التغييرإلالسامي للشكل القاهىوي للشركاث التجاريت في
التشريعين القطري واملغربي
مقال ميشىر بمجلت القضاء التجاري ،العدد  ،8/7خريف .2016
الذٓخىس هىسالذًً للشج
ؤظخار الخللُم اللالي بٖلُت الخِىَ بؼىجت
ملخّ بذولت ُؼش

مقدمت :
جىاو٘ اإلاششق الِؼشي الخدىٍل ؤلاخخُاسي في الباب اللاشش مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت  ،جدذ كىىان  " :جدى٘
الششٔاث واهذماحها وجِعُمها وؤلاظخدىار كليها "  .1وفي مىاد ؤخشي مخٌشُت مً مً هزا الِاهىن .2ؤما اإلاششق اإلاوشبي ،
ًِذ حلشض لىٌغ اإلاىطىق في الباب ألاو٘ مً الِعم الثامً الخاص بششٓت اإلاعاهمت  . 3وفي الٌصل الخاظم مً الباب
الشابم اإلاخللّ بِاهىن الششٔاث الخجاسٍت ألاخشي ، 4الظُما الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة  .وهصىص ؤخشي مخٌشُت. 5
وًُما ًخص الخدىٍل ؤلالضامي للشٖل الِاهىوي للششٔاث الخجاسٍت ًِ ،ذ حاءث خاالجه مخٌشُت في ٓلي
الدششَلحن .6
وكملُت حوُحر الشٖل الِاهىوي للششٓت الخجاسٍت  ،حلذ مً الخوُحراث الؼاسثت كلى شٖل الششٓت ٓصخص ملىىي
 ،وهى ما ٌعدشٍ مً اإلاادة  272مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،التي حاء ًُه  ":ال ًترجب كلى جدى٘ الششٓت
1

ـ ُاهىن سُم  11لعىت  ، 2015بةصذاس ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت  ،حشٍذة سظمُت  ،اللذد الثالث ً 7 ،ىلُىص .2015
2
ـ اإلاىاد  ،208 :مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
3
ـ ؿهحر سُم  )1996/8/30 ( 1.96.124بدىٌُز الِاهىن سُم  17.95اإلاخللّ بششٓت اإلاعاهمت  .حشٍذة سظمُت كذد 4422 :بخاسٍخ  ، 1996/10/17وًّ ماجم حلذًله وجخمُمه
بالِاهىن سُم  ، 20.05حشٍذة سظمُت  5639 :بخاسٍخ .2008/7/16
4
ـ ؿهحر سُم  1.97.49بدىٌُز الِاهىن سُم  5.96اإلاخللّ بششٓت الخظامً  ،ششٓت الخىصُت البعُؼت  ،ششٓت الخىصُت باألظهم  ،الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة  ،ششٓت
املخاصت.
5
ـ اإلاادة  43مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت واإلاخللِت بالخدىٍل ؤلاخخُاسي لششٓت الخىصُت باألظهم .
6
ـ ساحم في ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  :ـ اإلاىاد  444 ، 426 ، 360مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت .
ـ اإلاىاد  47 ، 29 ، 17مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت ألاخشي  :ششٓت الخظامً  ،ششٓت الخىصُت البعُؼت ،
ششٓت جىصُت باألظهم  ،ششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة  ،ششٓت املخاصت .
ـ ساحم في ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  :اإلاىاد . 302 ، 300 ، 296 ، 291 ، 94 ، 67
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وشىء شخص ملىىي حذًذ  ،وجـل الششٓت مدخٌـت بدِىُها والتزاماتها العلبِت كلى الخدى٘ " .وهى ما ؤٓذه اإلاششق
اإلاوشبي في اإلاادة العابلت مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت  ،خُث حاء ًيها  ":جخمخم ششٔاث اإلاعاهمت بالصخصُت اإلالىىٍت
ابخذاء مً جاسٍخ جُُِذها ًغ السجل الخجاسي  .وال ًترجب كً الخدىٍل الِاهىوي لششٓت معاهمت بلى ششٓت راث شٖل
آخش  ،ؤو اللٕغ بوشاء شخص ملىىي حذًذ  .وَعشي هٌغ الخٕم في خالت الخمذًذ".
جإظِعا كلى ما ظبًّ ،ةن كملُت الخدىٍل ال حلني الششٔاث التي لِعذ لها شخصُت ملىىٍت  ،مثل ششٓت
املخاصت ، 7ؤو الششٔاث التي جٖىن في ػىس الخإظِغ  ،خصىصا برا كلمىا ؤن الصخصُت اإلالىىٍت للششٓت الخجاسٍت جثبذ
بىاظؼت الُِذ في السجل الخجاسي واليشش في الجشٍذة الشظمُت في الِاهىن الِؼشي .8والُِذ في السجل الخجاسي ًِؽ
باليعبت للِاهىن اإلاوشبي  . 9لزلٗ ً ،خوُحر الشٖل الِاهىوي ال ًشد بال كلى ششٓت ُاثمت .
وُذ اظدثنى اإلاششق الخىوس ي صشاخت ششٓت املخاصت مً كملُت الخدىٍل  ،بخإُٓذه كلى ؤهه ًمًٕ لٖل ششٓت
هحر ششٓت املخاصت ؤن حوحر شٖلها بةخخُاس ؤخذ ألاشٖا٘ الىاسدة في ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت . 10
ٓما حعدبلذ الششٓت التي جىحذ في ػىس الخصٌُت مً كملُت الخدىٍل  ،سهم جىًشها كلى الصخصُت اإلالىىٍت .
ؤوال  ،ألن هزه ألاخحرة هي ماُخت  ،خُث جـل ُاثمت ألهشاض الخصٌُت بلى خحن اخخخام بحشاءاتها . 11وزاهُا ؤن حوُحر الشٖل
الِاهىوي للششٓت بحشاء بذًل ًٌشطه اإلاششق في خاالث ملُىت ؤو ًخخاسه الششٔاء لخٌادي خل الششٓت  ،مم الللم ؤن
الششٓت التي جىحذ في ػىس الخصٌُت هي ششٓت جم خلها  .وفي هزا الصذد هص اإلاششق الِؼشي كلى ؤهه  ":جذخل الششٓت
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ـ جىص اإلاادة  53مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ":ششٓت املخاصت هي ششٓت معخترة ال حعشي في خّ الوحر  ،وال جخمخم بالصخصُت اإلالىىٍت ٓ ،ما ال جخظم ألي
بحشاءاث الشهش".
ـ جىص اإلاادة  88مً ُاهىن  5.96اإلاخللّ بالششٔاث الخجاسٍت بخاسٍخ  ": 1997/02/13ال وحىد لششٓت املخاصت بال في اللالُاث بحن الششٔاء  ،وال جشمي بلى كلم الوحر بها  .وال
جخمخم بالصخصُت اإلالىىٍت  .ال جخظم بلـى ؤي جُُِذ في السجل الخجاسي  .وال ألي بحشاء مً بحشاءاث الشهش  .وٍمًٕ بزباث وحىدها بٖاًت الىظاثل ً .مًٕ ؤن جيش ئ بٌلل
الىاُم".
8ساحم اإلاادة  8مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي ًُ ":ما كذا ششٓت املخاصت  ،ال جٖىن للششٓت شخصُت ملىىٍت بال بلذ شهشها وًِا ألخٖام هزا الِاهىن  ،وٍٖىن
مذًشو الششٓت ؤو ؤكظاء مجلغ بداستها بدعب ألاخىا٘ معاولحن بالخظامً كً ألاطشاس التي جصِب الوحر مً حشاء كذم وشش الششٓت".
ـ ساحم ؤًظا اإلاادة  75اإلاخللِت بششٓت اإلاعاهمت اللامت في الِاهىن الِؼشي ً ":جب ؤن ًيشش ُشاس جإظِغ الششٓت في الجشٍذة الشظمُت مشًِا به كِذ الششٓت وهـامها
ألاظاس ي  ،وال جٕدعب الصخصُت اإلالىىٍت بال بلذ شهشها  .وٍخم الشهش بالُِذ في السجل الخجاسي واليشش في الجشٍذة الشظمُت".
9
ـ ساحم اإلاادة العابلت مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي اإلاشاس بليها ظابِا.
10
-Article 433 du Code des sociétés commerciales Tunisien :" Toutes les sociétés à l'éxclution de la société en participation peuvent opter pour une
transformation en choisissant l'une des formes prévues au présent code...". Loi nº 2000-93 novembre 2000, portant promulgation
du code des sociétés commerciales .( Jort nº 89 du 7 novembre 2000).
11
ـ ساحم :اإلاادة  304مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،واإلاادة  362مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
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بمجشد خلها جدذ الخصٌُت  ،وجدخٌف بالصخصُت اإلالىىٍت بالِذس الالصم ألكما٘ الخصٌُت  ،وٍجب ؤن ًظاي بلى بظم
الششٓت خال٘ هزه اإلاذة كباسة (جدذ الخصٌُت) مٕخىبت بؼشٍِت واضخت ".12
وبرا ٔان اإلاششكان الِؼشي واإلاوشبي ُذ ظٕخا في مىطىق جدى٘ الششٓت في ػىس الخصٌُت  ،جاسٓحن رلٗ للِىاكذ
اللامت ً ،ةجهما في مىطىق ؤلادماج ُ ،شسا كلى ؤهه ًجىص للششٓت التي جىحذ في ػىس الخصٌُت ؤن جىذمج في ششٓت ؤخشي .
وٍالخف ؤن اإلاششق الِؼشي ؤحاص هزه اللملُت بذون ششوغ  .13بِىما اشترغ اإلاششق اإلاوشبي ؤال ًٖىن ُذ جم الششوق في
جىصَم ؤصى٘ الششٓت بحن الششٔاء.14
وحذًش بالزٓش  ،ؤن كملُت جدىٍل الششٓت الخجاسٍت ًخخلٍ كً كملُت ؤلاهذماج  .بر ؤن الخدىٍل ٌلني حوُحر
الشٖل الِاهىوي للششٓت راث الصخصُت اإلالىىٍت بما بةسادة الششٔاء واإلاعاهمحن ؤو ًٌشطه اإلاششق في خاالث ملُىت
لخٌادي خل الششٔاث الخجاسٍت  .بر ؤهه كملُت ُاهىهُت راث ؤهذاي اُخصادًت مثل ؤلاهذماج  ،لًٕ هزا ألاخحر ًخخلٍ كً
كملُت الخدىٍل  .بر ؤهه ًٌترض وحىد ششٓخحن ؤو ؤٓثر جىذمجان في ششٓت واخذة  ،بما كً ػشٍّ الظم ؤو كً ػشٍّ
اإلاضج. 15
لًٕ ماهى الىطم باليعبت لششٓت خاطلت إلاعؼشة الدعىٍت الِظاثُت في بػاسهـام صلىباث اإلاِاولت ؟
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بالشحىق بلى مذوهت الخجاسة اإلاوشبُت  ،هجذها جآذ كلى ؤهه في بػاس مخؼؽ ؤلاظخمشاسٍت ًمًٕ بدخا٘ حوُحراث
طشوسٍت كلى الىـام ألاظاس ي لبِاء الششٓت واظخمشاسٍتها  ،خُث ٌعخذعي العىذًٗ الجملُت اللامت هحر اللادًت لخىٌُز
الخوُحراث التي ًىص كليها مخؼؽ ؤلاظخمشاسٍت وًّ ما ًىص كلُه الىـام ألاظاس ي . 17لزلٗ ًمًٕ حوُحر شٖل الششٓت في
بػاس اإلاعاػش الجماكُت برا ٔان هزا الخل ًمٕنها مً ججاوص صلىباتها وحعىٍت وطلها وظذاد دًىجها .

