كل صفقة يتم عقدها مع الغري على الشركات التابعةبفرض هيمنتها 
هلذه الشركات مثلما فعل ألعضاء التجمع ذو املنفعة االقتصادية أين ألزم األعضاء كلهم بتسديد 

                                                           
  .135هارون أوروان، المرجع السابق، ص   1
  .260 حول مسؤولية المسير تجاه الغير أنظر أعاله ص لمزيد من التفصيل  2
  .138هارون أوروان، المرجع السابق، ص  3
  . 395محمد حسن هند، المرجع السابق،  4
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، ومع ذلك ممكن ان ختضع الشركتني ملسؤولية تضامنية مفرتضة 1الديون من أمواهلم اخلاصة وبالتضامن
   يقا لقاعدة التضامن التجاري املفرتض.تطب

الصادرة عن القضاء الفرنسي واليت تلزم األعضاء املكونة القرارات يف املقابل هناك الكثري من 
اليت متنح للدائن حق الرجوع على إحدى الشركات املنتمية للمجمع  ،للمجمع باملسؤولية التضامنية

وذلك عند ظهور الشركة  ، ظاهر كأساس هلذا االلتزاماملطالبة بتسديد الدين اعتمادا على نظرية ال
واشرتط القضاء الفرنسي  ،املتدخلة والشركة اليت أبرمت االتفاق مع الغري مبظهر كيان منفرد جتاه الغري

من أجل اخضاع الشركات هلذا التضامن ارتكاب الشركة اليت غالبا تكون الشركة القابضة لتجاوزات 
  .2تعهداتالسؤولة عن تلك مبأهنا بعث االعتقاد لدى الغري ت

عن  يف كل االحوال إن قيام الشركة القابضة بالسيطرة على الشركات التابعة ال جيعلها مسؤولة
  .3تعهدات هذه األخرية جتاه الغري

قررت حمكمة النقض الفرنسية أن تبعية الشركة القابضة ولو كانت تبعية تامة فإهنا ال تلغي 
كما أن هذا ال يعين منع رئيس جملس إدارة  ،يف امع بشخصيتها املعنويةفكرة استقاللية كل شركة 

 ،الشركة القابضة باحلصول على إذن من الس من أجل ضمان التعهدات اليت أبرمتها الشكة التابعة
واليت مل تلتزم بتسديدها لدائنيها، خاصة يف ظل عدم وجود نص مينع حضور رئيس جملس إدارة 

  .4واستعمال الشركتني لنفس االسم التجاري جتاه الغريالشركة التابعة 
وعليه فإنه ال مسؤولية على أعضاء امع إال يف حالة اهليمنة التامة للشركة خاصة الشركة 

  .5القابضة على الشركة التابعة وقيامها بفرض رقابة مطلقة عليها والتدخل يف كل صفقاهتا
القانونية  شروطحتقق ال يف جملس إدارة الشركة التابعة بعد ااما عندما تكون الشركة االم عضو

 نعاملسري الشخص الطبيعي سؤولية مختضع لنفس األركان اخلاصة بقيام دعوى  فإهنا 6عضويةلل
                                                           

  مكرر من ق.ت. 799المادة   1
2 Groupe de sociétés, F. Lefebre, Memento pratique, France 2012, P175. 
3 Cass 24/04/1994 R.D.A, 8/09/1994, n°930, F. Lefebvre, op.cit, P175 
4 Cass. Com 24/04/1987, Ball civ n° 102, Lefebvre, op.cit, P176. 
5 Cass. Civ, 13/12/1967 : D 1968 P337, Lefebvre, op.cit P175. 

   6  المادة 731 من ق.ت.
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جانب دعوى تكملة الديون بعد عجز الشركة  ، اىلالتجارية تسيري الشركة اليت تقع اثناء خطاءاأل
  .1عن تسديد ديوهنا

                                                           
  1 لمزيد من التفصيل حول دعوى تكملة الديون انظر ادناه ص 430.
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الشركة التجارية شخص معنوي يؤسسه الشركاء بغرض حتقيق أهداف اقتصادية واقتسام 
الشركة، وعندما تنتهي حياهتا تنحل عندما نتائج املشروع وحتقيق الغرض الذي نشأت من أجله 

حيل أجل زواهلا أو عند توقفها عن الدفع وإفالسها مما يستلزم تصفية أمواهلا، ويف كل هذه املراحل 
تنشأ آثار مهمة حيث تتغري املراكز القانونية يف الشركة االمر الذي يؤثر على حقوق الغري هذه احلقوق 

  اليت ختتلف باختالف كل مرحلة.
دخل املشرع لتقوية ضمان الدائنني ومحاية حقوقهم عن طريق اليات قانونية مهمة عند زوال ت
مراحل حلها، ويف مرحلة إفتاح إجراءات إفالسها وتصفيتها من خالل جمموعة  ومنذ أولالشركة، 

احلقوق نظرا للصعوبات اليت يواجها الدائنني يف  ءاستيفامن اإلجراءات اليت هتدف لتيسري عملية 
احلصول على حقوقهم يف مواجهة شركة منتهية أو عند تعرض الشركة لصعوبات مالية واقتصادية، 

  فإن ضمانات الوفاء للدائن تعزز لديه الثقة يف الشركة وتؤدي لتقوية ائتماهنا.
فإن دراسة حقوق دائين الشركة املنحلة يقتضي التعرض لوضعيتهم عند احنالل الشركة 

تدة بني إشهار االنقضاء لغاية ختم أعمال التصفية، واإلشارة للوسائل مباشرة ويف الفرتة املم
واإلجراءات الوقائية اليت تنقد الشركة من االنقضاء، وإجراءات أخرى وقائية حلماية الغري والشركة 

قضائية رغم او لتمكينها من مواصلة نشاطها أو التمتع بإجراء التسوية ال نفسها بعد توقفها عن الدفع
  .1عن دفع ديوهنا توقفها

                                                           
1 F.Lefvebre ,op , cit, p 621. 
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إىل جانب الوسائل الوقائية لضمان حقوق الغري بعد شهر إفالس الشركة، ثم اإلجراءات 
هذا ما سندرسه  ،1تسديد الديوناخلاصة بافتتاح التصفية القضائية وحقوق الدائنني اثناء مراحل 

 ،التجاريةلضمانات محاية الغري عند ظهور سبب حلل الشركة يف هذا الفصل من خالل اإلشارة 
ضمانات محاية حقوق الدائنني أثناء (املبحث األول)، ثم نتطرق ل والتسوية القضائيةواثناء اإلفالس 
  (املبحث الثاني). التجاريةتصفية الشركة

  
:

     
دائين الشركة املنحلة أمهية كبرية، لذلك أحاط املشرع الدائنني باهتمام كبري على إن حلماية 

ظهور سبب  منذ وذلك ،غرار االهتمام الذي لقيه الغري أثناء تكوين الشركة وممارستها لنشاطاهتا
وفر املشرع للدائنني  ضمانات يف حالة كما حل الشركة خاصة يف حالة وجود نزاعات بني الشركاء، 

يس بالصعوبات العارضة ض الشركة لعصوبات مالية تؤدي النقراضها، واملقصود بالصعوبات هنا لتعر
ر على الذمة املالية للشركة بصفة حمسوسة، واليت تؤدي لتعطيل نشاطها وتوقفها عن اإلنتاج ثبل اليت تؤ

   .2ثم افالسها دخلها وثم توقفها عن دفع ديوهنا واخلدمات واليت تؤدي لإلنقاص من
 فيعتربنشري هنا إىل ضرورة التمييز بني اإلفالس والتصفية باعتبارمها يؤديان النتهاء الشركة، 

جه االنقضاء وهو يؤدي لعملية التصفية باعتباره نظام خاص يهدف إىل التنفيذ اإلفالس وجه من أو
األمر الذي يزعزع  ،اجلماعي على أموال املدين الذي توقف عن دفع ديونه بسبب اضطراب أعماله

الثقة بائتمانه ويهدد مصاحل دائنيه فهو نظام خاص باملدين الذي توقف عن دفع ديونه، ويرتتب على 
باإلفالس التصفية اجلماعية ألموال الشركة حتت إشراف احملكمة عن طريق الوكيل  صدور احلكم

املتصرف القضائي والقاضي املنتدب فالتصفية هي عملية ناجتة عن االفالس.

                                                           
  1 محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص 75.

  2 محمد الحميدي، حقوق الغير والشركة ذات المسؤولية، المرجع السابق، ص 91.
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الشركة عن سداد  لذلك فإن الفرق االساسي بني اإلفالس والتصفية يتمثل يف عنصر توقف
يف حني ممكن أن جند التصفية يف أي شركة جتارية ناجحة ومليئة عند اتفاق الشركاء على  ،ديوهنا

حلها وتصفيتها، أو بصدور حكم يقضي بانتهائها وتصفيتها وتسوية املراكز القانونية للشركة باستيفاء 
ة إلهناء الشركة وهي ليست حقوق الشركاء بعد سداد الديون يتضح من هذا أن التصفية هي وسيل

.1غاية يف حد ذاهتا
من خالل دور القاضي يف احملافظة على الشركة يف كل هذه املراحل أوال  الغري ايةت محجتل

من خالل اإلقرار مببدأ   منذ اول مراحل انتهاء الشركة التجارية ظهرتوالتجارية من االنتهاء، 
شكلها القانوني فلم يعترب  عند حتويل، وحلهاعند  استمرارية الشخصية املعنوية للشركة التجارية

حتويلها جتنبا حللها وذلك بغرض احلفاظ على  املشرع ا أجازكم ،املشرع هذا التحويل سببا النتهائها
الذمة املالية كضمان للدائنني، باإلضافة لتقوية ضمانات الغري عند إفتاح اإلجراءات اجلماعية خاصة 

 ، وحالة خضوع الشركة لنظام اإلفالس،يف حالة التسوية القضائية بعد توقف الشركة عن الدفع
اإلبقاء على الشخصية املعنوية للشركة ، لذلك سنتناول مبدأ واملسريينتداد اإلفالس للشركاء وام

التسوية  (املطلب االول)، ثم نتطرق لتدهور الوضع االقتصادي للشركة فندرس التجارية محاية للغري
ماية الغري عند إفالس املطلب الثاني)، ومن ثم نتطرق حل( القضائية للشركة التجارية وحقوق الغري

  (املطلب الثالث). التجاريةالشركة 
    

حيدث انتهاء الشركة التجارية و اختفاؤها لسببني يتمثل السبب األول يف بطالهنا وهو ناذر 
تنتهي الطبيعي على غرار الشخص ، ف2انقضائها عند ظهور أسباب حلهاالوقوع اما الثاني فيتمثل يف 

 رغم أن حياة الشركة التجارية ،هاشركة التجارية عندما تنقضي بتصفيتها بعد احنالل عقدلا حياة

                                                           
1  www. Alwatan. Kuwait.tt/ articledetails, 2012.  عبد الرزاق عبد هللا " الفرق بين إفالس الشركة ،

 و تصفيتها". 
2 J. Marc.Moulin,   Droit des sociétés et des groupes ,op.cit., p 96. 
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متتد أكثر من الشخص الطبيعي فان انقضاؤها يكون ألسباب مالية أكثر منها اتفاقية بإرادة  قد
إمكانية حتويل شكل الشركة كما قد يكون ألسباب قانونية االمر الذي جعل املشرع يقرر ، ركاءالش

، نظرا على الشركة وحقوق من تعامل معها التجارية من اجل اإلبقاء على شخصيتها املعنوية حفاظا
ملا يرتبه انتهاؤها خاصة االنتهاء املفاجئ من اضرار لكل من الشركة والشركاء والغري املتعامل معها، 

لشخصية املعنوية للشركة التجارية يف مرحلة االمر الذي يستدعي منا التطرق ملبدأ اإلبقاء على ا
انقضائها (فرع اول)، ثم مبدأ استمرارية الشخصية املعنوية للشركة التجارية بعد حتويل شكلها القانوني 

   جتنبا حللها (فرع ثاني).
   

  يف مرحلة انقضائها. الفرع األول: اإلبقاء على الشخصية املعنوية للشركة التجارية
  .أ دور القاضي يف احملافظة على الشركة التجارية من االنقضاء

تنحل الشركة لألسباب القانونية الواردة على املدة وموضوع الشركة أو بانتهاء نشاطها 
ية نابعة من ادرالعتبار الشخصي فتنقسم ألسباب إا ىلاالجتماعي، أما أسباب االحنالل الواردة ع

أو يتم حلها اتفاقيا أو  ،ال ميكن منع الشريك من االنسحاباذ  إرادة الشركاء لالنسحاب من الشركة
عند وفاة الشريك أو احلجر عليه أو  فتقع الحنالل الشركة ديةراإالالأما بالنسبة لألسباب  قضائيا،

  إفالسه إال إذا اتفق الشركاء على مواصلة نشاط الشركة.
تصحيح من اجل لشركة إلجراء التسوية املطلوبة ميكن للقاضي أن مينح أجل ستة أشهر ل

خر يف احملافظة على الشركة من االحنالل آكما للقاضي دور  ،1البطالنعيوب الشركة وانقاذها من 
حقوق الغري خاصة يف حالة وجود نزاع بني الشركاء، فللمحكمة أن ترفض طلب احلل إال إذا  محاية

  . 2ري الشركة مشلول أو قد يسبب خطراتبني هلا أن س

                                                           
عند حل الشركة بسبب بطالنها يحوز للقاضي أن يمنحها أجل ستة أشهر من أجل تصحيح العيب الذي يشوبها   1

  من ق.ت. 750للمحافظة على الشركة ذلك ما جاء في المادة 
  .155لسابق، ص الطيب بلولة، قانون الشركات المرجع ا  2
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املشرع حيث مل يتطرق للقاضي  حيددها إن تقدير السبب املعترب للحل مسألة موضوعية
االحنالل ألسباب معتربة ومنح للقاضي سلطة واسعة لتحديد السبب املعترب خاصة عندما  ملفهوم
  .1الشركاء طلب حل الشركة فيقرر القاضي وضعية الشركة الواجب حلها أحديقدم 

طلب أحد الشركاء االحنالل القضائي للشركة تطبيق من تطبيقات القواعد العامة  يعترب
ا يؤدي لفسخها نظرا للطبيعة التعاقدية للشركة، فينشأ التصور العقدي املتعلقة بعدم تنفيذ العقود مم

اء أو إخالل ويكون أساسه وجود نزاع قوي بني الشرك ،للسبب املعترب الذي يؤدي حلل الشركة
  .2بااللتزامات العقدية

متثل نية االشرتاك إرادة االحتاد والتوافق يف املصاحل وهو عنصر ضروري يف تكوين الشركات 
التجارية رغم أنه يفقد أمهيته يف شركات األموال، لذلك فإن على القاضي التثبت من وجود هذا 

كما يقوم القاضي بالتثبت من جدية أسباب   ،3الشركةحالة انعدامه ال بد من حل العنصر ويف 
فأحيانا يقوم الشركاء بوضع أسباب النقضاء الشركة دون  ،نقضاء املدرجة يف العقد التأسيسياال

اىل واملبكر لشركة مزدهرة مما يؤدي  يكون من شأهنا أن تؤدي لالنقضاء املفاجئفتوخي احلذر 
  .4شركة ومصلحة الغري املتعامل معهاإلضرار مبصلحة الا

الشركة إال إذا كان يف بقائها خطورة على حقوق يعمل القاضي على احملافظة على بقاء 
  الشركاء وحقوق دائين الشركة، حيث ال يقرر القاضي حل الشركة إال إذا توفر سبب قوي حللها.

ما يؤكد غياب نية  ،نزاع قوي يعرقل إدارة الشركةوجود ض الفرنسية حمكمة النقاعتربت 
 .5، سبب من أسباب حل شركة مسامهةاالشرتاك

فيجب أن تتماشى  ،مبدأ حسن النية يف تنفيذ االلتزامات العقدية طيلة حياة الشركةميتد 
 هذه االلتزامات مع مبدأ حسن النية حتقيقا ملصلحة الشركة والشركاء، واليت ال تتحقق إال بوجود

                                                           
  من ق.م : " يقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة." 441تنص المادة  1

2 M.Jeantin ,op.cit., p 79. 
3 Hamel et Lagarde  ,op.cit., p 647 . 
4 Y.Guyon, op, cit, p 145. 
5 Cass.com.12 mars 1996, Themis les grandes décisions de la jurisprudence, les 
sociétés, op.cit., p 27. 
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والذي ينتج عنه بدوره أثر مهم يتمثل يف ضرورة مساواة  بني الشركاء، التعاون املشرتك مظاهر
إال باختاذ قرار لصاحل  تحققاليت ال ت ،اء أثناء العمل املشرتك من أجل حتقيق مصلحة الشركةالشرك

الشركاء دون اإلخالل مببدأ املساواة وعنصر نية االشرتاك، ألن اإلخالل هبذه املبادئ يعترب إخالل 
  شركة.الحنالل ال كافيا اسببوعدم قيام الشريك مبا يفرتض أن يقوم به يعترب  ،بااللتزامات

الشركاء حبل  أحد بةلاطمليعترب ذلك االخالل تعد على مصلحة الشركة كما يعترب سببا مهما 
 ،املساواةصور كثرية امهها اإلخالل مببدأ  الذي يتجسد يف العقدي خالل بااللتزامنظرا لإلالشركة 

وكل  ،القاضي بتكييف كل عملية مالية من شأهنا اإلضرار مبصلحة الشركة وعرقلة تطورها يقومو
ال  فإهنابااللتزام العقدي، أما إذا مل تؤدي هذه األفعال إلعاقة عمل الشركة وتطور نشاطها  إخالل
  .1لقبول دعوى احللتؤدي 

ن هذا ال ،لإلخالل رغم أنه قد ال يعيق سريها امعترب امن هنا يعترب تعسف األغلبية سبب
بني الشركاء  اقوي االتعسف ال ميس بأقلية الشركاء وإمنا ميس مبصلحة الشركة، األمر الذي خيلق نزاع

بعد االستغالل الذي تقوم به األغلبية من أجل اإلثراء الفردي لذممهم، ما يهدد وجود الشركة ألنه يهدم 
فيمكن للقاضي أن يتدخل إلعادة التوازن بني املصاحل اجلماعية هبدف الوفاق بني الشركاء لذلك 

  .2على الشركة واحلقوق املتعلقة هبااحملافظة 
  الإخالو ،مبصلحة الشركة الإخال ميثال  اعتربت حمكمة النقض الفرنسية أن تعسف األغلبية

 .3مببدأ املساواة بني الشركاء
الوضع االقتصادي  وتقييم النتهائهايشل الشركة ويؤدي  ااقتصادي احلل سببميكن أن يكون 

الدقيق للشركة يقوم به القاضي الذي ال يستند فقط على ادعاء الشريك رافع الدعوى، نظرا ألن 
فيعمل القاضي على التثبت  ،استمرارية الشركة خيدم مصلحة مجيع األطراف من بينهم دائين الشركة

من الوضع االقتصادي احلقيقي للشركة  ، الن ازدهار الشركة اقتصاديا حيول دون قبول دعوى احلل، 

                                                           
1D. Schmid, L’intérêt commun des associés, Lexis Nexis, France1994 , p 530.  

  .375و 372سلمان وجدي حاطوم،  دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، المرجع السابق، ص   2
3 Cass.civ.,6 Février ,1957, Bull CIV,Rev soc, p 217. 
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وإن التقييم املوضوعي لوضع الشركة االقتصادي هو األمر الذي يستند عليه القاضي الستبعاد حلها، 
ألن  ،ة فإن حلها  يكون غري ممكناففي حالة عدم وجود صعوبات تؤدي لشل السري العادي للشرك

تتجاوز املصاحل الشخصية للشخص الذي ومصاحل الغري املصلحة االقتصادية واالجتماعية للشركة 
  .1يطالب حبل الشركة قضائيا

  مبدأ استمرارية الشخصية املعنوية للشركة التجارية بعد حلها. -ب
ومع  ،ير حل الشركة التجاريةمنح املشرع للقاضي سلطة تقديرية واسعة من أجل جتنب تقر

بقوة القانون إلجراءات التصفية اليت ترتبط بعملية تسديد الديون،   مباشرة و عختض حلهاذلك فإن مت 
وتسوية املراكز القانونية لكل من الشركاء  ،ومحاية للدائنني من ضياع حقوقهم عند قسمة أموال الشركة

من إجراءات  االنتهاءالكلي و  انقضائهااملعنوية للشركة لغاية  الشخصية استمراريةاملشرع والغري قرر 
القسمة والتصفية ، إذ يعترب مبدأ تواصل حياة الشركة بعد حلها من أهم األحكام اليت جاء هبا 
املشرع محاية للغري املتعامل مع الشركات التجارية  الذي تعامل معها أثناء حياهتا والذي يتضرر من 

  .انتهائها
مبدأ استمرارية الشخصية املعنوية للشركة بعد حلها حلماية دائنيها من أهم املبادئ اليت  يعترب

أقرها املشرع واليت حتمي حقوق الغري من اخلطورة اليت يفرزها الزوال الفوري للشركة بعد حلها أو 
مة واليت ن من أولوية يف تسديد ديوهنم اال ان حلول حالة القسوبطاهلا، ورغم ما يتمتع به الدائنإ

اخضعها املشرع حلالة الشيوع حمل الشركة يؤدي الختفاء الضمانات اليت يتمتع هبا الدائنني من اجل 
الذمة املالية للشركة إىل ملكية مشرتكة بني الشركاء  انتقالتسديد حقوقهم، ألن من شأن ذلك احللول 

   .2قيةاالتفا األمر الذي يعرض دائين الشركة للعديد من املخاطر، خاصة يف التصفية
ول خماطر زوال الشخصية املعنوية للشركة انه جيعل دائين الشركة يزامحون الدائنني أ

للشركاء ثانيها أن زوال الشخصية املعنوية حيرم دائنيها من املتابعة القضائية للشركة  الشخصيني

                                                           
   411عبد هللا خالد السوفاني،  هدم الوجود القانوني للشركة التجارية، المرجع السابق ، ص   1
  من ق.م :" تطبق في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع".  448تنص المادة  2
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يؤدي االمر الذي القضاء  الشركاء أمامأن يتابعوا كشخص مستقل عن الشركاء فيها، مما يلزمهم 
 إلجراءات.ااملتابعات وتعقيد  لتشتت

 حيمي الدائنني فحسب وإمنا هذا يدل على أن آثار مبدأ بقاء الشخصية املعنوية للشركة ال
على الشركاء ألنه يوفر عليهم الكثري من االجراءات واملصاريف القضائية، حيث أن  اإلجيابيله أثره 

الدائنني، على عكس  عدد ازدياد الديون نظرا الزديادحتول الشركة مباشرة حلالة التصفية يعرضها 
ن ميثلهم الوكيل املتصرف انقضاء الشركة إلفالسها والذي ينتج عنه تكوين مجاعة الدائنني الذي

 الدائنني بل يطالب بعد خضوع الشركة لعمليه التصفية دائننيلل اية مجاعة، بينما ال تتكون القضائي
 .1حبقوقهم بصفة فردية

للشركة التجارية بعد حلها حقيقة البد منها حيث أصبح مبدأ استمرارية الشخصية املعنوية 
هذا املبدأ يكتسب  بعض االعتبارات املوضوعية جعلت، حيث ا تتجاوز املصاحل الفردية للغريأهن

حل كل من ل إجراءات التصفية وضمان مصاسهي و ط إجراءات املطالبة باحلقوقسكبرية ألنه يب أمهية
وجودها  استمرارية الشخصية املعنوية للشركة التجارية بدأم ، كما يؤكدالشركة والشركاء والغري

 .2بعد انقضائها احلقيقي حتى
إن استمرارية الشخصية املعنوية للشركة التجارية حقيقة البد منها نظرا ألن انقضاء الشركة 

حقوق دائنيها  فتبقى احلقوق مستمرة وموجودة، وإن بقاء الشخصية املعنوية يف  النقضاءال يؤدي 
هذه احلالة ضروري من أجل التقييم املايل الصحيح ملوجودات الشركة والذي يكون ملصلحة كل 

حيث ال ميكن للشركة أن ختتفي من  ،، باإلضافة لإلبقاء على حق الشركة يف التقاضياألطرافـ
ة بإرادة الشركاء بعد حلها للتخلص من اللتزاماهتم دون مراعاة لتعهدات الشركة الوجود بصفة مباشر

جتاه الغري، لذلك فإن من الضروري اإلقرار بتلك االستمرارية للشخصية املعنوية وهذا ما جاء به 

                                                           
1 E. Thaller ,  Traité élémentaire ,Droit Commercial ,4éme éd , L.G.D.J , France 
,1898, p 447.  
2 Cass .Com .Janvier 1954 ,Themis des Grandes décisions de la jurisprudence , 
op , cit , p 45. 
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 جات التصفيةمن القانون التجاري "تبقى الشخصية املعنوية للشركة قائمة الحتيا 766املشرع يف املادة 
   .إىل أن يتم إقفاهلا"

وعليه جيب احملافظة على قيمة ممتلكات الشركة ألن الذمة املالية للشركة متثل الضمان العام 
   .1ل حل الشركة وتصفيتهاللدائنني الذين نشأت ديوهنم قب

إن امتداد الشخصية املعنوية للشركة منذ حلها لغاية انتهاء مدة التصفية لفائدة الدائنني من 
تزيد ثقتهما يف الشركة من أجل تسديد  التمويل، واليتولدى مؤسسات  لديهمالطمأنينة شأنه أن يبعث 

 انتهاءال بعد ديوهنا دون التعرض للحل املفاجئ، والزوال الفوري للشخصية املعنوية الذي ال حيدث إ
   .2التصفية وذلك للمحافظة على الذمة املالية للشركة

ختتلف فعالية بقاء الشخصية املعنوية باختالف شكل الشركة التجارية أي حبسب مسؤولية 
الشريك يف الشركة، ففي شركة التضامن ال يقوم الدائن بتجزئة دينه، كما ال يضطر ملتابعة كل الشركاء 

  مبفرده.ثر شريك قادر على الوفاء فريجع الدائن على أك
أما يف الشركات اليت تكون فيها مسؤولية الشريك حمدودة خيتلف األمر فيسدد كل شريك 
للدين حبسب قيمة حصته إىل جانب تزاحم الدائن الشخصي مع دائن الشركة، األمر الذي يشكل 

ضمان العام على مجيع أموال خطورة على هذا األخري نظرا ملا يتمتع به الدائن الشخصي من حق يف ال
الشريك، فإن لدائن شركة التضامن مركز أفضل من الدائن الشخصي للشريك يف هذه احلالة ومركز 

  .3ن مركز دائن شركات األموال عموماأقوى م
املشرع الفرنسي مببدأ استمرارية الشخصية املعنوية للشركة بعد حلها يف القانون  جاء

كمة النقض الفرنسية استمرارية الشخصية حم قررت كما التجارية،املتعلق بالشركات  24/07/1966
  .4هبا والتزامات مرتبطةاعتبارها موجودة طاملا وجدت حقوق واملعنوية للشركة التجارية 

                                                           
1 J. Hermad , F.Ferré , P.Mabilat ,  Sociétés commerciales, 1ére éd Dalloz , 
France ,1972 , p 1144. 
2 M.Jeantin , op ,cit , p 40. 
3 Thaller , op ,cit , p 448. 
4 Cass .com .28-01-1954. Bull.ciV.1954 Rev.soc. p 217.  
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التكريس للمبدأ تأكيدا على الدور الفعال الستمرارية الشخصية املعنوية للشركة  يعترب هذا

كل السلبيات اليت تنشأ أثناء التصفية نتيجة ل احلها يف محاية حقوق الدائنني، وجتاوز التجارية بعد
   .1ةللتغيريات اليت تصيب الذمة املالية للشركة التجاري

تظل الشركة بعد احنالهلا حمتفظة بشخصيتها املعنوية لكنها ال تتمتع بنفس الصالحيات 
التصفية، ستها حلقوقها ال يكون إال يف حدود حاجة واحلقوق اليت كانت تتمتع هبا قبل حلها، فممار

يف هذه املرحلة سلطات واسعة جلمع األموال  يللمصف و مينح املشرع ،على قدر أعمال التصفية و
  .2ال حيتج به جتاه الغري املصفي وقسمتها، وكل تضييق للسلطات يف العقد األساسي أو يف قرار تعيني

يضع املشرع أي شروط أو  وملكل الصالحيات يف الوفاء بالديون وتوزيع األموال  لمصفيل 
، يرجع جتاه الغري املصفيأسس يتم من خالهلا التمييز بني األعمال الالزمة أو غري الالزمة اليت يقوم هبا 

ذلك ملبدأ استمرارية الشخصية املعنوية للشركة التجارية، والذي يهدف لبقائها كشخص قانوني 
أثر جتاه  الشركة أيمستقل يقوم بكل األعمال الالزمة إلمتام عملية التصفية، هذا وال يكون النقضاء 

  .3لغري إال من تاريخ نشر حل الشركةا
 ،"ضافة عبارة " شركة يف حالة تصفيةويشرتط املشرع إ بامسهاحتتفظ الشركة التجارية 

من القانون التجاري، حتى يسمح للغري مبعرفة أنه قد مت حل الشركة  766ما قضت به املادة  وهذا
وطلب  امسها استعمالفيكون للشركة حق ،4وأهنا حتت التصفية لتمييزها عن الشركاء املكونني هلا 

عليه يف حالة استعماله، وميكنها أن تطالب بالتعويض عن كل ما يلحقها من ضرر  االعتداءوقف 
  .ألي سبب آخرأو  امسها انتحالبسبب 

                                                           
  .542خالد السوفاني، المرجع السابق، ص   1
من ق.ت:" يمثل المصفي الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبيع األصول ولو بالتراضي غير  788تنص المادة   2

  أن القيود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن القانون األساسي أو أمر التعيين ال يحتج بها على الغير".
ارها على الغير إال ابتداء من اليوم الذي تنشر فيه في في فقرتها الثالثة:" ال ينتج حل الشركة أث 766تنص المادة  3 

  السجل التجاري."
  .422هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص  4
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ميكن ان تكون الشركة مدعية أو مدعى عليها كما حتافظ الشركة على مقرها االجتماعي،  
ه يسهل هذا عملية تتبع الدائنني حلقوقهم جتاف ،حيث ميكن استدعاؤها قانونيا خالل مدة التصفية

 يسهل ألنه التصفيةحلاجات  على الغري بتغيري مقر الشركة ، ال حيتجالشركة يف املقر املتداول عليه
   .عملية اإلثبات بالنسبة للدائنني

أهم عنصر كرست من أجله ضرورة احملافظة على الشخصية املعنوية للشركة هو ذمتها 
املالية اليت حتتفظ هبا نتيجة الستقالليتها، واليت جتنب دائين الشركة مزامحة الدائنني الشخصيني 

الذمة املالية للشركة يف هذه  استقالليةتعترب  ئية، كماالقضاللشركاء كما جتنبهم تشتت املتابعات 
احلالة مبثابة رهن لصاحل الدائنني الذين قبلوا التعامل مع الشركة فكل هذه املبادئ هي مبثابة إجراءات 

   .1لفائدة الدائنني محائية
الشركة  احناللمن العناصر املرتبطة كذلك هبذا املبدأ استمرارية مهام مندوبي احلسابات بعد 

حتى بالنسبة للشركات  ،فشدد املشرع على ضرورة تعيني مندوبي احلسابات اثناء تصفية الشركة
   .2وم هبذا التعيني يف حالة انعدامهغري امللزمة بذلك التعيني كما ميكن للمحكمة أن تق

مل ينظم املشرع كيفية عمل مندوب احلسابات بصفة دقيقة اثناء التصفية وكيفية تدخله يف 
من  788هذا ما جاء يف املادة ، قبل احنالل الشركة لنفس مهامهته لكنه قرر مواصل املصفيمل ع

، حفاظا على أموال الشركة املصفيل القانون التجاري، وذلك إلضفاء نوع من الرقابة على أعما
عيني مندوب ب لاللتزاممت تعميم هذا اإلجراء الوقائي حتى بالنسبة للشركاء غري اخلاضعة حيث 
بسلطات واسعة قد يؤدي  املصفي، ألن متتع 3ت من أجل ضمان حقوق مجيع األطرافاحلسابا

، املصفيللتعسف حبقوق الدائنني عند إجنازه ملهامه فكان من الضروري أن يتم تدعيم الرقابة على 

                                                           
  .546خالد السوفاني، المرجع السابق، ص   1
  من ق.ت:" ال تنتهي مهام مندوبي الحسابات بانحالل الشركة". 780تنص المادة  2
د مندوبو الحسابات ولو في الشركات غير الملزمة بتعيينهم يجوز تعيين مراقب :" إذا لم يوج781كما تنص المادة   

وفي حالة انعدام  781واحد أو أكثر من طرف الشركات طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 
  ذلك يمكن تعيينهم من طرف رئيس المحكمة ".

حسابات فإن مسيري الشركات التجارية تنتهي مهامهم تلقائيا منذ على عكس ما قرره المشرع بالنسبة لمندوبي ال  3
  من ق.ت. 779تاريخ انحالل الشركة حيث قرر المشرع عدم امتداد مهمتهم بحسب المادة 
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حيث مل يقرر املشرع  ،ومع ذلك مل ميتد هذا اإلجراء لكل أجهزة الرقابة بل فقط مندوب احلسابات
   حلها. ستمرارية جملس املراقبة لشركات املسامهة بعدا

مهمة املسريين اثناء التصفية من أجل احملافظة على  امتدادقررت بعض التشريعات يف املقابل 
أصول الشركة، وخاصة من أجل منع  استعمالأموال الشركة ودعما حلقوق الدائنني من التعسف يف 

دد املشرع التونسي من حو،1هذا ما جاء به املشرع التونسي والشركاء من التدخل يف أعمال التسيري
الشركة  احناللالفرتة املمتدة بني من جملة الشركات ضرورة مواصلة املسري ملهامه يف  30خالل الفصل 

شرطني يتمثل الشرط األول يف أن تكون هذه األعمال  قبتحق إالوال يكون ذلك  ،املصفيوتعيني 
تكون ختدم مصلحة الشركة ومصلحة دائنيها، وهدف هذا اإلجراء هو وضع نوع من  وان ،ضرورية

رر للدائنني من أجل تسديد التوازن لسلطات املصفي وعدم إطالقها مما يضمن احلماية للضمان العام املق
   ديوهنم.

ة مل يتم االعرتاف ببقاء الشخصية املعنوية للشركات التجارية بعد حلها إال لضرورة التصفي
حيث ال ميكن أن تكتسب الشركة يف تلك الفرتة أي حقوق، كما ليس هلا أن تقوم بأي تصرف يف 

ومن أجل القيام  ن 2لشركة أخرى امسها، كما ال ميكن هلا أن تنقل املصفيطريق أمواهلا إال عن 
بأعمال التصفية الالزمة منح املشرع للمصفى سلطات واسعة يف بيع أصول الشركة وجعل املشرع أي 

وال حيتج جتاه الغري وهذا ما جاء يف املادة  ،يف القيام مبهامه كأنه غري موجود املصفيحتديد لسلطات 
   التجاري.من القانون  788

 انتهاءعد حل الشركة ال ميكن إال أن تكون مؤقتة حيدها فإن مدة بقاء الشخصية املعنوية ب
خصية من القانون التجاري حيث تستمر الش 766هذا ما أكده املشرع يف املادة  التصفية،عملية 

   املعنوية لغاية قفل التصفية.

                                                           
من مجلة الشركات التجارية التونسية " يبقى المسيرون للشركة بعد انحاللها وقبل تعيين المصفي  30قضت المادة   1

ين لها في تلك المدة وليس لهم أن يعقدوا في حقها أية معاملة عدا ما يلزم إلتمام األعمال المشروعة قبل المسيرين الفعلي
  حلها. ".

2 Y .Guyon , op , cit , p 408. 
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حديد الفرتة اليت متتد فيها الشخصية املعنوية تبكان من الضروري ان يقوم املشرع غري انه 
للشركة بعد حلها نظرا أن التصفية تشمل عدة مراحل، وباعتبار أعمال التصفية هي تلك األعمال 

التصفية والقسمة خطورة على حقوق الغري خاصة  املمتدة بنييف الفرتة  القسمة فإنالتحضريية لعملية 
 ترباعحيث  الشركاء،يت متهد لقسمة أموال الشركة على أن أعمال التصفية هي تلك األعمال ال

   .1القسمة جزء من عملية التصفية املشرع
من  االنتهاءمن قسمة املوجودات وبعد  االنتهاءتزول الشخصية املعنوية للشركة مباشرة بعد 

املتعاملني مع التصفية حيث تنتهي هذه الشخصية املعنوية يف اللحظة اليت تسدد فيها ديون عمليات 
هنا الدائنني، ت، ودون اإلخالل حبقوق وبعد متام قسمة املال الصايف املتبقي على الشركا ،الشركة

ودها أثناء حياة قد حققت غاية استمراريتها واليت ختتلف عن غاية وجتكون الشخصية املعنوية 
   .2الشركة التجارية

قبل امليعاد املقرر  النتهائهاالشركة التجارية بسبب بطالهنا يؤدي ذلك البطالن  احناللعند 
الذي يقضي  للمبدأفنتيجة يعين هذا زوال شخصيتها املعنوية اليت تبقى الشركة حمتفظة هبا، حللها وال 

طال بعدم تطبيق األثر الرجعي للبطالن بالنسبة لتعهدات الشركة محاية حلقوق دائنيها من خطورة إب
تطبيقا ألحكام الشركة الفعلية، حتتفظ بشخصيتها املعنوية وذمتها املالية ويقوم مت التعهد به جتاههم  ما

ومندوب احلسابات بكل األعمال الالزمة إلمتام عملية التصفية، ذلك أن احلكم املقرر  املصفي كل من
س مراحل احلل والتصفية مثل إلبطال الشركة يقرر حلها وتصفيتها فتخضع يف هذه احلالة الشركة لنف

   شركة قانونية مت حلها ثم تصفيتها.أي 
حيث تطبق أحكام الشركة الفعلية أثناء الفرتة اليت تسبق تصفية الشركة التجارية ثم تتم 

إال إذا تعلق األمر بناقص األهلية أو من شاب  ،تصفيتها بعد إبطاهلا بأثر فوري ال ينصرف للمستقبل
، رضاؤه عيب من عيوب الرضى الذين يتم إرجاعهم للحالة اليت كانوا عليها قبل إبرام عقد الشركة

                                                           
من ق.ت:" يقرر المصفي إذا كان ينبغي توزيع األموال التي أصبحت قابلة للتصرف فيها أثناء  794تنص المادة   1

  اإلخالل بحقوق الدائنين". التصفية ولكن دون
2 M.Jeantin , op, cit, p 31. 
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شركاء فضيل محاية هؤالء المت ت، 1حصصهم قبل إجراء عملية التصفية السرتجاعيتمتعون باألولوية كما 
هذا ما يتضح من  ،املسامهة والشركة ذات املسؤولية احملدودةعلى محاية الغري خاصة يف شركة 

  .من القانون التجاري 733املادة 
          

جتنبا  املعنوية للشركة التجارية بعد حتويل شكلها القانوني الفرع الثاني: استمرارية الشخصية
 حللها. 