12

ـ اإلاادة  304مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
13
ـ جىص اإلاادة  276مً ُاهىن الشارسٔاث الخجاسٍت الِؼشي ً ":جىص للششٓت ولى ٔاهذ في ػىس الخصٌُت ؤن جىذمج في ششٓت ؤخشي مً هىكها ؤو مً هىق ؤخش".
14
ـ جىص اإلاادة  222مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي في ًِشتها الاخحرة  ":للششٔاث التي جىحذ في ػىس الخصٌُت ؤن جِىم بهزه اللملُاث ششٍؼت ؤال ًٖىن ُذ جم الششوق في
جىصَم ؤصىلها بحن الششٔاء".
15
ـ ساحم  :كبذ الشخمان اللمثىوي  ،اهذماج الششٔاث بحن خخمُت الترٓحز ؤلاُخصادي والخاحت بلى الخماًت الِاهىهُت  .داس العالم للؼباكت واليشش والخىصَم  ،الؼبلت ألاولى ،
 24 ، 2013وما بلذها .

- Aziber Seïd ALGADI , Le changement de la forme sociale dans le cadre du redressement de l’entreprise en droit

16

OHADA
Article publié au Bulletin Joly Sociétés, n° 9, septembre 2013, p. 604 .
17

ـ اإلاادة  595مً مذوهت الخجاسة اإلاوشبُت  ،الجشٍذة الشظمُت كذد  ، 4418بخاسٍخ  3ؤٓخىبش  ، 1996ص . 2187 :

3

وٍٕدس ي مىطىق الخدىٍل ؤو الخوُحرؤلالضامي للشٖل الِاهىوي للششٔاث الخجاسٍت ؤهمُت هـشٍت وؤخشي كملُت .
ًاألهمُت الىـشٍت  ،جِخط ي الىُىي كلى اإلاِخظُاث الِاهىهُت اإلاىـمت للملُت الخدىٍل ؤلاحباسي في ٔل مً
الِاهىهحن الِؼشي واإلاوشبي  ،وبحشاء مِاسهت بُنهما مم ؤلاػالق كلى بلع الدششَلاث ألاخشي ٔلما ظمدذ ؿشوي البدث
بزلٗ  .والخؼشَ لخاالجه في مخخلٍ الششٔاث الخجاسٍت  ،ظىاء حللّ ألامش في ششٔاث ألاشخاص ؤو ششٔاث ألامىا٘ .
ؤما ألاهمُت اللملُت ً ،خـهش في دساظت كملُت الخدىٍل ؤلاحباسي ٔألُت ُاهىهُت لظمان اظخمشاس الششٔاث
الخجاسٍت وجٌادي خلها  .الظُما لدعىٍت ؤوطاكها ٔلما حللّ ألامش بالششٔاء والشؤظما٘  ،اللزان ٌلذان مً اللىاصش
الجىهشٍت لخٖىًٍ الششٓت واظخمشاسها باكخباسها شخصا ملىىٍا  .كلى اكخباس ؤن ألاشخاص ال جىٌي ألامىا٘  .وؤلاحشاءاث
اإلاخؼلبت لخدُِّ كملُت الخدىٍل جبلا لشٖل الششٓت الخجاسٍت  .بر مً اإلاآذ  ،ؤن الخدىٍل ؤلاخخُاسي هى ألاصل  ،لزلٗ
خـي بدىـُم ؤٓثر مً الخدىٍل ؤلالضامي في ٔل مً الِاهىن الِؼشي والِاهىن اإلاوشبي  .وٍالخف ؤن الِاهىن الِؼشي صان
هـشٍت كامت للخدى٘ ؤلاخخُاسي للششٔاث الخجاسٍت  18بخالي الِاهىن اإلاوشبي الزي حاء مشدخا بحن مخخلٍ الششٔاث  ،وبن
ٔان جدى٘ ششٓت اإلاعاهمت 19والششٓت راث اإلاعاولُت املخذودةُ 20ذ ها٘ الىصِب ألاوًش مً الخىـُم .
لزلٗ ًِىاكذ الخدىٍل ؤلاخخُاسي جٖىن ُابلت للخؼبُّ في الخدىٍل ؤلالضامي لشٖل الششٓت  ،الظُما الخُِذ
بةحشاءاث جإظِغ شٖل الششٓت اإلالخمذ بزش الُِام بلملُت الخدىٍل والُِام بةحشاءاث الشهش في السجل الخجاسي  ،جدذ
ػاثلت بؼالن كملُت الخدىٍل. 21

18
ـ ساحم  :الٌصل ألاو٘ مً الباب اللاشش مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
19
ـ ساحم  :الباب ألاو٘ مً الِعم الثامً اإلاخللّ بششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي  .واإلاادة  36منها ٓزلٗ .
20
ـ ساحم  :الٌصل الخاظم مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
21
ـ اإلاادة  344مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي هصذ كلى ما ًلي  " :برا اسجٕض بؼالن بلع اللِىد ؤو اإلاذاوالث الالخِت لخإظِغ الششٓت كلى خشَ لِىاكذ الشهش  ،حاص
لٖل ري مصلخت في حعىٍت اللِذ ؤو اإلاذاولت ؤن ًىحه بهزاسا للششٓت بدعىٍت الىطم داخل ؤحل زالزحن ًىما ابخذاء مً جاسٍخ ؤلاهزاس اإلازٔىس.
كىذ كذم بحشاء الدعىٍت اإلاؼالب بها داخل هزا ألاحل ً ،مًٕ لٖل ري مصلخت ؤن ًؼلب مً سثِغ املخٕمت بصٌخه ُاض ي اإلاعخعجالث حلُحن وُٓل للُِام بزلٗ ؤلاحشاء
كلى هٌِت الششٓت ".
ـ اإلاادة  37مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي  ،التي هصذ كلى ؤهه  " :جخظم لىٌغ الششوغ اإلاخللِت باإلًذاق واليشش :
ـ ٔل اللِىد ؤو اإلاذاوالث ؤو الِشاساث التي جادي بلى حلذًل الىـام ألاظاس ي باظخثىاء حوُحر اإلاخصشًحن وؤكظاء مجلغ الشُابت ومشاُبي الخعاباث اإلالُىحن مىز البذاًت في
الىـام ألاظاس ي ،
ـ ٔل اللِىد ؤو اإلاذاوالث ؤو الِشاساث اإلاثبخت خل الششٓت مم بُان ألاظماء الصخصُت واللاثلُت للمصٌحن ومىػنهم ومِش جصٌُت الششٓت ،
ـ ٔل اإلاِشساث الِظاثُت الِاطُت بدل الششٓت ؤو بؼالجها ،
ـ ٔل اللِىد ؤو اإلاذاوالث ؤو الِشاساث اإلاثبخت بجمام كملُت الخصٌُت " .
ـ ًجب ؤن جخم كملُاث اليشش اإلاىصىص كليها في هزه اإلاادة داخل ؤحل زالزحن ًىما ابخذاء مً جاسٍخ اللِىد ؤو اإلاذاوالث ؤو اإلاذاوالث ؤو الِشاساث ؤو اإلاِشساث الِظاثُت
اإلاشاس بليها ؤكاله ".
ـ اإلاادة  97مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  " :جخظم لىٌغ ششوغ ؤلاًذاق واليشش اإلاىصىص كليها في اإلاادجحن  95و : 96
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بن اإلاِصىد بخدىٍل الششٔاث الخجاسٍت  ،هى حوُحر شٖلها الِاهىوي بلى شٖل آخش مىصىص كلُه في ُاهىن
الششٔاث الخجاسٍت  ،حهذي بلى حوُحر الىـام الِاهىوي ألاصلي للششٓت واظدبذاله بىـام ُاهىوي حذًذ .
جهذي مً هزا البدث بلى دساظت مخخلٍ خاالث الخدىٍل ؤلالضامي للششٔاث الخجاسٍت  ،ظىاء اإلاىصىص كليها
بصٌت صشٍدت ؤو في بػاس حعىٍت وطلُت الششٓت ًُما ًخص الششٔاء والشؤظما٘ ؤو اإلاِخظُاث ؤلاهخِالُت  .وؤلاشٖاالث
الىاججت كً رلٗ  ،وًّ مىهج وصٌي جدلُلي ومِاسن  ،بىاء كلى الخِعُم الخالي :
ـ الفصل ألاول  :التدىيل املرجبط بالشركاء
ـ الفصل الثاوي  :التدىيل املرجبط بالرأسمال

ـ ٔل اللِىد ؤو اإلاذاوالث ؤو الِشاساث التي ًيخج كنها حوُحر الىـام ألاظاس ي  ،ماكذا اظدبذا٘ اإلاعحرًً وؤكظاء مجلغ الشُابت ومشاُب ؤو مشاُبي الخعاباث اإلالُىحن مىز
البذاًت في الىـام ألاظاس ي ،
ـ ٔل اللِىد ؤو اإلاذاوالث ؤو الِشاساث اإلاثبخت لخل الششٓت مم ؤلاشاسة بلى ؤظماء اإلاصٌحن الصخصُت واللاثلُت ومىاػنهم وبلى مِش الخصٌُت ،
ـ ٔل اإلاِشساث الِظاثُت الِاطُت بدل ؤو بؼالن الششٓت ،
ـ ٔل اللِىد ؤو اإلاذاو الث ؤو الِشاساث اإلاثبخت لٌِل الخصٌُت ".
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الفصل ألاول
التدىيل املرجبط بالشركاء
ًدخل الششٔاء ؤهمُت ُصىي في البىاء الِاهىوي للششٓت باكخباسها ججملا لألشخاص حهذي بلى بوشاء مششوق
اُخصادي وججاسي واظخوالله ُصذ جدُِّ الشبذ .لزلٗ ًإي جإزحر ًؼا٘ اإلاشٓض الِاهىوي للششٍٗ بما بالىًاة ؤو اهخٌاض
او صٍادة الششٔاء كً الخذ اإلاعمىح به ُاهىها ًازش في خُاة الششٓت وحهذد وحىدها  ،الظُما في الششٔاث الِاثمت كلى
ؤلاكخباسالصخص ي .
املبدث ألاول :التدىيل الىاجج عً وفاة أخد الشركاء
ظيخؼشَ بلى ششٓت الخظامً ـ اإلاؼلب ألاو٘ ـ زم بلى ششٓت الخىصُت البعُؼت ـ اإلاؼلب الثاوي ـ
املطلب ألاول  :جدىل شركت التضامً إلى شركت جىصيت بسيطت :
ُبل الخذًث كً بحشاءاث الخدىٍل ـ الٌِشة ألاولى ـ  ،البذ مً الىُىي كلى خصاثص ششٓت الخظامً ـ الٌِشة
الثاهُت ـ .
الفقرة ألاولى :خصائص شركت التضامً :
بن ششٓت الخظامً جِىم كلى ؤلاكخباس الصخص ي والثِت اإلاخبادلت بحن الششٔاء  ،وٍٕدعب الششٔاء صٌت جاحش ،
وَعإلىن بصٌت هحر مدذودة وكلى وحه الخظامً كً دًىن الششٔاء .22وهي ششٓت ججاسٍت بشٖلها  ،بصشي الىـش كً
هشطها ؤلاحخماعي ما برا ٔان مذهُا ؤو ججاسٍا.23

22

ـ ساحم  :اإلاادة  21مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي واإلاادة  2مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
23
ـ ساحم  :اإلاادة  ،12الٌِشة ألاخحرة مً الِاهىهالخجاسي الِؼشي سُم  27لعىت . 2006واإلاادة  4مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
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جإظِعا كلى ما ظبّ ٌ ،لذ ؤلاكخباس الصخص ي خاطشا في جإظِغ الششٓت وفي خُاتها وجذاو٘ ؤهصبتها وكىذ
اهِظائها  .بر ؤن الِشاساث اإلاخللِت بيشاغ الششٓت جخخز باإلحماق ِٓاكذة كامت  .وفي هزا الصذد ً ،ةن حعُحر الششٓت
ًٖىن مً ُبل حمُم الششٔاء  ،بال برا هص الىـام ألاظاس ي كلى حلُحن معحر ؤو ؤٓثر مً بُنهم ؤو مً الوحر ؤو كلى حلُُنهم
بلِذ الخّٓ .24زلٗ ال ًدّ للمعحر ؤن ًماسط ؤي وشاغ ممازل ليشاغ الششٓت بال بلذ خصىله كلى مىاًِت الششٔاء.25
وجخجز الِشاساث التي جخجاوص العلؼاث املخىلت للمعحرًً بةحماق الششٔاء  ،ما لم ًىص الىـام ألاظاس ي كلى خالي رلٗ
باليعبت لبلع الِشاساث .26وبرا ٔان اإلاعحر ؤو اإلاذًش ششٍٖا وملُىا في كِذ الششٓت ً ،ال ًجىص كضله بال بةحماق الششٔاء ،
ؤو بِشاس مً املخٕمت املخخصت بىاء كلى ػلب ؤهلبُت الششٔاء .27وٍترجب كلى هزا اللض٘ خل الششٓت  ،مالم ًًٕ مِشسا
اظخمشاسها بمِخط ى الىـام ألاظاس ي ؤو بحماق الششٔاء . 28مً حهت ؤخشي  ،ال ًمًٕ جٌىٍذ ألاهصبت ؤو الخىاص٘ كنها في
ششٓت الخظامً بال بمىاًِت ٔل الششٔاء  ،ؤل اجٌاَ مخالٍ ٌلذ ٔإن لم ًًٕ  .29خُث ال ًىاحه ألاهُاسبالخٌىٍذ ؤو
الخىاص٘ بال بلذ بجمام بحشاءاث الُِذ في السجل الخجاسي في الِاهىن اإلاوشبي والُِذ واليشش وًِا للِاهىن الِؼشي.30
وٍـهش ؤلاكخباس الصخص ي بىطىح في ششٓت الخظامً  ،رلٗ ؤهه في الدششَم الِؼشي ً ،ترجب كلى بًالط الششٓت
بًالط حمُم الششٔاء .31خُث ؤهه مذد بًالط الششٓت بلى الششٔاء  ،ألن الزي ؤًلغ في خُِِت ألامش هم الششٔاء
باكخباسهم ًدملىن صٌت جاحش ومعاولحن كً هزا ؤلاًالط  .وباليعبت للدششَم اإلاوشبي  ،جدل الششٓت برا صذس خٕم كلى
ؤخذ الششٔاء بالخصٌُت الِظاثُت ؤو بخدذًذ مخؼؽ للخٌىٍذ الٖامل ؤو اإلاىم مً مضاولت مهىت ججاسٍت ؤو بةحشاء ًمغ
ؤهلُخه  ،ما لم ًِشس الىـام ألاظاس ي اظخمشاسها بحن الششٔاء الباُحن ؤو ًِشس هاالء اظخمشاسها بإلحماق  . 32وهزا ؤلاخخالي
بحن الدششَلحن في هزا ؤلاػاس  ،ساحم بلى لٖىن الدششَم الِؼشي الصا٘ ًإخز بىـام ؤلاًالط  ،بِىما اإلاششق اإلاوشبي ؤلغى
هـام ؤلاًالط  ،وجبنى معاػش صلىباث اإلاِاولت  .33الزي ًِىم كلى الخمُحز بحن مشخلت ما ُبل الخىٍُ اإلاِاولت كً دًم
دًىجها  ،خُث هىاْ معؼشة الىُاًت الذاخلُت والخاسحُت ومعؼشة الدعىٍت الىدًت جدذ بششاي سثِغ املخٕمت الخجاسٍت
24