كما  ،بكر للشركةيعترب حتويل الشكل القانوني للشركة وسيلة قانونية جتنب الشركاء احلل امل
يعترب من بني اهم احلاالت اليت قضى فيها املشرع استمرارية الشخصية املعنوية هلا رغم تغيري شكلها 

  القانوني محاية للشركة وحلقوق من تعامل معها.
   : وشروط التحويلمفهوم  -أ

أشكال يتم حتويل الشركة التجارية عند قيامها بتغيري شكلها القانوني إىل شكل آخر من 
األمر الذي يفرض تغيري شكلها القانوني  ،الشركات التجارية ملواجهة تغيريات الظروف االقتصادية

ولكي يتناسب مع إرادة الشركاء وحيقق أهدافهم دون أن يرتتب على  ،ليتناسب مع هذه الظروف
   .2الشركة حمتفظة بشخصيتها املعنويةهذا التحول نشوء شخص معنوي جديد فتبقى 

 يطرأ على الشركة سبب دهتا وهلذا التحول أمهية كبرية فقعملية حتول الشركة أثناء حياتتم 
ويكون التحول هو السبيل لتجنبه محاية لبقاء الشركة، فحماية للحقوق اليت تنشأ لكل من  لالنقضاء

لتحويل أجاز املشرع حتويل الشركة التجارية بإرادة الشركاء، كما أجاز عملية ا  3الشركاء والدائنني
كما هو احلال بالنسبة للشركة ذات املسؤولية احملدودة عندما  ،انقضائها وللشركة من حلها  إنقاذا

                                                           
  .238سليم أحمد الجبوري، المرجع السابق، ص   1
  .513عزيز العكيلي،  الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، ص   2
  .542عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   3
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رغم اجتماع كل احلصص يف يد واحدة وإمكانية حتويلها يف هذه احلالة لشركة  استمراريتهاقرر املشرع 
   .1النقضائها وحلهاذات الشخص الواحد جتنبا   ذات مسؤولية حمدودة

جتدر اإلشارة أن تغيري شكل الشركة التجارية أو حتوهلا يتم بتصرف إرادي من طرف 
، فتغيري الشكل القانوني 1مكرر  590وأحيانا بنص قانوني مثلما فعل املشرع يف املادة الشركاء 

واختاذ شخصيتها املعنوية  استمراريةللشركة يتحقق بتغيري نظامها القانوني لنظام شركة أخرى مع 
   القانونية الالزمة للشكل اجلديد. اإلجراءات

جيب أن تكون الشركة عند حتويلها شركة قائمة قانونا او واقعيا فال يتم حتويل شركة منحلة 
مت الشروع يف تصفيتها، أما إذا كانت الشركة معرضة لالنقضاء بسبب خمالفتها لشروط تكوينها أو 

، فيعترب 2بعد فيجوز هنا حتويلها لشكل قانوني آخر لتوفر سبب من أسباب انقضائها لكنها مل تنقض
، وكذلك لتصحيح ملشرع محاية للشركة وحلقوق الغريهنا هذا التحويل آلية مهمة جدا جاء هبا ا

العيب الذي جيعل من الشركة شركة باطلة فيصحح البطالن قبل التحويل حيث ال جيوز حتول الشركة 
   ب البطالن.الباطلة إىل شكل آخر إال بعد تصحيح سب

يتضح مما سبق أن املقصود بعملية التحويل هو تغيري الشكل القانوني للشركة التجارية وليس 
الشكل ال يعترب من العناصر ألن  "Le statut" األساسيتعديل شكلها عن طريق تعديل نظامها 

للنظام القانوني ككل املكونة للشركة بل هو العنصر احملدد للتصرف املنشأ للشركة، فالتحول هو تعديل 
وهو خيتلف عن تعديل العقد التأسيسي للشركة الذي حيدث عند تغيري أحد العناصر املكونة للشركة 

األحكام اليت ختضع هلا الشركة  هنا مثل تعديل عدد الشركاء أو رأمسال الشركة، فال ميس التعديل
   .3ا هو تعديل للتصرف املنشأ للشركةإمن

                                                           
من ق.م والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل  441المادة " ال تطبق أحكام  :1مكرر  590تنص المادة   1

  حصص شركة ذات مسؤولية محدودة في يد واحدة".
  .652أحمد محمد محرز، الشركات التجارية ، المرجع السابق، ص  2
لشركة في قرار أكدت من خالله محكمة إستئناف "سين" الفرق بين عملية تحويل ا 1899أقر القضاء الفرنسي منذ  3

  وتعديل عقدها األساسي .
CA.CIV.Seine .1er Juillet 1899  , Bull .CIV .1900 , les grands arrêts  de la 
Jurisprudence ,sociétés commerciales, op ,cit , p 40. 
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بني حالة التعديل وحالة التحويل يف أن كل منهما يتضمن تغيري يف وإن كان التقارب كبري 
شروط العقد ، وكل منهما ال يرد إال على شركة قائمة غري منتهية، وكالمها تقوم به نفس اجلهة وهي 

الشخصية املعنوية، إال أنه البد من  انقضاء اجلمعية العامة، وأهم أثر يف كالمها أنه ال يرتتب عليهما
بني العمليتني إذ أن حتول الشركة يؤدي لتغيري شامل يف نظامها ، ويف هيكلها اخلارجي و يف التمييز 

عالقتها مع الغري، وكذلك يف عالقتها الداخلية بني الشركاء ويف مراكزهم القانونية ومسؤوليتهم جتاه 
رد تعديل رأس مال الغري ، على عكس التعديل الذي ال يغري املركز القانوني للشريك الذي ال يتأثر مبج

د للشركة أكثر من فللتحويل إجراءات وشروط وآثار خاصة ألنه يتعلق بنظام قانوني جدي ،الشركة
   .1جمرد نظام معدل

على خالف بعض األنظمة املشاهبة بعد حتويلها التجارية  تستمر الشخصية املعنوية للشركة
مثل عملية االندماج اليت ينتج عنها إنشاء شركة جديدة مصدرها دمج شركتني أو عدة شركاء 
فتنقضي الشخصية املعنوية للشركة املندجمة، وتأسس شركة جديدة بإجراءات جديدة على عكس 

كل فقط وهو إجراء من طرف عملية التحويل اليت ال ينتج عنها انقضاء الشركة إمنا تغيري يف الش
   الشركة ذاهتا.واحد يتطلب وجود 

كما خيتلف التحويل عن االنفصال الذي يتم فيه جتزئة شركة قائمة إلنشاء شركات أخرى 
حيث تزول الشخصية املعنوية للشركة املنفصلة وختتار الشركات الناجتة أي شكل قانوني لتباشر 

ي يهدف لتغيري الشكل القانوني للشركة أثناء حياهتا مع نشاطها، فهو بذلك خيتلف عن التحويل الذ
   بشكل قانوني خمتلف. استمرارهاوبقائها 

لتحويل عن عملية اخلصخصة عندما تقوم الدولة بإتباع أساليب خمتلفة بغرض اأيضا خيتلف 
فهو عمل  ،استبعاد رأس املال العامبحتويل امللكية العامة للمؤسسات االقتصادية مللكية خاصة 

   .2لتحويل شكل الشركة سيادي رغم أنه يؤدي أحيانا

                                                           
نية ، ، مكتبة الوفاء القانو 1صبري مصطفى حسن السبك، النظام القانوني لتحول الشركات، دراسة مقارنة ، ط   1

  .204و 71، ص 2012مصر 
  .656أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص  2
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الذي كرس أسس حتويل 1املتعلق خبوصصة املؤسسات العمومية  22-95األمر  بعد صدور
 احتكار للحد من ظاهرةجزء أو كل األصول املادية واملعنوية للمؤسسات العمومية إىل القطاع اخلاص 

ك اختذت تل االقتصاد، وحتويل املؤسسات االقتصادية العامة إىل شركات تابعة للقطاع اخلاص،
   .املؤسسات شكل الشركات التجارية

نظم املشرع الشروط الالزمة إلجراء حتويل الشركة التجارية واليت هتدف لرعاية مصاحل الشركة 
وط خاصة ببعض الشركات العتبارات وشر ،وحلماية الغري، وذلك بتقييد التحول بإجراءات معينة

معينة مثل شركة املسامهة اليت تتميز بأن ازدهارها االقتصادي يعتمد على األموال وعلى حسن 
،لذلك جند املشرع يفرض تربير التحويل فللشركاء أو املسامهني حق يف معرفة سبب التحويل 2التسيري 

 اقتصاديةاليت تكون غالبا ذات طبيعة  ،بعن طريق عقد مجعية عامة غري عادية تناقش هذه األسبا
شركة مسامهة إىل شركة ذات مسؤولية حمدودة تحويل ك اسرتاتيجييف شركات املسامهة، أو هلدف 

   تنقص من أصوهلا وتزيد من اخلصوم.لتجنب زيادة يف رأس املال عند تعرض الشركة خلسائر 
نظرا ذات مسؤولية حمدودة شكل شركة  اختيارميكن ملسريي شركات املسامهة أن يقرروا 

على العكس من ذلك ميكن ملسريي الشركة  ،النمو االقتصادي لشركة املسامهة أكثر مع تتالءملكوهنا 
ذات املسؤولية احملدودة أن يقرروا حتويل الشركة إىل شركة مسامهة بعد أن تكون شركتهم قد بلغت 

القرار بعد فحص الشروط وبااللتزام مبا يقرره  ويتخذ ،3معه تتالءممستوى من النمو مل تعد هياكلها 
   ه ثم يتم تبين قانون أساسي جديد.القانون األساسي والتنظيم املعمول ب

                                                           
سبتمبر  48المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، ج.ر عدد  1995أوت  26المؤرخ في  22-95أمر رقم   1

المتعلق بتنظيم وخوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية، المعدل  04-01، المعدل والمتمم باألمر رقم 1995
، 11المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج.ر عدد  01-08المتمم بالقانون رقم و

  .2008مارس 
  .543عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   2
  .126الطيب بلولة، قانون الشركات، المرجع السابق، ص   3
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 مندوبي يقدم من طرف على تقرير التحويل بناءقرار  باختاذألزم املشرع شركات املسامهة 
احلسابات، كما ألزم ان تكون أصول الشركة تساوي على األقل رأمساهلا إلجراء عملية التحويل محاية 

   .1للشركة ودائنيها
وعليه مسح املشرع لشركة املسامهة أن تغري شكلها إىل أي شكل قانوني آخر وال ميكنها 

انية السنتني املالية، وإثبات سنتني على تاريخ انشائها واعدادها مليز القيام بالتحويل اال بعد مرور
   ن التجاري.من القانو 15مكرر 715موافقة املسامهني على هذا التحويل حسب ما جاء يف املادة 

على الشروط  ويتخذ القرار بناءمل مينع املشرع حتويل باقي الشركات التجارية ألشكال أخرى 
املقررة لتعديل القانون األساسي، ويف حالة التحويل إىل شركة تضامن وتوصية بسيطة جيب احلصول 

تقرر اجلمعية العامة غري العادية التحويل مبوافقة أغلبية الشركاء ، 2على موافقة الشركاء باإلمجاع
وهذا ما  ،مسؤولية حمدودة ويلها إىل شركة مسامهة أو شركة ذاتحتالقرار  اختاذاملتضامنني عند 
  .103ثالثا  715ملادة اقرره املشرع يف 

لشهر  وختضع الشركةكما ألزم املشرع لصحة إجراءات التحويل أن يتم شهره إلعالم الغري به  
التحويل مثلما ختضع له عند شهر الشركة اجلديدة بشكلها اجلديد الذي حتولت إليه، ويقع االلتزام 
بشهر التحويل على مسريي الشركة اجلديدة ألن حتول الشركة يؤدي لزوال صفة املديرين يف ظل الشكل 

   .4الذي كانت تتخذه الشركة قبل حتوهلا

                                                           
لتحويل بناء على تقرير مندوبي الحسابات الذين يشهدون أن من ق.ت "يتخد قرار ا 16مكرر  715تنص المادة   1

  رؤوس األصول تساوي على األقل رأس مال الشركة".
من ق.ت: " يتطلب التحويل إلى شركة تضامن موافقة كل الشركاء يتقرر التحويل  17مكرر  715تنص المادة   2

لتعديل القانون األساسي وبموافقة كل  إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة حسب الشروط المنصوص عليها
الشركاء الذين يقبلون أن يصبحوا شركاء متضامنين ويتم التحويل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا للشروط 

  المقررة لتعديل القانون األساسي لهذا النوع من الشركات".
من  245-225الى المادة  243-225د تجدر اإلشارة أن نفس إجراءات التحويل قررها المشرع الفرنسي في الموا3

  .المتعلق بالشركات التجارية 1966 قانون منذ صدوركرس المشرع الفرنسي هذه القاعدة  القانون التجاري الفرنسي،
  .546عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  4
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 باإلشارةنه عند تقرير املشرع إلجراءات التحويل مل يقم ميكننا أن نقول بناء على ما تقدم أ
فال يتجدد يف الشركة اجلديدة إال شكلها  ،ألي إجراء يغري من رأس مال الشركة أو ذمتها املالية

   وهياكلها حيث تبقى الشخصية املعنوية للشركة احملولة، وحتتفظ هبا الشركة اجلديدة.
رار من الشركاء من أجل احملافظة على بقائها يف وعلى هذا األساس يتم حتويل الشركة بق

وحلها، كما يتم التحويل هلذا الغرض حبكم قانوني مثلما قرره املشرع  النقضائها خسارهتا جتنباحالة 
، دون خمالفة إجراءات التحويل ففي حالة التحول 1من القانون التجاري  1مكرر  590يف املادة 

فيجب أن يكون التحول صحيحا مستوفيا  ،املعنوية للشركةاملعيب ال ميكن أن تستمر الشخصية 
   .انقضاء الشركة وزوال شخصيتها املعنويةجلميع شروطه وإال ترتب عليه 

بالشركة التجارية فيبطل كل التحول املعيب باطال مع االحتفاظ  اعتبارحيث ال ميكن هنا 
االنقضاء، أما إذا تقرر حلها ومت الشروع ، هذا بالنسبة إلجراء التحويل بغرض إنقاذ الشركة من 2منهما

فإن احتفاظ الشركة بالشخصية املعنوية إلمتام عملية التصفية ال مينحها حق القيام  ،يف عملية التصفية
إال بغرض تصفيتها وقسمة  بتحويل شكلها القانوني ألن اإلبقاء على شخصيتها املعنوية حينها ال يكون

   .3أمواهلا
لتحويل يف حالة خمالفته للشروط اليت قررها املشرع واليت تتعلق بالنصاب باطال هذا ا كما يقع

الذي حدده املشرع من أجل التصويت على قرار التحويل باإلضافة للشروط اخلاصة بشركة املسامهة 
ج به على الغري إال بشرط إعالم الغري بالتحويل ونشره بالطرق القانونية، حيث ال حيت خاللاالودون 

   ره.من يوم نش

                                                           
نص المشرع على التحويل القانوني الذي ال يخضع إرادة الشركاء وذلك بغرض المحافظة على الشركة من حلها   1

المتضمن القانون التجاري بنصها:" إذا أصبحت  20-15من ق.ت المعدلة باألمر رقم  590وانقضائها في المادة 
اهمة في أجل سنة واحدة وعند عدم القيام الشركة مشتملة على أكثر من خمسين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مس

  بذلك تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لخمسين شريكا أو أقل".
  .471صبري مصطفى حسن السبك، المرجع السابق، ص  2

 3  قررت محكمة النقض الفرنسية أن استمرارية الشخصية المعنوية للشركة التجارية اثناء التصفية ال يمنحها الحق 
 في تغيير شكلها من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

Cass .Civ.Sect com .16 Juin 1952 . Rev .Soc ,op, cit ,p 44. 
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، ة يؤدي إلبطاهلا حتى بعد حتويلهاوعليه فإن وجود عيوب أثناء تأسيس الشركة التجاري
   ويكون إبطاهلا ضروري خاصة عندما يكون التحويل هبدف تغطية عيوب التأسيس.

أما إذا نشأت الشركة بصفة نظامية ثم أثناء حتويلها ظهرت بعض العيوب واملخالفات اخلاصة 
  .1لشركة بشكلها األويلويل باطال مع استمرارية الشخصية املعنوية لبالتحويل يعترب التح

    أثناء حتويل الشركة التجارية:محاية حقوق الغري -ب
، 2هتدف عملية التحول إىل جتنب انقضاء الشركة وتصفيتها لإلبقاء على شخصيتها املعنوية 

مل مينح املشرع للدائنني احلق يف االعرتاض على التحول يف حالة فقداهنم لضمانات تسديد ديوهنم أو 
الشخصية  استمراريةالتجارية، لكنه بتقريره مبدأ  وانفصال الشركات اندماجإضعافهم مثلما فعل يف 

ذمتها املالية  احتفاظين املعنوية للشركة منح الدائنني محاية مهمة فبقاء الشخصية املعنوية للشركة يع
   وغرضها وعنواهنا فال تتأثر بذلك التحويل حقوق الغري.

بتحويل الشركات إذ ال يوجد ما يدل على نشوء تعلقة من النصوص القانونية امل يتضحوهذا ما 
الشخصية  استمراريةشخص معنوي جديد بعد حتويل الشركة، ورغم عدم وجود نص يشري إىل 

  .ستمر عمليا وال تزولأهنا تاملعنوية إال 
هتدف  اإلجراءات الان االلتزام بنشر التحويل ال يعين نشوء شخص معنوي جديد فإن هذه  

يوجد نص صريح يلزم الشركة بإجراء قيد  ال ألنه ،إال لتغيري شكل الشركة وتغيري هياكلها القانونية
حيث حتتفظ الشركة بقيدها السابق على التحول ال تلتزم بإعادة  ،جديد يف السجل التجاري

  التأسيس.إجراءات 
أثر لتحويل الشركة التجارية على الدعاوى املرفوعة من الشركة أو املقامة عليها فال  كما ال 

 ، كما تستمر العقود اليت أبرمت مع الغريولو تغري املمثل القانوني للشركةتنقطع اخلصومة بعد التحول 
   .3الستمرار الشخصية املعنوية للشركةفال تتأثر احلقوق وااللتزامات الناجتة عنها بعد التحول وذلك 

                                                           
، منشورات الحلبي 13إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، تحويل الشركات وانقضاؤها واندماجها، ج 1

  .34لبنان، ص  2010. 1الحقوقية، ط 
  .662أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص   2
  .551عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   3
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الشخصية املعنوية للشركة بعد حتويلها بني حالة  استمراريةمل مييز املشرع عند تقريره مبدأ 
بقرار من الشركاء  فيستوي األمر بني احلالتني سواء كان التحويل ،والتحويل القانوني االتفاقيالتحويل 

   .تمرارية الشخصية املعنوية للشركةال يؤثر على اس التحويل فإن أو بنص قانوني
إذ ال يعترب التحويل جتديد يف عقد الشركة ألن التجديد ال يتناول شكل الشركة إمنا االلتزامات 

ي التحويل مبدئيا لتعديل القانون األساسي للشركة هبدف إعادة تنظيم بينما يؤد ،املتبادلة بني الشركاء
البنية القانونية للشركة من اجل توسيع حاجاهتا وتوسيع نشاطها وازدهارها،  وإن مت تغيري شكلها 

، فبمجرد تأسيس الشركة ميكن 1اخلارجي وتنظيمها الداخلي فإنه ال خيلق شخصا معنويا جديدا 
ويف حالة قيام الشركاء بتحويل الشركة أثناء مرحلة  ،ذلك القانون او نظام الشركةإذا أجاز حتويلها 

   مة جتاه الغري أثناء تلك الفرتة.التحويل على تعهدات الشركة املربالتأسيس فال أثر لذلك 
تعهدات  الستمراران تغيري الشركة لشكلها القانوني أثناء مرحلة التأسيس ال يعترب عائقا 

 هوأبرمتها جتاه الغري طاملا مل ينتج عن ذلك التحويل أي تغيري يف املشاريع املشرتكة، والشركة اليت 
   .2ويل الشركة التجارية جتاه الغريكمة النقض الفرنسية من اثار حتحملموقف 

الشخصية املعنوية للشركة مبصلحة الشركة ذاهتا هبدف توسيع نشاط  استمراريةميكن تربير 
يكون له آثار قانونية  التحويل الذياىل جانب مصلحة الغري، لكن يستثين  انقضائهاالشركة ولتفادي 

  مدنية.حتويل شركة جتارية لشركة  متس جبوهر الشركة بإحداث تغيريات كبرية مثل
فيجب أن يكون التغيري مقتصرا على شكل الشركة دون أن يصل إىل حد املساس بكياهنا،  

النقضاء شخصيتها املعنوية بالتايل تظل الشركة مالكة ألصوهلا وموجوداهتا وعليه تستمر يؤدي  ألنه
، وديوهناذمتها املالية وال حتتاج الشركة إلتباع إجراءات حوالة احلق أو حوالة الدين بالنسبة حلقوقها 

   .3كما تبقى ذمتها املالية مستقلة عن ذمم الشركاء

                                                           
  .25إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص   1

2 Cass .Com .13 Juillet, juris data n) 2010 -012455, Rev mensuelle , Rev soc, juris 
classeur ,novembre 2010, p 16. 

  .534صبري مصطفى السبك، المرجع السابق، ص   3
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لتغيري نظامها وهياكلها اإلدارية فتنتهي سلطات املديرين  يؤدي تغيري شكل الشركة التجارية
إذا  ودون تعيني جديد شكلها السابق على التحول، كما تنتهي مهام أعضاء جملس املراقبةيف ظل 

وعند افالس الشركة احملولة بسبب دين سابق على  بتعيينهم،تلتزم  إليها الكانت الشركة احملول 
   .تكون الشركة املفلسة شركة تضامن تد إىل الشركاء فيها عندماالتحول، فإن إفالس الشركة مي

الشخصية املعنوية للشركة عند حتويلها بعض اإلشكاليات خاصة فيهما  استمراريةخيلق مبدأ 
فعند وني للشركاء وحتوله جتاه الغري، يتعلق بإفالسها وتصفيتها عندما يؤدي التحويل لتغيري املركز القان

التضامن يف املرحلة السابقة لتحويلها لشركة اموال فإن الشركاء املتضامنني يكونون إفالس الشركة 
كذلك فإن التصفية ال تشمل إال  ،مسؤولني شخصيا عن الديون السابقة عن التحويل وعند تصفيتها

   .1اختالف مراكزهم القانونية بعد التحويلالشركاء القدماء والديون السابقة للتحويل بغض النظر عن 
إذ ال جيوز أن يرتتب على تغيري شكل الشركة إخالل حبقوق دائنيها فال جيوز للشريك يف 
حالة ختفيف مسؤوليته نتيجة التحول مثال من شركة تضامنية إىل شركة مسامهة أو شركة ذات 

فيبقى  التحول،مسؤولية حمدودة، أن يتمسك هبذا التغيري يف مركزه القانوني جتاه دائن الشركة قبل 
 للتحويل كماطلقة عن الديون السابقة الشريك بعد التحول مسؤوال جتاه الدائن مسؤولية تضامنية م

  للذمة املالية للشريك. الشركة إفالسميتد 
أما دائن الشركة بعد التحول فيتعامل معها على أساس الشكل اجلديد وال يكون له حق  

، فيكون للشريك أن ريك متضامن قبل التحويللسابقة كشلصفته ا استناداالشريك الرجوع على 
الشريك  التزاماتيتمسك بتغيري مركزه القانوني نتيجة للتحول فلم يرتب املشرع على التحويل زيادة يف 

   .2أو املساهم
الشخصية املعنوية للشركة  باستمرارية إال الشركة احملولة وااللتزاماتال تستمر هذه احلقوق 

يكون تغيري الشكل القانوني للشركة  أالالقضاء الفرنسي حلدوث ذلك  اشرتطحيث  حتويلها،بعد 

                                                           
  .32إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص   1
  .553عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   2
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الشخصية املعنوية وزوال الشركة، حيث ال  انقضاءيؤدي لتعديالت جوهرية يف الشركة وإال نتج عنه 
   .1غيري غرضها أو نشاطاهتا أو مقرهاجيب أن يؤدي التحويل لت

ى املركز القانوني للدائنني وال تتغري وضعيتهم ال يؤثر التحويل الذي تقوم به الشركة التجارية عل
، حيث تبقى عالقات الشركة على حاهلا مبا يف ذلك عالقاهتا اجلبائية لقانونية السابقة لعملية التحويلا

مع إدارة الضرائب ويعود هذا لعدم تغيري الشركة اليت حتتفظ بشخصيتها القانونية القدمية ولكن بشكل 
   .2مغاير

كما يظل الدائنني حمتفظني بضماهنم العام على أموال الشركة قبل التغيري وبعده وعند زيادة  
أموال الشركة بعد عملية التحويل فإهنا تدخل يف الضمان العام للدائنني القدامى الذين نشأت ديوهنم 

د اإلجيار وال كما تعترب تلك األموال ضمان للدائنني اجلدد فتستمر عقود العمل وعقوقبل التحويل، 
حبقوقهم جتاه الشركة، كما ال يعترب التحويل سببا  لالحتفاظإجراءات شكلية  باختاذيطالب الدائنني 

   .3الغريقوق حلنا اعقود الكفالة اليت تربمها الشركة ضم النقضاء
قائمة بعد حتول الشركة فال ميكن لصاحب العني املؤجرة التمسك بأحكام  عقود االجيارتبقى 

التنازل عن اإلجيار بعد التحويل ألن هذا األخري ال يؤدي لنقل العني املؤجرة إىل شخص آخر، كما 
تستمر عقود العمل ألن عالقة رب العمل لعمله تبقى عالقة مستمرة ألن التحويل مل ينشأ عنه شخص 

ولو مت تغيري رب العمل فتستمر عقود العمل طاملا أن الشركة قائمة ومستقلة عن حتى قانوني جديد 
   انقضت قبل التحول.شخص صاحب العمل وال يسري هذا احلكم على عالقات العمل اليت 

أما يف حالة وجود شرط حظر حتويل الشركة يف  ،التحويل سقوط أجل الديون عن ال يرتتب
ط آجال يعرض الشركة لسقو التحويل وثفإنه يف حالة حد ،صرفيةإطار القروض واالعتمادات امل

   .4الديون واستحقاقها الفوري

                                                           
1 Cass .com .2 juillet 1979 , Rev .Soc – 1980 p 60. 

  .129الطيب بلولة، المرجع السابق، ص  2
  .521عزيز العكليلي، المرجع السابق، ص   3
  .538صبري مصطفى حسن، المرجع السابق، ص  4
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ويف هذا السياق قررت حمكمة النقض الفرنسية استمرارية كل الضمانات اليت كانت تتمتع هبا 
التجارية على الشركة قبل حتويلها جتاه البنوك املتعامل معها، مبا يف ذلك الضمانات اخلاصة باألوراق 

   .1حويل مل ينتج عنه شخص معنوي جديدأساس أن الت
كما تستمر باقي الضمانات املتعلقة بالعقود املربمة مع الشركة قبل حتويلها مثل الضمانات  

   لو تغري شخص املستأجر أو املؤجر.املمنوحة يف عقد اإلجيار حتى و
، فال ميكن أن 2يتمتعون هبا اليت واالمتيازاتعمال الشركة بكل احلقوق  احتفاظإىل جانب 

، وعلى عكس بامتيازاهتمتفرض الشركة بعد حتويلها شروط جديدة على عماهلا من شأهنا املساس 
للعمال فإهنا تطبق على  امتيازاتذلك إذا وضعت الشركة احملولة شروط جديدة من شأهنا إضافة 

العمال القدامى وذلك ألن نظام حتول الشركات الذي جاء به املشرع مل مينع اجلمع بني الضمانات احلالية 
   .3واملستقبلية للشركة احملولة ملصلحة الدائنني

أن حتويل شكل الشركة التجارية ال يؤثر على   يف نفس القرار أكدت حمكمة النقض الفرنسية
التحويل عدم تأثري  على يف قرارها وأكدت ،ملعنوية طاملا حدث التحويل بشكل قانونيشخصيتها ا

ال يؤثر حتويلها على حقوق  ، ويف شكلها القانوني القديم الشركة التجارية اليت اكتسبتها قوقاحل على
حتويل ن ألحيث حيتفظون بعقودهم  ،العمال الذين ال يلتزمون بالقيام بأي إجراءات شكلية جديدة

   .4هاال يعترب سببا لتجديد و ،الشركة ال يعدل عقود العمل
يف قرار حتويل الشركة،  االشرتاكالسندات بنفس احلماية حيث منحهم املشرع حق يتمتع محلة 

أما يف  ،أي أنه يف حالة عدم موافقة محلة السندات على حتويل شكل الشركة السامهة فإنه ال يقع

                                                           
1 Cass . com .02 Octobre 1979 ,Rev soc 1980 ,73 , note ch .moulins, «  Les 
grandes décisions de la jurisprudence », les sociétés  p 30. 

ضعية القانونية للهيئة المتعلق بعالقات العمل:" إذا حدث تغيير في الو 11-90من القانون رقم  74تنص المادة   2
  المستخدمة تبقى جميع عالقات العمل المعمول بها قائمة ".

  .648صبري مصطفى السبك، المرجع السابق، ص  3
4 Cass .com.02 octobre,1979 , «  Les grandes décisions de la jurisprudence », les 
sociétés,  op  cit, p 30. 
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حالة املوافقة على عملية التحويل فإن قرار مجعية أصحاب السندات ليس من شأنه الزيادة يف 
   .1التزامات محلة السندات

أما بالنسبة حلسابات الشركة فتبقى على حاهلا يف حالة حدوث التحويل خالل السنة املالية 
اسم الشركة احملول فال حاجة إلغالق حسابات الشركة والبدء يف حسابات سنة مالية جديدة ب

   إليها.
 وال يؤثر ،شخصيتها املعنوية استمراريةوعليه فإنه ملا كان حتويل الشركة التجارية ال يؤثر على 

على حقوق الغري املتعامل فانه وسيلة يف غاية األمهية ميكن للشركة أن تلجأ كوسيلة إلعادة هيكلتها 
الذي يقرره املشرع لنفس اهلدف وهو  القانوني إىل جانب التحويل، 2االنقضاء والتصفيةوجتنيبها 

  .وجود الشركة محاية جلميع املصاحلاحملافظة على 
 

وأن حتقق تنحل الشركة التجارية عندما تصبح غري قادرة على القيام بدورها االقتصادي 
من أجله ، حيث يكون نتيجة تدهور وضعها االقتصادي أن يصيبها شلل مينعها الغرض الذي نشأت 

فالصعوبات  3مما يؤدي لزواهلا   انتعاشهامن القيام بنشاطاهتا فترتاكم خسائرها وتفقد فرص إعادة 
عجز عن حتقيق اليت متر هبا الشركة خمتلفة تارة تكون مؤقتة وتارة مستدمية فتضعف الشركة وت

ساعدة الشركة على جتاوز مها ،فليحها وتتزايد ديوهنا ويتكاثر دائنأهدافها، فيقل إنتاجها وتنقص أربا
هذه الصعوبات االقتصادية، وحفاظا على كياهنا من الزوال منحها املشرع بعض الوسائل والضمانات 

دة تقويم تسوية القضائية هبدف إعامكانتها عن طريق خضوعها لنظام ال استعادةالقانونية لتمكينها من 
  .األوضاع املالية للشركة

                                                           
  لموافقة الجمعيات  أصحاب السندات". االقتضاءيعرض التحويل عند  من ق.ت:" 16مكرر  715المادة   1
سامي محمد الخرابشة، التنظيم القانوني إلعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة، دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر  2

  .163، األردن، ص 2008والتوزيع، 
3 Y .Guyon , op.cit., p 193. 



الفصل الثاني-الباب الثاني  
 
 

 
398 

 

ن هدفها إل ،دف لإلبقاء على الشركةجمرد تقنية قانونية هت التسوية القضائيةال تعترب  
ك واملؤسسات املالية األساسي هو محاية وحتسني أوضاع الدائنني واحملافظة على الثقة اليت توليها البنو

.1هلذه الشركة
تطبق التسوية القضائية على الشركات املتوقفة عن الدفع وهي تسبق اإلفالس حيث خيضع 

الشركة وما  اهنياراملشرع الشركة هلذه التسوية جتنبا لتطبيق ونظام اإلفالس، وذلك للحيلولة دون 
لتسوية القضائية بصفة منتظمة ممكن أن يسمح للشركة وعندما تسري ا ،يسببه ذلك من ضرر للدائنني

د حقوق الدائنني ومستحقات مشروعها لتتمكن من إنقاذ ما تبقى منه من أجل تسدي استغاللمبواصلة 
.2العمال

الصعوبات اليت  ميكن أن حتقق هذه التسوية أهدافها من أجل تقويم أوضاع الشركة وتذليل
ويف سبيل حتقيق هذا اهلدف وضع املشرع نظاما للتسوية القضائية للشركات حماوال إرساء  تواجهها،

وبني مصاحل الغري الذي يتعرض للخطر بعد  ،التوازن بني إنقاذ الشركة ومحايتها من اإلفالس واالنقضاء
(فرع  الشركة التجارية يف تسويتها القضائيةدائين، فتبني لنا دور اإلفالس واقرتاهبا منعجز الشركة 

(فرع ثاني). آثار التسوية القضائية بالنسبة لدائين الشركةاول)، ثم تظهر 
 

 الشركة التجارية يف تسويتها القضائية. الفرع األول: دور دائين
   الصلح.دور الدائنني عند انعقاد  -أ

حرص املشرع على ضرورة مساعدة الشركة على اجتياز األزمات الطارئة اليت تصيبها واليت 
بأعماهلا وذلك محاية هلا من شهر إفالسها وتالفيا ألثاره اخلطرية بالنسبة لكل من  اضطراباتسبب 

اليت تنقد الشركة  القانونية املشرع العديد من الوسائل اعتمدالشركة والشركاء والغري، من أجل ذلك 
من هذه املصاعب االقتصادية، حيث تتحقق هذه الوسائل عن طريق نظام التسوية القضائية أو 

لح الواقي من اإلفالس وذلك من أجل تاليف صدور احلكم باإلفالس  عن طريق منح الشركة الص
                                                           

  .90محمد الحميدي، حقوق دائني الشركة ذات المسؤولية المحدودة، المرجع السابق، ص   1
  .327الطيب بلولة، المرجع السابق، ص  2
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آجاال الوفاء بالديون أو ختفيضها، وتعترب التسوية القضائية طريق من طرق منع التنفيذ على أموال 
س حيث املدين وتصفية أمواله وتعترب اجراء وقائي سابق لإلفالس يهدف إلنقاذ املدين من آثار اإلفال

   .1كما هتدف التسوية القضائية للصلحيسمح للمدين باالستمرار يف نشاطه 
ين ودائنيه حتت مربم بني املد اتفاقإذ يعترب الصلح القضائي أثر من آثار التسوية القضائية فهو 

هو بذلك خيتلف عن الصلح الودي الذي ال حيتاج إىل إجراءات قضائية كما هو  و 2الرقابة القضائية
الشأن بالنسبة للصلح القضائي، فهو إما سابق لصدور احلكم وسابق للجوء األطراف للقضاء أو 

   .3الدائنني باإلمجاع الحق بعد صدور احلكم باإلفالس قبل أن يصبح احلكم هنائيا وذلك مبوافقة كل
تقرره  ي من اإلفالس فهو صلح األغلبيةأو الصلح القضائي أو الصلح الواقأما التسوية القضائية 
   .4األغلبية العددية وأغلبية الديوناحملكمة ويتحقق عند بلوغ 

منح الصلح إال لصاحل أحد الشركاء خاصة يف شركة التضامن  جيوز للدائنني العاديني عدم قبول
الشركة فيتم إعفاء من حصل على صلح خاص  إلفالسالشركاء باعتبارهم يفلسون تبعا دون باقي 

من القانون  318ن املادة ، هذا ما يتضح موتبقى أموال الشركة ضامنة للديونمن مسؤولية الديون 
اخلاص أو الرهون أو حق التخصيص من التصويت  االمتياز، كما منع املشرع الدائنني أصحاب التجاري

امتيازهم كما يفقدهم التصويت  319على الصلح إال إذا تنازلوا عن تأميناهتم وهذا ما ورد يف املادة 
   .القانون بقوة

مهما كانت الطبيعة القانونية للتسوية القضائية سواء استمدت قوهتا من االتفاق املربم بني 
أو من احلكم القضائي تبقى وسيلة وقائية للشركة يتم عن طريقها جتنب  احلكم بشهر  ،أطرافه

                                                           
ص  2012وفاء شيعاوي، اإلفالس والتسوية القضائية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1

109.  
قبل المدين في تسوية قضائية يقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة من ق.ت:" متى  317تنص المادة  2 

وذلك بإخطار ينشر في الصحف أو موجه ضمن ظروف شخصية من  314ديونهم في الميعاد المقرر في المادة 
  طرف وكيل التفليسة."

القضائية كما أنه ممكن أن يسبقها دون  إن التمييز بين الصلح والتسوية القضائية أمر مهم فالصلح هو أثر للتسوية  3
  حاجة للحصول على حكم بالتسوية القضائية وهذا ما يسمى بالصلح الودي.

أغلبية عددية او أغلبية األصوات وهي التي تمثل النصف زائد واحد من مجموع الدائنين المقبولة ديونهم وأغلبية   4
  الديون يجب أن يمتلكون ثلث مجموع الديون المقبولة.
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إشراف القضاء و تطبق كل هذه االجراءات حتت  الصلح القضائي أثر للتسوية، حيث يعترباإلفالس 
حيث مل ينص املشرع على التسوية الودية اليت تتم بني الدائن واملدين واليت ال ختضع لرقابة القضاء، 

ية فيه برأي قومبا أن التسوية القضائية عبارة عن صلح بني املدين ومجاعة الدائنني حيث تلتزم األل
املشرع ضرورة تصديق احملكمة على  شرتطفامحاية، األغلبية فإن املشرع مل يرتك أقلية الدائنني بدون 

   .1وبة إلجراء التسويةالصلح و ضرورة مراعاة الشروط القانونية واإلجرائية املطل
وهو هبذه  ،إن اهلدف من التسوية القضائية للشركة هو انقاذها من اإلفالس فهو إجراء وقائي

امليزة ال يهدف إلجبار الدائنني على املوافقة عليه مبنح آجال للتسديد أو باإلنقاص من مبلغ الدين، 
فإن موافقة الدائنني ليست اجبارية إلجراء التسوية القضائية، حيث ال يلزم القاضي الدائن بالتخلي 

وهذا ما  ،تقوم عليه التسويةعن دينه أو جزء منه دون موافقته فعنصر اإلرادة هو األساس الذي 
بني املدين ودائنيه الذين  اتفاقفقرة أخرية بنصها :" عقد الصلح هو  317أكده املشرع يف املادة 

   ".ن أو ختفيض جزء منهايوافقون مبوجبه على آجال لدفع الديو
وعليه جيب أن يتأكد القاضي من موافقة الدائنني على إجراء هذه التسوية ألن رأي الدائنني 

أي استشاري إمنا هو ملزم من أجل صحة إجراءات التسوية، فإن تويل القضاء مهمة رهنا ليس جمرد 
وية من أجل تقرير التسوية القضائية ال حيرم الدائنني من حقهم يف إبداء موقفهم إما بقبول أو رفض التس

 .2بني مصلحة الشركة ومصلحة دائنيهااملوازنة 
، حيث يكون ركة وليس لتنازل الدائن عن حقوقههدف الصلح الواقي من اإلفالس لوقاية الشي

مضمون التسوية مساعدة املدين والتسيري عليه يف جتاوز الصعوبات، فيكون مضمون التسوية االتفاق 
على تقسيط الدفع أو التنازل عن بعض أجزاء الدين أو الوفاء عند اليسر خروجا يف حمضر الصلح 

 يتنازلعن مبدأ عدم جتزئة  الدين ومبدأ عدم منح املهل أو مهلة امليسرة يف التعامل التجاري ، فقد 
األموال هذه  حينها فتستثمر الشركةيتم الوفاء معجال بأجزاء أخرى وعن أجزاء من ديوهنم الدائنون 

                                                           
وهاب حمزة، نظام التسوبة القضائية في القانون التجاري الجزائري، دراسة مقارنة مع قانون التجارة المصري،   1

  .34، ص 2011دار الخلدونية للنشر ، الجزائر، 
2 A. Jacquemont, Manuel de droit des procédures collectives , redressement et 
liquidation judiciaire , 5 ème éd, Litec , France ,2007 , p 176 .   
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مل حيدد و األجزاء املتبقية،  من تهامذال تربء على اآجال جديدة،  هلاأفضل من أن متنح  ويكون ذلك 
   املشرع نسبة ما ميكن التنازل عنه من نسبة الديون.

حتى تستعيد مركزها املايل خاصة إذا كانت  اتفاقيةاذ ميكن أن تكون الشركة حباجة آلجال 
   .1تتعلق فقط مبنحها مهلة للوفاء لةجتاريا وأن املسأ ائتمانامتتلك 

حيث جعل املشرع  2أمام القضاء طلبالاء التسوية القضائية منذ تقديم يظهر دور الدائن أثن
الدائن طرفا مهما يف التسوية عندما قرر له احلق يف تقديم طلب التسوية أمام احملكمة املختصة، كما 

 االستماعبعد التسوية القضائية تلقائيا ان ينظر يف مسألة  للقاضي سلطةالقرر املشرع محاية للدائنني 
   .3للمدين

إال أن  ،رغم أنه حكم خمالف للقواعد العامة اليت تلزم احملكمة بأن ال تقضي مبا مل يطلب منها
طلب التسوية القضائية ائبني الذين منعتهم ظروف تقديم محاية ملصاحل الدائنني الغ احلكم القانوني يف ذلك

بتربير دينه فتكفي فاتورة غري مسددة يف األجل احملدد لتأسيس الدائن  ال يطالبكما  ،4للمحكمة 
عسر الشركة اليت حلالة  اجتنبحيرك إجراءات التسوية القضائية  الذي صلحة الدائنمل حتقيقاحقه، 

   .5ات صوريةائية أو بتسديديدات عشوقيامها مثال بتسدعن طريق  ،ميكن هلا أن تستغل الوضع
شركة احملاصة فهي ال ختضع  باستثناءختضع لنظام التسوية القضائية كل الشركات التجارية 

شركة  6بعض التشريعات تاخضع املعنوية،بالشخصية  كوهنا ال تتمتعلإلفالس أو التسوية القضائية 
رغم عدم خضوعها لنظام اإلفالس  استمرارها،على بغرض احملافظة  لنظام التسوية القضائية احملاصة

                                                           
بن داود إبراهيم، نظام اإلفالس والتسوية القضائية في القانون التجاري المقارن، دار الكتاب الحديث، مصر،   1

  .204، ص  2009
اء إلى جانب الطلب الذي يقدمه الدائن يجب توفر حسن النية لدى الشركة بأنها لم تقم بأي أعمال غش اوتدليس أثن 2

نشاطها وأن إضطراب أعمالها كان غير متوقع، لم يكن بإمكانها دفعه وللقاضي السلطة التقديرية في تقرير منح 
  الشركة التسوية القضائية.

  ."من ق.ت:" يمكن للمحكمة أن تتسلم القضية تلقائيا بعد اإلستماع للمدين أو إستدعائه قانونا 02فقرة  216المادة  3
  .98السابق، ص  وهاب حمزة، المرجع  4
  .331الطيب بلولة، المرجع السابق، ص   5
مقارنة، دار الثقافة  اإلفالس، دراسةنشأت األخرس، الصلح الواقي من على غرار المشرع البريطاني، مأخوذ عن 6

  .42، ص 2005األردن،  والتوزيع،للنشر 
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لكن هذا  معها،بقاء على الشركة محاية هلا وملن تعامل ، من اجل اإلعنويةامل تهاشخصي النعدامنظرا 
   الشريك احملاص بالصلح بصفته تاجرا فردا. ال يعين مطالبة

الشركة وعليه فإن التسوية القضائية آلية قانونية مهمة يسعى املشرع من خالهلا اإلبقاء على 
وذلك من خالل متكني دائين الشركة من خالص ديوهنم مع  ،معينة اقتصاديةاليت تعاني من صعوبات 

التفاوض مع الدائنني حول إمكانية تأجيل الديون أو ختفيض  عن طريقاحلفاظ على كيان الشركة 
حل وسط يراعي  اعتمادبعضها، يف حني يسعى الدائنون إىل تسديد ديوهنم كاملة ويف آجاهلا فيتم 

ويقوم الدائنني على ضوء  ،حول التسوية اقرتاحاهتامصاحل الطرفني جبدولة الديون بعد تقديم الشركة 
يتفاوضون حوهلا مع  اقرتاحاتذلك بتقييم حظوظهم يف احلصول على حقوقهم ، كما يقومون بتقديم 

شراف القضاء حيث وذلك حتت إ ،رفض التسوية الشركة املدينة ثم يقررون بعد ذلك قبول أو
وال جيوز للمحكمة  ،1تصادق احملكمة على االتفاق سواء كان صادرا عن كل الدائنني أو أغلبهم

   تعديل االتفاق إمنا رفض املصادقة فقط.
تاما  انفصاالالشركة تنفصل  تفليسةالبد من حتديد أطراف الصلح الواقي من اإلفالس مبا أن 

الشركة مع أحد شركائها يف حني يرفضون التصاحل مع  دائنوفقد يتصاحل  ،عن تفليسات الشركاء فيها
لح من ماله حينها ذمة الشريك من تضامنه مع الشركة بعد دفعه نسبته املقررة يف الص الشركة فتربء

وعند وفاء الشريك بأكثر من مقدار دينه حبسب حصته يف الشركة جاز له الرجوع على  ،اخلاص
   الشركاء يف تلك الزيادة. الشركاء مبقدار نصيب

كما ينعقد الصلح بني الدائنني والشركاء تلقائيا بعد تصاحل الشركة مع دائنيها يف حالة عدم 
ألن تصاحله مع الشركة قرينة قاطعة على وقوع تصاحل بني دائين لشركة  ،الدائن عن ذلك امتناع

، خاصة أن تصاحل الدائنني مع 2اصهم من دفع ديوهنم من ماهلم اخلوشركائها ضمنيا، وبالتايل إعفائ

                                                           
  من ق.ت. 318هذا ما جاء في المادة  1
  .370السابق، ص عبد الحميد الشواربي، المرجع  2
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رغم ، م ميتنعون عن مباشرة نشاطهم فيهاالشركة دون الشركاء فيها يؤدي لتوقف نشاط الشركة ألهن
  .1عن بعضها التفليسات باستقاللالدائن عن الصلح مع الشركاء جائز ألنه مربر  امتناعذلك فان 

   على الصلح. االعرتاضدور الدائنني يف  -ب
وقرر املشرع جلميع  ،على الصلح عند اضراره مبصاحلهم االعرتاضمنح املشرع للدائنني حق 

م حق املعارضة على الدائنني الذين كان هلم حق املشاركة يف الصلح أو الذين حصل اإلقرار حبقوقه
 ،أطراف يف الصلحيكونوا فال يتمتع هبذا احلق الدائنني الذين مل حتقق ديوهنم ألهنم مل ، 2أن تكون مسببة

   من اإلجراءات على وجه السرعة. االنتهاءللتالعب ومن أجل  ءركما أراد املشرع إبعادهم د
للمحكمة  اتضحفإذا  ،من األسباب اليت جتيز رفض التسوية القضائية إغفال مصلحة الدائنني

ارضة أحدا أن شروط الصلح تتضمن إخالال باملساواة بينهم فإهنا ترفض الصلح وذلك رغم عدم مع
للمحكمة أن شروط  اتضحو إذا أ ،لدائنني، او يف حالة عدم تقديم الشركة لضمانات وتأمينات كافية

للمحكمة  حينها ميكنالصلح مرهقة للشركة ال تستطيع تنفيذها أو أن أمواهلا ال تكفي لتسديد الديون 
   إعالن إفالس الشركة.

 ،3ان رفض احملكمة التصديق على الصلح ال يعين بأي حال من األحوال إفالس الشركة 
إذا  اعرتاضسلطة تقديرية واسعة عند التصديق على الصلح حتى ولو مل يقع بشأنه أي للمحكمة ف

حتى ولو توفرت الشروط القانونية ،  4ه من أسباب تتصل مبصلحة الدائننيكان هلذا الرفض ما يربر
أو أن الصلح ميس مببدأ املساواة بني  ،للتسوية، أو إذا تبني للمحكمة أن املدين غري جدير بالصلح

   الدائنني أو تبني غش املدين.

                                                           
أجاز المشرع للدائنين عدم قبول الصلح إال لصالح أحد الشركاء خاصة في الشركات التي تضم شركاء متضامنين،  1

  من ق.ت. 318وهذا حسب المادة 
من ق.ت:" يحق لجميع الدائنين الذين كان لهم حق المشاركة في الصلح أو الذين حصل إقرار  323تنص المادة 2

رامه أن يعارضوا فيه وتكون المعارضة مسببة وبتعين إبالغها للمدين ووكيل التفليسة في الثمانية أيام بحقوقهم منذ إب
   التالية للصلح وإال كانت باطلة ويتضمن إعالنات بالحضور ألول جلسة للمحكمة.

  .140وهاب حمزة، المرجع السابق، ص  3
في حالة عدم مراعاة القواعد المفروضة فيما تقدم أو من ق.ت:" ترفض المحكمة التصديق على الصلح  327المادة  4

  قيام أسباب ترجع أما للمصلحة العامة أو لمصلحة الدائنين تكون بحكم طبيعتها حائال دون الصلح".
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ال يسري الصلح الواقي على الدائنني الذين نشأت ديوهنم بعد تقديم الطلب للمحكمة فإهنم 
حقهم يف طلب  استعماليستطيعون ، كما بكامل الدين ويف موعد االستحقاق يستطيعون املطالبة

   .على التصديق فيسري يف حقهم الصلحأما الدائنني السابقني  1اإلفالس عند توقف الشركة عن الدفع
يعترب الصلح الناشئ عن التسوية القضائية عقدا مينح للدائنني احلق يف إبطاله أو فسخه فعلى 

   عليه. اتفقمبا  االلتزاماملدين 
وإذا  ،وجود غش أو تدليس أو إخفاء األموال أو املبالغة يف الديونيبطل الصلح يف حالة 

العاملني بالتدليس  باستثناءكشف التدليس بعد التصديق على الصلح ال يربئ إلغاء الصلح ذمة الكفالء 
يعترب سببا يف  ال يتضح من هذه املادة أن الغش التجاري،من القانون  341هذا ما جاء يف املادة 

إذا ظهر بعد التصديق على الصلح، كما جيب أن يكون هذا التدليس ناشئ عن إخفاء البطالن إال 
و لألسباب ومن مت ال يقبل طلب اإلبطال لغش ناتج عن سبب آخر أ ديونه،مال املفلس أو املبالغة يف 

   العامة لبطالن العقود.
فإن كذلك  ،وهنمفإن قيام الشركة بإخفاء أمواهلا قد يدفع الدائنني لقبول نسب ضئيلة من دي

   .2الصلح اتفاقام الدائنني بكثرة عددهم يدفع الدائنني للتساهل يف يهمبالغة الشركة يف الديون إل
ويقصد بالتدليس الذي يؤدي إلبطال الصلح كل حتايل أو تغرير يكون غرضه إخفاء احلقيقة 

ين كانوا الكفالء إال الذالدائنني بقصد محلهم على قبول الصلح، وال يكون التدليس سببا إلبراء عن 
   .عاملني به عند التزامهم

كما ميكن طلب فسخ   ،3يسإذا ظهر الغش أمام احملكمة فتحكم على املفلس بإفالس بالتدل
   .4شروطة يف العقد مادام الصلح عقداامل التزاماهتاالصلح إذا مل تنفذ الشركة التجارية 

                                                           
تجاه كل الدائنين السابقين سواء حققت ديونهم أم ال، وهذا ما جاء به المشرع في ملزما  يجعله التصديق على الصلح 1

  من ق.ت. 330المادة 
  .298، ص 2003أحمد محمد محرز، العقود التجارية ونظام اإلفالس، دار الكتب القانونية، مصر،  2
الصلح بقوة القانون هذا يسقط بالتدليس بعد التصديق على الصلح في حالة الحكم على المفلس بعقوبة اإلفالس  3

  ويصبح الدائنين في حالة اتحاد بعد اإلفالس 
ق.ت:" إذا لم يقدم المدين بتنفيذ شروط الصلح فيجوز رفع طلب بفسخه إلى المحكمة التي صدقت من  340المادة  4

  عليه في مواجهة الكفالء ....".
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مل يضع املشرع قواعد خاصة لفسخ الصلح إمنا أخضعه للقواعد العامة فإذا ختلف املدين عن 
الذي تعهد به جاز للدائن أن يطلب من الشركة التنفيذ العيين أو الفسخ، وحتى يف  التزامهتنفيذ 

   وجدوا.مواجهة الكفالء إن 
وللدائنني التمسك باحلقوق املمنوحة هلم على سبيل التأمني ويف حالة عدم حصوهلم على ما 
مت االتفاق عليه جاز هلم طلب الفسخ أمام احملكمة اليت صادقت على الصلح، وإذا قضت احملكمة 

ألن  جلميع الدائنني وليس بالنسبة للدائن الذي رفع الدعوى وحده بالنسبة وينتهي ينهارالصلح بفسخ 
يف وللمحكمة أن تتوىل تلقائيا احلكم بفسخ الصلح حسب ما جاء  1عقد الصلح غري قابل للتجزئة

   .يف فقرهتا الثانية 340املادة 
بعد قضاء احملكمة بالبطالن أو الفسخ ينتهي الصلح دون حاجة حلكم جديد ويقوم القاضي 

نية، ال يرتتب على فسخ الصلح بشهر إفالس الشركة عند توفر شروطه أو الرجوع للتسوية مرة ثا
كليا أو جزئيا ألنه مسؤول عن تنفيذ شروط الصلح  التزامهإبراء الكفالء فيظل الكفيل ملتزما بتنفيذ 

   .2التدليسعلى عكس بطالن الصلح الذي ينتج عنه إبراء ذمة الكفيل إال إذا علم بالغش أو 
كما ال يرتتب على البطالن أو الفسخ إلغاء ما قام به املدين من إجراءات بعد التصديق على 

من القانون التجاري ويسرتد  345الصلح إال إذا كان ذلك تدليسا جتاه الدائنني وهذا ما جاء يف املادة 
الدائنني إال  الدائنون السابقون على الصلح حقوقهم يف مواجهة الشركة لكنهم ال يدجمون ضمن مجاعة

زء جب يف حالة الوفاء هلمكاملة، ومل يتم قبضها أو يتم دجمهم جبزء من ديوهنم األصلية إذا كانت ديوهنم 
  من القانون التجاري. 346املادة من حقوقهم حسب 

  
  
  

                                                           
، أحكام اإلفالس والصلح الواقي، دراسة مقارنة، دار للنشر والتوزيع، 3عزيز العكليلي، شرح القانون التجاري، ج 1

  .362، ص2008األردن، 
  .119وفاء شيعاوي، المرجع السابق، ص   2
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 .التجارية كةالقضائية بالنسبة لدائين الشر الفرع الثاني: آثار التسوية 
 والشركاء كلتج عن احلكم الذي يقضي بالتسوية القضائية للشركة آثاره جتاه الشركة، ين

حبسب مركزه القانوني يف الشركة، اىل جانب املسريين حيث ميكن وضعهم شخصيا يف حالة التسوية 
احلكم الديون مستحقة األداء بالنسبة للشركة، وتتوقف كل دعوى فردية  القضائية، كما جيعل هذا

للدائنني الذين يكونون مجاعة الدائنني، باستثناء الديون املضمونة بامتياز خاص او رهن حيازي او 
  عقاري.

 ومحاية حلقوقاستغالل نشاطها من اجل انقاذ الشركة كما ميكن ان يؤذن للشركة مبتابعة 
  .1دائنيها

  .ثار تطبيق التسوية القضائية على حقوق الدائننيآ -أ
يقوم نظام اإلفالس والتسوية القضائية على مبدأ املساواة بني مجيع الدائنني وتطبيقا هلذا املبدأ 

وذلك حتى ال يتسابق الدائنني ، 2ي يقوم بعمليات التسوية القضائيةاملشرع الوكيل املتصرف القضائجعل 
فبمجرد صدور  الشركة،محاية هلم وضمانا لتوزيع عادل ألموال  اآلخر البعضفيتقدم بعضهم على 

احلكم بالتسوية القضائية يقوم الوكيل املتصرف القضائي بكافة األعمال اخلاصة بالتصرف يف أموال 
   منتظمة.الشركة حتى تتم التسوية بصورة 

فتوقف مجيع  إجراءات الصلح بافتتاحترتب على احلكم بالتسوية القضائية األمر يكما 
   .3فظية املوجهة بصفة فردية للشركةالدعاوى واإلجراءات التنفيذية والتح

خاص حيث يستثنى  امتيازيسري هذا احلكم على الدائنني العاديني الذين ال يضمن ديوهنم 
 245هذا ما جاءت به املادة  االمتياز،و االختصاصالدائنني املمتازين واملرهتنني وأصحاب حقوق 

                                                           
  1 الطيب بلولة، المرجع السابق، ص 334.

وكيل التفلسة بالوكيل  ، واستبدلالمتعلق بالوكيل المتصرف القضائي 1996المؤرخ في جوان  23-96األمر  صدر2
  من القانون التجاري التي كانت تنص على وكيل التفليسة. 238المادة  اءغتم الو ،المتصرف القضائي

يحل الوكيل المتصرف القضائي محل الدائن في رفع الدعاوى باسم الشركة باستثناء اإلجراءات التحفظية التي  3    
  يحتفظ الدائن بالحق بأن يقوم بها لمصلحة جميع الدائنين.
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فيكون للدائن أن  القانون،ون التجاري، فيتم وقف الدعاوى واإلجراءات الفردية وذلك بقوة من القان
   .1يتقدم بدينة يف التسوية دون رفع دعوى فردية 

الشركة يف تسديد حقوق  والتنفيذية يساعدإن مبدأ وقف الدعاوى واإلجراءات الفردية 
الشركة بتمكينها من مواصلة نشاطها بعد احلكم بالتسوية القضائية، وذلك  انقاددائنيها ألنه يساهم يف 

، كما يسهل هذا احلكم على الشركة 2اسرتجاع التوازن املايلمن اجل لدائنني دون اخلضوع لضغوط ا
القضائية إعداد برنامج التسوية من أجل تسديد الديون وذلك دون تعريضها لتهديدات اإلجراءات 

فمن شأن هذا املبدأ أن حيمي الشركة ويتضمن يف نفس الوقت محاية للدائنني ، الدائننياليت يقوم هبا 
شركة ومصلحة الغري املتعامل ال ينجح اال عن طريق حتقيق التوازن بني مصاحل ال الشركة انقادألن 
   .3معها

قبل صدور احلكم بالتسوية القضائية  اختذتيشمل وقف الدعاوى واإلجراءات الفردية اليت 
 245هذا ما يتضح من املادة  القضائي،واليت ال تزال قائمة واليت ميكن متابعتها ضد الوكيل املتصرف 

   من القانون التجاري.
 ،كما مينع على الدائن أن يرفع دعوى غري مباشرة باسم الشركة للمطالبة حبقوقها لدى الغري

   .4أمهل هذا األخري رفع هذه الدعوى إال إذا هذا احلق، الوكيل املتصرف القضائي حيث ميتلك
نظرا الهتزاز ثقة الغري بالشركة التجارية بعد ظهور الصعوبات املالية اليت تعرض حقوق الدائنني 

 التجاري،من القانون  246للخطر قرر املشرع سقوط أجل الديون هذا ما جاء به املشرع يف املادة 
األعمال ا يساعد هذا احلكم يف هتيئة الصلح دون تأجيل وإعداد جدولة للديون ألن عرقلة هذه كم

   .5ال يكون ملصلحة الدائنني

                                                           
لصلح نهائيا تتوقف مهام الوكيل المتصرف القضائي ويستعيد الدائنين حقهم بمجرد أن يصبح حكم التصديق على ا  1

  في مقاضاة المدين.
  .327الطيب بلولة، المرجع السابق، الصفحة   2

3 A. Jaquemont , op ,cit , p 176  
  .119عزيز العكليلي، المرجع السابق، ص   4
    143بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص 5
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إىل جانب اإلجراءات الوقائية اخلاصة حبماية أموال الدائنني برتتيب رهن على كل األموال 
 االسرتدادودعاوى ، 1ستحقة للعمال العقارية للشركة وإلزام الوكيل املتصرف القضائي بدفع األجور امل

اليت متكن املالكني من اسرتداد األشياء اليت فسخ بيعها قبل احلكم بالتسوية القضائية أو اليت مل يتحقق 
   .2تسليمها بعد واألوراق التجارية والسندات غري املسددة واليت تسرتد ملالكها

يربمها مسريي الشركات التجارية كما  قرر املشرع عدم نفاد بعض التصرفات الصحيحة اليت 
حيث منح املشرع للقاضي سلطة إبطال قرارات الشركة  ،جتاه الغري بعد توقف الشركة عن الدفع

خاصة أن تصرفات الشركة يف تلك الفرتة من 3،وتعهداهتا اليت أبرمتها قبل احلكم بالتسوية القضائية 
ة بتفضيل دائن عن طريق تسديد دينه، أو شأهنا أن تعرقل تنفيذ برنامج التسوية عند قيام الشرك

لدينه مما يشكل ضررا لباقي الدائنني ، حيث يقوم القاضي بإبطال كل  امتيازمنحه تأمني أو حق 
، و يعترب كل تصرف أثناء فرتة التوقف عن الدفعتصرف بأثر رجعي من يوم صدور احلكم بالتسوية و
ومصلحة الغري للخطر تصرف غري نافذ من شأنه ميس مببدأ مساواة الدائنني ويعرض مصاحل الشركة 

 حصة من ديوهنم يعرقل هدف الدائنني واملتمثل يف حصوهلم على أكربوألنه  ،توقيف برنامج التسوية
 .4ويف أقرب اآلجال

 ،حاول املشرع من خالل تقريره حلاالت عدم نفاد تصرفات املدين أن يكفل حقوق الدائنني
املايل للشركة حتى يف حالة التسوية القضائية ميكن املطالبة بعدم نفاد تصرفاته املركز  الضطرابنظرا 

 ارغبة يف تبديد أمواهل هلاعن الدفع خشية أن تكون  الشركة بعد توقف ،فرتة الريبةاليت متت اثناء 
   أو إقصاؤها من الضمان العام املخول للدائنني.

                                                           
من ق.ت:" يجب على وكيل التفليسة عشرة أيام من الحكم بشهر اإلفالس أو التسوية القضائية أن  294ة تنص الماد  1

يؤدي األجور والتعويضات والتوابع من نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل والتي ال زالت مستحقة للعمال المستخدمين 
  مباشرة من طرف المدين."

رية أمواله لعدم وفاء الشركة بها حتى ولو تم البيع حيث تسترد الحيازة نظرا يسترد مالك البضاعة أو الورقة التجا 2
  من ق.ت.  313إلى  306لعدم الوفاء هذا ما قرره المشرع في المواد 

وعدم  247نص المشرع على عدم نفاد وجوبي لتصرفات المدين تجاه الغير بعد الحكم بالتسوية القضائية في المادة   3
  من ق.ت. 249ه المشرع السلطة التقديرية للقاضي في تقرير عدم النفاد وذلك في المادة نفاد جوازي منح في

4 Fernand. Derrida ,  Redressement et liquidation des entreprises , 3ème éd, 
Dalloz , France, 1991 ., p 378 .  
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فئاهتم  اختالف من الشركة ودائنيها على ومن هنا أوجد املشرع نظاما يوازن بني مصاحل كل
من أجل منع بعض الدائنني من احلصول على حقوقهم على حساب دائنني آخرين دون متتعهم حبق 

ملا يف ذلك من ضرر كبري على الدائنني الذين مل يكن لديهم علم بتوقف الشركة عن الدفع  ،أولوية
ومحاية للغري حسن النية الذي تعامل مع الشركة من اإلضرار مبصاحله نتيجة  ،تكريسا ملبدأ املساواة

   .1للتصرفات االحتيالية اليت قد تقوم هبا الشركة بعد توقفها عن الدفع
حيث اعترب املشرع دعوى عدم نفاذ التصرف يف القانون املدني غري كافية حلماية الدائنني ملا 

عدم ابطال تلك التصرفات، فحماية للدائنني نظم املشرع دعوى حتتويه من شروط من شأهنا أن تؤدي ل
   .2م املخول لهعدم نفاذ التصرف يف القانون التجاري بإجراءات متكن الدائن من محاية الضمان العا

   .طها بعد احلكم بالتسوية القضائيةالشركة يف نشا استمراريةحقوق الغري أثناء  -ب
من اجل ذلك جند  القضائية يعين توفر قدر من الثقة يف املدينإن البدئ يف إجراءات التسوية 
حيث يسمح هذا بنشاطها اثناء التسوية القضائية،  يف القيام ةالقاضي غالبا ما يقرر استمرار الشرك

للشركة أن تتوىل إدارة أعماهلا ونشاطاهتا كما تقوم بالتصرفات العادية اليت تتطلبها أعماهلا  القرار
الشركة التجارية يف نشاطها  ن استمراريةاو ،القضائيحتت إشراف الوكيل املتصرف  لكن ،التجارية

من تقوية للضمان العام  هلا ومحاية هلا من اإلفالس كما يؤدي حلماية مصاحل الغري ملا يف ذلك ايعد حتفيز
   .3للدائنني

ألنه عمليا ال يتخذ  ،ال يؤذن للشركة مبتابعة االستغالل إال إذا كان من شأن ذلك أن ينقذها
او بعد  ،عند التسوية القضائية للشركة القرار هذا والقاضي املنتدب القضائيالوكيل املتصرف 

 ،4للدائننيالعامة او مصلحة مصلحة لل حتقيقا أنه يف مواصلة الشركة لنشاطها تأكده إال بعد افالسها
                                                           

لعلوم السياسية لكلية الحقوق والعلوم السياسية مغربي قويدر، وسائل حماية الضمان العام للدائنين، مجلة الحقوق وا  1
  .40،ص  2012، منشورات مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، 9العدد  -بجامعة بلعباس –
  .189عزيز العكليلي، المرجع السابق، ص   2
  .146وهاب حمزة، المرجع السابق، ص   3
من ق.ت " يجوز للمدين في حالة التسوية القضائية وبمعونة وكيل التفليسة وإذن القاضي المنتدب  277المادة   4

استغالل المحل التجاري، ال  ة، وفي حالة اإلفالس اذا ارتأى وكيل التفليسمتابعة استغالل مؤسسته التجارية والصناعية
القاضي المنتدب بإثباته ان المصلحة العامة او مصلحة الدائنين يكون له هذا اال بعد اذن المحكمة بناء على تقرير 

  ".تقتضي ضرورة ذلك
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ويقع على الوكيل املتصرف  ،بذلك وأنه حيقق نتائج إجيابية طاملا تسمح الوضعية املالية للشركة
من اجل تطبيق هذه النظرة القانونية إلنقاذ الشركة ال بد من االخذ بعني و  القضائي اثبات ذلك،

  .   1االعتبار إمكانية تطبيقها عمليا
على تقرير القاضي املنتدب عندما تكون هناك  ءتقرر احملكمة مواصلة الشركة لنشاطها بنا

ويف جدية ملواصلة النشاط واحلفاظ على التعهدات اليت قامت هبا من أجل تسديد حقوق الغري، 
نشاط الشركة وإنقاذها من اإلفالس ال ميكن حتقيقه دون  استمرارمببدأ محاية الغري ألن  إقرار هذا

   .2إنقاذ الشركة وبني حقوق دائنيها مسألة فالبد من املوازنة بني حبقوق الغري ارتباط
عمل القاضي املنتدب على مجع كافة املعلومات اخلاصة بالشركة ويتمتع بأوسع السلطات ي

للحصول على كل العناصر الالزمة إلعداد التقرير الذي يقدمه للمحكمة، فيمكنه أن يقوم بسماع 
املسريين واملستخدمني والدائنني أي شخص ميكن أن يزوده باملعلومات حول الشركة املعينة، ويقوم 

اضي املنتدب بتعيني الوكيل املتصرف القضائي يف احلكم الصادر بالتسوية القضائية أو اإلفالس، الق
 االطالعدور مهم للعمل على الوفاء للدائنني وإعداد خطة إلنقاذ الشركة بعد حيث أسند هلذا األخري 

وميكن  ،تهاتتضمن هذه اخلطة آجال ومراحل دفع الديون وجدول، على وضعيتها املالية واحملاسبية
   .3يفرض دلك عليهميض ديوهنم دون أن للدائنني أن يقومون بتخف

يف النشاط بعد احلكم بالتسوية القضائية على مزايا متعددة للشركة ولدائنيها  االستمرارحيتوي 
كما حتافظ الشركة من  التسوية،إجراءات  انتهاءنشاطها العادي بعد  استئنافمما ميكن الشركة من 

العمال واملستخدمني  استمرارجانب والثقة اليت يوليها هلا كافة املتعاملني إىل  ائتماهناعلى خالل ذلك 
   .4وتؤول األموال املكتسبة للدائننييف عملهم 

يرتب احلكم بالتسوية القضائية رهن يقع بقوة القانون لصاحل مجاعة الدائنني على كل أموال 
ملنع الشركة من التقاعس يف تنفيذ شروط الصلح  ،املستقبلالشركة احلاضرة أو اليت تكتسبها يف 

                                                           
  1 الطيب بلولة، المرجع السابق، ص 335.

  .97محمد حميدي، المرجع السابق، ص  2
  .347الطيب بلولة، المرجع السابق، ص   3
  .362ص  2003شر، مصر مصطفى كمال طه، األوراق التجارية واإلفالس، دار الجامعة الجديدة للن  4
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نشاطه ومحاية للدائنني، فيمكن للشركة  استغاللالتوازن بني منح املدين احلق يف وذلك من أجل حتقيق 
ت إشراف لكن مبساعدة وحت ،أن تعقد صفقات حترر أوراق جتارية مواصلة تنفيذ العقود التجارية

   .1الوكيل املتصرف القضائي
يف النشاط بعد احلكم بالتسوية  االستمراريةأثناء  وااللتزامات الناشئة اما بالنسبة للديون

القضائية فإذا مل يوافق أصحاهبا على تقسيطها فإهنا تبقى خارج خطة اإلنقاذ تسددها الشركة 
من حاال، ويبقى للغري حق طلب توقيف التسوية عند عدم حتقيق الشركة للربنامج الذي مت إعداده 

شركة ومصاريف أجل تسديد الديون فيكون اإلفالس هو احلل الوحيد بدال من مضاعفة التزامات ال
   .2تعجز عن الوفاء هبا

إذ ال ميكن لدائين ، يستفيد الشركاء يف شركات االشخاص من التسوية املمنوحة للشركة
إال بعد التنفيذ على  الشركة التنفيذ على أموال الشركاء املسؤولون بصفة شخصية عن ديون الشركة

كما انه عند حصول هذه األخرية على صلح واق من اإلفالس ال ميكن التنفيذ على  ،أموال الشركة
الدائنني الشخصيني للشركاء فال يسري الصلح املمنوح للشركة عليهم وال عالقة أموال الشركاء، أما 

كن لدائين الشركاء املطالبة بشهر ، كما مياستحقاقهاهلم به إذ يطالبون بكامل ديوهنم ويف ميعاد 
الشركة احلاصلة على الصلح  بانقضاءوعندها ينتهي الصلح وتنتهي التسوية  ،إفالس هؤالء الشركاء

من قبل باقي الشركاء، ال تطبق هذه  استمرارهارر قء فيها إال إذا تالواقي نظرا إلفالس أحد الشركا
   .3شركاء فيها راءات افالس الشركة الاالحكام يف شركات األموال نظرا لعدم امتداد إج

يسمح القضاء للمسري بالقيام بكل التصرفات اليت من شأهنا أن تساعد الشركة يف تسديد ما 
يقوم بتنفيذ كافة التعهدات والصفقات والنشاطات اليت قامت هبا  ،عليها من التزامات جتاه الغري كما

   الشركة قبل صدور احلكم بالتسوية القضائية لكن حتت إشراف الوكيل املتصرف القضائي.

                                                           
  .148وهاب حمزة، المرجع السابق، ص   1
  .98محمد حميدي، المرجع السابق، ص   2
  .129نشأت األخرس، المرجع السابق، ص   3
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وجود الشركة التجارية يف  عند بصفة التسيري الفعلي عن االعرتاف القضاء الفرنسي نعتمل مي
قضائية، تسويتها اللكل شخص قام بالتدخل يف تسيري الشركة يف مرحلة  بالنسبة ،حالة تسوية قضائية

قام بإبرام عقود وتعامل مع شركة جتارية هذا ما قضت به حمكمة النقض الفرنسية بالنسبة ملسري 
   .1انتهاء مهامه ومن الشركة  تهوذلك بعد أن استقال للشركة، مصلحة الضرائب أثناء التسوية القضائية

من القانون التجاري أن املشرع يساوي يف تطبيق نظام اإلفالس  217ل املادة يتضح من خال
والتسوية القضائية بني الشركات التابعة للقطاع اخلاص واملؤسسات العمومية، غري أن احلكم بإفالس 

حفاظا  التفليسةكل الديون وقفل تسديد عن طريق حيث يتم جتنبه  ،يكون غالبا نظرياهذه األخرية 
مبناصب  و االحتفاظلإلبقاء على نشاطها  عرضها للخوصصةب القيام  ، أوة هذه املؤسساتعلى هيب

حيث قامت السلطات العمومية  ،استمراريتها استحالةالشغل، أو اللجوء إىل حلها اإلداري يف حالة 
، 1996ألف عامل إىل غاية جانفي  171مؤسسة وتسريح أكثر من  511يف اجلزائر حبل وتصفية 

لتصفية املؤسسات  نباتقوم هبا السلطات العمومية جت اإلجراءات اليتميكننا أن نالحظ أن هذه 
  .واحلل االنتهاءالعمومية هي ليست بإجراءات ناجحة إلنقاذ املؤسسات من 

احلماية اإلجرائية  النعدامنظرا  ،كما ميكننا أن نالحظ قصور تدابري انفاذ الشركات التجارية 
قد تؤدي هبا إىل التوقف  واقتصادية اليتالوقائية إلنقاذ وحلماية الشركة عند تعرضها لصعوبات مالية 

على وجود الشركة املتعثرة للمحافظة  ا قانونيااملشرع نظاممل يوجد  حيث عن الدفع ثم اإلفالس،
  .2على عكس الكثري من التشريعات مثل املشرع الفرنسي والتونسي

                                                           
1 Cass.com.14 octobre 1997 n° 2001 .D, Chambon  c, Lefebvre « Responsabilité 
des dirigeants » , op , cit , p 843. 

كرس المشرع الفرنسي الكثير من الضمانات التي تهدف لحماية الشركات من اإلفالس واستعادة نشاطها ومكانتها   2
المتعلق بالوقاية من الصعوبات  1984مارس  01ثم صدور قانون  1967جويلية  13وذلك منذ صدور قانون 

ظام خاص بإنقاذ الشركات والذي عدل في جوان المالية للشركات التجارية الذي استبعد اإلفالس التقليدي واتجه نحو ن
  .2000ثم في سبتمبر  1994

 1995لسنة  34كما صدر قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في تونس وهو قانون عدد  -
 الذي يهدف لتقويم األوضاع المالية للشركات التجارية. 1999لسنة  63المعدل بالقانون عدد 
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مثل احلق  ،الشركة استمراريةاجلزائري على بعض امليكانيزمات اليت تساعد على  عنص املشر
على الوضعية املالية للشركة من أجل القيام بالتدابري الالزمة يف حالة وجود صعوبات  االطالعيف 

لوضع املايل احلسابات بالقيام بإعداد تقارير دورية عن ا مندوبيإىل جانب إلزام املسريين و  ،مالية
والتدقيق يف احلسابات واملصادقة عليها، إىل جانب وضع نظام إشهاري إلعالم  ،للشركات التجارية

القرارات  اختاذومنحهم احلق يف  ،الغري بالوضع االقتصادي واملايل للشركة ونظام آخر إلعالم الشركاء
إجراءات وقائية وآليات حمددة تضمن ، لكن مل يضع املشرع قوانني أو 1الشركةالالزمة للمحافظة على 

 .هلا وحلقوق الغري املتعامل معها اإلبقاء على نشاط الشركة وإنقاذها محاية
  

التسوية القضائية يصعب إنقاذها من شهر بعد عجز الشركة وتردي وضعها املايل وبعد فشل 
الدفع قام بتقرير إفالسها من تلقاء نفسه دون  عنوتوقفها عجز الشركة وإذا تبني للقاضي  ،اإلفالس
وعلى غرار احلماية اليت جاء هبا املشرع للدائنني قبل إفالس الدائنني أو املدين، من طلب  انتظار

فإن املشرع  ،الشركة بغرض محايتها من اإلفالس من أجل احملافظة على أمواهلا وضمانا حلقوق الغري
من اجل التنفيذ اجلماعي  وجدينص على ضمانات مهمة يتمتع هبا الدائنني يف نظام اإلفالس الذي 

على أموال املدين.
سري عملية  ألنه يضمنأهم مبادئ نظام اإلفالس والتسوية القضائية يعترب مبدأ املساواة من 

التنفيذ على أموال املدين دون مزامحة الدائنني، حيث تتوقف املتابعات واإلجراءات الفردية وتسقط 
الشركة خاصة العقارية، إىل جانب غل يد مسريي الشركة آجال الديون كما يرتتب رهن على أموال 

عن إدارة التصرف يف أموال الشركة.