ـ اإلاادة  ، 6الٌِشة الاولى مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  ،اإلاادة  35مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
25
ـاإلاادة  ، 7الٌِشة الاخحرة مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
26
ـ اإلاادة  ، 9الٌِشة ألاولى مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  ،اإلاادة  34مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
27
ـ اإلاادة  37مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
28
ـ اإلاادة  ، 14الٌِشة الثاهُت مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي.
29
ـ اإلاادة  28مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،اإلاادة  15مً مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
30
ـ اإلاادة  28مً ُاهىهالششٔاث الخخاسٍت الِؼشي  ،التي جدُل كلى اإلاادة  25مىه .
31
ـ اإلاادة  26مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
32
ـ اإلاادة  18مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
33
ـ الٕخاب الخامغ مً مذوهت الخجاسة اإلاوشبُت الصادسة في ًاجذ اهعؼغ . 1996
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املخخصت مدلُا  .ومشخلت ما بلذ الخىٍُ كً الذًم  ،خُث هىاْ معؼشة الخصخُذ الِظاجي برا ٔاهذ اإلاِاولت لِعذ
مخىٌُت كً دًم دًىجها بشٖل ال سحلت ًُه  ،ومعؼشة الخصٌُت الِظاثُت برا ٔاهذ اإلاِاولت مخىٌُت كً الذًم بشٖل ال
سحلت ًُه.34
وجيخهي الششٓت بىًاة ؤخذ الششٔاء  ،لًٕ ًمًٕ ؤن ًِشس اظخمشاسها مم وسزخه ؤو بحن الششٔاء الباُحن كلى ُُذ
الخُاة ًِؽ  .وفي هزه الخالت ألاخحرة ً ،ةن الىاسر ًصبذ داثىا للششٓت  ،بدُث ًٖىن له ُُمت خِىَ مىسوزه.
وفي خالت الىسزت الِاصشًٍ هحر اإلاششذًً ً ،ةجهم ال ٌعإلىن كً دًىن الششٓت في خالت بال في خذود ؤمىا٘ الترٓت
وبيعبت مىاب ٔل واخذ منهم  ،باإلطاًت ب لى رلٗ ًجب ؤن جدى٘ الششٓت في ؤحل ظىت مً جاسٍخ الىًاة بلى ششٓت جىصُت
بعُؼت ًصبذ ًيها الِاصش مىصُا وبال وحب خلها  ،ما لم ًبلى الِاصشظً الششذ داخل ألاحل.35
الفقرة الثاهيت  :ـ إجراءاث التدىيل :
بن اإلاِصىد بخدىٍل الششٓت هى حوُحر شٖلها الِاهىوي  ،خُث جخظم كملُت الخدىٍل بلى اإلاِخظُاث الِاهىهُت
والخىـُمُت التي جخخلٍ مً ششٓت ألخشي  .والخدىٍل الِاهىوي للششٓت ال ًادي بلى وشىء شخص ملىىي حذًذ  ،خُث
حعخمش الششٓت في الىحىد لًٕ في شٖل ُاهىوي آخش.36
في هزا ؤلاػاس ً ،الخف ؤن اإلاششق الِؼشي لم ًٌشد هصا خاصا للخدىٍل ؤلاحباسي لششٓت الخظامً في خالت وًاة
اخذ الششٔاء اإلاخظامىحن  ،وجشٓه لىسزت ُاصشًٍ هحر مششذًً  ،جدذ ػاثلت الخل ً .بلذ ؤن ؤٓذ كلى الِاكذة اللامت التي
جٌُذ ؤن اهِظاء ششٓت الخظامً ؤو الخىصُت البعُؼت ؤو املخاصت بىًاة ؤخذ الششٔاء ؤو الدجش كلُه ؤو بشهاس بًالظه
ؤو بكعاسه ؤو اوسخابه مً الششٓت  ،ؤحاص الىص في كِذ الششٓت كلى ؤهه برا جىفي ؤخذ الششٔاء حعخمش الششٓت مم وسزخه
ولى ٔاهىا ُصشا.37

34

ـ إلاضٍذ مً الخٌاصُل  ،ساحم  :هىسالذًً للشج ُ ،اهىن صلىباث اإلاِاولت  ،مؼبلت ظالًٖي بخىان  ،ػىجت  .2011 ،ص . 12 ، 11 :
35
ـ اإلاادة  17مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
36
ـ ساحم اإلاادة  272مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
ـ ساحم اإلاادة الثاهُت مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
37
ـ اإلاادة  293مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
ـ voir : L210 -6 du code de commerce français dispose en effet dans son premier alinéa :" La transformation régulière d'une société n'entraine pas la
création d'une personne morale ".
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ولٌهم ؤٓثر هزا اإلاِخط ى ً ،يبغي الشحىق بلى اإلاادة  18مً الِاهىن الخجاسي الِؼشي  ،التي ُشسث ؤهه  ":مم
مشاكاة ألاخٖام الِاهىهُت اإلاِشسة بشإن الىالًت كلى ؤمىا٘ الِاصشًٍ  ،برا ٔان للِاصش ما٘ في ججاسة  ،حاص للمدٕمت
املخخصت ؤن جإمش بخصٌُت ماله وسخبه مً هزه الخجاسة ؤو باظخمشاسه ًيها وًِا إلاا جِخط ي مصلخخه ً .ةرا ؤمشث املخٕمت
باإلظخمشاس في الخجاسة ً ،لها ؤن جمىذ الىاثب كً الِاصش جٌىٍظا كاما ؤو مُِذا للُِام بجمُم ألاكما٘ الالصمت لزلٗ ،
وٍُِذ الخٌىٍع في السجل الخجاسي  ،وال ًٖىن الِاصش ملتزما بال بِذس ؤمىاله اإلاعخولت في هزه الخجاسة  ،وٍجىص شهش
بًالظه  ،وال ٌشمل ؤلاًالط ألامىا٘ هحر اإلاعخولت في هزه الخجاسة  ،وال ًترجب كلُه ؤزش باليعبت بلى شخص الِاصش".
بن ما ًالخف كلى اإلاششق الِؼشي  ،ؤهه خالٍ اللذًذ مً الدششَلاث اإلاِاسهت ًُما ًخص وطلُت الِاصش في
الششٔاث الخجاسٍت  ،الظُما ششٔاث ألاشخاص  .بالىـش بلى إلاا جخمحز به مً خصاثص مً شإجها الخإزحر كلى خِىَ الِاصش
وبهذاس خماًخه  ،خصىصا برا كلمىا ؤن الششٍٗ في ششٓت الخظامً ًٕدعب صٌت جاحش وَلخبر ُاثما بإكما٘ الخجاسة
جدذ بظم الششٓت  ،وٍترجب كلي بًالظها بًالط حمُم الششٔاء  .38وجٖىن معاولُخه جظامىُت وهحر مدذودة كً دًىن
الششٓت.39
باليعبت للمششق اإلاوشبي  ،وظلُا مىه بلى طمان اظخمشاسٍت ؤلاكخباس الصخص ي بحن الششٔاء وخماًت ؤلاثخمان
الخجاسي ومخخلٍ اإلاصالر اإلاخىاحذة ًِ ،ذ ؤٓذ كلى ؤهه  ":جيخهي الششٓت بىًاة ؤخذ الششٔاء  ،لًٕ ًمًٕ ؤلاجٌاَ كلى
اظخمشاسٍت الششٓت بحن الششٔاء الباُحن كلى ُُذ الخُاة  ،وفي هزه الخالت ًصبذ الىاسر داثىا للششٓت ولِغ له الخّ
ظىي في ُُمت خِىَ مىسوزه ٓ .ما ًمًٕ ؤلاجٌاَ كلى ؤلاظخمشاسمم وسزت الششٍٗ اإلاخىفى  ،لًٕ في خالت وسزت ُاصشًٍ هحر
مششذًً ً ،ةجهم ال ٌعإلىن كً دًىن الششٓت بال في خذود بال في خذود ؤمىا٘ الششٓت وبيعبت مىاب ٔل واخذ منهم .
وؤوحب اإلاششق اإلاوشبي ً ،ظال كً رلٗ  ،ؤن جدى٘ الششٓت في ؤحل ظىت مً جاسٍخ الىًاة بلى ششٓت جىصُت بعُؼت ًصبذ
ًيها الِاصش ششٍٖا مىصُا  ،وبال وحب خلها  ،ما لم ًبلى الِاصش ظً الششذ داخل هزا ألاحل  .40وهي هٌغ اإلاِخظُاث
التي ًىص كليها الِاهىن الٌشوس ي .41