                                                           
في القانون الجزائري مجلة  ، آليات انقاذ الشركات التجارية المتعثرة من التوقف عن الدفعطرايش عبد الغني1

قسم العلوم القانونية واالقتصادية العدد  حسيبة بن بوعلي الشلف، ةاإلنسانية، جامعاالكادمية للدراسات االجتماعية و 
   .   167، ص 2016،يناير 15
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إليها يف التسوية القضائية واملتعلقة بالدائنني من عدم كل اآلثار اليت سبقت اإلشارة اىل جانب 
على  ،وحقهم يف الفسخ االسرتدادحق الدائنني يف و ،ة الريبةنفاذ بعض تصرفات املسريين أثناء فرت

أن يقوم بذلك الوكيل املتصرف القضائي الذي منحه املشرع صالحيات واسعة يف القيام بكل التصرفات 
حتت 1أو حتى إبرام عقود وتعيني العمال  ،ملصلحة الدائنني من بيع وشراء ومواصلة تنفيذ العقود

إال أن ا، نشاطه استغاللإشراف ومراقبة القاضي املنتدب خاصة بعد السماح للشركة مبتابعة 
األعمال اليت يقوم هبا الوكيل املتصرف القضائي يف االفالس تكون هبدف تصفية أموال الشركة وتوزيع 

ا على الدائنني، همثن
لتمتع الشركة بصفات التجارية عن إفالس الشخص الطبيعي نظرا  إفالس الشركةيتميز 

ها متتعها بشخصية معنوية جتعلها مستقلة عن الشركاء فيها، فإن إفالسها يرتب مهومميزات كثرية أ
من األطراف فيها خاصة عند عدم كفاية أمواهلا لتسديد دائنيها فتظهر ضرورة مسؤولية العديد 

   .2مسؤوليته عن ديون الشركةتقتضي أحكام إسهام الشركاء يف تسديد تلك الديون كل حبسب ما 
ومالية تواجهها كما ميكن أن يكون سببه  اقتصاديةإن إفالس الشركة ممكن أن يرجع لصعوبات 

سوء التسيري وأخطاء مرتتبة من مسري أو مسريي الشركات التجارية، من أجل ذلك قرر املشرع 
ووسع جمال ونطاق  ،واملسريينمحاية للغري املتعامل مع الشركات التجارية مسؤولية كل من الشركاء 

املشرع مسؤولون جتاه الغري عن إفالس الشركة ضمن  اعتربهمإفالس الشركة هلؤالء األشخاص الذين 
أثر إفالس كل من الشركة  حماولة حتديد شروط وحدود معينة سوف حناول إبرازها من خالل

  (فرع ثاني). التجارية ملسرييها متداد إفالس الشركة(فرع اول)، ثم اإلشارة ال والشركاء جتاه الغري

  
                                                           

  المتعلقة بمهام الوكيل المتصرف القضائي. 277إلى  268و 257و 256إضافة للمواد   1
إذ ترتبط مسؤوليته عن  ،البد من التمييز بين مساهمة الشريك في خسائر الشركة وبين مسؤوليته عن دفع ديونها  2

ة لعالقته بالشركة وعالقته خسائر الشركة بعالقته بالشركة والشركاء في حين تكون مسؤوليته عن ديون الشركة نتيج
  بالغير المتعامل معها.
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 جتاه الغري.   -الفرع األول: أثر إفالس كل من الشركة والشركاء 
   الشركات اخلاضعة لإلفالس. -أ 

واليت توقفت عن دفع  ،ال يطبق نظام اإلفالس اال على الشركات املتمتعة بالشخصية املعنوية
سها فيجوز شهر إفال ،ديوهنا مهما كان شكل الشركة التجارية سواء كانت شركات أشخاص أو أموال

، من هنا ال تفلس إال الشركة اليت هلا 1ياهتا بعد توقفها عن سداد ديوهنايف أي مرحلة من مراحل ح
   فيها.ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء 

اخضع كل شخص معنوي  ألنهاملشرع نظرا أما بالنسبة لشرط الصفة التجارية فلم يشر إليه 
كما أخضع الشركات ذات األموال  التجاري،من القانون  215خاص لنظام اإلفالس حسب املادة 

فيقرر القاضي افالسها الكلي او اجلزئي حبسب احلالة، على ان تقوم السلطة  ،العمومية لنظام اإلفالس
وأشار املشرع يف املادة ، 2 التنفيذ على أمواهلا وتصفيتها ملصلحة دائنيها بإجراءالعمومية املؤهلة 

  .من القانون التجاري ان حيدد التنظيم السلطة املؤهلة للقيام بتسديد الدائنني 217
لتطبيق نظام اإلفالس على الشخص الركة التجارية  الشروط املوضوعية األخرى ال ختتلف

البد من اذ  ،بالنسبة للتاجر الفرد أو الشخص الطبيعي عند عجزه عن الوفاء بديونهفهي نفسها 
   إفالس.يف حالة  العتبارهاال يكفي توقف الشركة عن الدفع فصدور حكم اإلفالس 

مدى متتعها بشخصية حتديد من أجل تطبيق أحكام اإلفالس على الشركات التجارية جيب 
   هلا.وبذمة مالية مستقلة والتمييز بني إفالس الشركة وإفالس الشركاء املكونني  ،معنوية

يشهر  حيث ،شخصية معنوية لذلك فإهنا ال تستطيع أن ختضع لإلفالس ليس للشركة الفعلية
 االعرتافباطلة يعين ال أثر هلا جتاه الغري، لكن بعد  باعتبارهاوذلك  ،الشركاء القاضي إفالس 

                                                           
من ق.ت:" يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجر إذا  215تنص المادة  1

  توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدة خمسة عشرة يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو اإلفالس ".
يناير  13، 2ج.ر عدد   1988يناير    12انون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية المؤرخ فيأخضع الق  2

منه المؤسسات لقواعد القانون التجاري عند وجود نص خاص، وبعد تعديل القانون التجاري  03، في المادة1988
كليا أو جزئيا ألحكام اإلفالس  وأصبحت هذه المؤسسات تخضع 217، عدلت المادة 08-93بالمرسوم التشريعي رقم 

من ق.ت والمتعلقة ببيع أموال المؤسسة التي كلف المشرع فيها السلطة  352والتسوية القضائية باستثناء المادة 
  العمومية المؤهلة. 
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ها قانونا فأصبح من املمكن شهر إفالسها متى توقفت عن تكتسبا للشركة الفعلية بشخصية معنوية
وللغري طلب شهر إفالسها  ،ت هذه الديون قبل احلكم ببطالهنا أو أثناء التصفيةسواء نشأ ،دفع ديوهنا

فإنه مينع تطبيق األثر الرجعي لبطالن الشركة  وبعد صدور حكم اإلفالس ،فع ديوهناإذا توقفت عن د
وجودها د تأكد و يتم تطبيق آثار الشركة الفعلية إال ما تعلق منها بفرتة الريبة حيث يكون ق ،التجارية

  .1بصدور حكم إفالسها
للشركة الفعلية شروط وحاالت  ،والشركة الباطلةالفعلية من هنا يظهر الفرق بني الشركة  
ففي حاالت بطالن الشركة التجارية عند ختلف شروط معينة ال ميكن وقضاء، هبا قانونا  لالعرتاف
حينها تطبيق نظام  وال ميكن ،تكون منعدمة ال شخصية قانونية هلا الهنا ،شركة فعلية اعتبارها

   .2اإلفالس عليها
إفالسها وميتد إفالسها إىل مجيع الشركاء  يتمبوجود الشركة حبكم الواقع  االعرتافعند اما 

أما  ،3باعتبارهم متضامننيميتد فيها اإلفالس للشركاء  و ،تأخذ حكم شركة التضامن حيثفيها 
إذا تقرر بطالهنا خاصة عند مطالبة الدائنني بإبطال الشركة ورفض احلكم بإفالسها فيكون البطالن 

 ميكنها بالتايل اخلضوع هو األصل، وعندها يصبح ال وجود للشركة وال لشخصيتها املعنوية وال
   .4لإلفالس

إمنا يشهر  ،السهانشري هنا لشركة احملاصة فال شخصية معنوية هلا ومن مت ال جيوز شهر إف
أما الشريك الذي مل يتعاقد مع الغري فال ميكن شهر  بامسه،إفالس الشريك احملاص الذي يزاول التجارة 

   .5أي الذي يتعامل مع الغري يرجع الغري على الشريك احملاصوهنا  إفالسه،
باقي  اسرتداديثري إفالس الشريك احملاص بعض الصعوبات القانونية خاصة املتعلقة مبسألة 

 نظرا لعدم متتع الشركة بشخصية معنوية ،استثمارهاالشركاء حلصصهم املسلمة ألحدهم من أجل 
                                                           

  .50محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  1
  .110أحمد محرز الشركات التجارية، المرجع السابق، ص   2

3 Henri Temple, Les sociétés de fait , op, cit, p 305  
  .232عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   4

     
  .232مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص   5
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حصص لل بالنسبة خاصة ،وتبقى مملوكة من طرف الشركاء ،ملكية احلصص للشركة بالنتيجة تنتقل فال
ة دائنا بقيمتها بوصف التفليسةيف  االشرتاكالعينية ألن احلصة النقدية ميكن للشريك الذي قدمها 

   .عاديا
شركة احملاصة ينطوي  تفليسةحصصهم العينية من  اسرتدادوعليه فإن حق الشركاء يف 

يف تعامله مع الشركة على حيازهتا لتلك  اعتمدعلى تعارض كبري مع مصاحل الغري حسن النية الذي 
تلك األموال  اعتربنية الذي كما يتنافى هذا احلق مع نظرية الظاهر ومحاية الغري حسن ال األموال،

   .ضمن ضمانه العام
 ،حصته العينية باسرتدادحماية حلقوق الدائنني ال ميكن السماح للشريك احملاص وعليه ف

األموال اليت تدخل يف حيازة املدين  باسرتدادإعماال للسند القانوني املتمثل يف منع املشرع القيام 
الشريك احملاص مسؤول عن ديون الشركة فإن إثباته   وباعتبار  ،1معينة شروطتحقق املفلس إال ب

   .2جيعله يكشف عن شركة احملاصة جتاه الغري لكي يسرتدها مللكية حصته
أما الشركة الومهية فإهنا ال تتمتع بأي ذمة مالية ألن أمواهلا ملك لصاحب العقد احلقيقي 

ومتى تبينت صورية الشركة حكم القاضي  ،صوريةاخلفي فتكون الشركة يف هذه احلالة شركة 
الشركة الصورية الذي ميكن  بالتزاماتببطالهنا وتعترب أموال الشخص املسترت مجيعها ضامنها للوفاء 

كما قد تكون  هناك شركة لكن مستغلة من طرف مديرها فيشهر إفالس ، اوحيد اشريك اعتباره
يقع اخللط بني عندما  ،عة بشخصية معنويةهذا األخري نظرا لوجود شركة ظاهريا فقط وغري متمت

ل من طرف املسري أموال املسري وأموال الشركة فال يكون هناك إال نشاط ظاهري للشركة مستغ
   .ملصاحله الشخصية

عندما يقوم بإنشائها شخص مبشاركة  اآخر اصورية الشركة التجارية مظهر ذتتخكما قد 
  .توجد هنا إال ذمة الشريك الوحيد أو أشخاص مشاركني حبصص تافهة فال ،أشخاص ومهيني

                                                           
  1  المواد من306 الى 313 من ق.ت.

 
لي:" الصعوبات القانونية الناشئة عن إفالس الشركات " مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد يعزيز عبد األمير العك 2
  . 22، ص 1987، سنة 1
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شركة فعلية نظرا لعدم وجود  اعتبارهامنعدمة ال ميكن  يف هذه احلالة تعترب الشركة صورية
الشركة  انقضاءيف هذه احلالة هو  املرتتب فيكون األثر القانوني ،1شخصية معنوية ساهبااكالغرض يف 

وعند القضاء بصورية الشركة يلتزم الشريك الوحيد جبميع ديوهنا يف  ،ركن تعدد الشركاء النعدام
للشريك  شخصينيالدائنني الكما يتحمل  عند تعدد الشركاء، إضافة للشركاء الصوريني ،مواجهة الغري

   .2الصوري تبعة هذا التصرف نظرا ملزامحتهم لدائين الشركة الصورية
شخصيتها املعنوية  استمراريةحتويلها ال يؤثر على كلها القانوني فإن أما الشركة اليت حتول ش

ومبا أن التوقف على الدفع قد حدث ال حق على التحول  ،يف صورهتا وشكلها اجلديد إفالسها بعد
فإنه ال ميتد إىل الشركاء السابقني، خاصة بالنسبة لشركة التضامن احملولة لشكل آخر بعد فقدان 

   القديم.الشركاء لصفة التضامن ال ميتد هلم إفالس الشركة بشكلها 
تتبعه إفالس الشركة الوليدة ان إفالس الشركة األم ال يس فاألصلأما يف جمموعة الشركات 

فرع للشركة األم فيمتد  اعتبارهانظرا لتمتع كل منهما بالشخصية املعنوية املستقلة، إال يف حالة 
   .3تفلس حينهافباعتبارها فرع من فروع الشركة اإلفالس للشركة الوليدة 

يكون لدائين أعضاء امع حق على أموال الشركة املنتمية للمجمع دون األموال الشخصية 
داخل امع غالبا  حيث تكون الشركات امع،كل عضو حبسب ما قدمه من أموال يف  فيلتزم

اختذت شكل قانوني آخر يطبق على األعضاء النظام القانوني اخلاص  إذااما  .شركات مسامهة
خاصة  أحدهم إلفالستبعا  لإلفالسومل يتطرق املشرع ملسالة اخضاع أعضاء امع  بتلك الشركة،

  بالنسبة للشركة القابضة عندما يتم اخللط بني ذمتها املالية والذمة املالية للشركة التابعة.

                                                           
تشتمل الصورية استعمال إسم وهمي يستعمله شخص يستتر وراء شركة صورية فيلتزم نتيجة لذلك المدين الحقيقي  1

  س الجزاء يطبق في حالة استعمال االسم المستعار.المستتر إلساءة استعماله للشخصية المعنوية للشركة، ونف
2 M.A. Magnien , La faillite des sociétés fictives ,  Front cover éd ,France , 1987 , p 
65 . 

  .357عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   3
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كل األطراف يف اإلفالس ل متديد حلالة اخللط بني الذمم املالية وقرر اشار القانون الفرنسي
عند ثبوت مسؤولية الشركة القابضة بعد قيامها باهليمنة ، وبالتايل ف1حالة ثبوت خلط بني الذمم املالية

خاصة عند وقوع حالة  الشركة التابعة واإلدارية علىاملالية  وفرض سيطرهتا على شركاهتا التابعة،
الشركة التابعة حتى ولو مل  إلفالسميكن شهر افالس الشركة القابضة تبعا  ،بني الذمم املالية اخللط

   عن الدفع.الشركة القابضة تتوقف 
اىل جانب الرقابة اليت متارسها على الشركات  لألكثرية راس املاان امتالك الشركة القابضة 

احدى الشركات التابعة، اال يف حالة  إلفالسالفالس تبعا النظام  إلخضاعهاالتابعة ال يعد سببا كافيا 
، التجارية شركاتللليس جممع    وجود وضع ظاهر وذلك بعد اعتقاد الغري بانه يتعامل مع الشركة و
، فال بد من اثبات مسالة هيمنة 2خاصة عند عدم بروز مظاهر وجود جممع يضم عدد من األعضاء

 بتحمل تبعة افالس أحد االعضاء، واثبات وجود القابضة ركةالش إلزامالشركة القابضة من اجل 
  وضع ظاهر.

يتمتع بشخصية معنوية اىل جانب كل أعضائه املكونني  هفاناما التجمع ذو املنفعة االقتصادية 
عضاء األوبالتايل خيضع الكل لنظام اإلفالس، ومع ذلك مل يبني املشرع مدى إمكانية اخضاع  ،له

   التجمع. إلفالسلإلفالس تبعا 
من اجل ذلك مت اخضاع االعضاء  املال،مسح املشرع بإنشاء التجمع دون تقديم راس 

متديد اجراءات الشخصية والتضامنية عند تسديد الديون، وسكت املشرع عن بيان ملسؤولية 
   .ذو املنفعة االقتصادية حالة افالس التجمع ألعضاء يفااإلفالس على 

املشرع الفرنسي باستبعاد امتداد اإلفالس ألعضاء التجمع يف ونشري يف هذا السياق لقيام 
استقاللية يكمن يف  لعل السببو 20053 جويلية 26 الصادر يف الفرنسي قانون انقاذ املؤسسات

ررت حمكمة النقض الفرنسية اخضاع كل من أعضاء ق، ومع ذلك التجمع ألعضاءالشخصية املعنوية 
                                                           

1 Art 621-2 c.c.f « la procédure ouverte peut   être étendue à une ou plusieurs 
autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ».  
2 Ph. Merles, op. cit p 907. 
3 La loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005 art 15. 
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لإلفالس يف حالة ثبت اخللط بني  ذو املنفعة االقتصادية التجمع جممع الشركات التجارية، وأعضاء
  .1الذمم املالية هلؤالء االعضاء

جيوز شهر إفالس الشركة التجارية أثناء تصفيتها حيث تظل حمتفظة بشخصيتها املعنوية 
  .أثناء التصفية ميكن شهر إفالسها ففي حالة عجزها عن الوفاء بديوهنا ،بالقدر الالزم لتصفيتها

فقط نشري للشركة قيد التأسيس واليت ميكن أن تكون حالة مشاهبة للشركة حتت التصفية 
واليت ال ميكنها  ،فيما يتعلق باالعرتاف هلا بالشخصية املعنوية بالقدر الالزم إلجراء أعمال التأسيس

أن متارس نشاطها يف تلك الفرتة قبل إمتام أعمال التأسيس واكتساهبا للشخصية املعنوية، لذلك فال 
الناشئة  االلتزامات، ويسأل املؤسسني عن على عكس الشركة حتت التصفية جيوز شهر إفالسها

تضامن ومن غري حتديد أثناء فرتة التأسيس واليت تعهدوا هبا باسم وحلساب الشركة وعلى وجه ال
، ومع ذلك فإنه ال على عاتقها تلك التعهدات تأخذلشركة بعد قيدها أن اقبلت  إال إذا ،يف أمواهلم

   .2سني ألهنم ال يكتسبون صفة التاجرميكن شهر إفالس املؤس
إن توقف الشركة عن دفع ديوهنا خالل التصفية حيول دون مطالبتها بإجراء الصلح ألن الصلح 

األزمة الطارئة اليت متر هبا، وهذا يتعارض  الجتيازعلى نشاطها يهدف إىل مساعدة الشركة لإلبقاء 
 لشركةبالتايل ل يجوزف 3ركة بعد توفر أحد أسباب االنقضاءاليت ختضع هلا الش أهداف التصفيةمع 

أعمال  انتهاءبالنسبة الديون اليت قد تظهر بعد  ، أمايف مرحلة التصفيةإذا مل تكن  طلب الصلح
التصفية فإنه يطبق عليها القواعد العامة اليت متنح للدائنني احلق يف مطالبة الشركاء شخصيا بالوفاء 

  .بالديون
  
  

                                                           
1 Cass. Com 31 janvier 1995 n 92 Rev sociétés 1995 le Lamy des sociétés 
commerciales n 486 p 219. 

ص  2008، لبنان ،1هاني دويدار، القانون التجاري، العقود، األوراق، اإلفالس، منشورات الحلبي الحقوقية، ط   2
735.  

  .24لناشئة عن إفالس الشركات، المرجع السابق، ص عزيز عبد األمير العكليلي، الصعوبات ا 3
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   اإلفالس:مسؤولية كل من الشركة والشركاء بعد  -ب
 ،حكم اإلفالس يقتصر أثره على الشركة كشخص معنوي مستقل عن الشركاءاألصل أن 

حيث ال متس آثار اإلفالس سواء املالية أو غري املالية الشركاء، كما أن إفالس أحد الشركاء ال ميس 
تام ال االنفصالكثرية ترجع لعدم  استثناءاتبالشركة وال ذمتها املالية، غري أن هذا األصل ترد عليه 

   ة الشركة وذمة الشركاء.بني ذم
كاء املتضامنني فيها إن إفالس شركة التوصية بنوعيها البسيطة وباألسهم يؤدي إلفالس الشر

فإن الشريك املوصي على عكس الشريك املتضامن ال يكتسب صفة التاجر وال يسأل 1،دون املوصني
عن ديون الشركة إال يف حدود حصته، كما أن إفالس شركة املسامهة والشركة املسؤولية احملدودة 

وال  ،وال ميتد إىل الشركاء ألهنم ال يكتسبون صفة التاجر ،كشخص معنوييقتصر على الشركة 
مة الشركة التجارية وذمم التام بني ذ لالنفصالحدود ما قدموه من حصص ويرجع ذلك يلتزمون إال يف 

  .الشركاء
 الن ،2ال يسأل هؤالء الشركاء أو املسامهني إال يف حدود ما ميلكون من حصص وأسهم 

 الشريك ديوهنا ليست ديون خاصة هبم، لكن جيب أن يدفعن و ألإفالس الشركة ال يستتبعه إفالسهم 
، كما ميكن أن يطالب الشريك بدفع القدر الالزم لوفاء ديون حصته يف رأس مال الشركة كاملةمة قي

أموال  واحلجز علىلعامة اإلجراءات وفقا للقواعد ا اختاذعن التنفيذ يتم  امتناعهويف حالة  ،الشركة
   .3املدين

اصة مبركزه القانوني إن عدم تأثر الشريك بإفالس الشركة يتطلب مراعاته لألحكام القانونية اخل
 ة الشريكالغري عن طبيعة مسؤولي المعاملتعلقة مبسؤوليته جتاه الغري، وخاصة ااالحكام  يف الشركة و

فإذا خالف الشريك املوصي هذه  ،إدارة الشركةمثل حالة الشريك املوصي الذي يتدخل يف أعمال 

                                                           
ال يسأل الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة والتوصية باألسهم إال في حدود حصتهم المقدمة نظرا  1

  الستقاللية ذممهم المالية عن ذمة الشركة وعدم تقرير قاعدة تضامنهم مع الشركة في تسديد الديون.
،  1أحكام اإلفالس والصلح  الواقي في التشريعات العربية، منشورات الحلبي الحقوقية ط  سعيد يوسف البستاني، 2

  .92، ص  2007لبنان، 
  .77عزيز العكليلي، المرجع السابق، ص  3
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، يؤدي إلفالسه ميكن اناملالية واألحكام وأشهر إفالس الشركة فإن أثر هذا اإلفالس ميتد لذمته 
مكرر  563هذا ما ورد يف املادة  1املشرع يف حكم الشريك املتضامن يف هذه احلالة  اعتربهحيث 

مع أن تدخل املوصي يف أعمال شركة التوصية البسيطة وإدارهتا جيعله مسؤوال تضامنيا جتاه  ،5
 د نص قانوني يضفي عليه هذه الصفةال يوجصفة التاجر خاصة أنه  الكتسابهإال أنه ال يكفي  ،الغري

   .الستحالة إفالسهمما يؤدي 
لكن تدخل الشريك املوصي يف إدارة الشركة وقيامه بأعمال جسيمة وعلى درجة كبرية من 

تطبيقا وهذ  له واحرتافه ،عله يكتسب هذه الصفة بعد حتقق شرط ممارسة العمل التجاريجياألمهية 
ى أساس صفة التاجر ويتعامل معه عل ،ائتمانهيظهر للغري هبذه الصفة فيمنحه الغري  هنأل لنظرية الظاهر
   .2اليت يظهر هبا

حيث يستتبع  ،خيتلف إفالس شركة التضامن والتوصية البسيطة عن إفالس باقي الشركات
جتارا ملتزمون بكل ديون  باعتبارهمإفالس هذه الشركات إفالس كل الشركات املتضامنني فيها 

، وعلى العكس فإن إفالس الشريك ال يستتبعه إفالس الشركة ألن الشركة ال تسأل والتزامات الشركة
شركة التضامن  النقضاءعن الديون الشخصية اليت تشتغل ذمة الشريك، إمنا يؤدي إفالس الشريك 

   .3االعتبار الشخصيزوال ل
الشركة يعين يف الوقت نفسه أن الشركاء قد عجزوا عن الوفاء بديوهنا  إفالس إعالنإن 

والطريقة الوحيدة اليت يستطيع من خالهلا الشريك التخلص من اإلفالس  ،وخضعوا ألحكام اإلفالس
احلكم  استئنافوذلك بعد  ،هي إثبات أن إفالس الشركة والذي ترتب عنه إفالسه مل يكن قانونيا

    .س تبعا إلفالس الشركةليه باإلفالالصادر ع

                                                           
أجازت بعض التشريعات شهر إفالس الشريك المساهم تبعا إلفالس شركة المساهمة عند قيامه بأعمال لحسابه  1

ال الشركة كأنها أمواله الخاصة ويقوم بالسيطرة على الشركة وأموالها وهذا ما جاء في المادة الخاص وتصرفه في أمو
  من قانون التجارة الكويتي. 683

  .83عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص   2
كما أن إفالس الشركة ذات الشخص الواحد يؤدي النقضاء الشركة ال افالسها وإن إفالسها ال يؤدي إلفالس الشريك   3

الوحيد لكن تطبيق ذلك يتعلق بمراعاة األحكام القانونية خاصة تلك المتعلقة بضرورة الفصل بين ذمة الشركة وذمة 
  ينها تبعا إلفالسها.الشريك الوحيد وإال امتد إليه إفالس الشركة فيفلس ح
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واستيفاء  وتفليسة الشركاءيكون للدائنني احلق يف إثبات ديوهنم يف تفليسة الشركة وعليه 
وتكون كل تفليسة متميزة عن األخرى حتى ولو  ،من التوزيعات اليت تعطى من كل التفليستني حقوقهم

عني وكيل متصرف قضائي واحد هلا مجيعا، فلكل منها مجاعة دائنني مستقلة وحلول متميزة خمتلفة 
ني ، ويتزاحم يف تفليسات الشركاء دائنو الشركة ودائنو الشركاء الشخصيانتهائهاعن األخرى عند 

   .1بدون أفضلية ألحدهم على اآلخر
فيعترب  ،للشركاء والشركة نتيجة لتضامنهم نفسه بالنسبةخ التوقف عن الدفع هو ان تاري

   .اليت تتوقف فيها الشركة عن الدفعالشريك يف حالة توقف عن الدفع يف نفس اللحظة 
قضت حمكمة النقض الفرنسية بأن تاريخ توقف شركة التضامن عن الدفع والذي حتدده 

فيمنح هذا احلكم للدائنني  2احملكمة هو نفسه تاريخ توقف كل شريك فيها عن دفع ديون الشركة 
احلق يف إثبات ديوهنم يف تفليسة الشركة وتفليسة الشركاء، كما ينتج عن تضامن الشركة والشركاء 

ألنه تضامن  ،غري أن املسؤولية التضامنية للشريك تبقى قائمة ولو أشهر إفالسه أو إفالس الشركةجتاه ال
أما إذا أفلس الشريك املتضامن فال يؤثر ذلك يف مركز  ،والشركاءني الشركاء وبني الشركة قائم ب

   .3امللتزمني اآلخرين سواء كانوا شركاء متضامنني أو كفالؤه يف الدين
أو يكون  ،ن مسؤولني تضامنياوديناملدينني يف هذه احلالة لعدة أوجه فقد يكون املتعدد لإن 

ففي حالة إفالس امللتزمني قبل الوفاء بالديون  ،أحدهم مسؤول بصفة أصلية والباقون بصفة كفالء
   .4املدينني كل بقدر حصته يف الدين فإن ذمة املدينني تربء بقدر ما دفعه على باقي

                                                           
، لبنان، 1994، منشورات الحلبي الحقوقية، 2إلياس ناصيف:" موسوعة الشركات التجارية " شركة التضامن، ج  1

  .39ص 
  

2 Cass.com.27 juin 2006,Rev –   Droit des sociétés, janvier 2007 juris classeur, 
lexcis Nexic, p 20. 

  .131س والصلح الواقي، المرجع السابق، ص عزيز العكليلي، أحكام اإلفال  3
  .267، مصر، ص 1995عبد الحميد الشواربي، اإلفالس، منشأة المعارف،   4
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 مينح للدائن حقامللتزمني سواء بصفة مدينني متضامنني أو بصفة كفالء إن إفالس مجيع 
هذا ما  ،دوذلك قبل مباشرة عملية التسدي ،سات كل املدينني الشركاءيبكامل دينه يف تفل االشرتاك

   .1من القانون التجاري 288ملادة قضت به ا
الشركة وكل الشركاء فيها وال سة يف حالة إفالس ييشرتك الدائن بكامل مبلغ دينه يف كل تفل
إىل التفليسة اليت دفعت  تعودوعند وجود زيادة  ،جيوز لكل تفليسة الرجوع على التفليسة األخرى

يف مطالبة كل مدين متضامن بالدين بأكمله تطبيقا للقاعدة  وللدائن احلقأكثر من حصتها يف الدين، 
وال يوجد أي تفرقة بني اإلفالس الذي يقع دفعة واحدة وحالة تعاقب إفالس امللتزمني  ،العامة للتضامن

   .2الذي حيصل تبعا وتعاقبا
سات إال باجلزء يف باقي التفلي االشرتاكاملدينني بالوفاء ال جيوز للدائن حينها  أحدبعد قيام 
فإذا كان  ،3اعها للتفليسةكون من حقه يتم إرجوعند حصوله على زيادة ال ت ه،الباقي له من دين

 ،إفالس الشركة يؤدي إلفالس الشركاء املتضامنني يف كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة
وإذا سقط أجل الدين بالنسبة  ،الشركاء ال يؤثر على مركز باقي الشركاء امللتزمنيفإن إفالس أحد 

   .بالنسبة للملتزمني اآلخريناألجل ألحد امللتزمني الذي أشهر إفالسه ال يسقط 
، أما حالة إفالس 4تزمني ال يستفد منه باقي الشركاءكما أن الصلح الذي يستفيد منه أحد املل

إذا كان قانون جتاري :" 290املادة  فنصت عليهاالوفاء اجلزئي للديون بعد بعض امللتزمني املتضامنني 
الدائن صاحب التعهدات التضامنية بني املدين املفلس أو املقبول يف تسوية قضائية وبني شركاء له يف 

قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع فإنه ال يدخل ضمن مجاعة الدائنني إال بعد قد قبض  االلتزام
أو الكفيل  االلتزام هذا القسط مع حفظ مجيع احلقوق عن القدر الباقي له ضد الشريك يف استنزال

يتضح من هذه  ،"لذمة املدين اعة الدائنني لكل ما دفعه إبراءالصادر منه الدفع اجلزئي يف نفس مج
                                                           

من ق.ت:" للدائن صاحب التعهدات الموقعة أو المظهرة أو المكفولة تضامنيا من قبل المدين  288تنص المادة   1
كل جماعات الدائنين بالقيمة اإلسمية لسنده وأن يشترك في وشركائه في االلتزام والمتوقفين عن الدفع أن يطالب 

  التوزيعات حتى الوفاء الكامل .".
  .103، ص 2002أحمد محمود خليل، شرح اإلفالس التجاري، منشأة المعارف، مصر،   2
  .381، ص 2012أحمد نصر الجندي ،األوراق التجارية واإلفالس،  دار الكتب القانونية، مصر،   3
  .230كمال طه، المرجع السابق، ص مصطفى   4
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 هل توقفه عن الدفع ال ميكناملادة أن يف حالة حصول الدائن على جزء من حقه من أحد الشركاء قب
مبلغ ركاء إال باجلزء املتبقي من أو حتى تفليسة باقي الش ،أن ينضم لتفليسة هذا الشريك عندئذ 

   .الدين والذي مل يدفع له بعد
أما إذا أفلس الشركاء يف آن واحد فينضم الدائن إىل كل التفليسات لكن باملبلغ الذي مل 

فال ميكن للدائن أن يدخل ضمن مجاعة الدائنني إال بعد طرح القسط الذي دفع  ،حيصل عليه بعد
أما إذا أفلس  ،له، وحيفظ حقه يف القسط الذي مل يدفع له كما تربء ذمة املدين حبسب ما دفعه

   .1املدين تبعا فيتقدم الدائن يف كل تفليسة بكامل دينه
حد أو جممع الشركات التجاريةلشركات بني لقائم يف جمموعة ابني التضامن ا هنا التمييزجيب 

ألن مسألة امتداد اإلفالس  اإلفالس،مسؤولية الشركة القابضة والشركات التابعة يف  نيفروعه وب
لكن افالس الفرع  ،التضامن املفرتضتطبيقا لقاعدة للشركات التابعة ممكن حدوثه يف القانون التجاري 

فرع ال يتمتع بشخصية مستقلة حتى يف حالة ممارسة فال ،يطرح مسألة عدم توفر شروط اإلفالس
، فال ميكن احلديث عن افالس فروع الشركة تبعا إلفالس التاجرنشاط جتاري فإنه ال يكتسب صفة 

   .2جيب عدم اخللط بني مفهوم فروع الشركة والشركات التابعة هلا لك، لذالشركة
وكذا  ا،التضامن والشركاء فيهإفالس شركة كل تفليسة عن األخرى سواء يف  استقاللإن 

إفالس الشركاء يف كل من شركة التوصية البسيطة والتوصية باألسهم وحتى إفالس الشركات التابعة 
يف جمموعة الشركات ينتج عنه آثار قانونية يف حالة الصلح، حيث تنتهي التفليسة بالشكل الذي يتم 

فقد تنتهي تفليسة الشركة والشركاء بالصلح وتنتهي تفليسة شركاء آخرون  ،االتفاق عليه مع الدائنني
 انتهاءسات الشركاء بالصلح، لكن عند يتفل ، كما قد تنتهي تفليسة الشركة باالحتاد و3باالحتاد

سه البقاء يف الشركة ال جيوز ملن أشهر إفال باالحتادسات الشركاء يتفل تفليسة الشركة بالصلح و

                                                           
راشد راشد، األوراق التجارية اإلفالس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات   1

  .280، ص 2002، الجزائر،  4الجامعية، ط
2 J. Guyenot , Rev. des sociétés , n° 1 , Dalloz février 1970 , p 117. 

إلى إنهاء إجراءات اإلفالس فهو يهدف لتصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين بعد حصر  يؤدي االتحاد  3
  الموجودات وبيع أموال المدين بالمزاد العلني وخصم نفقات التفليسة.
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 اتفاقكما ان اإلفالس يؤدي النقضاء شركة التضامن ما مل يوجد  ،اعتبارهال إذا رد إ كشريك فيها
  .1ارها رغم إفالس أحد الشركاء فيهايقضي باستمر

  
 الفرع الثاني: امتداد إفالس الشركة التجارية ملسرييها.

   .التجارية لشركةسؤولية املسريين عند إفالس االقانوني ملساس األ -أ
شخص معنوي مستقل فال متس آثار  باعتبارهايقتصر أثر احلكم باإلفالس على الشركة 

وأخرى متس  ،ختص الشركاء استثناءاتاإلفالس كل من الشركاء واملسريين وترد على هذا األصل 
حبيث يعترب هذا االمتداد أحد أهم الضمانات اليت قررها  ،املسريين الذين ميتد هلم أثر اإلفالس

قيامهم ببعض  للشركة نتيجةنظرا ملا قد يسببه هؤالء املسريين من أضرار  ،املشرع حلماية حقوق الغري
  التصرفات اليت تؤدي لعجز الشركة وتوقفها عن الدفع ثم إفالسها.

ن سوء إدارته خاصة يف مادة مبا أن املسري هو أدرى شخص بأمور الشركة فإنه يسأل ع
وختتلف مسؤولية مسريي شركات األموال عن شركات األشخاص حيث يكون مسريي  ،اإلفالس

، فمن أجل ذلك فهم مسؤولون بالتضامن منذ تأسيس الشركة هذه األخرية عادة شركاء متضامنني
، حيث وهناصرامة بعد عجز الشركة عن تسديد دي أكثراألموال تعترب مسؤولية مسريي شركات 

  .2موجودات الشركة من أمواله اخلاصةيف  صيتحمل حينها املسري عبئ سد النق
سواء كان املسري تقوم املسؤولية املدنية للمسري واليت تكون ناجتة عن سوء تسيريه للشركة، 

يظهر  امسهأن كما  الشركة،بصفة التاجر فهو وكيل عن  كة أو أجنيب عنها فإنه ال يتمتعشريك يف الشر
لكن هذا ال مينع أن يكون مسؤوال جتاه الغري بصفة شخصية  فيها،للغري باعتباره ممثال للشركة ال شريك 

  .3ت لتوقف الشركة عن الدفعخطاء أداقرتافه ألعن ديون الشركة يف حالة إفالسها وعند 

                                                           
  .71عزيز العكليلي، الصعوبات الناشئة عن إفالس الشركات، المرجع السابق، ص   1

2 J. Delga , Le droit des sociétés , Dalloz éd,1998, p 299. 
3 G.Ripert , et R.Rolbot , op, cit, p 136. 
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إفالس الشركة لذمة املسريين  امتدادنتيجة لتقرير هذه املسؤولية نوعني من الدائنني فبعد  يظهر
فيتضاعف ضمان دائين الشركة خاصة  ،دائنيهم الشخصينيجتاه ا يسأل هؤالء جتاه دائين الشركة و
ذمة املسري باإلضافة لذمة على  الشركة دائينحينها  حيث ينفذ ،بعد عجز هذه األخرية عن الدفع

عالوة على  اليت يسأل عنها املسري تشمل الديون من القانون التجاري 224حسب املادة ف ،1الشركة
   الديون الشخصية ديون الشخص املعنوي.

اإلفالس على مسريي شركات األموال بل إنه يشمل كل الشركات مهما كان  امتدادال يقتصر 
حيث مل حيدد املشرع عندما جاء هبذا احلكم القانوني شركة بعينها، فإن امتداد اإلفالس  ،شكلها

وقيامهم بتصرفات ضارة هبدف حتقيق مصاحل أخرى  ،وليهم إدارة أمور الشركةللمسريين هو نتيجة ت
  .2غري مصلحة الشركة

من القانون التجاري ان مسؤولية املسري عن إفالس الشركة ال تتغري  224كما يفهم من املادة  
حبسب تغري املنصب املسند إليه، حيث خيضع هلا املسري واملدير العام ورئيس جملس اإلدارة يف 

فال يغري ذلك كونه يتوىل أعمال اإلدارة حتت رئاسة رئيس جملس اإلدارة على  ،شركة املسامهة
    .3يس جملس اإلدارة بل ممثال للشركةجتاه الغري وكيال عن رئ مسؤوليته ألنه ال يعترب

بل إن مسؤولية املسري الفعلي أو  ،كما ال يقتصر هذا احلكم القانوني على املسري القانوني
الواقعي عن إفالس الشركة التجارية هي نفسها يف حالة قيامه بأعمال تؤدي لتوقف الشركة عن الدفع 

لي تسمية الفع املسري اليت اطلق فيها املشرع على 4من القانون التجاري 422هذا ما جاء يف املادة 
أو غري مأجور فإن اإلفالس ميتد له، وال خيضع املسري  اوسواء كان مأجور ،الظاهري"الواقعي  املدير"

 ، فال ميكن أن يسأل  أي شخصييف القاضي حلالة التسيري الفعليإال بعد تك االلتزامالفعلي هلذا 

                                                           
األثر القانوني الذي يترتب مباشرة بعد تقرير مسؤولية المسير عن إفالس الشركة يتمثل في نشوء كتلتين من  1

  الدائنين، دائني المسير وهم دائنيه الشخصيين ودائني الشركة.
  .294، ص 2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع األردن 1أكرم ياملكي، الشركات التجارية، دراسة مقارنة، ط   2
، منشورات الحلبي 1، الشركة المغفلة، مجلس اإلدارة " ط 10إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، ج  3

  .234، ص 2008الحقوقية لبنان، 
من ق.ت في فقرتها األولى:" حالة التسوية القضائية لشخص معنوي أو إفالسه: يجوز إشهار  224تنص المادة   4

  و واقعي ظاهري أو باطني مأجور كان أم ال".ذلك شخصيا على كل مدير قانوني أ
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عن إفالس الشركة إال بعد قيامه بأعمال التسيري الظاهري وإثبات وجود  تسيري واقعي  مسريغري 
   خص ال ميلك صفة املسري القانوني.صادر من طرف ش

  1املشرع الفرنسيرها نفس املسؤولية الشخصية للمسري عن ديون الشركة يف حالة اإلفالس يقر
الة عدم للمسؤولية الشخصية عن إفالس الشركة يف حرفض القضاء الفرنسي إخضاع الشخص كما 

 .2ثبوت صفة التسيري الفعلي
وعليه فإن مسؤولية كل شخص يساهم يف إدارة الشركة التجارية حمصورة يف حالة إفالسها 

لذلك فأول شرط جيب توفره إلخضاع املسري  ،تسويتها القضائية بعد ظهور عجز يف موجوداهتاأو 
لإلفالس الشخصي هو إعالن إفالس الشركة بصدور حكم شهر اإلفالس عن احملكمة املختصة، إذ 

كما ال يسأل  ،ال يكفي لتوفر هذا الشرط وجود الشركة يف حالة إفالس فعلي أو توقفها عن الدفع
ها حتى ولو كانت متوقفة ح ومل يشهر إفالساملسريين عن إفالس الشركة يف حالة حصوهلا على الصل

   .3عن الدفع
بعد ذلك يتوىل القاضي مسألة التحقق من الشروط القانونية األخرى اخلاصة مبسؤولية 

والتحقق من اقرتافهم للتصرفات اليت جتعلهم يتحملون عجز الشركة كله أو بعضه  ،املسريين الفعليني
   احلالة.حسب 

ية والصلح الواقي من اإلفالس من بني شروط إخضاع املسري يعترب فشل التسوية القضائ
عندما يفشل برنامج التسوية املقرتح من طرف الشركة خيضع املسري للمتابعة ف ،لإلفالس الشخصي

                                                           
Les dispositions du présent chapitre sont applicable  1 du c . c. f. «-Art n 651 1  

aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise a une procédure 
collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces 
dirigeants personnes morales. »          

رفضت محكمة االستئناف باريس إخضاع المسير السابق لشركة ذات مسؤولية محدودة لإلفالس الشخصي نظرا   2
  هامه.لعدم ثبوت صفة التسيير الفعلي حيث لم يقم هذا الشخص بالتدخل في أعمال اإلدارة بصفة مستمرة بعد انتهاء م

CA.Paris .17 novembre 1992 3éme ch, Dirigeants de sociétés . Commerciales, F. 
Lefebvre, op , cit , p 931. 

  .320إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص   3
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الشركة يف نشاطها واستحالة  استمراريةألن ذلك الفشل يعين عدم  ،شخصيا يف ذمته املالية اخلاصة
   .1واالقتصاديةتسوية وضعيتها املالية 

املسري مسؤوال يف حالة إفالس الشركة اليت ميثلها حباجة ألساس قانوني رغم أنه  اعتبارإن 
عند حتقق شروطها فهي تثري التساؤل حول األساس الذي تسند  الستبعادهاقاعدة قانونية ال جمال 

املشرع قيام املسري خبطأ يف التسيري ذلك أن التصرفات الواردة  اشرتاطخاصة يف ظل عدم  ،عليه
من القانون التجاري ال تعترب اعمال تدل على سوء التسيري، بل على سوء التصرف  224يف املادة 

 .امسهااستغالل واملسري ملركزه يف الشركة  استغاللاملنصب على 
القانونية والتنظيمية لكنه يؤدي  قد يكون تصرف املسري تصرف قانوني غري خمالف لألحكام 

من أجل ذلك حدد املشرع تصرفات معينة على سبيل احلصر  ضرار بالشركة وتوقفها عن الدفع،لإل
سري إلخضاع امل قانونية مت حتديد معايري هذه التصرفات من خاللف ،عند توفرها ميتد اإلفالس للمسري

   .للمسؤولية عند إفالس الشركة
املستعار يتحقق عندما يسترت املسري وراء الشخص  االسماملعيار األول هو معيار الصورية أو 

فيسأل حينها املسري على أساس صورية  ،املعنوي الومهي فيظهر للغري ويتعامل معه ومينحه االئتمان
يف حالة و ،الشركة اليت ال تكون موجودة بل جمرد ستار إلخفاء نشاط الشخص الذي يتعامل مع الغري

   .2ع الغري لإلفالس شخصياإثبات صورية وومهية الشركة خيضع هذا الشخص الذي تعامل م
بالشخصية املعنوية  االحنرافاإلفالس جزاء  امتداد اعتباراألساس الثاني يتمثل يف أما 

 باستغاللواسعة يف إدارة الشركة  سلطات وصالحياتللشركة عندما يقوم املسري مبا يتمتع به من 
بني ذمته املالية والذمة املالية للشركة اليت يتم استخدامها  ختالطاوأمواهلا، وما يرتتب عنه من  امسها

   املعنوي.عن الغرض الذي نشأ من أجله الشخص  لالحنرافلتحقيق مصاحل خاصة مما يؤدي 

                                                           
1 F.Dominguez , Dirigeants de droit ou de fait , responsabilités et exonérations éd 
du guerrier , France , 2013 , p 50.   

  .217، ص 1983أبو زيد رضوان، شركات المساهمة، دار الفكر العربي، مصر،   2
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قانون جتاري يتضح لنا عدم  224وعليه فإنه من خالل هذه األسس املستمدة من املادة 
فهو مفرتض وجوده حيث تعترب املسؤولية الشخصية  ،وجود خطأ يف التسيرياثبات   املشرع  اشرتاط

عن إفالس الشركة اجلزاء املرتتب نتيجة إلمهال أو التقصري   العمدي للمسري، وهو اثر قانوني ناتج 
 عن اخلطأ الذي يستلزم إصالحه عن طريق تسديد ما نقص من موجودات الشركة وتعترب هذه

   .1ى أساس اخلطأ املفرتض جتاه الغرياملسؤولية قائمة عل
املتعلق بإفالس املسري تبعا إلفالس  لتطبيق هذا احلكم القانوني شرط آخرمن هنا يظهر لنا 

من القانون  224واملتمثل يف ضرورة قيام املسري بأحد التصرفات الواردة يف املادة  الشركة التجارية،
   التجاري.

  . املسري عن إفالس الشركة التجاريةحاالت قيام مسؤولية  -ب
بل  ،كل عمل يقوم به املسري حلسابه اخلاص حتت سار الشركة يؤدي المتداد اإلفالس له ليس

جيب أن يقوم بعمل جتاري مبفهوم املادة األوىل من القانون التجاري خاصة بعد أن قرر املشرع منح 
كما أن القيام بعمل جتاري مرة واحدة ال يكفي لتمديد  ،2جر مسريي الشركات التجارية صفة التا

 .ال التجارية جاءت على سبيل اجلمعاإلفالس للمسري فإن املشرع عندما ذكر األعم
عندما يتسرت  باإلضافة لشرط قيام املسري بعمل جتاري ال بد ان يقوم به حتت ستار الشركة،

الرجوع للشركاء فيمسك زمام األمور ويدير الشركة املسري خلف الشركة ويقوم بأعمال جتارية دون 
وجود شركة تتمتع بذمة مالية ستلزم وكل هذا ي ،كما لو كانت أموله اخلاصة وحلاجات شخصية

 .3ربح بكل واالستئثارأمواهلا قصد إلقاء اخلسارة عليها  استغاللمستقلة يتم 
عندما يقوم املسري عمدا بالقيام ، قيام املسري بأعمال ملصلحته وحلسابه اخلاص ىل جانبا

بأعمال مستبعدا املصلحة العامة واستهداف مصلحة خاصة يكون قد عمل حلسابه اخلاص، ويعترب 

                                                           
1 H. Lucas,  Le patrimoine de la masse des créanciers dans le règlement judiciaire 
et la liquidation des liens, R.T.D. France 1969 , p 50. 

المتعلق بالسجل التجاري:" تكون لكل أعضاء مجالس اإلدارة والرقابة في  07-96من األمر رقم  03نصت المادة  2
  الشركات التجارية صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يطلعون نظاميا بإدارتها وتسييرها."

  .494مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص  3
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،حيث تقوم 1وبالتايل تطال املسؤولية األموال اخلاصة للمسري  ،بذلك قد خرج عن مصلحة الشركة
ويفرتض أن عجز موجودات الشركة امنا يرجع  ،هذه املسؤولية على أساس افرتاض اخلطأ يف التسيري
 .2اي خطأ املسري ارتكابالدليل على عدم هلذا اخلطأ وال ميكن دفع هذه املسؤولية إال بإقامة 

 ،اخلاصةكانت أمواله  قيام املدير بالتصرف يف أموال الشركة كما لو يضاف اىل ذلك حالة
اخلاصة إىل التداخل بني ذمة املسري املالية وذمة يؤدي تصرف املسري يف أموال الشركة كأهنا أمواله 

ذلك التصرف دليل  العتبارفيؤدي هذا التداخل إىل إلزام املسري بديون الشركة املفلسة نظرا  ،الشركة
 .3قيام املسري بالعمل حلسابه اخلاصعلى 

إىل توقف الشركة  تعسفية تؤديكما جيب ان تكون تلك االعمال اليت يقوم هبا املسري اعمال 
يستعمل املسري ماله من سلطة منحرفا بذلك االستعمال السيء ويكون ذلك عندما  ،الدفععن 

ويظهر هذا التعسف يف جتاوز  الدفع،للسلطة عن مصلحة الشركة فيتسبب يف خسارهتا وتوقفها عن 
االلتزام يتعني عليهم  اليت واالتفاقيةاملديرين عن طريق تصرفاهتم لكل من القواعد القانونية والتنظيمية 

  . 4سريباملخاصة شخصية ، خاصة عندما يؤدي ذلك التعسف خلدمة مصاحل هبا
عن ديون الشركة يف حالة  تضامنياورود أي نص يلزم املسريين جتدر اإلشارة هنا لعدم 

ألخطاء مشرتكة أدت  ارتكاهبمغري أنه ميكن مساءلة املسريين بصفة تضامنية يف حالة  ،اإلفالس
بالشركة للتوقف عن الدفع خاصة بعد أن قرر املشرع للمسريين متتعهم بصفة التاجر، ويكون حتملهم 

ية التضامنية خلسائر الشركة أو جزء منها أمر بديهي حيث يقرر القاضي بسلطته التقديرية املسؤول
 اثبات قيامة اجلماعية إال إذا مت هذه املسؤولي منشركة الال يتخلص مسريي  ، و5أو الفردية للمسري

  .6ا املشرع بالنسبة للوكيل املأجوراملسري ببذل العناية واليقظة الالزمة اليت يشرتطه

                                                           
1 G.Ripert .r.Roblot , op ,cit , p 497. 

  .572هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص   2
كقيام المسير باالقتراض باسم الشركة من أجل مصالح شخصية، أو لمصلحة شركة منافسة ويؤدي ذلك لتوقف  3

  الشركة عن الدفع.
4 F. Dominguez , op , cit , p 65-66. 
5 G. Ripert , RRoblot , op , cit , p 497. 

  .61نادية فضيل، المرجع السابق، ص  6
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شدد املشرع مسؤولية مسريي الشركة ذات املسؤولية احملدودة وجعلها أكثر صرامة يف حالة  
 اقرتافهمحيث جعل املشرع املسريين مسؤولون تضامنيا عن إفالس الشركة يف حالة  ،إفالس الشركة

من القانون  224اليت حددها املشرع يف املادة  االعمال وهي نفسها ،ألعمال تؤدي لتوقفها عن الدفع
  . الشركةمن موجودات  لالنتقاصالتجاري واليت من شأهنا أن تؤدي 

أن املشرع قد منح للقاضي سلطة حتميل  1من القانون التجاري 578ل املادة فيتضح من خال
بعد تأكده من أن  ،بالتضامن  و مسريي الشركة ذات املسؤولية احملدودة ديون الشركة وخسائرها

فتقوم  ،املسريين يف القيام بأعمال أدت إلفالس الشركة اشرتاكالسبب الرئيسي هلذه الديون هو 
نوا من الشركاء أومن غري الشركاء، وسواء تقاضوا أجرا مقابل إدارهتم مسؤوليتهم التضامنية سواء كا

يرجع سبب تشدد املشرع عند تقريره لتضامن املسريين يف الشركة ذات املسؤولية  ،أم مل يتقاضوه
   .2للمحدودة للمسؤولية احملدودة للشركاء يف هذه الشركة

نالحظ من خالل ما ذكر تشديد مسؤولية مسريي الشركة ذات املسؤولية احملدودة مقارنة 
املسامهة مع مسريي شركة املسامهة، لكن رغم عدم ورود هذا احلكم فإن تضامن مسريي شركة 

القرارات  اختاذيف  االشرتاكمفرتض يف حالة حتقق شروطه املتمثلة يف  هو التضامنوحتى شركة 
   بصفة التاجر.ملسريين تمتع اوشرط ت

إجراءات اإلفالس يتحمل املسريين نتيجة توقف الشركة عن الدفع فيقومون بتغطية  افتتاحبعد 
وإضافة للدعوى املقامة ضد الشركة  ،عجز الشركة وتفتتح اإلجراءات ضد كل املسريين املعنيني

، هتدف لتكملة الديون وحتميل 3دعوى على املسريين وهي دعوى خاصةبإمكان الدائنني أن يرفعوا ال
  .كليا أو جزئياديون الشركة املسريين عبئ تسديد 

                                                           
من ق.ت:" يكون المديرون مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردين او بالتضامن  578تنص المادة    1

حسب األحوال تجاه الشركة او الغير، سواء عن مخالفات احكام هذا القانون او عن مخالفة القانون األساسي او 
  طاء لبتي يرتكبونها في قيامهم بأعمال ادارتهم".األخ

  .292أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص   2
من ق.ت " في حالة التسوية القضائية للشركة أو إفالسها يمكن أن يكون األشخاص الذين  27مكر  715المادة   3

أشارت إليهم األحكام المتعلقة بالتسوية أو اإلفالس مسؤولين عن ديون الشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في 
  األحكام المذكورة ".
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من أهم الضمانات اليت خوهلا املشرع للغري املتعامل مع الشركة  تكملة الديونتعترب دعوى  
متنح له احلق يف التنفيذ على أموال املسري الشخصية إضافة للذمة  فهي ،نظرا ألهنا تضاعف ضمانه

عاتق  ويقع على، 1سد نقص موجودات الشركةية تسعى للشركة، خاصة أهنا وسيلة قانوناملالية ل
حيث يقع العجز عند عدم كفاية  ة،ثبات الضرر املتمثل يف عجز الشركإعبئ الدائنني يف هذه احلالة 

، فيبقى للقاضي موجودات الشركة لسداد ديوهنا، ومل حيدد املشرع نسبة العجز الذي يتحمله املسري
  .كماذا االمر حسب حجم اخلطى املرتكب سلطة تقدير ه

خلطى والضرر املتمثل يف عجز نني اثبات العالقة السببية بني امل يفرض املشرع على الدائ 
بإثبات الضرر وافرتاض خطى املسري، وذلك دعما الئتمان الدائنني ومن اجل تيسري الشركة بل اكتفى 

إثبات العالقة السببية بني أخطاء على عاتق الدائنني عبى  ال يقعمسالة اثبات الغري حلقوقه، وبالتايل 
وال يكون للمسريين حينها اال اثبات اهنم  ،املايل للشركة وتوقفها عن الدفع املسريين وبني ظهور العجز

  . 2من حرص ونشاط املأجورالوكيل  هبذلوا ما يبذل
 

البد من إهناء نشاطها على وجه  انتهائهاالشركة التجارية ومهما كان سبب  انقضاءبعد 
ل مما يضر بالضمان العام املخول للدائنني، السرعة نظرا ملا قد يكلفه ذلك االستغالل املصطنع من أموا

لذلك فإن احلكم الصادر والذي يقضي بتصفية الشركة التجارية يضع حدا لنشاطها وحيدد 
وحتتفظ الشركة بشخصيتها املعنوية وبشكلها  ،إلهناء هذا النشاط اختاذهااإلجراءات الواجب 

.3الشركاء ببعضهم ويف عالقةالغري وذلك يف عالقة الشركة ب
وردت التصفية عن طريق احكام مشرتكة بني كل اشكال الشركات التجارية، فال يوجد أي 

ه املشرع ضمنيا لنفس قواعد التصفية حكم خاص بشركة معينة مبا فيها جتمع الشركات الذي اخضع
                                                           

1 B. Saintourens, « Droit des affaires » Dalloz, éd, 2002, p 160.     
   2  هذا ما يتضح من خالل المادة 578 من ق.ت.

3 F. pérochon , Entreprises en difficulté , 6éme éd, L.G.D j. .Delta, France .2003, p 
411. 
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تجمع من القانون التجاري لضرورة مراعاة عقد ال 797القانونية واالتفاقية، حيث اشارت املادة 
 798للتصفية االتفاقية حسب ما جاء يف املادة  املشرع التجمع ضعاخألحكام القانون التجاري، و 

مع حرية حتديد أسباب احلل وطريقة التصفية، تجالاليت منح فيها املشرع ألعضاء من القانون التجاري 
، اما جممع الشركات فيخضع أعضاؤه كذلك لنفس إجراءات االخالل بالقواعد اإللزامية هلا لكن دون

  التصفية حبكم متتعهم بشخصية معنوية، فال يوجد حكم خاص بتصفية امع يف القانون التجاري.
وهرية بعد دخوهلا يف التصفية يستمر حتى تتم خبصائصها اجل التجارية الشركة احتفاظإن 

ولكي يتمكن الغري سواء كانوا دائنني للشركة أو دائنني  ا،ة أمواهلا حفاظا على حقوق دائنيهقسم
كما ميكن هؤالء  ،للشركاء من طلب إفالس الشركة يف حالة توافقها عن دفع ديوهنا أثناء تصفيتها

من أموال الشركة دون مزامحة الدائنني الشخصيني  الدائنني من احلصول على ماهلم من حقوق
  .1للشركاء

اليت تتضمن جمموعة من اإلجراءات واألعمال و تعترب التصفية تلك العملية الالحقة حلل الشركة 
وللوفاء بكل ما على الشركة من ديون للغري  ،رياليت هتدف لتسديد ما للشركة من حقوق عند الغ

.2ما تبقى من امواهلا للشركاء بعد ذلك وخيصص
من  766تكون الشركة يف حالة تصفية منذ حلها مهما كان سببه وهذا ما جاء يف املادة 

الذي يعترب مسؤوال جتاه الشركة وجتاه الغري عن  املصفيوتتم التصفية عن طريق  ،التجاريالقانون 
أعماله ويعترب هو املمثل القانوني للشركة، حيث منحه املشرع سلطات واسعة لتمثيل الشركة واحملافظة 

مواصلة تنفيذ  للمصفيعلى أمواهلا لتسديد حقوق الغري، وتوزيع ما بقي على الشركاء كما ميكن 
 املصفيكما يعترب  ،الشركة بعد تقرير ذلك من طرف احملكمة تغاللاسومواصلة 3العقود املربمة سابقا،

مسؤوال جتاه الشركة وجتاه الغري عن األخطاء املرتكبة أثناء ممارسته ملهامه، هذا ما قضت به املادة 
من القانون التجاري. 776

                                                           
  . 104محمد حميدي ، المرجع السابق ، ص   1
  .127ص  صفوت بهنساوي، الشركات التجارية، المرجع السابق، 2
  من ق.ت. 792المادة   3
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وعليه فإن كل من مسريي الشركة والشركاء فيها يف حالة عدم تعيينهم كمصفني تزول عنهم 
املمثل الوحيد للشركة يف  املصفيحيث يصبح  ،ل سلطة وكل صفة يف متثيل الشركة جتاه الغريك

، من أجل ذلك ة هتدف أساسا لتسوية ديون الشركةالتصفي باعتبارإدارهتا وتصفيتها وتسوية ديوهنا 
وضع املشرع نظاما خاصا بتصفية الشركة عن طريق جمموعة من اإلجراءات اليت حتافظ على أموال 

من أجل ضمان أكرب احلظوظ اليت ميكن أن توفر ، انتهائهاالشركة منذ بداية عملية التصفية إىل غاية 
أموال الشركة قبل باحملافظة على  املصفي ،وهذا يتطلب قيام1 للغري من اجل استخالص حقوقه
والبدئ بتسديد ما على الشركة من ديون ثم توزيع ما تبقى على  ،التصرف فيها بقسمتها وتصفيتها

الشركاء.
ال حتول دون إمكانية حترك الدائنني عن طريق رفع دعاوى  للمصفيوإن هذه السلطة املمنوحة 

حقوق الشركة أو حقوق الغري، من هنا رتب يف حالة إمهاله الذي يؤدي إىل ضياع  املصفي على
يف حالة قيامه بأعمال وتصرفات من شأهنا إضعاف  للمصفياملشرع املسؤولية املدنية واجلزائية 

  .الضمان العام
(املطلب  التجاريةضمانات محاية حقوق الدائنني أثناء تصفية الشركة سنتناولوعليه  

(املطلب الثاني)،  أثر التصفية على حقوق دائين الشركة التجاريةاألول)، ثم حناول القاء الضوء على 
حلالة عدم كفاية أموال الشركة حتت التصفية لتسديد ديوهنا ودعاوى الغري (املطلب  ثم نتطرق
 الثالث).
  
  
  
  
  

                                                           
1 F.Pérochon , op, cit ,p 412. 
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شرع نظاما خاصا حبماية حقوق الغري أثناء تصفية الشركة التجارية سواء تعلق األمر وضع امل
حيث ال حيتج على الغري ببنود القانون األساسي املتعلقة بتصفية 1بالتصفية االتفاقية أو القانونية 

يف  املصفيلذلك فإن للشركاء كامل احلرية يف تقييد سلطات  ،الشركة إال بعد نشرها وعلم الغري هبا
مواجهة الغري، لكن يف حالة خضوع التصفية للنصوص القانونية فال تطبق بنود القانون األساسي 

 778وهذا حسب املادة  ،املخالفة لألحكام القانونية الواردة يف النصوص اخلاصة بتصفية الشركات

ألصول ولو بالرتاضي الشركة وختول له السلطات الواسعة لبيع ا املصفيمن القانون التجاري :" ميثل 
غري ان القيود الواردة على هذه السلطات الناجتة عن القانون األساسي أو أمر التعيني ال حيتج هبا 

اعالم الغري بدخول الشركة يف مرحلة   ويف كل من التصفية االتفاقية والقانونية البد من ،على الغري"
  .حصر أموال الشركة لتسديد دائنيها التصفية، وال بد من

اإلشارة إلجراءات احملافظة على الضمان العام املخول للدائنني (فرع  املهم من اجل ذلك من
(فرع ثاني). جتاه الغري املصفية مسؤوليقيام شهر إجراءات التصفية ولضرورة اول)، ثم 

  
  .الفرع األول: احملافظة على الضمان العام للدائنني

 ،تتطلب محاية الدائنني احلفاظ على أموال الشركة حتى يتمكنوا من احلصول على حقوقهم
من األعمال للحفاظ على حقوق الشركة وحقوق بالقيام مبجموعة  املصفيومن أجل ذلك ألزم املشرع 

الغري، هذه احلقوق اليت تتعرض خلطر شديد بعد زوال الشركة وانتهاء شخصيتها املعنوية خاصة 
، وذلك قبل أن ختتلط أموال الشركة بأموال عاتقهم إثبات حقوقهم جتاه الشركةالدائنني الذين يقع على 

  . هلؤالء الشركاءللدائين الشخصينيالشركاء وقبل مزامحتهم 

                                                           
يمكن أن تخضع تصفية الشركة التجارية لبنود القانون األساسي لكن مع مراعاة بعض القواعد التي تخص كل شكل   1

ها باستثناء من اشكال الشركة التجارية هذا على عكس الشركات المدنية التي تخضع لتصفية اتفاقية في معظم إجراءات
  .447و446أحكام المادة 



الفصل الثاني-الباب الثاني  
 
 

 
437 

 

 باختاذمن أهم اإلجراءات اليت جاء هبا املشرع يف هذا اإلطار منحه احلق لدائين الشركة  
فيكون له دور يف هذه األعمال  التصفية،بعض اإلجراءات اليت يتدخل من خالهلا الغري يف أعمال 

حيث يتدخل الغري يف  ،1املصفيوذلك بغرض إبقاء الدائنني على إطالع بعمليات التصفية وأعمال 
 هابنصمن القانون التجاري  783وهذا ما قضت به املادة ، املصفيهذه االعمال منذ تعيني هذا 

إذا مل يتمكن الشركاء من تعيني مصفي فإن تعيينه يقع بأمر من رئيس احملكمة بعد فصله ": على انه
 اعتبارايف العريضة وجيوز له لكل من يهمه األمر أن يرفع معارضة ضد األمر يف أجل مخسة عشر يوما 

أمام احملكمة اليت  وترفع هذه املعارضة 775من تاريخ نشره طبقا للشروط املنصوص عليها يف املادة 
  جيوز هلا تعيني مصفيا آخر".

أجاز املشرع من خالل هذا احلكم لكل شخص أن يقوم بالتدخل برفع معارضة ضد أمر 
حيث تدل هذه العبارة  "عبارة " كل من يهمه األمر 783يف املادة  املشرع  واستعمل ،املصفيتعيني 

فيمكن أن يكون  ،على أن هذا احلق ميتد ليشمل كل من تربطه عالقة داخلية أو خارجية بالشركة
جتنبا لتعيني شخص غري مؤهل ال  املصفيأي زبون أو حتى أي دائن من حقه التدخل يف تسمية 

أن يتدخل الغري يف تعيني  ميكن فالميلك الكفاءة الالزمة للقيام مبهام التصفية،  لكن لتدخله شروط 
غري مباشر فنظرا ألن الغري ليس كما أنه تدخل 2إال يف حالة عدم متكن الشركاء من ذلك، املصفي

تدخله عن طريق القضاء الذي يعود له أمر تسمية طرفا داخليا يف أجهزة الشركة فإنه البد أن يكون 
  أو املصفني. املصفي

ال يتحقق إال يف حالة التصفية  ياملصفما ميكن أن نالحظه هو أن تدخل الغري يف أمر تعيني 
، هذا ما يؤكد الدور املهم لدائين الشركة املصفيالشركاء حول تعيني  اتفاقأو حالة عدم  االتفاقية

للمحافظة على  املصفييف عملية التصفية مبنحهم حق التدخل يف إجراءاهتا األمر الذي يدفع 

                                                           
1 D.Vidal ,op ,cit, p 164. 

يعين المصفي في العقد األساسي للشركة، أو بقرار من المحكمة في حالة عدم اتفاق الشركاء على تعيينه وال يعزل   2
  إال من الجهة التي عينته.
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خاصة عند قيامه بتصرفات  املصفييف ان يتدخل يف مهام  احلق ، كما منح املشرع للغري1مصاحلهم
  .حلهم رغم أنه ليس ممثال للدائننيتنقص ضماهنم العام واإلضرار مبصا

من القانون التجاري مبنح احلق لكل من يهمه األمر عن طريق وكيل معني  787قضت املادة 
اجلمعية العامة للشركاء اليت تقدر متابعة عمليات التصفية، بعد أن يقدم هلا  باستدعاءقضائي بقرار 

اجلمعية العامة  استدعاءالذي يقع على عاتقه  املصفيتقرير عن أصول وخصوم الشركة عن طريق 
ويف حالة عدم قيامه هبذا اإلجراء يف مدة أقصاها  ،قرار مواصلة التصفية اختاذأجل ، من لالنعقاد

أو وكيل معني  ،اجلمعية العامة عن طريق هيئة املراقبة استدعاءستة أشهر يكون من حق الدائنني 
  بقرار قضائي بناء على طلب أي شخص يهمه األمر.

رير عن هلذا اإلجراء املهم الذي يقدم من خالله للجمعية تق املصفيوهذا يف حالة إمهال 
يكون الغري ف ،بتنفيذه يف هذه احلالة املصفيالذي يلتزم  وبرنامج التصفية ،الوضعية املالية للشركة

خاصة يف حالة  ،املصفيبالتدخل ملراقبة أعمال  املشرع سمح لهيف عملية التصفية حيث ي اطرف
عدم قيام الشركاء بذلك مما يوفر ويضمن فعالية عملية احملافظة على أموال الشركة من أي إمهال قد 

  .املصفييصدر عن 
رغم أن تدخل الغري هو تدخل غري مباشر يكون عن طريق وكيل تعينه احملكمة لكنه اجراء 

وال ، 2تعرض له الدائنني من أخطار ناجتة عن التجاوزات اليت يرتكبها املصفنيوقائي مهم ذلك ملا قد ي
حيث ميكن هلؤالء الدائنني مقاضاة الشركة  ،ممثال لدائين الشركة فهو ممثل للشركة املصفي يعترب

عكس حالة اإلفالس حيث تتكون مجاعة الدائنني اليت تتمتع على والشركاء والتنفيذ على أمواهلم، 

                                                           
1 Houpin et bosvieux , Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et 
commerciales et associations ,5éme éd, 1985, France, p 278. 

  من القانون التجاري الفرنسي. 23-237نفس الحكم ينص عليه المشرع الفرنسي في المادة   2
Art n 237-23 du c . d . c . f  « Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur 
convoque l’assemblé des associes a laquelle il fait rapport sur la situation active et 
passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai 
dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté a douze mois sur sa 
demande par décision de justice ».      
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وليس هلم حق املقاضاة الفردية ضد املفلس على  ،املتصرف القضائيبالصفة القانونية ممثلة بالوكيل 
   .1حالة قيامهم باملطالبة حبقوقهم خالف دائين الشركة يف حالة التصفية الذين ال تسدد ديوهنم إال يف

 مندوب واالشرتاك مع ،على دفاتر الشركة وحساباهتا االطالعسلطات كثرية أمهها  للمصفى
عملية التصفية ملدة  امتدادويف حالة  ،2م جبرد عام ألصول الشركة وخصومهااحلسابات من أجل القيا

جبميع األعمال الضرورية  املصفيكما يقوم  ،3امليزانية السنوية املصفيزمنية أكثر من سنة يضع 
  للمحافظة على أموال الشركة، يف حالة عدم حتديد سلطاته.

واإلجيابية للذمة املالية للشركة فتكون  وأهم هذه األعمال عملية اجلرد للعناصر السلبية
بوصف دقيق ملمتلكات الشركة، حيث يقوم بفصلها عن  املصفيعندما يقوم  أكرباحلماية للدائنني 

ممتلكات الشركاء وممتلكات الغري، كما يسهل هذا الوصف كشف كل غش وحتايل وتالعب بأموال 
الية، فعملية اجلرد تساهم يف محاية حقوق الشركة وممتلكاهتا مما يساعد على حتديد وضعيتها امل

  الدائنني.
أوهلا إعداده  املصفيهذه احلماية وضع املشرع شروطا خيضع هلا عمل ضمان من أجل 

اجلمعية  انعقادوعند تعذر  ،لتقرير يف ظرف ستة أشهر من تعيينه مبينا من خالله الوضع املايل للشركة
اإلذن من القضاء إلمتام عملية التصفية  املصفيالعامة اليت تتخذ قرار مواصلة عملية التصفية يطلب 

من القانون  784ه املادة ب قضتوهذا ما  ،تقرير مشرتك محالة تعدد املصفني يقومون بتقدي ويف ،4
  .التجاري

له فيمكن  ،بكل األعمال القانونية واملادية الالزمة للمحافظة على حقوق الدائنني املصفييقوم 
كما يقوم بإمتام اإلجراءات الرمسية لعقود  ،شركة جتاه مدينيها بقطع التقادماوى الأن يوقف سقوط دع

إذ ال خيتلف  ،كما ميكنه أن يطالب بإفالس مديين الشركة ،الشركة خاصة املتعلقة بالتأمينات العينية

                                                           
  .253، ص 97عدنان خير، الشركات التجارية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان   1
  من ق.ت. 781المادة  2
  من ق.ت. 789المادة   3
  من ق.ت 787هذا ما جاء في المادة   4
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دة دائنيه يف أنه يقوم جبميع األعمال الالزمة لصيانة حقوق املدين لفائ التفليسةعن وكيل  املصفيعمل 
  .ة على ممتلكاته لبيعها بأعلى مثنواحملافظ

 املصفيحرص املشرع على توفري الشفافية يف كل عملية تنازل عن موجودات الشركة يقوم هبا 
من التنازل عن أموال  املصفيفأوجد املشرع إجراءات خاصة حيث منع  ،أثناء أدائه ملهام التصفية

يف حالة التنازل لكل من  احلسابات ومندوب للمصفى االستماعالشركة إال برخصة من احملكمة وبعد 
او املسري او القائم باإلدارة او املدير العام او منذوب احلسابات او املراقب، وذلك  ،الشريك املتضامن

  .1من القانون التجاري 770 املادة قضت بهوهذا ما  عند غياب االتفاق بني الشركاء
كل من عملية دقيقة متس أموال الشركة وحقوق يعترب النازل عن أموال الشركة يف هذه احلالة 

فإن حظر التنازل الذي جاء به املشرع لكل من له صفة يف الشركة  لذلك ،املسامهني والشركاء والغري
حيث ال  ،إجراء غري كاف مراقب هوحسابات أو  مندوبسواء شريك أو مسري أو مدير عام أو 

إلحالة والتنازل عن أموال  الشركاء على شروط اباإلمجاع بني اتفاقأثر قانوني له يف حالة وجود 
 كما مل يبنيالتصفية اليت توجد يف حالة  ومل يبني املشرع إجراءات التنازل عن أموال الشركة ،الشركة

  .أحكام هذا التنازل
مستخدميه حتت التصفية للمصفي او  من مال الشركة جزءاو  عن كل التنازلاملشرع  منع

ومل يبني املشرع مدة احلظر  من القانون التجاري، 771عمال بنص املادة  زوجه أو أصوله أو فروعه أو
وجزاء خمالفته كما مل يوسع من نطاق هذا احلظر، على عكس املشرع الفرنسي الذي منع مثل هذا 

املسري القانوني و  التصرف يف أموال الشركة التجارية حتت التصفية ووسع احلظر ليشمل كل من
مباشرة  او قام به الشخص بنفسه  سواء كان التنازل بطريقة مباشرة او غري ،وكل املراقبني الفعلي

                                                           
من ق.ت" باستثناء اتفاق كافة الشركاء فان إحالة كل او جزء من مال الشركة في حالة التصفية  770تنص المادة   1

الى شخص كانت له في الشركة صفة الشريك المتضامن أو المسير او القائم باإلدارة أو المدير العام او مندوب 
وكذلك المصفي ومذنوب الحسابات ان وجد او المراقب  الحسابات او مراقب، ال يجوز ان تتم اال برخصة من المحكمة

  قانونا". إليهمبعد االستماع 
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او عن طريق وسيط يسخره للقيام هبذا التصرف، وذلك ملدة مخس سنوات، كما يشمل املنع كل 
    .1القيم املنقولة اليت تصدرها الشركة
لكن ال جيوز  ،ظهري األوراق التجارية ورهن أموال الشركةت بينها منيقوم املصفي بأعمال كثرية 

كما   ،2ام أعمال السابقة لقرار التصفيةله أن يبدأ أعماال جديدة باسم الشركة إال إذا كانت الزمة إلمت
أو التخلي عن التأمينات بدون مقابل أو يقوم ببيع  ،ال ميكنه إجراء التصرفات اخلطرية أو التربعية

   جزاف إال برتخيص من القضاء.
لنشاط الشركة فنظرا للطبيعة  املصفيلفائدة الدائنني هو مواصلة  املصفيلعل أهم إجراء يقوم 

الشركة ودخوهلا مرحلة  انتهاءلنشاطه، ألن  املصفياالقتصادية للتصفية كان من الضروري مواصلة 
خاصة أن عملية التصفية قد تستغرق مدة معتربة  ،التصفية ال جيب أن يؤدي جلمودها وركودها

 وفرأا لنشاطها يضمن حظوظفإن مواصلة استغالل الشركة  ،وذلك حسب شكل الشركة وحجمها
   .3من اجل استيفاء حقوقهم لدائنيها

                                                           
1Art n 642-3 du c . c .f « Ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale 
en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés j jusqu’au deuxième degré 
inclusivement de ces dirigeants ou de débiteur personne physique, ni les 
personnes ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont 
admis directement ou par une personne interposé, a présenter une offre. De 
même il est fait interdiction a ces personnes d’acquérir, dans les cinq années 
suivants la cession, tout ou une partie des biens compris dans cette cession, 
directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de 
toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement, tout ou une 
partie de ces biens ainsi que des valeurs mobilières donnant accès au capital de 
cette société ». 

 .255عدنان خير، المرجع السابق، ص   2
3 C. Gavalda ,  Instruments de paiements de crédit ,Lexis- Nexis, France,2009, p 
259. 
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الشركة بعد استدعاء اجلمعية العامة  استغاللهلذا السبب أكد املشرع على إمكانية مواصلة 
واملتمثل يف  االستغاللومن أجل ذلك نص املشرع على إجراء آخر يسهل عملية مواصلة ، 1للشركاء

   .2انتهاء الشركة ودخوهلا طور التصفيةاحلسابات بعد  مندوبعدم إهناء مهام 
الشركة  الذي جيب أن يكون مؤقتا نظرا لوجود االستغاللمواصلة لكن مل حيدد املشرع مدة 

 املصفيحنراف اخاصة أن  ،املشرع أي قيود ملواصلة نشاط الشركة عكما مل يض ،يف حالة تصفية
ه خطورة كبرية على أثناء مواصلة نشاط الشركة عن هدف تصفية املوجودات وإهناء الشركة ب

  .حقوق الدائنني
نشاط الشركة بعد حلها  استغاللملواصلة  اطل ذلك جند املشرع الفرنسي يضع شرمن اج 
 او مصلحة الدائنني، العامة باملصلحة املشرع الفرنسييف حتقيق املصلحة واليت عرب عنها  واملتمثل

ومن هنا ميكن أن  ،مصاحل عمالية ومصاحل ضريبية ومصاحل الدائنني مصلحة الشركة و اليت تشمل
  .3املصفيمن  قد يصدر حنراف عن املصلحة العامةا سهولة أيبيظهر 

وميكنه أن يقوم بإمتام أعمال  ،هي تصفية أموال الشركة إلدارهتا للمصفىإن املهمة األساسية 
نظرا ألنه يقوم بأعمال حمدودة وليس له أن يبدأ عمل جديد إال  ،اإلدارة اليت بدأت قبل حل الشركة

  .ح له املشرع أن يكمل نشاط الشركةإذا كان إلمتام عمل سابق يعود على الشركة بالنفع، لذلك مس

                                                           
من ق.ت:" في حالة استمرار استغالل الشركة يتعين على المصفي استدعاء جمعية الشركاء حسب  792المادة  1

 .."798الشروط المنصوص عليها في المادة 
 

  من ق.ت:" ال تنتهي مهام مندوب الحسابات بانحالل الشركة"  780تنص المادة  2
إجراء استثنائي ال يمكن تقريره إال إذا ثبت  اعتبر المشرع الفرنسي مسألة مواصلة الشركة الستغالل نشاطها مجرد3

أنه يحقق مصلحة عامة وخاصة لمصلحة دائني الشركة، كما جعل مدة مواصلة االستغالل محدودة على أن يكون 
  مرسوم.مبررا بتسهيل عملية التصرف في أموال الشركة ومحدد المدة بموجب 

Art c .c .f 6 41-10 « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable 
ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige le maintien de l’activité peut 
être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en conseil 
d’états ». 
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مجعية الشركاء لتقديم تقرير مكتوب يتضمن حسابات  استدعاء املصفي كما ألزم املشرع 
ويف حالة عدم قيامه هبذا اإلجراء جيوز لكل من يهمه األمر أن يطلب  ،الشركة من أصول وخصوم

   .1عن طريق وكيل معني بقرار قضائياجلمعية العامة  استدعاء
فاء ما للشركة من حقوق لدى يستا عملية املصفيكذلك من األعمال التمهيدية اليت يقوم هبا 

 ،بعملية اجلرد يتضح له ما للشركة من حقوق لدى الغري وما عليها من ديون املصفيالغري فعند قيام 
أموال الشركة سواء كان  استيفاءيسعى إىل و ،يتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة الستيفاء هذه احلقوقف
له أن يقوم مبقاضاة كما ميكن  ،عن ضرر تسبب فيه الغري للشركة اشئدين تعاقديا أو تقصرييا ناال

ذمتهم  ال ميكنه إبراء و املدينني،الوسائل التحفظية والتنفيذية على أموال  مجيعواختاذ  2مديين الشركة
   .إال مقابل تأمينات معادلة

قيام أحد الشركاء بإبراء  وان ،حقوق الشركة استيفاءكما ال ميكن للشركاء أن يباشروا  
حتى ولو كان اإلبراء يف حدود حصة الشريك يف  ،ذمة أحد مديين الشركة ال حيتج به جتاهها

   الشركة.
وللقيام مبهامه حيث يكون  ،حقوق الشركة الستيفاءبطرق معينة  املصفيمل يقيد املشرع 

مبا ميتلكه من كفاءة وخربة احلرية يف اختيار انسب وسيلة حتقق مصلحة التصفية، وذلك  للمصف
هم لشركاء يف حالة تعهدهم عند تقدميحقوق الشركة من ا الستيفاء املصفيكما يسعى ، يف اال

، أو يف األجل املتفق عليه خاصة يف شركة املسامهة والشركة 3كاملة تدرجيياللحصص بالوفاء هبا 
املة يف أجل حمدد ال ميكن باحلصة كذات املسؤولية احملدودة أين يسمح املشرع بالتعهد بالوفاء 

   .4جتاوزه

                                                           
F.Pérochon , op, cit , p 415.  1    

 788 يحق للمصفي ان يرفع دعوى على مديني الشركة إال بإذن من الشركاء، أو بقرار قضائي وهذا حسب المادة ال 2
  من ق.ت.