38

ـ اإلاادة  26مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
39
ـ اإلاادة  3مً ُاهىهالششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
40
ـاإلاادة  ، 17الٌِشة ألاخحرة مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي.
Mustapha El Baaj , La société en collectif en Droit Marocain . www:village-justice.com ,jeudi 22 octobre 2009 . vu le 2/11/2015. 18h55.
41
- L'article L 221 -15 du code de commerce Français.
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ؤو٘ مالخـت حعترعي ؤلاهدباه  ،هي ؤن اإلاششق اإلاوشبي لم ًىضر ٌُُٓت بحشاء هزا الخدىٍل ؤلالضامي  ،خُث لم
ٌشش بلى الجهت املخخصت به وألاهلبُت اإلاخؼلبت لزلٗ.
لًٕ بما ؤن هزا الخدىٍل هى بمِخط ى هص آمش ً ،ةن مذًش الششٓت ملضم بذكىة حملُت الششٔاء للخذاو٘ بشإهه
واجخار الِشاس باإلحماق  ،ألهه حلذًل للىـام ألاظاس ي للششٓت  42وٍخجاوص العلؼاث املخىلت للمعحرًً .
كلى ؤظاط ما ظبّ ً ،خطر ؤن الششٔاء ًِىمىن باجخار ُشاس الخدىٍل ؤلالضامي لششٓت الخظامً بلى ششٓت
جىصُت بعُؼت وًّ آلُت اجخار الِشاساث في ششٔاث الاشخاص الِاثمت كلى ؤلاكخباس الصخص ي  ،ورلٗ بةحماق الششٔاء ،
ما لم ًىص الىـام ألاظاس ي كلى خالي رلٗ  ،داخل ؤحل ظىت مً جاسٍخ وًاة الششٍٗ  ،جدذ ػاثلت خل الششٓت  .لًٕ ما
الخل في خالت جِاكغ مذًش الششٓت كً دكىة حملُت الششٔاء إلحشاء هزا الخدىٍل ؟
بن اإلاششق اإلاوشبي لم ًىـم هزه الخالت  ،لًٕ ًمًٕ الشحىق بلى الِىاكذ اللامت الىاسدة في ُاهىن ششٓت
اإلاعاهمت ، 43باكخباسها ششَلت كامت لباقي الششٔاث الخجاسٍت ألاخشي  .في هزا ؤلاػاس ً ،مًٕ لٖل ري مصلخت ظىاء مً
الششٔاء ؤو ألاهُاس حهمه اظخمشاس الششٓت ٓصخص ملىىي ؤن ًؼلب مً سثِغ املخٕمت املخخصت مدلُا  ،بصٌخه ُاطُا
لألمىس اإلاعخعجلت  ،حلُحن وُٓل مٖلٍ بذكىة الجملُت اللامت هحر اللادًت لإلولِاد ُصذ الُِام بلملُت الخدىٍل  ،لًٕ
ششٍؼت ؤن ًخم رلٗ داخل ؤحل ظىت مً جاسٍخ وًاة الششٍٗ اإلاخظامً  ،وؤال ًٖىن الِاصش ُذ بلى ظً الششذ داخل هزا
ألاحل.
وبرا ٔاهذ جخىًش الششٓت كلى مشاُبي الخعاباث بصٌت بلضامُت ؤو اخخُاسٍت  ، 44ال ًمًٕ لهاالء دكىة الجملُت
اللامت هحر اللادًت لإلولِاد بال بلذ ؤن ًؼلبىا مً اإلاذًش دكىتها دون حذوي  .وفي خالت حلذد مشاُبي الخعاباث
42

ـ ساحم اإلاادة  9مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  ،التي هصذ كلى ؤهه  ":جخخز الِشاساث التي جخجاوص العلؼاث املخىلت للمعحرًً بةحماق الششٔاء  ،ما لم ًىص الىـام
الاظاس ي كلى خالي رلٗ باليعبت لبلع الِشاساث  .وٍمًٕ ؤن ًىص الىـام الاظاس ي كلى بمٖاهُت اجخهز الِشاساث كً ػشٍّ ؤلاظدشاسة الٕخابُت برا لم
ًؼلب ؤخذ الششٔاء كِذ حملُت كامت ".
43
ـ جىص اإلاادة  116مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي ًِ " :ىم مجلغ ؤلاداسة ؤو مجلغ الشُابت بذكىة الجملُت اللامت لإلولِاد  ،وفي خالت كذم ُُامها بزلٗ ً ،مًٕ
لألشخاص آلاحي رٓشهم ؤن ًِىمىا بذكىتها لإلولِاد كىذ ؤلاظخعجا٘ :
1ـ مشاُب ؤو مشاُبى الخعاباث ،
2ـ وُٓل ٌلُىه ٌلُىه سثِغ املخٕمت  ،بصٌخه ُاض ي اإلاعخعجالث بما بؼلب مً ٔل مً حهمه ألامش في خالت ؤلاظخعجا٘ وبما بؼلب مً معاهم ؤو كذة معاهمحن ًمثلىن
ما ال ًِل كً كشش سؤظما٘ الششٓت " .
44
ـ جىص اإلاادة  12مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  ،كلى ؤهه ً " :مًٕ ؤن ٌلحن الششٔاء باألهلبت مشاُبا ؤو ؤٓثر للخعاباث .
هحر ؤن الششٔاث التي جخجاوص  ،كىذ اخخخام العىت املخاظبُت  ،خمعحن ملُىن دسهم إلابلى سُم ملامالتها دون اكخباس الظشاثب جلضم بخلُحن مشاُب للخعاباث .
ـ ًمًٕ لٖل ششٍٗ ؤو كذة ششٔاء  ،ختى ولى لم ًخم بلىن معخىي سُم اإلالامالث اإلازٔىس في الٌِشة العابِت  ،ؤن ًؼلب مً سثِغ املخٕمت بصٌخه ُاض ي اإلاعخعجالث
حلُحن مشاُب ؤو ؤٓثر للخعاباث " .

10

واخخالًهم بشإن حذوي دكىة الجملُت لإلولِاد ً ،مًٕ ألخذهم ؤن ًؼلب مً سثِغ املخٕمت املخخصت بصٌخه ُاطُا
للمعخعجالث ؤلارن بخىحُه هزه الذكىة  .خُث ًٖىن الخذاو٘ في كملُت الخدىٍل في بػاس آلاحا٘ والششوغ العالٌت
الزٓش .
وكلى اكخباس ؤن الخدىٍل ؤلاخخُاسي هى ألاصل ً ،ةن بلع ُىاكذه هي الىاحبت الخؼبُّ 45في خالت الخدىٍل
ؤلالضامي في الِاهىن اإلاوشبي  ،الظُما الخُِذ بةحشاءاث جٖىًٍ شٖل الششٓت اإلاشهىب الخدى٘ بليها  46وشهش الخدىٍل في
السجل الخجاسي والجشٍذة الشظمُت  ،جدذ ػاثلت بؼالن كملُت الخدىٍل . 47وهٌغ اإلاِخظُاث واسدة في الِاهىن الِؼشي
باظدثاء كذم الخىصُص كلى بؼالن كذم شهش كملُت الخدىٍل ،لًٕ ًمًٕ الُِاط كلى بحشاءاث جإظِغ ششٓت
اإلاعاهمت اللامت خصىصا اإلاادة  ، 92التي جىحب كلى ٔل ري مصلخت ؤن ًىزس الششٓت ٓخابت خال٘ ظخت ؤشهش مً جاسٍخ
جإظِعها لخصخُذ ؤلاحشاء اإلالُب خال٘ شهش مً جاسٍخ جىحُه ؤلاهزاسً .ةرا بِي هزا ألاخحر بذون حذوي  ،حاص له خال٘
ظخت ؤشهش الخالُت ؤن ًؼلب مً الِظاء الخصشٍذ ببؼالن الششٓت  ،وجصٌُتها باكخباسها ششٓت ًللُت .
املطلب الثاوي  :جدىيل شركت التىصيت البسيطت
بن ششٓت الخىصُت البعُؼت لها خصاثص ًجب الخؼشَ بليها ـ الٌِشة الثاهُت ـ  ،كلى اكخباس ؤن هزه الخصاثص
هي التي جذًم اإلاششق بلى جِشٍش الخدىٍل ؤلاحباسي بشإجها ـ الٌِشة الثاهُت ـ .
الفقرة ألاولى :ـ خصائص شركت التىصيت البسيطت :
حلذ ششٓت الخىصُت البعُؼت مً ششٔاث ألاشخاص التي جِىم كلى ؤلاكخباس الصخص ي كىذ الخإظِغ والدعُحر
وجٌىٍذ ألاهصبت وؤلاهِظاء في ٔل مً الدششَلحن الِؼشي واإلاوشبي  .خُث جظم ػاثٌخحن مً الششٔاء  ،ششٔاء مخظامىىن
ًخظلىن لىٌغ الىـام الِاهىوي للششٔاء في ششٓت الخظامً  ،وششٔاء مىصىن ال ًٕدعبىن صٌت جاحش  ،ومعاولُتهم