  3 عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 136.
  من ق.ت. 567و596المادتين  4
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يمكن أن يكون شريك فللشركة بدين عقدي أو تقصريي، اكما ميكن أن يكون الشريك مدين  
أو يكون قد تسبب  ،أن حيصل على أجل لدفع املبالغ للشركة للشريك فيمكن ،زبونويف نفس الوقت 

   .من الشريك املطالبة بالتعويضاحلق يف  املصفيبضرر للشركة مما مينحها عن طريق 
مسح له املشرع بأن يتصرف يف أموال  املصفيإىل جانب األعمال التحفظية اليت يقوم هبا 

وبأحكام خاصة ومنحه سلطات واسعة ا ،ومل يقيده املشرع بطريقة معينة ،الشركة املنقولة والعقارية
على الغري حبدود السلطات الواردة  االحتجاجلبيع أموال الشركة ولو بالرتاضي ، كما قرر الشرع عدم 

أو  االتفاقيةويطبق هذا احلكم سواء بالنسبة للتصفية  ،1املصفي يف القانون األساسي أو أمر تعيني
أن يلجأ للوسائل األكثر جناحا واليت حتقق مصلحة أكرب للدائنني حيث يلجأ  املصفيفعلى  ،القانونية

   .على املال الالزم لتسديد الديون احلصول للبيع أو الرهن أو التأجري من أجل
 ،سلطات واسعة يف التصرف يف أموال الشركة حتى األموال العقارية للمصفىما نالحظه أن 

باحلصول على إذن بالتصرف مثلما فعل بالنسبة للوكيل املتصرف القضائي  املصفيحيث مل يلزم املشرع 
 التجارية،عند افالس الشركة  الكثري من احلاالتعندما ألزمه املشرع بالرجوع للقاضي املنتدب يف 

   ة الضمان العام للدائنني.يف محاي املهم املصفيوهذا ما يؤكد دور 
يف الشركة الفعلية اليت تعاملت مع  املصفيحتى يف الشركة الباطلة فلم مينع املشرع تعيني 

إمنا يقوم القاضي بتعيني مصفي  ،نظرا لبطالن عقد الشركة باالتفاق املصفييعني  أالعلى  ،الغري
ما ك ،على طلب يتقدم به أحد الشركاء أو أي شخص له مصلحة كدائن الشركة بناء للشركة الفعلية

   .2لة الطريقة اليت تتم هبا التصفيةحيدد القاضي يف هذه احلا
احملكمة  فوفقا ملوقال ميكن أن يعتد مبحضر حل الشركة أو تصفيتها من أجل إثبات صحتها 

تثبت الشركة التجارية إال مبوجب عقد  انه ال ميكن رفة التجارية والبحريةغال حيث قضت،3العليا

                                                           
  من ق.ت 788هذا ما قضت به المادة  1
  .134عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   2
  .203، ص 2003، الديوان الوطني لالشغال التربوية، 02المجلة القضائية، العدد  3
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قانون جتاري، وال ميكن إثباهتا  145من القانون املدني و  1مكرر 324رمسي وفقا ملقتضيات املواد 
  .ال يتم االعتماد على حمضر حل شركة غري موجودةومبحضر حلها، 

أن حمضر حلها  على ،وعليه فإن القضاء يؤكد خضوع الشركة الباطلة أو الفعلية للتصفية   
  .العيب الذي يشوهبا ال ميكن أن يصحح

  
  .جتاه الغري املصفيالفرع الثاني: شهر إجراءات التصفية ومسؤولية 

تتطلب محاية حقوق دائين الشركة طور التصفية إعالمهم بكل إجراءات التصفية منذ صدور 
املشرع هذه األخرية يف حالة  اعتربوحتى قبل ذلك من يوم حل الشركة، حيث  ،املصفنيبتعيني األمر 

تصفية من وقت حلها مهما كان سبب حلها على أن يتبع عنوان الشركة بعبارة " شركة يف حالة 
   من القانون التجاري. 766 تصفية " هذا ما قضت به املادة

حرص املشرع على إعالم الدائنني بدخول الشركة يف مرحلة التصفية ملا يف ذلك من أمهية 
حيث أهنم يواصلون  ،الدائنني جراء جتاهل إشهار التصفية جههاايونظرا للمخاطر اليت قد  بالنسبة هلم

الشركة  احتفاظبعد  انتهائهاالتعامل معها كأهنا ال تزال موجودة خاصة عند عدم بروز مظاهر 
وانتهاء  ،نشاطها بسبب دخوهلا يف مرحلة التصفية استغاللبصالحياهتا، رغم اهنا تفقد حريتها يف 

الغري بذلك محاية  من املهم إعالم ، اال انهممثال للشركة املصفيالشركاء واملسريين فيها وحلول  سلطات
  . 1ألموال الشركة

 عدم قاعدةقرار حل الشركة وتصفيتها يتمثل يف  إمهال نشر املشرع علىأثر رتبه  لعل أهم
من  على الغري اال بعد نشر التصفية كن للشركة االحتجاج يف هذه احلالة، فال ميجتاه الغري االحتجاج

لذلك فإن الدائنني حباجة ملعرفة الوضعية  اجلهل،هنا تظهر إمكانية معارضة الغري القائمة على عنصر 
  القانوني.إعالمهم بإجراء النشر  نظم املشرع لذلك ،القانونية للشركة اليت يتم التعامل معها

                                                           
1 Y. Guyon, Droit des affaires droit commercial général et sociétés , 5éme éd, 
T.D.I, 1988, p 198. 
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أثر ملعارضة الغري إال بالنسبة لألعمال اليت أوجب املشرع إشهارها واليت جعلها  أالنشري هنا  
حيث ال ميكن  ،القانوني املبادرة بالشهراملشرع موضوع نشر، وهنا يزول أثر هذه املعارضة مبجرد 

وعلى من يدعي  ،بالطرق القانونية هاالغري باحلل والتصفية إال من يوم شهر االحتجاج علىللشركة 
   .1أمام احملكمةم الغري عن طريق وسائل أخرى أن يثبت ذلك عل

يف فقرهتا األخرية أن حل الشركة ال ميكن أن يكون له أثر جتاه الغري إال من  766املادة  تنص
عن  امتناعهم و ،الشركاء بتقديم ما تبقى من حصصهم التزامشهر التصفية يوم نشره ويرتتب على 

التصفية، وتعترب كل موجودات  انتهاءالتصرف فيها ببيعها أو رهنها أو غريها من التصرفات قبل 
ملكا شائعا بني الشركاء على عكس مرحلة  تالشركة حتى دفاترها التجارية ملكا هلا وليس

ات سلط انتهاء شهر التصفية ، كما يرتتب على2القسمة، فال ميكن توقيع حجر على ممتلكات الشركة 
عضوا يف كيان الشركة ال جمرد وكيل عن  املصفيويصبح منذ ذلك التاريخ  ،املسريين جتاه الغري

   .3قانوني مطابقا ملركز مدير الشركةفيصبح مركزه ال فيها، الشركاء
وذلك إلعالمهم بكل  ،يعترب إشهار التصفية وسيلة مهمة للحفاظ على حقوق دائين الشركة

انونية الالزمة والوسائل القالتدابري  اختاذ التغيريات اليت تطرأ على وضعية الشركة ليتمكنوا من
ه املادة الذي اشارت الي كما خيضع قفل التصفية لنفس اجراء الشهر القانونيلى حقوقهم، للمحافظة ع

  من القانون التجاري. 775
قررت حمكمة استئناف باريس انه عند  حيث ،الفرنسيوالقضاء فس موقف القانون وهو ن 

ذا باإلضافة يف السجل التجاري، ه ذلك سجيلللشركة التجارية، جيب ان يتم ت قفل التصفية الودية
 .4 لنشر انتهاء التصفية

                                                           
  .282، ص 1996لنهضة المصرية، مصر محمد عباس، القانون التجاري، مكتبة ا  1
  .251أحمد محرز، المرجع السابق، ص   2
ال تعتبر التصفية عقدا حقيقيا ألنه نظام إجباري يعين من خالله شخص للقيام بأعمال التصفية بقوة القانون دون أن  3

فإنها تختلف عنه في  يتوقف ذلك على موافقة الشركاء، فحتى وإن اقتربت من المفهوم العقدي في شركات األشخاص
  شركات األموال.

4 Ca Paris 27 avril 1988,14 ème ch. N 84-13.101, F. Lefebvre p 295. 
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بالنسبة للدائنني إال أنه مل يرتتب عليه املشرع نفس آثار شهر احلكم  شهر التصفيةرغم أمهية  
ميثل فيه  دي عكس اإلفالس فهو إجراء مجاعي،حيث حتتفظ التصفية بطابعها الفر الشركة، فالسبإ

ميثل الوكيل املتصرف القضائي كل الدائنني الذين يتكتلون ضمن مجاعة  يف حنيالشركة  املصفى
   .التصفية بعد شهرهادائن بدينه يف بينما يتقدم كل  ،الدائنني

إليه مثلما  يقم املشرع باإلشارةوعليه فإنه ال جمال للحديث عن سقوط أجل الديون الذي مل 
ومل يرتب على شهر التصفية سقوط أجل الديون، رغم أنه أهم أثر ينتج عن  ،فعل بالنسبة لإلفالس

ط جزاء يسل باعتبارهو ذلك  ،1 على غرار املشرع التونسي شهر التصفية يف الكثري من التشريعات
   .2انتهائهابل ميعاد ق الحنالهلاعلى الشركة نظرا 

رغم أمهية القاعدة سقوط أجل الديون بعد شهر التصفية إال أن عدم تقريرها من طرف 
كان رمبا بسبب إثقاله لكاهل املدين، نظرا ألنه يؤدي لتنفيذ الشركة لكل التزاماهتا يف آن املشرع 
بالوفاء بالديون اليت حل أجلها واليت مل حيل أجلها  االلتزامويقع عليها بعد سقوط أجل الديون  ،واحد
   بعد.

دم مصاحل الدائنني أنه خي رغم انه ،يزيد يف تأخري سدادها التمييز بني هذه الديون ميكن أن ان
من أجل ذلك مل يول  ،الذين حل أجل دينهم ألنه جينبهم تزاحم الدائنني الذين مل حيل أجل دينهم بعد

هنا ألرغم أهنا قاعدة مهمة  ،كبرية لقاعدة سقوط أجل الديون بعد شهر تصفية الشركة املشرع أمهية
وحتمي حقوق الدائنني الذين مل حيل ميعاد أجل ديوهنم من خماطر  ،حتقق املساواة بني مجيع الدائنني

   .3عدم كفاية أموال الشركة بعد تسديد الديون اليت حل أجلها
إجبار الدائنني على قبول الوفاء قبل حلول اآلجال إال يف احلاالت اليت  يللمصفال حيق كما 

حينها أن يقوم بالوفاء الفوري بالدين، كما  يللمصففيحق  ،مقررا ملصلحة الشركةيكون فيها األجل 
   .جلة والديون املتنازع فيهامببلغ من األموال ملواجهة الديون اآل باالحتفاظ املصفييلتزم 

                                                           
من مجلة الشركات التونسية " يترتب على الحكم بالتفليس سقوط األجل بالنسبة للمدين دون  461ينص الفصل   1

  شركائه في الدين" .
  كما ال تسقط آجال ديون مدني الشركة.  2

3 Y. Chartier, Droit des affaires, op, cit, p 233. 
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أن يطالب  يللمصففيمكن حينها   ،عدم كفاية أموال الشركة لتسديد ديون الغريأما يف حالة 
الشركاء بتقديم املبالغ الالزمة لتسديد الديون خاصة الشركاء املتضامنني، نظرا ملسؤوليتهم التضامنية 

مطالبة الشركاء ذوي املسؤولية احملدودة بتقديم مبالغ أكرب  يللمصفإذ ال ميكن  ،واملطلقةالشخصية 
تبقى قاعدة فصل الذمة املالية للشركة عن ذمة ف، 1من حصصهم املقدمة أو اليت مت التعهد بتقدميها 

  .حتى يف فرتة تصفية الشركة التجاريةالشركاء فيها قائمة 
ة عن تسديدها من ذمته ال ميكن أن يسدد الشريك الديون اليت عجزت موجودات الشرك 

أي ال ميكن للشريك تسديد ديون الشركة بأمواله اخلاصة ، 2تضامين التزاماملالية إال يف حالة وجود 
أو كان األمر متعلقا بتصفية شركة  ،أثناء تصفية الشركة التجارية إال إذا تعلق األمر بشركة تضامن

ها مسؤولون شخصيا عن ديون توصية بسيطة أو توصية باألسهم فيكون الشركاء املتضامنني في
  .الشركة

لعل ما يؤكد بقاء ذمة الشركة منفصلة عن ذمة الشريك هو عدم إمكانية إجراء املقاصة  
يقم ، فلم ت الشركة عن الوفاء بالديونبني الشريك والغري حتى يف فرتة التصفية عندما تعجز موجودا

ألن وجود الشركة يف حالة تصفية ال يؤدي ملزج ذمة  إلمكانية اجراء هذه املقاصةباإلشارة  املشرع
   الشريك.الشركة بذمة 

جاء يف قرار صادر عن حمكمة النقض الفرنسية املنع املطلق إلجراء أي مقاصة بني الشريك 
أكدت احملكمة يف قرارها أنه ال ميكن إجراء املقاصة بني دين على والغري أثناء تصفية الشركة، و

   .3ن واحد للشركة ذاهتاإال إذا كان الغري دائنا ومدينا يف آ ،الشركة ودين يف ذمة الغري للشركة
صراحة لوقف الدعاوى الفردية بعد شهر التصفية  باإلشارة املشرع يقم إىل جانب ذلك مل

التصفية عن نظام اإلفالس، الذي يظهر من  الختالفمثلما فعل بالنسبة إلفالس الشركة وهذا يرجع 

                                                           
  .427هاني دويدار، المرجع السابق، ص   1
كما يمكن مطالبة الشريك بدفع المبالغ الالزمة أثناء التصفية إذا كان الشريك ال يزال مدينا بجزء من حصته في   2

  تعهد.رأس مال الشركة في حالة ال
3 Cass.com .19 février 1973.n 71-100.74, D 1974. « Thémis des grands arrêts » 
op, cit, p 39. 



الفصل الثاني-الباب الثاني  
 
 

 
449 

 

بينما يكون الوكيل املتصرف القضائي ممثال ملصاحل  ،الذي ميثل الشركة للمصفيخالل املركز القانوني 
 وعند ثبوت الشركة حتت التصفية على سداد ديوهنا، اض قدرةالفرتكما قد يرجع ذلك  ،الدائنني

يؤكد الطابع الفردي للتصفية مقارنة مع التنفيذ  اإلفالس ممامباشرة إلجراءات العكس ميكن إخضاعها 
رغم أن وقف الدعاوي إجراء مهم حلماية حقوق الدائنني ألنه حيقق  ،اجلماعي يف نظام اإلفالس

توقفها وحيافظ على موجودات الشركة إال أنه مل ، كما أنه يسهل عملية التصفية و مينع 1نهماملساواة بي
يرد ضمن األحكام املنظمة للتصفية، فلم يرد أي منع للدائنني من رفع دعاوى والقيام مبتابعات فردية 

أنه من  رغم أن القيام برفع دعاوى ال يؤدي دائما لتنفيذها وتسديد حقوق رافع الدعوى إال ،للمدين
  .2الدائنني ألنه يضر بسري التصفية شأن أن يضعف حقوق باقي

، رة ضد الشركة أثناء فرتة التصفيةكما ال يوجد أي إشارة لوقف تنفيذ األحكام الصاد  
أو القيام بدعاوى جديدة إال بعد احلصول على  ،اريةمبتابعة الدعاوى اجلان يقوم  صفىللم وال جيوز

   .إذن من الشركاء أو بقرار قضائي
لكنها ترفع على ممثل  ،مل مينع املشرع الدائنني من مقاضاة الشركة ورفع الدعاوى أثناء التصفية

فال ميكن أن ترفع على الشركة أو الشركاء بعد دخول الشركة مرحلة التصفية  ،املصفيالشركة أي 
   متثيلها وإدارة شؤوهنا. املصفي وتويل

أن  الشركة يف طور التصفية على حيث أكدت احملكمة العليا حق الغري يف رفع دعوى على
   .3الصفة القانونية يف متثيل الشركةالذي يصبح له  للمصفي الدعوى توجه

من القانون التجاري أن شهر بيانات التصفية جيب أن يقع يف أجل شهر  767يتضح من املادة 
املشرع هذه املهلة قصرية نوعا ونظرا ألمهية هذا اإلجراء يف إعالم الغري جعل  ،املصفيمن يوم تعيني 

وحدود  ،، وذلك من أجل اإلسراع يف إعالم الدائنني حبل الشركة وسبب حلها وأمساء املصفنيما

                                                           
1 Y. Chartier, op, cit, p 240 

  . 254، ص 1988، مطبعة حسان مصر،1حسن المصري، القانون التجاري والعقود التجارية واإلفالس، ط  2
ترفع الدعوى في حالة شركة منحلة على  على ان  2002-03-04بتاريخ  حيث اكدت الغرفة التجارية والبحرية3

   .176، ص 2010-2مجلة المحكمة العليا، العدد  ،المصفي وليس على الشركة 
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فة إلعالم الغري باملكان الذي توجه إليه املراسالت واملكان اخلاص بكل الوثائق صالحياهتم إضا
   .لوثائق اخلاصة بتصفية الشركة هبااملتعلقة بالتصفية، إىل جانب احملكمة اليت يتم إيداع العقود وا

أن يقوم حتت مسؤوليته بإجراءات النشر الواقعة على ب املصفي التزامكما أكد املشرع على  
إىل جانب تأكيد املشرع  ،من القانون التجاري 768املمثلني القانونيني للشركة وهذا ما جاء يف املادة 

على ضرورة اإلعالن عن التصفية يف اجلريدة املختصة باإلعالنات القانونية للوالية اليت يوجد هبا مقر 
   .شرة الرمسية لإلعالنات القانونيةإضافة لنشر التصفية يف الن ،الشركة

بالقيام بأعمال  التزامهإىل جانب  املصفي التزاماتباإلعالن عن التصفية من أهم  االلتزاميعترب 
الوكيل،  التزام املصفيحقوق الشركة للمحافظة على أمواهلا حيث يتحمل  استيفاءوأعمال ، حتفظية

فعليه أن يبذل العناية الالزمة للمحافظة على مصاحل الشركة دون جتاوز صالحياته املقررة له قانونا 
املشرع مسؤوال جتاه الشركة وجتاه الغري عن  اعتربهو كما يلتزم بأداء مهامه حبرص شديد  ،اتفاقاأو 

   .1ائه املرتكبة أثناء مباشرة مهامهأخط
هبا على الغري الذي  االحتجاجال ميكن فحالة غياب اإلعالن عن تصفية الشركة اما يف 

كما يكون موضوع إشهار قانوني كل  ،متارس نشاطها العادي قبل حلها باعتبارهايتعامل مع الشركة 
 انتهاءإال بعد  املصفي التزامات ، وال تنتهي مهام و2رات القضائية اليت تتضمن التصفيةاألحكام والقرا

فيحل حمل  ،مواصلة العملية نظرا لعجز الشركة عن تسديد ديوهنا استحالةأو بعد  ،ملية التصفيةع
مبجرد احلكم باإلفالس ألن هذا احلكم  املصفيإجراءات التصفية إجراءات اإلفالس وتنتهي مهام 
   .حلقوق والدعاوى املتعلقة بالشركةمينح للوكيل املتصرف القضائي سلطة مباشرة كل ا

حيث مسح املشرع حسب  ،االنفصالأو  االندماجعملييت  جراءعملية التصفية عند إ تتوقف
 الحتفاظحتى يف حالة التصفية، ويرجع ذلك  االنفصالللشركة التجارية أن تقوم بالدمج أو  744املادة 

على أن تبدأ الشركة إجراءات  ،الشركة التجارية بشخصيتها املعنوية لغاية قفل عملية التصفية
  .على الشركاءالشروع يف عملية قسمة ما تبقى من أموال الشركة  واالنفصال قبل دماجاالن

                                                           
  من ق.ت. 776المادة   1
  المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية. 08-04من القانون رقم  12المادة  2
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واالنفصال  لالندماجيف هذه احلالة ال تنتهي عملية التصفية إال بعد ظهور اآلثار القانونية  
أن  إىل ونشري هنا ،هما كانت طبيعة الشروط االتفاقيةم حيددها القانونبالطريقة اليت  وحصوهلما

   .1هي اليت تكون غالبا حتت التصفية الشركة املندجمة
كما يسأل عن كل ضرر  ،جتاه الشركة عند إساءته تدبري شؤوهنا أثناء التصفية املصفييسأل 

يلحقه بالشركاء والغري بسبب أخطائه فمركزه القانوني يقرتب من مركز الوكيل، فيجب عليه احملافظة 
 األخطاء اليتالن تلك شركة واحلرص على عدم التقليص من ذمتها املالية أو إتالفها، على أموال ال

جرم املشرع الكثري من األفعال اليت يقوم حيث  ،ملسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية  يرتكبها تعرضه
مسؤوليته أمام الشركة  ،تعتربوكيال عن الشركة املصفي باعتبار إضرارا بالشركة والغري و املصفيهبا 

، فان وجود الشركة التجارية يف مرحلة التصفية جتاه الغري فهي مسؤولية تقصريية مسؤولية عقدية أما
   .2ال يعين عدم مسؤولية املصفي عن خطئه الشخصي جتاه الشركة وجتاه الغري

دور وعند ص ،جتاه الشركة عند جتاوزه حلدود سلطاته للمصفىتقوم املسؤولية العقدية 
 ،3 اخلطأ والضرر الذي أصاب الشركةوقيام العالقة السببية بني ،للشركة اضرر يرتبمن قبله  أخط

بني جتاوزه حلدود سلطاته والضرر  االرتباطعند تعيينه يسهل إثبات  املصفيوإن حتديد سلطات 
ومنح له حق املطالبة بالتعويض  ،الذي نتج عن ذلك التجاوز، كما كفل املشرع محاية الغري حسن النية

ال تكون هذه املسؤولية ناجتة عن  و ،اء كان مقصودا أو غري مقصودعن كل عمل غري مشروع سو
  .4التزام عقدي

جتاه عمال الشركة  املصفي ليسأ كما، ضرر الذي حلق بالغريكل مسؤوال عن  املصفييكون  
مما يرتب عليه عدم  ،عند عدم وفائه بدين ألحدهم خاصة عندما يكون الدين حاال وملزما للشركة

                                                           
1 Le Lamy des sociétés commerciales, op, cit, p 817. 

يكون المصفي وكيال بالمعنى القانوني الصحيح خاصة في شركات األشخاص فتكون مسؤوليته عقدية، بينما ال   2
  تكون مسؤوليته عقدية في شركات األموال حتى لو تم تعيينه باألغلبية من قبل الجمعية العامة.

ن أخطاء وإهمال أثناء حصر حقوق الشركة والمحافظة على يسأل المصفي تجاه الشركة عن كل األعمال المرتكبة م 3
  أموالها.

من ق.ت " يكون المصفي مسؤوال تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الحاصلة عن األخطاء  776تنص المادة  4
  التي ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه ".
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جتاه الدائنني أصحاب السندات  املصفيكما يسأل  ،ميعاد استحقاقهاحصول العامل على حقوقه يف 
عمال التصفية على املسامهني بتوزيع مبلغ من املال الناتج عن أ املصفيعند قيام  ،يف شركة املسامهة

ية التقصريية جتاه مسؤولمرتبا للإذ يعترب ذلك خطأ  ،بتسديد ديون أصحاب السندات دون قيامه
   .1أصحاب السندات

هناك حاالت يستغرق فيها تعيني لكن  ،يتوىل املصفي كل السلطات يف الشركة حتت التصفية
الشركة يرتب  احناللن الودون مدير ،وقتا فتدخل الشركة يف مرحلة التصفية دون مصف  املصفي

حمتفظا ببعض  املصفيالشركة وتعيني ذلك يبقى املدير يف الفرتة ما بني حل لسلطات املدير،  انتهاء
 فيكون للغري أن يرفع دعوى على ،وللقيام باألعمال الضرورية لطاته ملواجهة احلاالت املستعجلةس

كل الشركة يف مواجهة املديرين، ويكون هؤالء ممثلني للشركة متثيال صحيحا نظرا ألهنم يتولون القيام ب
اإلجراءات الضرورية للمحافظة على أموال الشركة ومباشرة األعمال اليت  اختاذب يقومون و ،األعمال

بل حل الشركة فعليهم إمتامه يف عمل من أعمال اإلدارة ومل يتم ق بالبدءال حتتمل التأجيل، وإذا قاموا 
 .2أو على األقل القيام باحلد األدنى الذي يؤمن  مصاحل الشركة

غري انه ال ميكن للمسري ان يقرر مسألة وجود الدين من عدمه حتى ولو تعلق االمر حبماية 
الغري عند تدخل املسري الفعلي يف إدارة الشركة، حيث مل تعرتف حمكمة النقض الفرنسية للمسري 

   .3لفعلي بسلطة تقرير صحة إجراءات حصر ديون الشركة يف طور التصفيةا
كما ال تعارض بني وجود الشركة التجارية يف حالة التصفية ومسألة قيام املسؤولية املدنية 

   .4لكل من مسري الشركة والشريك يف حالة ارتكاهبم خلطئ شخصي

                                                           
  .285، ص 2010ة، دار الكتب القانونية، مصر مروان بدري اإلبراهيم، تصفية شركات المساهمة، دراسة مقارن  1
  .134عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص   2

3 Cass. Com., 6 oct, . rev. Mensuelle, droit de sociétés, Lexisnexis, jurisclasseur- 
janvier 2010,p 36. 
4 Cass.com., 20 novembre, 2007, n 06-16.933,F-D , Delareux c/ cne de saint- 
champ-chatonod : Juris-Data n 2007-041596, rev mensuelle droit des societes, 
Lexisnexis, jurisclasseur- janvier 2008, p 29. 
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مسح املشرع أن يتم تعيني مصفي أو عدة مصفني لتويل مهمة تصفية الشركة وألزمهم املشرع 
بتقديم تقرير مشرتك عند تعددهم، رغم أنه مسح هلم بالعمل املنفرد حيث جيوز هلم ممارسة مهام 

وعليه فإن مسؤوليتهم تكون  ،1إعداد تقرير مشرتك التزامومع ذلك يقع عليهم  ،انفرادالتصفية على 
للخطأ  ارتكابهإال إذا متكن أحدهم من إثبات عدم مسؤوليته وعدم  ،مسؤولية مشرتكة وتضامنية

بأن يعني شخص  يللمصفمل يسمح املشرع و  ،طأ ألحدهم أو جتزئته فيما بينهوعندها ميكن نسبة اخل
  .ينوبه أو يساعده يف أعمال التصفية عموما

الدائنني هو التقليص من موجودات الشركة، مما ه املصفي بإن الضرر الذي ميكن أن يلحق 
أو  ،ببيع ممتلكات الشركة بثمن أقل من قيمتها احلقيقية املصفي يعرض حقوق الدائنني للخطر فقد يقوم

ال كما قد يقوم بإمهال حقوق الشركة لدى الغري أو إمه ،القيام بدفع دين غري حال أو غري ثابت
   .2املطالبة بإفالس مدين الشركة

فلم يعترب املشرع الشركة مسؤولة عن  املصفيفيما يتعلق مبسؤولية الشركة عن أعمال أما 
فمركزه يتطابق تقريبا مع مركز املدير  ،للشركة خالل تلك الفرتة ممثالباعتباره جتاه الغري  املصفيأعمال 

الشركة  احتفاظرغم هذا مل يتطرق املشرع لتقرير هذه املسؤولية خاصة يف ظل  ،يف الشركة
   .الية املستقلة خالل فرتة التصفيةبشخصيتها املعنوية وذمتها امل

حتى ولو قام بتجاوز  املصفييلزم الشركة بتصرفات  الذي املصري املشرعملوقف نشري هنا 
حسن نية الغري وعدم علمه هبذا  واشرتط املشرع، مبوجب القانون سلطاته املمنوحة له حدود

وكيال عنها جتاه الغري  باعتباره املصفياملشرع املصري الشركة مسؤولة عن أخطاء  فاعتربالتجاوز، 
وال جتاه الشركة عن كل مسؤ املصفيفيبقى  املصفيوأما يف العالقة بني الشركة  ،حسن النية
   .3التجاوزات

                                                           
  من ق.ت. 784المادة   1

2F. Pérochon, op, cit, p 430. 
، 2015لسنة  17القانون رقم ، المعدل ب1981لسنة  159من قانون الشركات المصري رقم  147تنص المادة   3

:" تلزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفي باسمها إذا كان مما تقتضي 2015مارس  12بتاريخ  11ج.ر عدد
أعمال التصفية، ولو تجاوز القيود الواردة على سلطة المصفي أو استعمل المصفي توقيع الشركة لحسابه الخاص إال 

  .."إذا كان من تعاقد مع المصفي سيئ النية
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فرض عقوبات جزائية حيث جرم إخالل ليتدخل املشرع اىل جانب املسؤولية املدنية للمصفي 
ملصاحل الدائنني، حيث تدخل املشرع يف أول  ابواجباته خاصة التصرفات اليت تشكل هتديد املصفي

وجرم إمهاله لنشر قرار تعيينه يف أجل شهر من التعيني وذلك يف نشرة  املصفيمرحلة بعد تعيني 
  .1ويف الوالية اليت يوجد هبا اإلعالنات القانونية

تقرير عن  بإعداد عمدا يف الستة أشهر اليت تلي تعيينه املصفي كما جرم املشرع عدم قيام 
هذا اإلجراء  خاصة ان  ،2الوضعية املالية للشركة وطلب الرخص الالزمة إلهناء عمليات التصفية 

من أجل  ،للشركاءوالذي خيضع مبوجبه لرقابة اجلمعية العامة  املصفيأهم الواجبات اليت يقوم هبا ميثل 
على الوضعية املالية العامة للشركة وكل ما يطرأ عليها من تغيريات، فتعترب هذه الرقابة  اطالعهم

ظرا ن ،ندون املمارسات اليت من شأهنا إضعاف هذا الضماحلقوق الدائنني نظرا ألهنا حتول  اضمان
بقدر اإلمكان إىل الوفاء  املصفي، فيسعى االنتهاء الشركة يف حالة التصفية تكون على وشك الن 
   .3اليت متثل الضمان العام للدائننيميكن حتقيقه إال باحملافظة على أمواهلا  وهو ما ال التزاماهتابكل 

إليداع األموال املخصصة للدائنني والشركاء يف البنك باسم  املصفي كما جرم املشرع إمهال
يوما من يوم قرار توزيع األموال املخصصة للتوزيع، وجرم املشرع يف املرحلة  15الشركة يف أجل 

إعداد تقرير مكتوب يتضمن عمليات التصفية اجلرد  املصفيالسنة املالية إمهال  باختتاماملرتبطة 
  . 4السنة املالية اختتامأشهر اليت تلي  03واألرباح واخلسائر يف أجل  االستغاللوحساب 

هذا ما دفع املشرع  ،لدائننيااته ومهامه ال يكفي لضمان محاية بواجب املصفي التزامإن ضمان 
حيث محى املشرع الدائنني من  ،يف أموال الشركة تصرفهوعند عماله عند أدائه ألشفافية الب إللزامه
على مصاحل الدائنني فيقع  وخطورته املصفيألموال الشركة نظرا لطبيعة عمل  املصفي استعمالسوء 

                                                           
  1 المادة 438 من القانون التجاري.

دج أو بإحدى 200.000دج إلى 20.000الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من عقوبة رتب المشرع   2
في حالة عدم نشر االمر المتضمن تصفية الشركة إضافة لحالة عدم من ق.ت  838بمقتضى المادة  هاتين العقوبتين

  . الوضعية المالية للشركة في الستة أشهر التي تلي تعيينه قيام المصفي باعداد تقريق عن
3 B. Lamet, c, Bannel , Droit des sociétés civiles et commerciales, 3éme éd, 
èconomica, France 1994, p 147. 

  من ق.ت. 6و2فقرة  839المادة   4
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أموال الشركة  باستعمالأموال الشركة، فكثري ما يقوم املصفون  استعمالعليه واجب النزاهة عند 
   مما يشكل خطورة كبرية على أصحاب احلقوق. استعماهلاوكأهنا أمواهلم اخلاصة فيسيئون 

من القانون  840أموال الشركة أثناء تصفيتها يف املادة  استعمالنص املشرع على جرمية سوء 
أمواهلا املنقولة  استعمالوذلك عن طريق سوء  ،التجاري وجرم كل تصرف خمالف ملصاحل الشركة
جرمية نصب أو خيانة أمانة أو تزوير  ارتكابأو  ،والعقارية، كأن يقوم بتحميل الشركة ديون صورية

عرض تقارير بيحة يف دفاتر الشركة ، أو قيامه أو يقوم بإثبات وقائع غري صح ،يف حسابات الشركة
ذلك أن ، 1على بيانات كاذبة  باالعتمادقرارات  ال ختادوبيانات كاذبة للجمعية العامة مما يدفعها 

هي  2من القانون التجاري 840 املادة ليت جاءت يفا "الشركة ائتمانأموال او  استعمالعبارة " 
كما يشمل سوء االستعمال تصرفات كثرية  ،أو خيانة أمانة اختالسعبارة مطلقة تشمل كل نصب أو 

   تلحق ضرر مبصاحل الشركة والغري.
أو  ،أمواهلا ألغراض شخصية باستعمالالبد أن يرتتب عن هذه األعمال ضرر للشركة كما 

   .3ة أو غري مباشرة عن طريق شخص آخربقصد تفضيل شركة لتحقيق مصلحة مباشر
عبارة "  استعملحيث  4من القانون التجاري 840 املادة أشار املشرع للقصد اجلنائي يف

 املصفييعين أن يكون  ،وهو يعلم بذلك" وهذا يدل على القصد اجلنائي العام ووجود العنصر العمدي
ضررا إذ ال يكفي اخلطأ يف  هلا وحيدث ،لذي يقوم به خمالف ملصلحة الشركةالعمل اعلى علم بأن 

   الفعل. ارتكابالتصرف لقيام هذه اجلرمية فيجب توفر سوء النية يف 
إن إثبات العلم يستدل عليه من طبيعة العمل أو مدى خطورة اخلسارة اليت تتعرض هلا 
الشركة، وباإلضافة للقصد اجلنائي العام البد من توفر القصد اجلنائي اخلاص الذي يتحقق يف سوء 

أموال الشركة ألهداف شخصية أو بغرض تفضيل دائن على دائن آخر ، فيجب أن يكون  استعمال
                                                           

  .286مروان بدري، المرجع السابق، ص   1
في فقرتها الثانية:" استعمال أموال أو ائتمان الشركة التي تجري تصفيتها وهو يعلم أنه  من ق.ت 840تنص المادة   2

  مخالف لمصالح الشركة تلبية ألغراض شخصية أو لتفصيل شركة أخرى أو مؤسسة له فيها مصالح".
3 D. vidal, op, cit, p 171. 

تي تجري تصفيتها وهو يعلم أنه مخالف لمصالح من ق.ت :" .. استعمال أموال ائتمان الشركة ال 840تنص المادة   4
  الشركة ..".
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الشخصي، حيث وسع املشرع مفهوم  االنتفاعار بأموال الشركة ومصاحل الغري بغرض هذا اإلضر
وجعلها إما مباشرة من قبل الشركة أو غري مباشرة من قبل أحد دائنيها  يللمصفاملصلحة الشخصية 

وهو شرط مهم نظرا أنه يؤكد هدف املشرع يف منع كل  ،عند تفضيل شركة على شركة أخرى
   .ألموال الشركة لتصرفات اليت تسيءا

إال إذا تبني أن قصده من وراء هذه األعمال هو إحداث خلل بأموال  املصفي ال ميكن معاقبة
ويعاقب املشرع بالسجن من سنة إىل ، ا بالضمان العام املخول لدائنيهاالشركة إضرارا هبا وإضرار

 املصفيألف دينار جزائري أو بإحدى هاتني العقوبتني  200دج إىل  20000 سنوات وبغرامة من 05
    الذي يقوم هبذه التصرفات.

سب ثقتهم ودفعهم للتعامل لكيهدف املشرع حلماية أموال الدائنني اثناء تصفية الشركة كما 
لذلك قرر املشرع هذه  ،1خماطرمن له مرحلة تصفية الشركة بعد حلها مع الشركة التجارية ملا حتم

القيام بقدر املستطاع  املصفيوعلى  ،واليت كانت الغاية منها احملافظة على أموال الشركة العقوبات
وديوهنا دعما حلماية الدائنني من بداية عملية التصفية  بالتزاماهتاودون اإلضرار بأموال الشركة بالوفاء 

  .2أعماهلا وهنايتها اختتاملغاية 
  

مل يفرض املشرع تسوية مجاعية حلقوق الدائنني مثلما هو الشأن يف اإلفالس، وعليه فيكفي أن 
حينها تسديد الدائنني كل حبسب أجل دينه،  املصفي فيقوم  ،دائن بإثبات دينه وحلول أجلهيتقدم ال

وما نالحظه هو سكوت املشرع عن تنظيم كيفية تسديد هذه احلقوق، كما مل يضع املشرع أي حكم 
، وتكون اخلطورة هائناثأخيص ترتيب أولوية احلقوق فقد تكون الشركة مدينة قبل مرحلة التصفية أو 

 ،ل أين يكون للدائنني رأمسال الشركة الضمان الوحيدعلى الدائنني أكرب إذا تعلق األمر بشركة أموا
                                                           

1B. lamet, c. Bannel, op, cit, p 149. 
من ق.ت:" لم يستدع عمدا الشركاء في نهاية التصفية ألجل البث في الحساب النهائي وعلى  838تنص المادة   2

إجراء إدارته وإخالء ذمته من توكيله وإثبات اختتام التصفية ولم يضع حساباته بكتابة المحكمة ولم يطلب من القضاء 
  المصادقة عليها ".
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شخصيا  الرجوع على الشركاء املتضامننيفيها ميكن للدائنني اليت على عكس شركات األشخاص 
.من أجل احلصول على حقوقهم

باجلرد وبعد بدايته مباشرة مهامه يكون قد أصبح مطلعا على الوضعية  ياملصفبعد قيام 
، من أجل ذلك ألزم املشرع املصفي ن دفع الديون إال من خاللاملالية للشركة فحماية للدائنني ال ميك

وذلك من أجل أن  ،1تعيينه حتت طائلة عقوبات جزائية بأن يقوم باإلعالن عن األمر املتضمن املصفي
الوضعية ئين الشركة بإثبات ديوهنم وتقديم الوثائق الضرورية حلماية مصاحلهم وهبدف إعالمهم بيتقدم دا

.املالية احلقيقية للشركة
جتدر اإلشارة أن تصفية الشركة التجارية ال تعين بالضرورة معاناة الشركة وعجزها عن 

ن إجراءات التصفية ال متيز بني الشركة العاجزة والشركة املليئة، لكن نشاطها ال استغاللمواصلة 
يون فتظهر هنا مسألة تنظيم الد ،تسديد ديوهناغري كافية ل الشركةأموال  املشكلة تثور عندما تكون

اليت و املصفيأمام الوضعية املالية املتدهورة للشركة، وتثور مسألة طريقة التوزيع اليت جيب أن يتبعها 
  .تضمن املساواة بني الدائنني

 ،يزداد األمر صعوبة أمام صمت املشرع عن حتديد الكيفية الواجب إتباعها يف قضاء الديون 
مال الشركة عدم كفاية  عند خاصة ،فالسمثلما هو الشأن يف حالة اإل فلم يبني املشرع طريقة التوزيع

تدخل املشرع بفرض إجراءات التنفيذ اجلماعي ووقف الدعاوى الفردية مثلما فعل  يف ظل غياب
، فكان ال بد من توضيح كيفية ممثال للدائنني املصفيحيث مل يعترب املشرع  ،بالنسبة إلفالس الشركة

ثر تصفية الشركة التجارية على اول)، واالشارة ألتسديد ديون الشركة التجارية حتت التصفية (فرع 
(فرع ثاني). املتعاقدين مع الشركة التجارية

  
 

 
                                                           

  من ق.ت. 838المادة   1
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 الفرع األول: تسديد ديون الشركة التجارية حتت التصفية.
 فياملصال يرتتب عن دخول الشركة يف حالة التصفية سقوط ألجل الديون لذلك يتوجب على 

الشركة  انقضاءويستوي يف ذلك الديون اليت نشأت قبل  ،ال يدفع إال الديون املستحقة احلالة األداء أ
فيجب  ،، فال جيوز لدائين الشركة الذين مل حتل بعد آجال ديوهنم املطالبة بالوفاء الفوريثنائهاأ او

 االعتبارباألخذ بعني  االلتزام املصفيمن أجل ذلك يقع على عاتق  ،حلول أجل الدين انتظارعليهم 
  .إلجياد املبالغ الالزمة لسدادها التدابري الالزمة اختاذ الديون اليت مل حيل أجلها بعد و

 ،بعد استحقاقهابديون مل حيل ميعاد  هلم على الدائنني الوفاء املصفيكما ال ميكن أن يفرض  
، و إذا كان حينها أن يقوم بالوفاء الفوري املصفيإال إذا كان الوفاء حيقق مصلحة للشركة فيستطيع 

 ،على الدائن قبل حلول أجله إال إذا قبل هذا األخري املصفييف الوفاء مصلحة للدائن فال يفرضه 
نظرا ملا قد يعرضه الوفاء الفوري  ،جلميع الدائنني دون تفضيل ألحدهمبالوفاء  املصفيعلى أن يقوم 

   .1بقيةالنني من أخطار على لبعض الدائ
بالوفاء للدائنني قبل حلول األجل ميكن وقوعه دون احلصول على موافقة  املصفيإن قيام 

ضر مبصلحة كل من إطالة ملدة التصفية مما ي االستحقاقحلول أجل  انتظارعندما يكون يف  ،الدائنني
ولدائين الشركة يف كل األحوال وطبقا للقواعد العامة احلق يف احملافظة  ،والدائنني الشركة والشركاء

على أموال الشركة، وإن تعرض أموال الشركة ألي خطر يؤدي لإلنقاص من الضمان العام املقرر لسداد 
مينح للدائنني احلق يف رفع دعاوى على  أو أي عمل يؤدي لزيادة ديوهنا وإنقاص حقوق الدائنني ،الديون
خاصة الشركاء املسؤولون بصفة شخصية  ،وعلى الشركة وحتى الشركاء أثناء التصفية ،فياملص

اليت يرفعها  ، فتكون الدعاوى2 عن ديون خاصة الشركاء املسؤولون بصفة شخصية عن ديون الشركة
  .3أو دعوى عدم نفاد التصرفتقصريية أو دعاوى غري مباشرة  او عقدية الغري على املصفي دعاوى

                                                           
1 G. Hanoun et bosvieux, op, cit, p 25. 

  .370مروان بدري إبراهيم، المرجع السابق، ص   2
  من ق.م.  191دعوى عدم نفاذ التصرف فتنص عليها المادة من ق.م، اما  189لمباشرة المادة الدعوى غير ا  3
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األصل أن مجيع أموال املدين ضامنة للوفاء بالديون وأن مجيع الدائنني متساوين يف الضمان  
نت الشركة ثم الديون غري احلالة فيكون التسديد تلقائيا طاملا كا ،بالوفاء بالديون احلالة املصفيفيقوم 

   .قادرة على سداد ديوهنا
تأجيلها سواء كان أجل الدين مل حيل بعد بالنسبة للديون غري حالة فإهنا مهما كان سبب اما 

أو كان الدين حمل نزاع قضائي فإن أصحاب هذه الديون يتعرضون خلطر عدم سداد ديوهنم املؤجلة، 
 املصفيفإنه يتعذر على  ،وأمام سكوت املشرع عن وضع حد أقصى للمدة اليت تتم فيها التصفية

اء مفيد للشركة ألن يسرع إهناء إجراءات قرار تسديد الديون غري حالة فهو من جهة إجر اختاذ
لكن يصطدم هذا اإلجراء  ،للدائنني أصحاب الديون غري احلالة االتصفية، ومن جهة أخرى يعد ضمان

يف إجراءات  باالستمرارملزم  املصفيمما يفيد أن  ،هبذا اإلجراء املصفيبعدم وجود أي نص جييز قيام 
   .1 حلول أجل الديونالتصفية إىل حني

حق  املصفيملنح  كافيا يرى الفقيه "تالري" أن دخول الشركة يف مرحلة التصفية يعد سببا
قبلون هذا التسديد يسمح له بالتسديد املسبق لدائين الشركة الذين ي مما ،آجال الديون احرتامعدم 

 ،بالتصرف يف أمواهلا املصفيخاصة أن دخول الشركة يف مرحلة التصفية يعين قيام  ،2ضمانا حلقوقهم
 استحقاق اجلفيؤدي ذلك لتوقفها الكلي عن النشاط مما يؤثر سلبا على دائنيها خاصة الذين مل حيل 

   ديوهنم.
تسديد الديون احلالة وغري احلالة نظرا  ان يقررعلى املشرع أن يسقط أجل ديوهنم وفكان 

ثلما فعل املشرع م الديون أجلسقوط  هذا اخلطر يربر حيث ،يتعرض له دائين التصفيةطر الذي للخ
   .بالنسبة لإلفالس

نظرا  ،لة نظام التصفية بنظام اإلفالس ليس يف حمله يف مسألة سقوط أجل الديوناثمملكن 
سقوط أجل الديون صبغة عقابية لعجز الشركة عن الوفاء بديوهنا األمر الذي يربر عدم  الكتساب

                                                           
ضاء الديون التي لم حماية ألصحاب الديون غير الحالة ألزم المشرع المصفي بأن يقوم بطرح المبالغ الالزمة لق  1

  من ق.م. 447يحل أجلها أو الديون المتنازع فيها وهذا ما قضت به المادة 
2 Thaller, op, cit, p 454. 
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الشركة من األجل، وعلى العكس فإن الشركة يف طور التصفية يفرتض فيها قدرهتا ومالئمتها  استفادة
حيث يتأسس منح األجل على مدى الثقة اليت  ،دائنيهابالنسبة لديون الال يربر إسقاط أجل  مما

را فيكون حينها سقوط أجل الديون مرب ،يظهرها املدين للدائن فتتقلص تلك الثقة عند إفالس الشركة
   .1الة التصفيةعلى عكس ح

فإذا كان األصل العام هو  ،هذا باإلضافة لسكوت املشرع عن بيان الدائنني أصحاب األولوية
فدائين الشركة قد يكونوا دائنني عاديني ودائنني  ،مساواة مجيع الدائنني أمام الضمان العام املخول هلم

حبسب ما تقضي  فإن الطريقة املتبعة يف سداد ديون الشركة تكون بالتايلو ،أصحاب تأمينات عينية
  .2به القواعد العامة

دفع باألولوية على تعام فإهنا  امتيازاملمتازة واليت مينح املشرع ألصحاهبا حق  أما الديون 
واملبالغ املستحقة للخزينة العامة من ضرائب ورسوم  ،الديون األخرى واملتمثلة يف املصاريف القضائية

شهرا األخرية إضافة للمبالغ املستحقة لعائلة  12واملبالغ املستحقة للعمال من رواتب وأجور عن 
   .3ومن يعوله يف الستة أشهر األخريةاملدين 

فعند  ،ةكما سكت املشرع عن بيان وضعية دائين التصفية مقارنة بالدائنني السابقني للتصفي 
األعمال التجارية، كما  استغاللميكن أن يواصل  املصفيباألعمال الالزمة إلمتام عملية  املصفيقيام 

   .بغرض احملافظة على أموال الشركة أنه قد يتعاقد مع أشخاص معينني
إىل اإلقرار بأولوية دائين التصفية يف عملية تسديد الديون على غرار  "Hamel" ذهب الفقيه

نظرا ملا متثله هذه األولوية من  ،ما يتمتع به دائين التفليسة عند مواصلة نشاط الشركة بعد افالسها
 املصفيمع على القيام باألعمال الالزمة للتصفية وتوفري الثقة للمتعاملني  املصفيأمهية يف مساعدة 

   .4ء سري عملية التصفيةاأثن

                                                           
  .607، المرجع السابق، ص 2خالد السوفاني، هدم الوجود القانوني للشركة ، ج  1
  من ق.م. 907المواد   2
  من ق.م. 993و 991و 990المواد   3

4 Hamél et lagarde, op, cit, p 488. 
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 حقوق حتى، حيتوي على أية أولوية للدائينوعليه فإن نظام التصفية الذي كرسه املشرع ال
بدفع  أمواال لتصفية من ماله اخلاص ما عليه إال الرجوع مثل باقي الدائنني على  هعند قيام املصفي

الشركة ثم الشركاء كل حبسب حصته، وتبقى أحكام التصفية خالية من أية أولوية على عكس نظام 
فيكون للدائنني املرهتنني أصحاب الديون املضمونة بتامني واقع على عقار أو منقول حق  ،1اإلفالس

 املصفيحبيث يتقدمون الدائنني العاديني الذين خيضعون للمساواة والذين يقوم  ،ديوهنم استيفاءة يف أولوي
عام أو خاص، فيكونون متساوون جتاه الضمان  بامتيازبتسديد ديوهنم بعد أصحاب الديون املمتازة 
جلزئي فيحصل كل دائن للتوزيع النسيب و الوفاء ا املصفيالعام ويف حالة عدم كفاية أموال الشركة يلجأ 

مبدأ من النظام  باعتبارهعلى نسبة معينة من دينة،  فيطبق مبدأ مساواة الدائنني أمام الضمان العام 
   .2لتصفية يف الشركات التجاريةالعام خيضع له دائين ا

 ،بالوفاء اجلزئي للديون املصفي إال أنه يف حالة عدم كفاية أموال الشركة لسداد ديوهنا وقيام
مما قد يؤدي  ،هذا ال مينع الدائنني من التقدم للقضاء من أجل املطالبة بالتسديد الكامل للديونفان 
  . 3عالن إفالس الشركة أثناء تصفيتهاإىل إ

ان خضوع عملية التصفية لرتتيب الديون حبسب القواعد العامة أمر تفرضه النصوص املتعلقة  
 املادةباملشرع جاء حيث ، أي إشارة حول ترتيب الدائنني هبابتصفية الشركة التجارية اليت مل ترد 

مما يدل على  ،الذي أشار فيه لضرورة عدم اإلخالل حبقوق الدائنني 4من القانون التجاري 794
   .امة اخلاصة بتسديد حقوق الدائننيللقواعد الع املصفيضرورة رجوع 

حصول الدائنني على حقوقهم يرتتب على ذلك أنه إذا مت تقسيم األموال على الشركاء قبل 
إضافة حلقه يف مطالبة الشركاء برد  ،للمطالبة بالتعويض املصفي فإنه من حق الدائن أن يرجع على

، أما ديون الشركاء عن املصاريف اليت باعتبارهم مدينني لهالشركاء ما قبضوه ويرفع دعواه على كل 

                                                           
  .613خالد السوفاني، المرجع السابق، ص   1

2 F.pérochon , op, cit,  438-439. 
  .381مروان بدري، المرجع السابق، ص   3
من ق.ت:" يقرر المصفي إذا كان ينبغي توزيع األموال التي أصبحت قابلة للتصرف فيها أثناء  794تنص المادة   4

  ل بحقوق الدائنين" التصفية وذلك دون اإلخال
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عد تسديد مجيع حقوق فيتم الوفاء هبا ب ،ةقاموا بصرفها أثناء تصفية الشركة إلمتام عملية التصفي
  .1دائين الشركة

  
  .معهاالفرع الثاني: أثر تصفية الشركة التجارية على املتعاقدين 

ميكن أن مينح القاضي االذن للشركة التجارية لتواصل نشاطها خدمة للمصلحة العامة لكل 
نشاط  استمراريةوخاصة مصلحة الدائنني، وإن التحقق من وجود مصلحة للدائنني يف األطراف 

التصفية مرتبط أساسا بضرورة الوفاء لدائنني، لذلك فإن من  انتهاءنظرا أن  ،ركة أمر مربرالش
نظرا ملا تتطلبه مصلحة الدائنني  2املعامالتوالعقود  بعض استمراريةالضروري يف بعض احلاالت 
 ومصلحة الشخص املعنوي.

فإنه البد من تطبيق أمام سكون املشرع عن بيان مسألة تنظيم حقوق املتعاقدين مع الشركة 
فإنه إذا مت إبرامه قبل دخول  بالنسبة للعقد الفوري لعقد البيعف ،أحكام العقود الفورية والعقود املستمرة

إهناء عقد البيع وتنفيذه طاملا أن الشركة قادرة على  املصفيفيقع على  ،مرحلة التصفيةالشركة يف 
تنفيذه، وطاملا أهنا متمتعة بشخصية معنوية، أما إذا كان العقد مستمرا لكن تنتهي مدته خالل 

   .االستمراريةفيستمر تنفيذه إذا مسحت طبيعة العمل هبذه  انتهائهامرحلة التصفية قبل 
 اقرتبتأعماهلا إذا  انتهاءيستمر خالل التصفية ولغاية أما إذا كان العقد غري حمدد املدة فإنه 

 بانتهاءالشركة  التزاماتفطبقا للقواعد العامة تنقضي  ،ومل تنته مدة العقد االنتهاءأعمال التصفية من 
   .3ناشئة عن هذه العقود التزاماتالشركة بتنفيذ  استمراريةغري املمكن من  ألنه التصفية

انتهاؤه، انون التجاري ومل يرتب من الق 769أشار املشرع ألحد أهم العقود املستمرة يف املادة 
هذه املادة ال تنتهي إجيارات العقارات املستعملة لنشاط الشركة مبا فيها حمالت السكن  فبمقتضى

الشركة حمتفظة  وسبب ذلك هو بقاءالتابعة هلذه العقارات بعد دخول الشركة يف مرحلة التصفية، 

                                                           
  .561مروان بدري، المرجع السابق، ص  1

2 F. pérochon, op, cit, p 415. 
  .399مروان بدري إبراهيم، المرجع السابق، ص  3



الفصل الثاني-الباب الثاني  
 
 

 
463 

 

احلقوق  اكتساببقاء الشركة قادرة على  وذلك نتيجةاملالية،  واستمرار ذمتهابشخصيتها املعنوية 
   .االلتزاماتوحتمل 

 املصفيكما قرر املشرع توفري الضمانات الكافية يف حالة التنازل عن عقد اإلجيار من قبل  
من  االنتقاصحالة حلدود اإلجيار، ويف  الضرورة إمتام عملية التصفية، حيث يكون الضمان مناسب

امر و الغري وذلك مبوجب الضمان بسبب التنازل عنه وجب تقديم ضمانا آخر من املتنازل إليه أ
   .1قضائي مستعجل

من القانون التجاري نظرا لعدم وضوح حاالت التنازل  769جتدر اإلشارة لغموض نص املادة 
كما مل يبني املشرع مدة عقد اإلجيار، كما مل يشر ملدة الضمان واليت حددها املشرع  ،عن عقد اإلجيار

حبدود مدة عقد اإلجيار، اىل جانب عدم بيان  أسباب إهناء عقد اإلجيار، والطرف الذي يطالب 
سابقة لفرتة حل  قد ال تكون دائما متعلقة بتصفية الشركة قد تكون أسبابف فاألسباب كثرية ،بإهنائه

، كما مل يبني املشرع حدود هذا الضمان من حيث أطرافه حيث أشار لعقود الشركة وتصفيتها
   .الة اليت تكون فيها الشركة مؤجرةاإلجيار اليت تكون الشركة فيها مستأجرة ،فال يشمل هذا احلكم احل

ويقع على عاتقه واجب احملافظة  ،بعقود اإلجيار طيلة مدة التصفية املصفيحيتفظ بالتايل 
االتفاق عليه، والقيام مبا هو الزم حلماية  العقود والعمل على تنفيذها حسب مامت استمراريةعلى 

من أجل حتقيق أغراض التصفية واملتمثلة  ،احلق يف اإلجيار نظرا ألمهيته وقدرته على جذب الزبائن
  .2الديونالكايف من األموال لتسديد يف احلصول على القدر 

ينشأ هذا االمتياز بعد التنازل عن عقد و  لمؤجرل قرر املشرع الفرنسي منح امتيازيف حني  
اإلجيار وإهنائه، على أن يشمل هذا التنازل مدة السنتني املمتدتني قبل صدور احلكم بتصفية الشركة 

                                                           
من ق.ت في فقرتها الثانية:" وإن لم يعد التزام الضمان في حالة التنازل عن اإليجار مضمونا في  769تنص المادة  1

  تنازل له أو الغير ".مابداله بامر مستعجل بكل ضمان كاف يقدم من ال إليه فإنه يمكن حدود اإليجار المشار
  .402مروان البدري، المرجع السابق، ص 2
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وهذا ما قضت به  ،اإلجيارالتجارية إضافة للسنة التجارية من أجل إهناء كل ما يتعلق بتنفيذ عقد 
  .1من القانون الفرنسي 16-622املادة 

سكت املشرع عن بيان أثر تصفية الشركة  جتدر اإلشارة لعقد آخر من العقود املستمرة واليت
مدهتا إال  انتهاءلغاية  عالقة العملان تستمر  فاألصل ،على املتعاقدين فيها واملتمثل يف عقد العمل

الشركة  فانتهاء، 2للهيئة املستخدمة  القانوني ، او انتهى النشاطمستحيالإذا أصبح تنفيذ العقد 
مواصلة نشاط الشركة الذي يتوقف لكي ينتهي متاما  الستحالةوذلك  ،العمل إلهناء عقوديؤدي 

   فتكون هناك استحالة يف تنفيذ عقود العمل.
يف عملهم مدة  استمروابإهناء عقود العمل على أن حيصل العاملني الذين  املصفيحيث يقوم 

نشاطها على حقوقهم، ويكون العمال دائنني للشركة عليهم مطالبتها بكل  الستغاللمواصلة الشركة 
   .3وأجورهم قهموحق

 4دائنني عاديني بل دانني ممتازين أجور العمال ديون ممتازة حيث ال يعترب العمالاملشرع  واعترب
   .5العمل خاصة مكافأة هناية اخلدمة هذا دون اإلخالل حبقوقهم اليت يكفلها قانون

وبالتايل فإنه يف  ،أما أصحاب السندات فإهنم كأصل عام دائنني عاديني لشركة املسامهة
لسندات العادية، أما حالة التصفية تكون األولوية ألصحاب الديون املمتازة، وذلك قبل أصحاب ا

أصحاب السندات املضمونة برهن فإن األولوية بتسديدها تكون هلؤالء نظرا ملا ميتلكون من حق 
على مثن املال املرهون، وإذا تبقى فائض بعد تسديد ديوهنم فإنه خيصص للوفاء بباقي الديون، ويف 

                                                           
1 Art.L c.c.f 622-16 « Le bailleur n'est privilégié que pour les deux dernières 
années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure, si le bail est 
résilié le bailleur a en outre privilège pour l’année courante».    

على: "تنتهي  المتعلق بعالقات العمل 1990أبريل  21المؤرخ في 11-90من القانون رقم  66تنص المادة  2
قد العمل ذي المدة المحدودة، االستقالة، عالقات العمل في الحاالت التالية: البطالن او اإللغاء القانوني، انقضاء اجل ع

العزل، العجز الكامل عن العمل كما ورد تحديده في التشريع، التسريح للتقليص من عدد العمال، انهاء النشاط القانوني 
  .للهيئة المستخدمة، التقاعد الوفاة"

3 F. pérochon, op, cit, p 416. 
  من ق.م. 993المادة   4
  المتعلق بعالقات العمل.  11-90 من قانون 72المادة  5
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فإن املبلغ املسدد يعترب  ضمونةامل حالة عدم كفاية مثن املال املرهون لسداد ديون أصحاب السندات
  .  1استيفاء حقوقهمدينا عاديا يكون مبوجبه أصحاب السندات يف نفس مركز الدائنني العاديني عند 

فضل الفقيه "كوزيان" منح أولوية للديون اليت تنشأ أثناء فرتة التصفية وذلك لنشوئها بغرض 
مينع تقرير  يف القانون الفرنسيتسهيل عملية تسديد الديون وإهناء التصفية، خاصة أنه ال يوجد نص 

استمرارية هو نفس هدف  ة اثناء التصفيةنشاط الشركو أن اهلدف من استمرارية  ،هذه األفضلية
 عقود اإلجيار حلسن سري عملية التصفية، لذلك فليس هنا ما مينع القاضي من تطبيق نفس احلكم

  . 2القانوني على الدائنني الذين نشأت ديوهنم اثناء فرتة تصفية الشركة التجارية 
  

أعمال  انتهاءهتدف التصفية للوفاء بالديون وتسديد ما يف ذمة الشركة جتاه الغري، وبعد 
يع فائض تحدد الصايف من أموال الشركة فيمكن حينها أن تبدأ عملية القسمة، وهي توزيالتصفية 

األحكام التصفية على الشركاء واليت جتري طبقا لألحكام اليت يتضمنها العقد التأسيسي مع مراعاة 
فبداية عملية القسمة تفرتض كفاية أموال الشركة جتاه دائنيها،  ،3علقة بالقسمة الواردة يف القانوناملت
ة يف لكن قد يقع تعارض بني املصاحل وخاص ،يتم قسمته بني الشركاءبقاء فائض من األموال بعد و

سمة أموال الشركة يعين أن القسمة الدائن هبذه الصفة أثناء ق احتفاظإن ، فالعالقة بني الشركاء والغري
 املصفيقد جرت قبل الوفاء بالديون ويقع هذا خاصة بالنسبة للديون اآلجلة، من أجل ذلك يقع على 

   .4بإيداع مبالغ كافية ملواجهة الديون غري احلالة االلتزام

                                                           
  .373إبراهيم البدري، المرجع السابق، ص  1

2 Cozian , et viandier, op, cit, p 551. 
من ق.م: "يتم تصفية الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد فإن خال حكم خاص تتبع األحكام  443تنص المادة   3

  التالية  ".
  من ق.م. 747المادة  4
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لذلك حرص املشرع على  ،1ن اجل الوفاء الدائنني مقد تكون تلك املبالغ غري كافية مع ذلك 
من  794أن تتم تسوية كل حقوق الدائنني قبل الشروع يف عملية القسمة، وهذا ما قضت به املادة 

ألن تقرير حقهم يف األولوية حباجة حلماية  ق الغريلكنه اجراء غري كاف حلماية حقو ،القانون التجاري
يف  للغري حقأي مينح املشرع  ملو ،أكرب، فيجب أن تكون هناك إجراءات وقائية حلماية هذا احلق

 ،حق األولوية للدائنني احرتامبعملية القسمة دون  املصفيحالة قيام  يفعلى عملية القسمة  االعرتاض
   .إبطال القسمة وال االعرتاض عليهامل مينحهم املشرع حق كما 

يف الدرجة  ن كان دائنا للشركة حبصته املقدمة أثناء تأسيس الشركة فهو دائناإن الشريك و
   األخرية يسبقه الدائنني العاديني املتعاملني مع الشركة.

ان يقوم بتوزيع حقوق الشركاء أثناء التصفية فقط  "Goré"حبسب الفقيه  للمصفىميكن 
بالنسبة للشركات اليت حتتوي على شركاء متضامنني املسؤولني من غري حتديد عن ديون الشركة، ألنه 

   .2 حالة عجز الشركة عن الوفاء هباالدائنني الوفاء بديوهنم حتى يفيف هذه احلالة يضمن 
هنا تثور مشكلة عدم كفاية موجودات الشركة من أجل تسديد حقوق الدائنني وهذا قبل 

بدفع املبالغ  هؤالءم تزجوع على الشركاء فيلالشروع يف عملية القسمة على الشركاء، ما يستوجب الر
   املركز القانوني للشريك يف كل شركة. باختالفالرجوع خيتلف  والالزمة 

جند إضافة هلذه احلماية املوضوعية لدائين الشركة أثناء التصفية محاية إجرائية قررها كما 
والشركاء املصفني  املصفي واملتمثلة يف تقرير حقهم يف رفع دعاوى خمتلفة على كل من ،املشرع للدائنني

  .حقوقهمغري املصفني من أجل محاية أو 
(فرع اول)،  كفاية موجودات الشركة أثناء التصفيةلذلك كان من الضروري التطرق حلالة عدم 

   (فرع ثاني). دعاوى الغري الناشئة عن تصفية الشركة التجاريةثم اإلشارة ل
 
 

                                                           
  .432ني دويدار، المرجع السابق، ص ها  1

2 F. Goré, , La notion du capital social, op, cit, p 87. 
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  الفرع األول: عدم كفاية موجودات الشركة أثناء التصفية.
يف حالة عدم كفاية أموال الشركة لتسديد ديوهنا سواء يف مرحلة التصفية أو يف مرحلة قسمة 
 فائض التصفية على الشركاء يتم إعالن إفالس الشركة يف طور التصفية نظرا لتوقفها عن دفع ديوهنا،

اليت تؤدي األعمال قيامهم بمن املسريين القانونيني أو الفعليني يف حالة وهذا دون اإلخالل مبسؤولية كل 
حتى إن كان بإمكان  تطبيق قواعد وإجراءات اإلفالس ، وهذا يعين1لتوقف الشركة عن الدفع

إقفال التصفية يف  الشركاء قفل التصفية وفقا ملصلحتهم قبل الوفاء بديون الشركة جتاه الغري، إال أن
   .2ادة فتحها من جديدهذه احلالة ال حيتج به يف مواجهة الغري الذي يستطيع املطالبة بإع

من حق دائين الشركة خالل مدة التصفية ضمان حقوقهم نتيجة لبقاء الشخصية املعنوية 
الشركاء الشخصيني، لكنهم يفقدون هذه األولوية مبجرد ويكون هلم حق أولوية على دائين  ،للشركة
 جعلت اليت 776عمال باملادة  املصفي، ومحاية هلذا احلق ميكنهم مقاضاة 3عملية القسمة  انتهاء

مسؤوال جتاه الغري عن كل عمل خمالف لألحكام املنظمة للتصفية، وعن كل خطأ يرتكب  املصفي
  أثناء ممارسته مهامه.

بل خيضع  ،كما أشرنا سابقا فإن تسديد حقوق الدائنني ال خيضع إلجراءات التصفية اجلماعية
على وضع تقييم عام جلميع خصوم وأصول الشركة  املصفيلذلك يعمل  ،للمطالبات الفردية لكل دائن

 املصفيوالقيام جبرد دقيق ملمتلكاهتا، وذلك قبل الشروع يف تسديد ديون الشركة جتاه الغري، فيقوم 
اء بذلك بغرض الدخول مباشرة يف اإلجراءات اخلاصة باإلفالس إذا ثبت له عجز الشركة عن الوف

   .4مبا عليها من حقوق جتاه الغري
بالتوزيع يقوم بالوفاء بديون الغري من الدائنني كل حبسب رتبته، وعند تساوي  املصفي عند قيام
أن يسدد  للمصفىعدم كفاية أموال التصفية لسداد مجيع الديون ميكن  حينها وتبني الدائنني يف الرتبة

                                                           
1F. Lemennier, op,cit , p 330   

  .69، المرجع السابق، ص قانون التجاري والفرنسيالتنظيمات االتفاقية للشركات التجارية في البوجالل مفتاح،   2
، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة 1، ط 1القانون التجاري ميشال جرمان، ج روبل، المطول في  –ريبير   3

  .145، ص 2008 الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان
4 D.Vidal, op, cit, p 169. 
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حالة عدم  الديون كل حبسب نسبة دينه، لكن هذا ال مينع الدائن من املطالبة بكامل دينه ويفمجيع 
  .1سيب يتم اإلعالن عن إفالس الشركةنإمكان القيام بتوزيع 

كما أنه يف حالة عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بالديون املستحقة يرجع الدائنني على أموال 
أن يطالب كل شريك بأن يقدم  املصفيالشركاء فيما تبقى هلم من حقوق مل تسدد، وعليه جيب على 

وخيتلف الرجوع على الشركاء باختالف شكل  ،بديون الشركة حصته وكل ما هو ملزم به للوفاء
  .ة واملركز القانوني للشركاء فيهاالشركة التجاري
لشركاء املتضامنني يف شركة التضامن أو التوصية البسيطة خمالفة قاعدة التضامن ل ال ميكن

اليت تلزمهم بكل ديون الشركة، وذلك يف مجيع أمواهلم نظرا ألن قاعدة تضامنهم تتعلق بالنظام العام، 
، حيث يرتتب على رد دخول الشركة يف مرحلة التصفيةمسؤوليتهم مبجفال ميكن خمالفتها بتحديد 

املسؤولية املطلقة للشركاء أن يكون لدائين الشركة ضمان إضايف يتمثل يف ذمم الشركاء الشخصية، 
فتصبح هذه املسؤولية شبيهة  ،وذلك زيادة على ضماهنم العام على ذمة الشركة كشخص معنوي

  .2للدائن كضمان من أجل الوفاء حبقوقه بالتأمينات الشخصية املخولة
وتزداد أمهية هذا الضمان عند عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بديوهنا فيكون للدائنني احلق 

، األوىل تضامن هلذه املسؤولية التضامنية صورتان انو ،على أموال الشريك املتضامنيف طلب التنفيذ 
واليت يكون مبوجبها للدائن احلق يف املطالبة أي  ،الشركة والشركاء والثانية تضامن الشركاء فيما بينهم

أو مطالبة مجيع الشركاء، وعند وفاء أحدهم ميكنه الرجوع على  من الشركاء بالوفاء الكامل الدين
  .3باقي الشركاء كل حبسب نصيب دينه

أما التضامن القائم بني الشركة والشركاء فيكون مبوجبه للدائن أن يتقدم بدينه للشركة أو يقوم 
يكون له اخليار نظرا لبقاء الشركة حمتفظة بشخصيتها املعنوية أثناء بالرجوع على الشركاء، حيث 

التصفية، لكن يف حالة عجزها عن الوفاء بديوهنا فإن هذا يدفع الدائن للحصول على حقه من 

                                                           
  .105محمد حميدي، المرجع السابق، ص  1

2 M.Jeantin,  Droit des sociétés , op, cit, p 394. 
  .446المرجع السابق، ص هاني محمد دويدار،   3
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نظرا لقيام املشرع بإضافة أموال الشركاء للضمان العام للدائنني خاصة دوي املسؤولية غري ، الشريك
ودون اإلخالل مبسؤولية كل من الشريك ، 1الذمة املالية للشركةالعام على  ضماناحملدودة إضافة لل

يف عنوان  امسهوالشريك الذي قدم حصته بعمل يف حالة إدراج  ،يف شركة التوصية البسيطة املوصي
، حيث يصبح حينها ملزما جتاه الغري حسن امسهللغري رغم منعه من إظهار  امسهالشركة وظهور 

كما لو كان شريكا متضامنا إضافة للمسؤولية التضامنية  الشروطو بنفس  ،الشروطالنية بنفس 
   .2يف عنوان الشركة امسهللشريك املوصي الذي يظهر 

للشركة  انضمامهأما الشريك اجلديد يف الشركة فإنه ال يسأل إال عن الديون الناشئة بعد تاريخ 
إما إذا  ،صفة الشريك اكتسابه، وال يكون مسؤوال إال من يوم النضمامهوال يسأل عن الديون السابقة 

فيحق ،ال يكون نافذا جتاه الغري إال إذا مت إشهاره  االنسحابشريك من الشركة فإن هذا  انسحب
الشريك الرجوع عليه يف حالة ختلف إشهار  انسحابلدائين الشركة الذين نشأت حقوقهم بعد 

إىل  استحقاقهويكفي نشوء الدين قبل االنسحاب حتى ولو تأخر االنسحاب ولو كانوا على علم به، 
   .3انسحاب الشريك من الشركةما بعد 

عجز هذه األخرية عن تسدد  وعليه فمسؤولية الشركاء عن تصفية الشركة ال تقوم إال بعد
ويكون للدائنني ضمانا إضافيا خاصا إضافة لذمة الشركة واملتمثل يف ذمم الشركاء ذوي ، الديون

، وال ني الشخصيني للشركاءنلضمان الدائيف هذا ا محهمازإن  الشخصية واملطلقة حتى واملسؤولية 
نظام من الا قاعدة نية أثناء فرتة التصفية نظرا ألهنميكن للشريك أن يتخلص من هذه املسؤولية التضام

يستبعدها جتاه الغري ، وهذا على عكس االتفاق يف العقد األساسي بني  اتفاقالعام ال حيتج بأي 
م حمدودة أو أحدهم جتاه بعضهم فتظل مسؤوليته ،التخفيف من مسؤولية الشركاءالشركاء على 

   .4فيما بينهم حسب االتفاق

                                                           
  .40إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، شركة التضامن، المرجع السابق، ص  1
  من ق.ت. 2مكرر  563المادة  2
  .301أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص  3
  .98محمد فريد العريني، الشركات التجارية،  المرجع السابق، ص  4
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أثناء تصفية الشركة التجارية يف حدود قيمة حصته  شركات األموال مسؤواليبقى الشريك يف 
 فال ميكن ،إذ ال يسأل إال جزئيا عن الديون على عكس الشركاء يف شركات األشخاص ،املقدمة
أو املساهم يف شركة املسامهة على  ،أن جيرب الشريك يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة للمصفى

بدفع باقي قيمة املسامهات اليت مل تدفع للشركة  املصفيدفع أكثر من قيمة حصصهم، لكن يطالبهم 
   .1سمة غري القانونية ألموال الشركةبرد األموال اليت مت احلصول عليها نتيجة للق يطالبهم أو

ال توفر املسؤولية احملدودة للشركاء احلماية الالزمة للدائنني بعد حل الشركة وخضوعها 
لشركات األشخاص، خاصة أن رجوع الدائنني يف شركات األموال للتصفية كما هو الشأن بالنسبة 

حيث يقوم الدائن بالرجوع أوال على  ،يعرضهم لدفع مصاريف كثرية نظرا لكثرة الدعاوى واختالفها
كما يلزم الدائن بإثبات رجوعه على الشركة وأهنا  ،أخرى على املسامهنيالشركة، ثم يرفع دعوى 

فيكون من حقه حينئذ الرجوع على الشركاء واملسامهني، ويقوم  ،نعجزت عن الوفاء حبقوق الدائ
الشريك املليء لكي حيصل الدائن على حقه كامال إذا تعلق األمر بشريك متضامن  باختيارالدائن 

   .2زم إال حبسب ما قدمه كحصة للشركةأما  املساهم يف شركات األموال فال يلت
لطريقة اليت يتم من خالهلا توزيع لالقانون التجاري توجد أي إشارة يف اجلدير بالذكر أنه ال 
من اجل  للمصفىوذلك بسبب قيام املشرع مبنح السلطات الواسعة  ،خصوم الشركة على الشركاء

القيام باألعمال الالزمة لتصفية أموال الشركة، وخوله أن يقوم مبا هو ضروري للمحافظة على حقوق 
   من القانون التجاري. 794املادة  عليه تنصهذا ما  ،الدائنني

يكون من حق دائين الشركة الذين مل حتل أجل ديوهنم بعد املطالبة بالتسديد الفوري أمام 
وذلك عند إثباهتم أن عمليات التصفية  ،القضاء، رغم أن تصفية الشركة ال تسقط اجل ديوهنم

مانات تأمينات عينية سوف تنقص من الضمانات املخولة هلم للوفاء بديوهنم، سواء كانت تلك الض
   .3لضمان العام ككل وموجودات الشركةأو عبارة عن ا

                                                           
1 Le Lamy des sociétés commercial, op, cit, p 817. 
2 F. Kramer, op, cit, p 172. 
3 Le Lamy des sociétés commerciales, op, cit, p 818. 
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أما الدائنني الشخصيني للشركاء فإهنم يتعرضون ملزامحة دائين الشركاء املتضامنني إضافة 
، ورغم ذلك بإمكاهنم التدخل يف عملية التصفية عن طريق رفع دعوى حلماية امتيازبأي لعدم متتعهم 

مدينهم، ولكن بتوفر شرط املصلحة وذلك  باسمأموال مدينهم الشريك، كما هلم أن يرفعوا دعوى 
   .1لية التوزيع وقسمة أموال الشركةمحاية ملوجودات الشركة ومحاية لعم

كما قد يكون أحد الشركاء دائنا للشركة فقد ينفق مصاريف ملصلحة الشركة فيحق له  
 املصفيفيقوم  ،اسرتدادهامالية للشركة فيحق له  ايسرتدها، أو يكون قد أقرض مبالغ ناعندئذ 

كذلك الشأن بالنسبة ، 2بالوفاء للشريك هبذه املبالغ شأنه يف ذلك شأن أي دائن عادي للشركة 
  .عملية التصفية فيكون مثل أي دائنالذي يقوم باإلنفاق من ماله اخلاص على  املصفيللشريك 
مسبق بني الشركاء لتويل  اتفاقالشريك الذي يعني حبسب  املصفيلكن جيب التمييز هنا بني  

الشريك  املصفيغري الشريك والذي ال يكون إال ممثال للشركة، ألن رجوع  املصفيوبني  ،مهام التصفية
غري الشريك، وهذا يف حالة  املصفييف حالة وجود مسؤولية تضامنية خيتلف عن رجوع  خاصة

الشريك على باقي الشركاء بعد أن  املصفيعدم كفاية أموال الشركة لتسديد ديوهنا، حيث يرجع 
غري الشريك فإنه يرجع على  املصفييتحمل عبئ التسديد وقسمة قيمة الدين على كل الشركاء، أما 

   .3ني كل حبسب حصته املقدمةكما يرجع على الشركاء غري املتضامن، الشركاء املتضامنني
الدائن يقوم بإجراء مقاصة بعد ان يقدم  من اجل تسهيل إمتام عملية التصفية أن للمصفىميكن 

، نظرا 4مدين هلالشركة وهو يف نفس الوقت طلب وتتحقق هذه العملية يف حالة وجود دائن ل
للسلطات القانونية الواسعة اليت مينحها له املشرع خاصة يف حالة عدم تقييد سلطاته مبوجب العقد 

فيكون حينها له احلق يف القيام جبميع األعمال اليت من شأهنا الوصول لتسوية مرضية  ،األساسي
تتم أعمال تصفية الشركة التجارية  مسح املشرع ان حيث، 5األشخاص الذين هلم عالقة بالشركةجلميع 

                                                           
1 F.Lemenier ,op, cit, p 330. 

  .137عبد الحميد الشوارب، المرجع السابق، ص  2
  .596خالد السوفاني، المرجع السابق، ص  3

4 Le Lamy des sociétés commerciales, op,cit, p 817. 
  .211إبراهيم البدري، المرجع السابق، ص  5
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وقسمة أمواهلا بالطريقة املتفق عليها يف العقد، ويف حالة غياب االتفاق يتم إتباع األحكام القانونية 
  .من القانون املدني 443املادة ما تنص عليه وهذا  ،ومهامه املصفياملنظمة لعمل 

 
  التجارية.ناشئة عن تصفية الشركة الفرع الثاني: دعاوى الغري ال

 النقضاءدعاوى الغري بعد تصفية الشركة ال تقام إال يف مواجهة الشركاء أو املصفني نظرا 
شخصيتها املعنوية، لذلك فال ميكن للدائنني إال الرجوع برفع دعوى مباشرة ضد  تهاءوانالشركة 

يف حالة عدم كفاية أموال الشركة  او ،الشركاء يف حالة حدوث توزيع غري قانوني ملوجودات الشركة
  .ارتكابه ألخطاء أثناء أداء مهامهيف حالة  املصفيأو ضد  من اجل تسديد الديون،

إذا تعلقت الدعوى مبساهم يف شركة املسامهة أو شريك يف شركة ذات مسؤولية حمدودة 
الشركة،  ألموالالقانونية غري  قسمةالتكون هذه الدعوى حمدودة بنطاق ما حصل عليه الشريك عند 

  .1شركة التضامن والتوصية البسيطة وميكن أن متتد الدعوى إىل كل أموال الشريك املتضامن يف
جتاه املسامهني وجتاه الغري  املصفيإضافة لدعوى املسؤولية التقصريية واليت يسأل من خالهلا 

 املصفييام الدائن بالتقدم إلثبات دينه، أو يف حالة ق ان يقوممن اجل  يف حالة عدم نشر قرار التصفية
بإمهال أموال وموجودات الشركة إضرارا بالضمان العام، أو قيامه بتوزيع غري قانوني دون مراعاة 

ن عن كل خطأ يرتكبه سواء كا املصفي أو القانونية اليت ختضع هلا التصفية، ويسأل االتفاقيةلألحكام 
  .2يسريا أو جسيما سبب ضررا للغري

أهم ومن بني  ،باإلضافة لذلك ميكن للغري أن يرفع دعوى يف سبيل احملافظة على الضمان العام
، عند اثبات الدائن أن العقد الذي أبرمته الشركة من شأنه اإلضرار 3الدعاوى الدعوى البولصيةهذه 

، فحماية حلقوقه بإمكانه رفع وتدليس وسوء نية الشركة املدينة مبصلحته، وأنه ضرر ناتج عن غش
دعوى عدم نفاذ تصرفات الشركة املنحلة اليت تقوم بتصرفات بغرض اإلنقاص من الضمان العام للدائنني 

                                                           
  .273أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص  1
  .285إبراهيم بدري، المرجع السابق، ص  2
من ق.م " لكل دائن حل دينه وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في  191المادة  3

  حقه أذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته".
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الن  ،هنايتها وخضوعها للحل والتصفية، لكن جيب أن اثبات سوء نية الشركة والشركاء اقرتابعند 
  .العقود ال يكون إال ممثال لشركة لتلك عند تنفيذه املصفي

أموال الشركة  استعمالالذي يقوم بإساءة  املصفيكما ميكن للدائن أن يرفع دعوى صورية ضد 
أمساء ومهية من أجل احلصول على أموال الشركة  استعمالأو  ،باللجوء للصورية بإبرام عقود ومهية