45

ـ مً ششوغ الخدىٍل ؤلاخخُاسي في ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي  ،مط ي ظىت كلى جإظِعها وبكذاد الِىاثم الترُٓبُت للعىت اإلاالُت ومىاًِت اإلاعاهمحن كليها  .اإلاادة  216مً
ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
ـ مً ششوغ الخدىٍل ؤلاخخُاسي في الِاهىن الِؼشي ً ... ،جب ؤن ًٖىن ُشاس الخدى٘ مصخىبا ببُان ؤصى٘ الششٓت وخصىمها والُِمت الخِشٍبُت لهزه ألاصى٘ والخصىم
 .وبرا ٔان الخدى٘ بلى ششٓت معاهمت  ،وحب ؤن جٖىن ُذ مظذ ظيخان كلى ُُذها في السجل الخجاسي .
46
ـ اإلاادة  218مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي هصذ كلى ؤهه ً ":خلحن الخُِذ بةحشاءاث جٖىًٍ شٖل الششٓت اإلالخمذ بزش الُِام بلملُت الخدىٍل .
ـ ًيشش ُشاس جدىٍل شٖل الششٓت وًّ الششوغ اإلاىصىص كليها في خالت حوُحر الىـام ألاظاس ي ".
47
ـ اإلاادة  337واإلاادة  343مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي املخا٘ كليها بمِخط ى اإلاادة ألاولى مً ُاهىن باقي الششٔاث الخجاسٍت .
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مدذودة كً دًىن الششٓت بيعبت معاهمتهم في سؤظمالها ٓ .48ما ًمىم بدساج ؤظمائهم في حعمُت الششٓت  ،بر هص اإلاششق
الِؼشي  ،كلى ؤهه  ":ال ٌشخمل بظم ششٓت الخىصُت البعُؼت بال كلى ؤظماء الششٔاء اإلاخظامىحن  ،مم بطاًت ما ًذ٘
كلى وحىد ششٔاء آخشًٍ  ،وٍجىص ؤن ًٖىن اظم ججاسي خاص  ،بششغ ؤن ًِترن بما ًذ٘ كلى ؤجها ششٓت جىصُت بعُؼت
.49
باليعبت للمششق اإلاوشبي ًِ ،ذ ؤٓذ كلى ؤهه  ":حلحن ششٓت الخىصُت البعُؼت بدعمُت ًمًٕ ؤن ًظاي بليها بظم
ششٍٗ ؤو ؤٓثر مً الششٔاء اإلاخظامىحن  ،وٍجب ؤن جٖىن معبىُت ؤو مخبىكت مباششة بلباسة " ششٓت جىصُت بعُؼت ".

50

وفي خالت مخالٌت اإلاِخظُاث العابِت مً ػشي الششٓت ً ،ةن الششٍٗ اإلاىص ي برا رٓش بظمه في الدعمُت الخجاسٍت
للششٓت  ،مم كلمه بزلٗ ومىاًِخه ً ،ةهه ٌعإ٘ كً التزاماتها كلى وحه الخظامً باليعبت لألهُاس خعني الىُت  .51ػبِا
لىـشٍت الـاهش اإلاخلاسي كليها في الِاهىن الخجاسي  ،خماًت لإلثخمان الخجاسي واظخِشاس اإلالامالث .
كلى ؤظاط ما ظبّ ً ،خطر ؤن ششٓت الخىصُت البعُؼت  ،جِىم كلى الخلاون بحن الشؤظما٘ واللمل والخبرة في
ألاكما٘ الخجاسٍت  .رلٗ ؤن اإلاششق اإلاوشبي ؤحاص للششٍٗ اإلاخظامً ؤن جٖىن خصخه كمل ؤو صىاكُت  ،ومىم رلٗ كلى
الششٍٗ اإلاىص ي الزي ؤلضمه بذ ًم خصت هِذًت ؤو كُيُت  .كلى اكخباس ؤن الخصت الصىاكُت جخؼلب الذًم الٌىسي
واإلاعخمش واإلاخىاجش  ،الش يء الزي ًادي بلى الخلامل مم ألاهُاس وؿهىس شخصُت الششٍٗ وهىٍخه  .وهزا ًخلاسض مم
الىطلُت الِاهىهُت للششٍٗ اإلاىص ي وٍدذر الولؽ واللبغ في هـامه الِاهىوي  .لهزا جم مىله مً الُِام بإكما٘ حعُحر
ملضم للششٓت ججاه الاهُاس ولى بىاء كلى جىُٓل .
وفي خالت مخالٌت اإلاِخط ى العابّ ٌ ،عإ٘ الششٍٗ اإلاىص ي بالخظامً مم الششٔاء اإلاخظامىحن كً دًىن
الششٓت اإلاترجبت كً ألاكما٘ اإلامىىكت  .وٍمًٕ ؤن ًلضم جظامىا بٖل التزاماث الششٓت ؤو بلظها ًِؽ  ،خعب كذد
وؤهمُت الذًىن وؤلالتزاماث اإلازٔىسة .52وباليعبت للمششق الِؼشي  ،هص كلى هٌغ اإلاِخظُاث العابِت  ،بر ؤهه لم ًجض
48

ـ ساحم اإلاادة  45مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ":ششٓت الخىصُت البعُؼت هي ششٓت جخإلٍ مً ًئخحن مً الششٔاء هما 1 :ـ الششٔاء اإلاخظامىىن  ،وهم الزًً
ًذًشون الششٓت  ،وٍٖىهىن معاولحن بالخظامً كً حمُم التزاماتها في ؤمىالهم الخاصت .
2ـ الششٔاء اإلاىصىن  ،وهم الزًً ٌعاهمىن في سؤظما٘ الششٓت  ،دون ؤن ًٖىهىا معاولحن كً التزاماث الششٓت بال بمِذاس ما ُذمىه مً ما٘ ؤو التزمىا بذًله للششٓت ".
ـ ساحم  :اإلاادة  20مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  ":ششٓت الخىصُت البعُؼت جخٖىن مً ششٔاء مخظامىحن ومً ششٔاء مىصحن ً .خظم الششٔاء اإلاخظامىىن للىـام
اإلاؼبّ كلى ششٓت الخظامً ٌ .عإ٘ الششٔاء اإلاىصىن كً الذًىن اإلاعخدِت كلى الششٓت في خذود خصتهم التي ال ًمًٕ ؤن جٖىن خصت صىاكُت ".
49
ـ اإلاادة  48مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
50
ـ اإلاادة  22مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
51
ـ اإلاادة  48مً الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
52
ـ اإلاادة  25مً ُاهىهالششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
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للششٍٗ اإلاىص ي ؤن ًخذخل في بداسة الششٓت ولى بمىحب جىُٓل  ،وبال ؤصبذ معاوال بالخظامً كً ؤلالتزاماث الىاشئت
كً ؤكما٘ بداسجه  ،وٍجىص ؤن ًلتزم بجمُم ؤلالتزاماث الششٓت ؤو بلظها وًِا لجعامت ألاكما٘ وجٕشاسها وبدعب اثخمان
الوحر له بعبب هزه ألاكما٘ .53
كلى ؤظاط ما ظبّ ً ،خطر ؤن الششٍٗ اإلاىص ي ممىىق كلُه الُِام بإكما٘ ؤلاداسة التي لها اجصا٘ باألهُاس ،ؤي
ؤلاداسة الخاسحُت  .لًٕ ًمًٕ له الُِام بمشاُبت حعُحر الششٓت  ،وجىحُه اظئلت ٓخابُت بلى بشإن رلٗ بلى اإلاعحرًً ً ،خلحن
ؤلاحابت كنها ٓخابت .54وجِذًم ؤلاظدشاسة بليهم والترخُص لهم بالخصشي خاسج خذود ظلؼتهم .55وللششٔاء اإلاىصحن ٓزلٗ
خّ ؤلاػالق في ٔل وُذ وخحن كلى الذًاجش والجشد والِىاثم الترُٓبُت وجِشٍش الدعُحروجِشٍش مشاُب الخعاباث ومداطش
الجملُاث اللامت. 56
وفي الدششَم الِؼشي  ،للششٍٗ اإلاىص ي ؤن ًؼلبىا صىسة مً اإلاحزاهُت ومً خعاب ألاسباح والخعاثش وؤن ًخدِّ
مً صخت ما وسد بهما  ،وله في ظبُل رلٗ ؤلاػالق كلى دًاجش الششٓت ووزاثِها بىٌعه ؤو وُٓل كىه مً الششٔاء ؤو هحرهم ،
بششغ ؤال ًترجب كلى رلٗ طشس بالششٓت. 57
وبالىـش لخظىس ؤلاكخباس الصخص ي في ششٓت الخىصُت البعُؼت  ،ال ظُما ًُما ًخص جٌىٍذ ألاهصبت والخىاص٘
كنها ً ،باليعبت للِاهىن الِؼشي ً ،جب الشحىق بلى اإلاادة  28مً ششٓت الخظامً  ،التي حلذ الششَلت اللامت لششٓت
الخىصُت البعُؼت ًُ ،ما برا ٔاهذ مخالثمت وألاخٖام الخاصت بها .58لزلٗ البذ ال ًجىص الخىاص٘ كً الخصص بال بمىاًِت
حمُم الششٔاء  ،ؤو ػبِا إلاا ًىص كلُه كِذ الششٓت  ،مم شهش هزا الخىاص٘ . 59
باليعبت للمششق اإلاوشبي ًِ ،ذ محز بحن الششٔاء اإلاخظامىحن والششٔاء اإلاىصحن ً ،بلذ ؤن ؤٓذ كلى الِاكذة
اللامت  ،التي جِط ي بإهه ال ًمًٕ جٌىٍذ ألاهصبت بال بشض ى حمُم الششٔاء  ،اوسجاما مم ؤلاكخباس الصخص ي  .بال ؤهه هص
كلى بمٖاهُت خشٍت اهخِا٘ ؤهصبت اإلاىصحن ًُما بحن الششٔاء  .لًٕ ًُما ًخص جٌىٍذ ألاهصبت بلى ألا هُاس ألاحاهب كً
53