يف هذه احلالة للجزاء  املصفي، كما خيضع 1الصورية بكل طرق ووسائل اإلثبات فيكون للدائن إثبات
  .من القانون التجاري 840ه املادة ب هذا ما تقضياجلنائي 

م خاص بالنسبة للدعاوى املرفوعة يف حالة خضوع الشركة للتصفية نص املشرع على حك
يتمثل هذا احلكم يف التقادم اخلمسي، فخروجا عن القواعد العامة قرر املشرع عدم خضوع بعض 

لى الشركات التجارية حيث يسري هذا احلكم ع ،الطويل املقرر يف القواعد العامةالدعاوى للتقادم 
من القانون التجاري بتقادم الدعاوى ضد الشركاء غري املصفني أو  777، قضت املادة دون املدنية

  .مخس سنوات من نشر احنالل الشركة ذوي حقوقهم بعد مرور ورثتهم أو
يتضح لنا من هذا النص أنه يسقط حق الدائنني يف رفع دعوى ختص أعمال التصفية بعد 

يستفيد من هذا التقادم اخلمسي إال الشركاء، وورثتهم أو ذوي حقوقهم،  أالمخس سنوات على مرور 
من أجل  االتفاقلشركاء غري املصفني الذين مل يعينوا مبوجب كما أن الشركاء املعنيني هبذا التقادم هم ا

القيام بأعمال التصفية، كما مل يستثن املشرع أي شريك يف الشركة التجارية فيستفيد من هذا احلكم 
الشركاء املتضامنني أو املوصني أو املسامهني، حيث ورد النص بصيغة عامة مل مييز بني شريك وآخر 

  .2من تطبيق هذا احلكمصفني ويستثنى الشركاء امل
إىل خارج هذه احلاالت فال يطبق إال  االستثنائيال ميكن أن ميتد هذا التقادم بسبب طابعه 

وميكن أن يربر هذا اخلروج عن  املصفي بالنسبة حلالة تصفية شركة جتارية، كما ال خيص إال شريك
بديون الشركة ووضعها املايل، من هنا  اطالعايكون أكثر  املصفيالعامة للتقادم أن الشريك  القواعد

                                                           
 ديوان المطبوعات الجامعية، ،2االلتزام، ج  المدني، أحكامخليل احمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون  1

  .147، ص 1990الجزائر، 
  
  .81عباس مصطفى المصري "تنظيم الشركات التجارية " المرجع السابق ص  2



الفصل الثاني-الباب الثاني  
 
 

 
474 

 

غري أن هذا ال يربر قسوة معاملة الشريك  املصفيال ميكن أن يتشابه وضعه بوضع الشريك غري 
  .املصفي

من خالل  املصفي  التفرقة بني صفة الشريك وصفة ألمهية "Ripert" الفقيه اشار لذلك
ففي حالة مالحقة الشريك كمصف فإن التقادم جيب أن  ،املالحقة ورفع الدعوىأثناء  آثار التفرقة

خيضع للقواعد العامة، اما يف حالة مالحقته بصفته شريك يف هذه احلالة يتمسك هذا األخري 
ومن أجل تطبيق هذه القاعدة جيب أن يتم شهر الشركة املنتهية بالطرق ، 1بالتقادم اخلمسي باالحتجاج
فال  ،حينها تعترب الشركة الزالت قائمة ألنهيث ال ميكن للتقادم أن يسري دون إشهار القانونية، ح

كما يبدأ سريان هذا التقادم بالنسبة  سك جتاه الدائنني هبذا التقادم،يستطيع الشركاء حينها التم
  .شريك املنسحب من يوم شهر انسحابهلل

أما إذا نشأ الدين أو حل ميعاد استحقاقه بعد حل الشركة فيبدأ التقادم من تاريخ حل 
   .2الشركة وتصفيتها فال ميكن أن يتقادم قبل وجوده

قرر هذا التقادم اخلمسي محاية للشركاء من املطالبات املتأخرة للدائنني، لكن ال ميتد نطاق 
التقادم خالل  بقطع، وميكن للدائن ان يقوم لة خضوع الشركة إلفالس أو تسوية قضائيةهذا التقادم حلا

  .3مدة اخلمس سنوات
قرر املشرع هذا التقادم اخلمسي محاية للشركاء من رجوع الدائنني بعد قفل التصفية خاصة 

أو إفالسه  ،بسبب وفاة أحد الشركاء االنقضاءكات األشخاص، وإذا كان املتضامنني يف شرالشركاء 
إجراءات الشهر  اختاذأو صدر حكم حبل الشركة فإن التقادم ال يسري إال من تاريخ  ،أو احلجر عليه

بالطرق القانونية، وجتدر اإلشارة هنا أن شركة احملاصة ال ينطبق عليها هذا احلكم نظرا ألهنا غري 
صية معنوية فإهنا مستمرة ال يعرف تاريخ حلها، ويعترب كل من تعامل مع أحد الشركاء متمتعة بشخ

                                                           
  .147يبير روبلو، المرجع السابق، ص ر 1
  .278أحمد محمد محرز، المرجع السابق ص  2

3 F.lemenier, op, cit, p 330. 
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يف شركة احملاصة  فيها كأنه تعامل مع تاجر فرد فيخضع التقادم بالنسبة لدعاوى الغري ضد الشركاء
  ، كما ال ختضع له الشركة الفعلية.1للقواعد العامة

أما فيما خيص الدعاوى اخلاضعة هلذا التقادم هي تلك الدعاوى اليت يرفعها دائنو الشركة 
يقيمها الدائنني اليت  تلك هذه الدعاوىمن ، م أو خلفهم اخلاص يف احلقوقعلى الشركاء أو ورثته

نشأت أثناء حياة الشركة، أما الدعاوى الناشئة  الديون اليتو ،ملطالبة الشركاء بديون الشركة املنقضية
التصفية، وال يسري  انتهاءتاريخ عن التصفية أو القسمة فال يسري التقادم اخلمسي بشأهنا إال من 

على الدعاوى املقامة للمطالبة بتقديم الشركاء حلصصهم أو ملطالبتهم برد ما حصلوا عليه من أرباح 
   .2إذا ال عالقة هلا بأعمال التصفيةصورية 

التصفية ضد الشركاء بسبب نفقات  املصفيكما يستثنى من التقادم اخلمسي دعاوى 
   .ودعاوى الشركاء ضد بعضهم

لكن ال يسري التقادم اخلمسي على دعاوى دائن الشركة على الشركة نفسها كشخص معنوي، 
اما يف الشركة ، 3بوصفه مصفيا املصفيوال يسري على الدعاوى اليت يرفعها الغري على الشريك 
   .الباطلة يبدأ سريان هذا التقادم من يوم نشر حكم اإلبطال

وى ضد املسريين سواء كانوا شركاء أو غري شركاء ختضع هلذا التقادم اخلمسي الدعا ال كما
   .4م بوصفهم مسريين ال بوصفهم مصفنيحيث يتم الرجوع عليه

وينقطع جتاه  ،زالقضائية وينقطع بالتنبيه وباحلجالدعوى رفع كن للدائن أن يقطع التقادم بمي
سبب  انتهاءمجيع الشركاء املتضامنني يف حالة انقطاعه جتاه أحدهم ويسري التقادم اجلديد من وقت 

 .وعموما خيضع انقطاع التقادم للقواعد العامة، 5االنقطاع
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املتعامل مع الشركات التجارية حتتل مكانة مهمة يف القانون نظرية محاية الغري أصبحت 

و املبادئ القانونية اليت تساهم يف استقرار  هلا املشرع العديد من االحكام التجاري، حيث كرس
جهة، واليت تدعم الثقة يف معامالت الشركة مع حميطها  ناملعامالت التجارية للشركة التجارية م

ك نظرا للدور الذي يؤديه الغري يف تطوير و ازدهار الشركة وتشجيع اخلارجي من جهة أخرى، وذل
املتعاملني لالستثمار يف هذا القطاع االقتصادي املهم، لذلك جاءت هذه الدراسة كمحاولة متواضعة 

املتعامل مع الشركات  تسلط الضوء على وسائل احلماية الشكلية واملوضوعية اليت اوالها املشرع للغري
  .التجارية
املشرع خبطوات مهمة جعل من خالهلا الغري يتدخل يف حياة الشركة ونشاطها وذلك قد قام ل

 .ختفيفا آلثار اعتباره عضوا خارجيا ال علم له مبا جيري داخل الشركة
عن طريق  الذي اهتم به املشرع نظام االشهار القانونيلل من خالل هذه الدراسة تطرقنا

نالحظ احتواء هذا االلتزام الذي ختضع  واستطعنا انالنشرة الرمسية لإلعالنات القانونية،  إحداث
 ،يقوم هبا أشخاص معينونوالتزامات إجراءات من النظام العام  له الشركة التجارية على قواعد و

يانات وب تلفة تقوم به يف زمن ومكان معنيحيث يقع عبئ اإلعالم واإلشهار القانوني على أطراف خم
فللشهر القانوني أصول عامة جاء هبا املشرع، ومراحل مير هبا فنجد اإلشهار أثناء تأسيس  ،معينة

  الكثري من التغيريات.الشركة خيتلف عن اإلشهار بعد قيامها بنشاطها ، الذي قد يطرأ عليه 
نظام االشهار القانوني يعاني من نقص الوسائل وامليكانزمات اليت تسهل تطبيق  ذلك بقيومع 

عملية النشر بطريقة قانونية تسمح بإيصال املعلومات القانونية واملالية املتعلقة بالشركة التجارية للغري 
كما انه ال  الذي يفرتض علمه هبا، الن جمرد قيام الشركة بااللتزام باإلعالم ال يضمن وصول املعلومة،

 يضمن صحة هذه املعلومات املوجهة للغري االمر الذي حيد من فعالية النظام االشهاري.   
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الوجود الفعلي للشركة التجارية مبشاكل تطبيق البطالن عليها، لذلك اعتربت نظرية ارتبط 
رها قائمة اأو حتى يف إجراءات إشه ،الشركة الفعلية كل شركة جتارية تقرر بطالهنا لعيب يف نشأهتا

وهلا كياهنا ووجودها الفعلي، وأن بطالهنا ال يكون إال بالنسبة للمستقبل احرتاما للغري  يف املاضي
 للشركة الفعلية اال جند تعريفرغم اننا  الذي تعامل معها على أساس وجودها القانوني الذي ظهر له

 من خالل النصوص القانونيةنا اتضح للكن  الوطين على غرار الكثري من التشريعات، من طرف املشرع
 او تلك الشركة يف نشأهتا،أهنا تلك الشركة اليت ال تتمتع بالشخصية املعنوية نظرا لوجود عيب 

تضم جمموعة من األشخاص يتصرفون  ومع ذلك اليت حتتوي على خلل يف شروط صحتها، التجارية
  .م وجتاه الغريبصفتهم شركاء فيما بينه

قانونية من اجل محاية الغري ال يعين بلوغ النصوص هدفها اليت قررت  تبين املشرع ألنظمةلكن 
من أجله، فان جمرد االعرتاف بالوجود الفعلي للشركة التجارية ال يكفي لنجاح هذه احلماية بالنسبة 
للغري، خاصة يف ظل تنوع أسباب بطالن الشركة الذي أدى ل تنوع مفهومها وكذا صورها، فظهرت 

ة املشاهبة هلا، مما جعل حصر جمال تطبيقها امر يف غاية الصعوبة، لذلك أصبح من الكثري من األنظم
الضروري وضع نظام قانوني خاص بالشركة الفعلية خاصة امام كثرة عدد الشركات الفعلية وانتشارها 

  يف واقع احلياة العملية.
مانا كافيا حلقوق أن تبين املشرع لنظرية التسيري الفعلي ال ميثل ض الحظناويف نفس السياق 

تصرفات املسريين بعد صدور احلكم الذي يقضي بإفالس  يفجمال التسيري الفعلي حيث حصر الغري، 
الشركة أو تسويتها القضائية، كأن التسيري الفعلي الذي اعرتف به املشرع ال يتعلق إال حبالة اإلفالس 

أخرى متنوعة وكثرية ممكن أن تصدر من والتسوية القضائية، وال يتسع جمال هذه املسؤولية لتصرفات 
  تدخل يف إدارة الشركة التجارية.الشخص امل

 منفردة للتسيري الفعليبصورة اىل جانب التضييق من صوره حيث مل يعرتف املشرع اال  
تصرفات كثرية ومتنوعة قد جتعل الشخص املتدخل واملتمثلة يف التسيري الظاهر، ومل يتطرق املشرع ل

، مما جعل النصوص التشريعية احلالية ال تتماشى مع ما توصلت اليه كة مسريا فعليايف إدارة الشر
التشريعات األخرى يف جمال التسيري الفعلي، وخاصة أنه ذلك النقص يف النصوص التشريعية قد يؤدي 
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نظرية التسيري الفعلي االمر الذي حيد من فعالية النصوص اليت قررت   الستبعاد القاضي لتطبيق 
  .ري املتعامل مع الشركات التجاريةف محاية الغهبد

مثيل تمام الكبري الذي اواله املشرع لتما استطعنا أن نلمسه من خالل هذه الدراسة االه
الشركة التجارية جتاه الغري، وذلك عن طريق توفري نصوص حتدد سلطات املسري وتوسع من جمال 

حيث   على الغري كقاعدة عدم االحتجاج األمهية،ه النصوص أحكام يف غاية مسؤوليته، وتناولت هذ
االحتجاج على فمنع  ،تقييد من آثار صالحيات املسريينلمن اجل ا قاعدة ال اوجد املشرع هذه

االحتجاج على الغري بتجاوز  كما منعالغري بالتحديد االتفاقي لسلطات املسريين يف القانون األساسي، 
  .لتخلص من التزاماهتم جتاه الغرياملسريين ل وضوع الشركة والذي حيتج بهملاملسري 

بعد التطور الذي شهدته عالقة املسري بالشركة التجارية، وبعد السلطات الواسعة اليت  
ورغم  ،تقرير مسؤولية املسري حتى يف حالة حتديد سلطاتهظهرت ضرورة  املسري يتمتع هبا، أصبح

اليت تقضي بعدم خروج الوكيل عن عامة القواعد الحكام الوكالة يف أل مناقضا ان هذا احلكم يعترب
 أصبحمهية اليت األاال ان حدود وكالته، وعدم مسؤوليته عن التصرفات اخلارجة عن عقد الوكالة، 

عن املفهوم العقدي لعالقة املسري املشرع لى خت أدت اىل الغري حيتلها بالنسبة عالقات الشركة اخلارجية
  باره جهاز من أجهزهتا.يتجه حنو اعتجعلته بالشركة و

 يتجاوز مل الشركات التجارية تسيريان نظام حرص املشرع على إجياد هذه األنظمة اال رغم 
الكالسيكي لعقد الوكالة االمر الذي أثر سلبا على حقوق الغري، لذلك فال بد من ختفيف  اإلطار بعد

اآلثار القانونية للعقد باملفهوم التقليدي خاصة أمام التطور الذي أصاب العالقة الشركة مبسريها واليت 
  .أصبحت تتجاوز عقد الوكالة

مفهوم الضمان العام للدائنني  ان تغري وجدنا التجاريةنظام محاية رأمسال الشركة بعد تطرقنا ل
رغم املزايا اليت حيققها مبدأ ثبات  ادى لتغري دور راس املال يف الشركة التجارية، التجاريةيف الشركة 

راس مال الشركة بالنسبة حلقوق الغري اال ان موجودات الشركة تعترب اهم ضمان حلقوق الغري بعد ان 
لشركة وعنصر إلثبات نية االشرتاك، ومل يعد ميثل ضمانا للغري راس املال جمرد ركن لقيام ا أصبح

  خاصة بعد ختلي املشرع عن حتديد احلد األدنى له يف معظم الشركات التجارية.
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 واملعنية باالندماج  الشركاتومصاحل  الغري حتقيق التوازن بني مصلحة حرص املشرع على
ضرار به لإل اوتنظيم احلقوق دعما ملصاحل الغري ومنع ،تقرير بعض اإلجراءات عن طريق االنفصال 

من خالل منحه حق معارضة عملييت االندماج و االنفصال، ومنحه حق رفع دعوى للمحافظة على 
 جانب توفري فإىلومت تشديد التزاماهتا  ،حقوقه، كما جعل املشرع الشركات املعنية مسؤولة جتاه الغري

  .يف حاالت معينةتضامنية تقرير مسؤوليتها المت الضمانات 
اليت تتم عن طريق عملييت ي جمال إعادة هيكلة الشركات التجارية  عندما توقفنا عند

، حيث مل يوضح املشرع الطريقة القانونية لنقل رأس عاني من نقائصت وجدناها االندماج واالنفصال
، رغم ما متثله عملية نقل رأس املال من خطورة بالنسبة للضمان العام املخول العمليتنياملال يف كلتا 

للغري، خاصة عند انفصال الشركة التجارية، كما مل يبني املشرع مصري املتعاقدين مع الشركات يف كلتا 
املعارضة مثلما فعل بالنسبة مينحهم املشرع حق محلة السندات حيث مل اىل جانب اغفال العمليتني، 

   لباقي الدائنني.
أي هدف  مكاسب تنمويةهو حتقيق  هذا الرتكيز االقتصادي من الرئيسي اهلدف ان

أمهها التجمع ذو املنفعة وهو نفس الغرض الذي تسعى له باقي التكتالت االقتصادية  ،هيكلي
التجمع وطريقة تأسيسه  فوجدنا ان املشرع قد حدد أهداف االقتصادية وجممع الشركات التجارية،

على أن تتبع نفس  ،وسريه واليت تتميز من حيث التأسيس باجتماع شخصني معنويني على األقل
 .إجراءات التسجيل يف السجل التجاري والشهر القانوني

فال خيتلف التجمع يف تأسيسه وسريه عن باقي الشركات التجارية، فمن حيث تسيريه ميكن 
ثر أو شخص معنوي ويسأل املسري عن كل تصرفاته اليت تتجاوز أن يعني شخص طبيعي أو أك

موضوع التجمع على أن يلتزم هذا األخري بكل تصرفات املسري اليت تدخل يف موضوع الشركة، كما 
  .ال حيتج بتحديد السلطات جتاه الغري

 عضاء، فرتب املشرع املسؤولية التضامنية ألبدون رأس مال التجمع ميكن أن يؤسسري أنه غ
  واليت تعترب اهم ضمان قانوني بالنسبة للغري. التجمع
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عند معاجلة جممع الشركات التجارية وجود غموض يف تعريفه والذي  استطعنا ان نلمسكما 
يرجع لصعوبة التوفيق بني احلقيقة االقتصادية للمجمع القائمة على الوحدة االقتصادية، واملبدأ القانوني 

اليه املشرع دون أشار القائم على أساس االستقاللية القانونية للشركات املكونة للمجمع، وهذا ما 
الشركات املكونة للمجمع لرقابة الشركة  إلخضاعجانب اشارته  للمجمع، اىلعريف إعطاء ت

  القابضة. 
ان عدم انتشار ظاهرة التكتالت االقتصادية انعكست على النصوص القانونية فلم يتبنى 
املشرع هذه الظاهرة اال من خالل نصوص قانونية حمدودة جدا رغم الدور االقتصادي املهم الذي 

التكتالت يف الوقت احلايل، فنظم املشرع جممع الشركات التجارية ضمن نصوص قانونية  تؤديه هذه
 رغم ان الغري ،قليلة يف القانون التجاري و القانون اجلبائي مما جعل فكرة محاية الغري شبه منعدمة

تابعة لى الشركات المن اهم األطراف اليت تتضرر من السيطرة اليت متارسها الشركة القابضة ع يعترب
داخل الذمة املالية للشركة االم مع الذمم املالية للشركات الوليدة، خاصة يف ظل عدم واليت تؤدي لت

  متتع جممع الشركات بشخصية معنوية.
تعترب املسؤولية التضامنية والشخصية ضمانات قانونية من النظام العام، وهي اهم الضمانات 

هلذه  األموال مهيتها بعد اخضاع الشركاء يف شركاتوتعاظمت أ املقررة يف كل الشركات التجارية
جعل املشرع املساهم يتحمل مسؤولية تضامنية يف حاالت معينة محاية للغري، ونفس  حيث ،املسؤولية

  احلكم قرره املشرع بالنسبة للشركاء يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة.
فان  ،حتققها الشركة ذات املسؤولية احملدودةلكن بالرغم من املزايا القانونية واالقتصادية اليت 

 ،توجه املشرع حنو تبسيط إجراءاهتا من اجل ضمان استمرارية االقبال عليها جعله يهمل محاية الغري
  خاصة عندما قام بإلغاء التزام الشركة حبد أدنى لرأس املال من اجل تأسيسها.

ية الشخصية للشريك، األمر الذي هذه املؤسسة هو إبعاد الذمة املال انشاء اهلدف منان 
يصعب حتقيقه عمليا ألن مسألة الفصل بني أموال الشركة وأموال الشريك الوحيد حيتاج لتطبيق 
اجراءات خاصة أوهلا الفصل التام بني شخصية الشريك وشخصية الشركة، وأمهها الفصل التام 

بني هذه األموال يؤدي لقيام املسؤولية والقطعي بني األموال الشخصية للشريك وأموال الشركة ألن اخللط 
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الشخصية للشريك الوحيد جتاه الدائنني يف أمواله اخلاصة كما ميكن ان يؤدي لقيام حالة صورية 
 .الشركة

ال يعين انه جنح  ذات الشخص الواحد ذات املسؤولية احملدودةمؤسسة ان تبين املشرع لل اال
يف توفري ضمانات جتعل الغري املتعامل معها يف مأمن من خماطر عدم التنفيذ على األموال الشخصية 
للشريك الوحيد، وخماطر عدم الفصل التام بني الذمة املالية للشركة والذمة املالية للشريك، فلم حيدد 

الل الشخصي ألموال الشركة خاصة يف املشرع التجاوزات اليت يرتكبها الشريك واليت تؤدي لالستغ
  يد بالتعاقد مع الشركة.ظل مساح املشرع للشريك الوح

ؤدي أحيانا لإلضرار مبصاحل ان هامش احلرية التعاقدية الذي تركه املشرع يف شركات األموال ي
دية تطبيقا ملبدأ احلرية التعاق مت السماح لشركة املسامهة بإبرام اتفاقيات مع مسريها،الغري حيث 
للمسري احلق يف ابرام خمتلف االتفاقيات من بينها اتفاقيات ضمان الشركة لتصرفات  فمنح الشرع

وسع بصورة ان ت امن شأهناال انه  مزايا للغريمن  ورغم ما حتمله هذه الضمانات، املسري جتاه الغري
خاصة عند ساعد على تعسف األغلبية املسامهة ا تخطرية من صالحيات مسري الشركة، كما اهن

  تدخلها يف تسيري شركة املسامهة.
واهم الضمانات اليت ميثل اإلفصاح املايل أهم االلتزامات اليت تقع على عاتق شركة املسامهة 

ورغم ذلك مل نعثر على حصل عليها الغري املتعامل مع الشركات التجارية خاصة شركة املسامهة، 
أكثر البيانات تأثريا يف تقييم وضع الشركة وقدرهتا على نظام قانوني يهتم باملعلومة املالية مع اهنا 

  الوفاء لدائنيها، ألهنا متثل الدليل العملي على قدرة الشركة وجناحها.
وما يضاعف من صعوبة التطبيق العملي هلذا االلتزام يف الشركة التجارية، هو تضاربه مع 

ي حيدد مفهوم السر املهين التجاري واجب احملافظة على السر املهين خاصة يف ظل غياب نص قانون
يف إطار الشركات التجارية، فلم يتناول املشرع املعلومات السرية يف جمال قانون االعمال اال بالنسبة 

ضمانا لشفافية سوق  االسهم للمعلومات االمتيازية عندما قرر املشرع احلماية اجلنائية لعملية تداول
  األوراق املالية.
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الشركة التجارية عند افالسها، وذلك بتوفريه إلجراءات التنفيذ اجلماعي، دائين دعم املشرع 
اىل جانب متديده إجراءات اإلفالس ملسريي الشركات التجارية، لكننا الحظنا يف املقابل قصور 
تدابري انقاذ الشركات التجارية من اإلفالس وانعدام احلماية الوقائية للمحافظة على وجود الشركة اثر 

لصعوبات مالية، اذ ال يوجد نصوص قانونية هتتم بالتسوية القضائية للشركات التجارية حيث تعرضها 
على استمرارية الشركة وضمان  قانونية تساعدبقي نظام التسوية القضائية حباجة آلليات و لوسائل 

  بقائها محاية هلا وللشركاء وللغري املتعامل معها.
امليكنزمات اليت جتنب الشركة احلل احف حبقوق عمل املشرع على إجياد الكثري من 

الشركاء وحقوق الغري، إضافة ملبدأ اإلبقاء على الشخصية املعنوية للشركة التجارية بعد حلها من 
اجل حصر ما هلا من أموال وما عليها من ديون، اىل جانب جهود املشرع من اجل ضمان شفافية 

  عمل املصفي.
تعاني من ثغرات مهمة خاصة تلك  الشركات التجارية صفيةلكن ومع ذلك بقيت أحكام ت 

املتعلقة مبواصلة الشركة لنشاطها اثناء عملية التصفية واليت مسح هبا املشرع بغرض اهناء نشاطات 
الشركة، فلم يبني املشرع شروط مواصلة النشاط ومدته اليت جيب ان تكون مؤقتة وهبدف اهناء 

فالس الذي كة التجارية تفتقر لقواعد حمكمة باملقارنة مع نظام اإلالنشاط، فبقيت احكام تصفية الشر
  مهمة تتعلق بوقف تنفيذ الدعاوى الفردية وسقوط أجل الديون. أحكامبيتمتع فيه الدائنني 

عمل املشرع على إرساء نظام محاية للغري املتعامل مع الشركات التجارية، من خالل نصوص 
سائل حباجة لتدخل املشرع من ت يف بلوغ هدفها، وبقيت بعض املقانونية جنحت يف الكثري من احلاال

تنظيمها والتصدي هلا جتنبا إلشكاالت تطبيق النصوص، خاصة يف ظل افتقار موضوع احلماية اجل 
  ات التجارية لالجتهاد القضائي.القانونية للغري يف الشرك

تنظيم بعض املسائل يف قانون الشركات التجارية قد يفسح اال رغم ان ختلف التشريع يف 
امام الفقه القانوني والقضاء للبحث يف حيثيات هذه املسائل القانونية، حيث يقيد التدخل التشريعي 
يف بعض األحيان التطور املستمر الذي مييز العالقات القانونية يف الشركات التجارية، مما جيعل اخضاعها 

نوني شامل صعب حتقيقه عمليا وحتى نظريا.لنظام قا
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  049..........................................  كيفية االشهار القانوني -ب

  064أمهية االلتزام باإلعالم يف محاية الغري وآثار االخالل به ......................  الفرع الثاني:

  065..........................  دور اإلشهار القانوني ملعلومات صحيحة يف محاية الغري -أ

 071............................ .. بااللتزام باإلعالم الشركة التجاريةإخالل  آثار -ب 

   079لفعلية ............................... .محاية الغري يف الشركة ا 

  081.....................................  ماهية الشركة الفعلية 

  082........................................  نشأة الشركة الفعلية الفرع األول:

  087.................................  األساس القانوني للشركة الفعلية الفرع الثاني:

  088............................................  نظرية العقد املستمر -أ



 

  089.........................................  نظرية الشخصية املعنوية -ب

  090............................................  محاية الوضع الظاهر -ج

  095...........................  متييز الشركة الفعلية عن النظم املشاهبة هلا الفرع الثالث:

  096...............................  الشركة الفعلية والشركة املنشأة بصورة فعلية -أ

  099..................................... الشركة الفعلية والشركة احملاصة -ب

  100....................................  ونظرية حتول العقدالشركة الفعلية  -ج 

  101..........................................  الشركة الفعلية والشيوع -د

  101...................................  الشركة الفعلية والشركة قيد التأسيس -ه

  104.......................... ............ الشركة الفعلية والشركة املنحلة -و

  106.............................  أسباب قيام الشركة الفعلية ونطاقها 

  107......................................  ط الشركة الفعليةشرو الفرع األول:

  107...... ............................ توفر األركان املوضوعية العامة واخلاصة -أ

  109.........................................  مباشرة الشركة لنشاطها -ب

  109............................  عدم قيام البطالن على سبب يتعلق بالنظام العام -ج

  110....................................  حاالت قيام الشركة الفعلية الفرع الثاني:

  111..................................  البطالن لعدم مراعاة الشروط الشكلية -أ

  113....... ........................... البطالن لإلخالل باألركان املوضوعية -ب

  117.....................  اآلثار املرتتبة عن الوجود الفعلي للشركة التجارية 

    118....................................  يما بينهمعالقة الشركاء ف الفرع األول:

  120...................... يف الشركة الفعلية عدم تطبيق األثر الرجعي للبطالن  الفرع الثاني:

  122..........................................  بالنسبة للشركة التجارية -أ

    123.............................................  بالنسبة للشركاء -ب

    123................................................  بالنسبة للغري -ج



 

   125............................  املسؤولية التضامنية للشركاء واملؤسسني :الفرع الثالث

   129.................. الفعلية ...................انتهاء الشركة  

  130...................  استبدال الوجود الفعلي للشركة التجارية بالوجود القانوني الفرع األول:

 131.............  قبول الشركة التجارية حتمل االلتزامات الناشئة قبل إكساهبا الشخصية املعنوية -أ

  134......................................  التسوية القانونية للشركة الفعلية -ب

  137.................................  احنالل الشركة الفعلية وتصفيتها الفرع الثاني:

   137............................................  احنالل الشركة الفعلية -أ

   140...........................................  إفالس الشركة الفعلية -ب

   141.......... لنشاطهتجارية غري اثناء مباشرة الشركة الحلماية ال الضمانات املوضوعية 

  142........................  محاية الغري عن طريق رأمسال الشركة التجارية 

  144..............................  دور رأمسال الشركة يف محاية الغري 

   144................................  محاية الغري أثناء تكوين رأس املال الفرع األول:

  150.......................... ءات القانونية اليت تضمن وجود رأمسالاإلجرا الفرع الثاني:

  158.....................................  مبدأ ثبات رأس املال 

  159............................  محاية الغري أثناء ختفيض رأس مال الشركة الفرع األول:

  159......................................... شروط ختفيض رأس املال -أ

 162.............................  حق الغري يف معارضة ختفيض رأس مال الشركة -ب

  164............................  حظر اقتطاع األرباح من رأس مال الشركة ني:الفرع الثا

 168..................... غري قانونية املقتطعة بطريقة الشركاء واملسامهني برد األرباح التزام -أ

  169...........................  املسؤولية املدنية عند خمالفة احكام توزيع األرباح -ب

   170..........................    املسؤولية اجلزائية عند خمالفة احكام توزيع األرباح -ج

  172.....................  ال الشركة التجاريةمحاية الغري أثناء اندماج وانفص 

  173.. .............. تأثري عمليت اندماج وانفصال الشركة التجارية على حقوق الغريالفرع األول: 



 

  184...............  باحلماية أثناء انفصال أو اندماج الشركة التجارية نون املعنيوالدائن الفرع الثاني:

  184............................  الشركة يف حالة االندماج أو االنفصال ودائن و ومدين -أ

  187..............................................  محلة السندات -ب

  188....................  محاية بعض املتعاقدين يف حالة انفصال واندماج الشركة التجارية -ج

  192................  انفصال واندماج الشركات التجارية احلماية اإلجرائية للغري عند الفرع الثالث:

  193................................................  معارضة الغري -أ

  194.........................................  دعوى املسؤولية العقدية -ب

  196....................................  دعوى إبطال االندماج أو االنفصال -ج

  198.........................  املسؤولية التضامنية يف حالة انفصال الشركات التجارية -د

  200.......................  محاية حقوق الغري أثناء متثيل الشركة التجارية 

  203....................  صالحيات مسريي الشركات التجارية وحقوق الغري 

  205............... عدم االحتجاج على الغري بتجاوز املسري ملوضوع الشركة التجارية الفرع األول:

  210......................  عدم االحتجاج على الغري بتحديد سلطات املسريين الفرع الثاني:

  215..............................  اإلدارة اجلماعية ومحاية حقوق الغري الفرع الثالث:

   216...............................  عدم االحتجاج على الغري مبعارضة املسريين -أ

  218...................... ةاملسؤولية التضامنية أثناء اإلدارة اجلماعية للشركة التجاري -ب

   223.................... مسؤولية الشركة التجارية عن أعمال ممثليها جتاه الغري 

  223...................  النظام القانوني ملسؤولية الشركة عن أعمال ممثلها جتاه الغري الفرع األول:

  224.................................  املركز القانوني للمسري يف الشركة التجارية -أ

  227.. ............... األساس القانوني ملسؤولية الشركة التجارية عن اعمال ممثلها جتاه الغري -ب

  229.....................  عن أعمال ممثلها التجارية شروط قيام مسؤولية الشركة الفرع الثاني:

  229....................................  ريةتعاقد املسري باسم الشركة التجا -أ

  232.............................  املسري عن عمليات التسيري عدم انفصال خطأ -ب



 

  236...........................  دور نظرية املسري الفعلي يف محاية الغري 

  237....................................  حتديد مفهوم املسري الفعلي الفرع األول:

  240.............. .................... قيام املتدخل يف اإلدارة بأعمال التسيري -أ

  243..........................  شرط استقاللية املتدخل يف تسيري الشركة التجارية -ب

  244................................ ة للمسري أو غياهباعدم انتظام الصفة القانوني -ج

  248.. .................................. جمال نظرية التسيري الفعلي الفرع الثاني:

  253..............................  قيام مسؤولية املسري الفعلي جتاه الغري الفرع الثالث:

  256...................   الشركة التجارية جتاه الغريقيام مسؤولية مسري شروط 

  257............... .. سري الشركة التجارية جتاه الغرياملدنية ملسؤولية امل حاالت قيامالفرع األول: 

  257..................................  أخطاء املسري املرتبة للمسؤولية املدنية -أ

  260............................. من طرف الغري املسؤولية املدنية مباشرة دعوى -ب

 261.........................  حاالت قيام املسؤولية اجلزائية للمسري جتاه الغري الفرع الثاني:

268..............  املتعامل مع الشركات التجاريةمظاهر احلماية القانونية للغري 

270.....  اخلصائص القانونية املميزة للشركات التجارية على محاية الغري املتعامل معهاتأثري

اخلصائص القانونية ملسؤولية الشركاء يف شركات األشخاص والشركة ذات املسؤولية احملدودة  

272....................................................  جتاه الغري

  272..................  النظام القانوني للمسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء 

   273....... التجاريةامهية املسؤولية الشخصية والتضامنية يف محاية الغري املتعامل مع الشركة الفرع األول:

  273 املسؤولية الشخصية للشريك......................................... أ

  279 املسؤولية التضامنية للشركاء........................................ ب

285.............................  املسؤولية الشخصية والتضامنيةنطاق  الفرع الثاني:

294............................  محاية الغري املتعامل مع شركة احملاصة 

  295............................ خاصية خفاء شركة احملاصة جتاه الغري  الفرع األول: 



 

299...................  مسؤولية الشركاء واملسريين جتاه الغري يف شركة احملاصة الفرع الثاني: 

304...................  خصائص محاية دائين الشركة ذات املسؤولية احملدودة 

305... دودةاالستثناءات الواردة على املسؤولية احملدودة للشريك يف الشركة ذات املسؤولية احمل الفرع األول:

أثر استقاللية الذمة املالية للشريك الوحيد عن ذمة املؤسسة ذات الشخص الواحد ذات املسؤولية  الفرع الثاني:

 313........................................... احملدودة على حقوق الغري

320........ التجارية لشركاتاخلصائص القانونية حلماية الغري يف شركات األموال وجممع ا 

322......................  ماية الغري يف شركات األموالاخلصائص القانونية حل 

323.....................................  تشديد مسؤولية املساهم الفرع األول:

  323...............................  مسؤولية املساهم يف مرحلة تأسيس الشركة -أ

  328..................................  مسؤولية املساهم عند تداول األسهم -ب 

331....................................  اتفاقيات ضمان ديون الغري الفرع الثاني:

337.................. ات األموال حق الغري يف االطالع على الوضع املايل لشرك 

338...............................  واجب اإلفصاح عن املعلومة املالية الفرع األول:

342.....................................  حدود االلتزام باإلفصاح الفرع الثاني:

  354......................  محاية الغري املتعامل مع جممع الشركات التجارية 

357................  آثار عدم االستقاللية التامة للشخصية املعنوية للشركات الوليدة الفرع األول:

  360...........................  استقاللية الشخصية القانونية للشركات التابعة ىمد -أ

  361............................  معنتائج استقاللية الشخصية املعنوية لشركات ا -ب

363........................  مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة الفرع الثاني:

  363........................  اخللط بني ذمة الشركة القابضة والذمة املالية للشركة التابعة -أ

 366...........................................  صورية الشركة التابعة -ب

 368..................................... للشركة القابضة السيطرة اإلدارية -ج

370..........................  قيام مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة -د



 

  373........... املتعامل معهاحقوق الغري وتصفيتها علىآثار انقضاء الشركة التجارية 

التجارية وأثناء اإلفالس والتسوية  عند ظهور سبب حلل الشركة ريغال محاية حقوق 

 374..................................................... القضائية

375.................  ة التجارية محاية للغرياإلبقاء على الشخصية املعنوية للشرك

  376............... يف مرحلة انقضائهااإلبقاء على الشخصية املعنوية للشركة التجارية  الفرع األول:

  376....................... دور القاضي يف احملافظة على الشركة التجارية من االنقضاء -أ

379املعنوية للشركة التجارية بعد حلها...................... مبدأ استمرارية الشخصية  -ب

   386..... جتنبا حللهااستمرارية الشخصية املعنوية للشركة التجارية بعد حتويل شكلها القانوني الفرع الثاني:

  386وشروط التحويل........................................... مفهوم  -أ

392.............................  أثناء حتويل الشركة التجاريةمحاية حقوق الغري  -ب

397....................... التسوية القضائية للشركة التجارية وحقوق الغري 

398.........................  الشركة التجارية يف تسويتها القضائيةدور دائين الفرع األول:

   398......................................  عند انعقاد الصلحدور الدائنني  -أ

   403..................................  دور الدائنني يف االعرتاض على الصلح -ب

406...........................  آثار التسوية القضائية بالنسبة لدائين الشركة الفرع الثاني:

  406.............................  ئية على حقوق الدائننيثار تطبيق التسوية القضاآ -أ

  409.............  حقوق الغري أثناء استمرارية الشركة يف نشاطها بعد احلكم بالتسوية القضائية -ب

 413.......................... محاية الغري عند إفالس الشركة التجارية 

 415.......................... أثر إفالس كل من الشركة والشركاء جتاه الغري الفرع األول:

  415........................................  الشركات اخلاضعة لإلفالس -أ

  421.............................  مسؤولية كل من الشركة والشركاء بعد اإلفالس -ب

 426............................. ركة التجارية ملسرييهاامتداد إفالس الش الفرع الثاني:

 426التجارية.....................  سؤولية املسريين عند إفالس الشركةالقانوني ملساس األ -أ



 

  430........................  حاالت قيام مسؤولية املسري عن إفالس الشركة التجارية -ب

433......................  محاية حقوق الغري أثناء تصفية الشركة التجارية 

436................  التجاريةضمانات محاية حقوق الدائنني أثناء تصفية الشركة 

436................................  احملافظة على الضمان العام للدائنني الفرع األول:

445......................  جتاه الغري املصفيشهر إجراءات التصفية ومسؤولية  الثاني:الفرع 

456.......................  أثر التصفية على حقوق دائين الشركة التجارية 

458...........................  تسديد ديون الشركة التجارية حتت التصفية الفرع األول:

462......................... هاأثر تصفية الشركة التجارية على املتعاقدين مع ع الثاني:الفر

ودعاوى الغري الناشئة عن تصفية الشركة  عدم كفاية أموال الشركة لتسديد ديوهنا 

 465..................................................... التجارية

 467............................ م كفاية موجودات الشركة أثناء التصفيةعد الفرع األول:

 472........................ دعاوى الغري الناشئة عن تصفية الشركة التجارية الفرع الثاني:

:  ...................................................476 

 