ـ اإلاادة  49مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
54
ـ اإلاادة  26مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
55
ـ اإلاادة  49مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،الٌِشة ألاخحرة منها .
56
ـ اإلاادة  26مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
57
ـ اإلاادة  50مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
58
ـ ساحم  :اإلاادة  52مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،التي جىص كلى ماًلي ًُ ":ما كذا الاخٖام الىاسدة في هزا الباب  ،جخظم ششٓت الخىصُت البعُؼت للِىاكذ
اإلاِشسة لششٓت الخظامً ".
59
ـ اإلاادة  28مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
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الششٓت  ،اشترغ اإلاششق اإلاوشبي سض ى حمُم الششٔاء اإلاخظامىحن وؤهلبُت الششٔاء اإلاىصحن مً خُث اللذد وسؤط اإلاا٘ .
ؤما ًُما ًخص الششٍٗ اإلاخظامً ًُ ،جىص له جٌىٍذ حضء مً ؤهصبخه لششٍٗ مىص ؤو للوحرالاحىبي كً الششٓت بشض ى
حمُم الششٔاء اإلاخظامىحن وؤهلبُت الششٔاء اإلاىصحن.60
وٍـهش ؤلاكخباس الصخص ي في ششٓت الخىصُت البعُؼت بىطىح في اهداللها برا صذس خٕم ُظاجي كلى ؤخذ
الششٔاء اإلاخظامىحن بالدعىٍت ؤو الخصٌُت الِظاثُت  ،ؤو اإلاىم مً مماسظت مهىت ججاسٍت ؤو اإلاغ بإهلُخه  ،ما لم ًىص
الىـام ألاظاس ي كلى اظخمشاسها ؤو ًِشس الششٔاء اظخمشاسها باألهلبُت اإلاخؼلبت لخلذًل الىـام ألاظاس ي  .61ب ن وحذ ششٍٗ
ؤو كذة ششٔاء مخظامىحن آخشًٍ  .62وفي خالت اظخمشاس الششٓت  ،جدذد ُُمت الخِىَ التي ظترد بلى الششٍٗ الٌاُذ لخلٗ
الصٌت بىاء كلى سؤي خبحر ملحن بإمش اظخعجالي مً سثِغ املخٕمت  ،مم ؤلاشاسة بلى ؤن ٔل ششغ مخالٍ ٌلذ ٔإن لم
ًًٕ.63
وباليعبت للِاهىن الِؼشي ً ،ششٓت الخىصُت البعُؼت جىدل بالدجش كلى ؤخذ الششٔاء ؤو شهش بًالظه ؤو
بكعاسه ؤو باوسخابه مً الششٓت  .وبرا ٔان اوسخاب الششٍٗ بعىء هُت ؤو في وُذ هحر مالثم  ،حاص الخٕم كلى الششٍٗ
باإلظخمشاس في الششٓت مم الخلىٍع في خا٘ زبىث الظشس.64
لًٕ ٍُٓ حلامل ٔل مً الِاهىن الِؼشي والِاهىن اإلاوشبي مم وًاة ؤخذ الششٔاء في ششٓت الخىصُت البعُؼت ؟
سجب الِاهىن الِؼشي كلى وًاة ؤخذ الششٔاء اهِظاء الششٓت  ،دون جمُحز بحن الششٔاء اإلاخظامىحن ؤو اإلاىصحن ،
ما لم ًِشس الىـام العاس ي للششٓت اظخمشاسها مم وسزخه ولى ٔاهىا ُاصشًٍ.65
ؤما الِاهىن اإلاوشبي ًِذ حاء بمِخظُاث مخالٌت  ،بر ؤٓذ كلى اظخمشاس الششٓت بالشهم مً وًاة ؤخذ الششٔاء
اإلاىصحن  .وفي خالت وًاة ؤخذ الششٔاء اإلاخظامىحن ًُ ،مًٕ ؤلاجٌاَ كلى اظخمشاس الششٓت مم الىسزت ً ،ةن ٔاهىا ُاصشًٍ
هحر مششذًً ًصبدىن ششٔاء مىصحن  .وبرا ٔان الششٍٗ اإلاخىفى هى الششٍٗ اإلاخظامً الىخُذ  ،ؤان وسزخه حمُلهم
60

ـ اإلاادة  27مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
61
ـ اإلاادة  28مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  ،التي جىص كلى ما ًلي ً ... ":خم ٔل حلذًل في الىـام الاظاس ي بشض ى حمُم الششٔاء اإلاخظامىحن وبإهلبُت الششٔاء
اإلاىصحن مً خُث اللذد وسؤط اإلاا٘ ٔ .ل ششغ ًٌشض ؤهلبُت آثر كذدا ٌلخبر ٔإن لم ًًٕ ".
62
ـ اإلاادة  30مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
63
ث اإلاادة  18مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  ،الٌِشة الثاهُت املخا٘ كليها باإلاادة  30مً ُاهىن ششٓت الخىصُت البعُؼت .
64
اإلاادة  293مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
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65

ُاصشًٍ هحر مششذًً  ،وحب حلىٍظه بششٍٗ مخظامً حذًذ ؤو جدىٍل الششٓت داخل ؤحل ظىت مً جاسٍخ الىًاة ،
جدذ ػاثلت خل الششٓت بِىة الِاهىن.66
الفقرة الثاهيت  :ـ إجراءاث جدىيل شركت التىصيت البسيطت :
حلامل الِاهىن اإلاوشبي بشٖل مخخلٍ كً الِاهىن الِؼشي ًُ ،ما ًخص اهِظاء ششٓت الخىصُت البعُؼت كىذ
وًاة اخذ الششٔاء  .رلٗ ؤن الِاهىن الِؼشي  ،سجب اهِظاء الششٓت كىذ وًاة ؤخذ الششٔاء  ،دون جمُحز بحن الششٔاء
اإلاخظامىحن واإلاىصحن  ،مالم ًخم الخىصُص في الىـام ألاظاس ي كلى اظخمشاس الششٓت مم الىسزت ولى ٔاهىا ُاصشًٍ.
بِىما محز الِاهىن اإلاوشبي بحن الششٍٗ اإلاىص ي والششٍٗ اإلاخظامً  ،خُث ؤٓذ كلى اظخمشاس الششٓت بالشهم مً
وًاة ؤخذ الششٔاء اإلاىصحن  ،ورلٗ اوسجاما مم الىـام الِاهىوي الزي ًخظم له الششٍٗ اإلاىص ي  ،بر اهه ال ًٕدعب
صٌت جاحش  ،وال ٌعإ٘ بال في خذود وعبت معاهمخه في سؤظما٘ الششٓت  ،وال ًدّ له بداسة الششٓت وحعُحرها  ،وٍمىم
بدساج بظمه في حعمُت الششٓت وفي حمُم الىزاثّ وؤلاكالهاث الخاصت بها اإلاىحهت لألهُاس  .وألن وًاجه لً ًٖىن لها
جإزحركلى وطلُت وسزخه ولى ٔاهىا ُاصشًٍ  .لًٕ باإلاِابل  ،سجب اإلاششق اإلاوشبي اهدال٘ الششٓت في خالت وًاة ؤخذ الششٔاء
اإلاخظامىحن  ،ما لم ًخم ؤلاجٌاَ كلى اظخمشاس الششٓت مم الىسزت  .وبرا ٔاهىا ُاصشًٍ هحر مششذًً ًصبدىن ششٔاء
مىصحن  ،ورلٗ مً ؤحل جىًحر الخماًت الالصمت لهم  ،مم خظىكهم ألخٖام الىالًت والىُابت والخِذًم .67
ؤما برا ٔان الششٍٗ اإلاخىفى هى الششٍٗ اإلاخظامً الىخُذ  ،ؤلضم الِاهىن حلىٍظه بششٍٗ مخظامً حذًذ ؤو
بخدىٍل الششٓت  ،داخل ؤحل ظىت مً جاسٍخ الىًاة ن جدذ ػاثلت خل الششٓت بِىة الِاهىن باهتهاء ألاحل العالٍ
الزٓش.68

66

ـ اإلاادة  30مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
67
ـ ساحم  :اإلاادة  229مً مذوهت ألاظشة اإلاوشبُت .
ـ جىص اإلاادة  230مً مذوهت ألاظشة كلى ماًلي ًِ ":صذ بالىاثب الششعي في هزا الٕخاب :
الىلي وهىألاب والام والِاض ي
الىص ي وهى وص ي ألاب ؤو الام
اإلاِذم وهى الزي ٌلُىه الِظاء ".
ـ جىص اإلاادة  231مً مذوهت ألاظشة  ":صاخب الىُابت الششكُت  :ألاب الشاشذ  ،ألام الشاشذة كىذ كذم وحىد ألاب ؤو ًِذان ؤهلُخه  ،وص ي ألاب  ،وص ي ألام  ،الِاض ي ،
مِذم الِاض ي ".
68
ـ اإلاادة  29مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
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ولٌهم مىٍُ الِاهىن الِؼشي ً ،جب الشحىق بلى اإلاادة 18مً ُاهىن الخجاسة الِؼشي  ،التي هصذ كلى ؤهه  ":مم
مشاكاة الاخٖام الِاهىهُت اإلاِشسة بشإن الىالًت كلى ؤمىا٘ الِاصشًٍ  ،برا ٔان للِاصش ما٘ في ججاسة  ،حاص للمدٕمت
املخخصت ؤن جإمش بخصٌُت ماله وسخبه مً هزه الخجاسة ؤو باظخمشاسه ًيها وًِا إلاا جِط ي مصلخخه ً ،ةرا امشث املخٕمت
باإلظخمشاس في الخجاسة ً ،لها ؤن جمىذ الىاثب كً الِاصش حلىٍظا كاما ؤو مُِذا للُِام بجمُم الاكما٘ الالصمت لزلٗ ،
وٍُِذ الخٌىٍع في السجل الخجاسي  .وال ًٖىن الِاصشملتزما بال بِذس ؤمىاله اإلاعخولت في الخجاسة  ،وٍجىص شهش بًالظه ،
وال ٌشمل ؤلاًالط ألامىا٘ هحر اإلاعخولت في الخجاسة  ،وال ًترجب كلبه ازشباليعبت لصخص الِاصش".
ما ًالخف كلى مىٍُ الِاهىن الِؼشي  ،ؤهه ؤكؼى ظلؼت جِذًشٍت للِظاء لخِشٍش وطلُت الِاصش بحن اظخمشاسه
في الخجاسة في خالت الظشوسة ؤو الىٌى البحن ؤو اوسخابه منهآ .ما ؤهه ُام بخدذًذ معاولُت الِاصش وشهش بًالظه في
خذود ألامىا٘ اإلاىؿٌت في اليشاغ الخجاسي  ،لًٕ ظعى بلى خماًخه مً آزاس ؤلاًالط.69
بالشحىق بلى الِاهىن اإلاوشبي ً ،ةهه خاو٘ ُذس ؤلامٖان الخٌاؾ كلى ششٓت الخىصُت البعُؼت  ،خُث ُشس ؤهه  ،في
خالت وًاة اخذ الششٔاء اإلاخظامىحن جدل الششٓت  ،ما لم ًخم ؤلاجٌاَ كلى اظخمشاسها مم الىسزت  .وبرا ٔاهىا ُاصشًٍ هحر
مششذًً  ، 70حلؼى لهم وطلُت الششٍٗ اإلاىص ي  .لًٕ برا ٔان الششٍٗ اإلاخىفى هى الششٍٗ اإلاخظامً الىخُذ  ،هص
اإلاششق كلى طشوسة حلىٍظه بششٍٗ مخظامً حذًذ ؤو بخدىٍل الششٓت داخل ؤحل ظىت مً جاسٍخ الىًاة  ،جدذ ػاثلت
خل الششٓت بِىة الِاهىن .
ؤو٘ مالخـت حعترعي ؤلاهدباه  ،ؤن كملُت الخدىٍل هىا جخخز صبوت اخخُاػُت  ،ال ظُما في خالت كذم حلىٍع
الششٍٗ اإلاخظامً اإلاخىفى .زاهُا ؤن اإلاششق لم ًدذد شٖل الششٓت الىاحب الخدى٘ بليها  ،جاسٔا الخشٍت للششٔاء اإلاىصحن
الخخُاس الشٖل الزي ًىاظب هـامهم الِاهىوي  ،وٍىاظب ؤلامٖاهُاث اإلاخاخت لهم لخٖىًٍ سؤظما٘ الششٓت  ،الشٖل الجذًذ
اإلاشهىب ًُه  .كلى خالي مىٌُه بشإن طشوسة جدى٘ ششٓت الخظامً بلى ششٓت الخىصُت البعُؼت.
كلى ؤظاط ما ظبّ ،مبذثُا للششٔاء اإلاىصحن الخّ في جدىٍل الششٓت بلى ششٓت معاهمت ؤو ششٓت راث
معاولُت مدذودة .
69

ـلمضٍذ مً الخٌاصُل  ،ساحم  :باظم دمحم ملخم وبعام دمحم الؼشاوهت  ،الىظُؽ في ششح ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،الؼبلت الاولى  ، 2015 ،ص .97، 96 :
ـ ساحم  :اإلاادة  834مً الِاهىن الخجاسي الِؼشي  ،الٌصل العادط اإلاخللّ بجشلئم ؤلاًالط والصلر الىاقي مىه ُ ،اهىن سُم  2006بةصذاس ُاهىن الخجاسة سُم  27لعىت
.2006
70
ـ اإلاادة  29مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
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أوال :ـ التدىل إلى شركت مساهمت :
في الدششَم اإلاوشبي  ،حلذ ششٓت اإلاعاهمت ششٓت ججاسٍت بدعب شٖلها وٌُٓما ٔان هشطها  .خُث ًِعم
سؤظمالها بلى ؤظهم ُابلت للخذاو٘ ممثلت لخصص هِذًت ؤو كُيُت دون ؤي خصت صىاكُت .بر ًجب ؤن جخظمً اللادي
الٖافي مً اإلاعاهمحن الزي ًمٕنها مً جدُِّ هشطها وحعُحرها وسُابتها  ،كلى ؤال ًِل كذد اإلاعاهمحن كً خمعت ال
ًخدملىن ؤًت خعاسة بال في خذود خصصهم ودون ؤن جضداد ؤكبائهم بال بشطاهم.71
في هزا ؤلاػاس ً ،محز الِاهىن اإلاوشبي بحن ششٓت اإلاعاهمت التي جذكى الجمهىس بلى ؤلآخخاب في سؤظمالها  ،الزي
ًجب ؤال ًِل كً زالزت مالًحن دسهم  ،وبحن جلٗ التي ال جذكى بلى رلٗ ،خُث ال ًِل سؤظمالها كً زالزت مالًحن دسهم .72
وُذد خذد اإلاششق مِاًِغ الخىحه اللمىمي لإلدخاس  ،خُث اكخبر ششٓت جذكى الجمهىس بلى ؤلآخخاب في ؤظهمها ؤو
ظىذاتها ٔل ششٓت  ،جؼلب بدساج ُُمها اإلاىِىلت في بىسصت الُِم ؤو ؤي ظىَ مىـمت ؤخشي  ،ؤو جصذس ؤو جٌىث الُِم
اإلازٔىسة وًّ الششوغ اإلاخللِت بمجلغ الُِم اإلاىِىلت .73وباإلاللىماث اإلاؼلىبت بلى الاشخاص اإلالىىٍت التي جذكى
الجمهىس بلى ؤلآخخاب في ؤظهمها ؤو ظىذاتها.74
وهني كً الخزٓحر  ،ؤهه ًجب كلى الششٔاء اإلاىصحن الخُِذ باإلاِخظُاث الىاسدة في اإلاادة  36مً ُاهىن ششٓت
اإلاعاهمت التي جآذ كلى ؤهه  ":في خالت جدىٍل ششٓت ُاثمت بلى ششٓت معاهمت ٌ ،لحن مشاُب مشاُب ؤو مشاُبحن للخدىٍل
ًٖلٌىن جدذ معاولُتهم بخِذًش ُُمت كىاصش ؤصى٘ وخصىم الششٓت وؤلامخُاصاث بإمش اظخعجالي  ،ما لم ًخٌّ الششٔاء
باإلحماق  ،ورلٗ بؼلب مً معحري الششٓت ؤو مً ؤخذهم  ،وٍٖلٍ مشاُبى الخدىٍل ٓزلٗ بةكذاد جِشٍش كً وطلُت
الششٓت .
بلذ رلٗ ً ،بذ الششٔاء في جُُِم اللىاصش ومىذ ؤلامخُاصاث  ،وال ًجىص لهم جخٌُظها بال باإلحماق .
خُث ًجب ؤن ٌشهذ جِشٍش مشاُبي الخدىٍل كلى ؤن الىطلُت الصاًُت للششٓت املخىلت ال جِل كً مبلى
سؤظمالها  .وٍىطم هزا الخِشٍش سهً بشاسة جصشي الششٔاء في اإلاِش ؤلاحخماعي ُبل زماهُت ؤًام كلى ألاُل مً جاسٍخ اولِاد
الجملُت اإلاذكىة للبذ في الخدىٍل  .وفي خالت وحىد اظدشاسة ٓخابُت ً ،جب ؤن ًىحه هص الخِشٍش لٖل ششٍٗ وؤن ًلخّ
71

ـ اإلاادة ألاولى مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
72
ـاإلاادة العادظت مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
73
ـ ساحم :اإلاادة  12مً ُاهىن  21شدىبر  ، 1993اإلاخللّ بمجلغ الُِم اإلاىِىلت
74
ـ ساحم  :اإلاادة  9مً ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
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 البذ مً الشحىق بلى،  ولٌهم اإلاِخظُا ث العابِت الظُما اإلاخللِت بخلُحن مشاُبي الخدىٍل. 75بىص الِشاساث اإلاِترخت
 خُث ؤوضخذ، والخٌعحر الزي ؤكؼخه مدٕمت الىِع الٌشوعُت له

76

 مً الِاهىن الخجاسي الٌشوس يL224-3 الٌصل

. 77 ؤن الششٔاث اإلالىُت بخلُحن مشاُبي الخدىٍل هي الششٔاث التي ال جخىًش كلى مشاُبي الخعاباث
 ًجب كليها اخترام،  كىذما جخدى٘ ششٓت مهما ٔان شٖلها بلى ششٓت معاهمت، لًٕ مً اإلاهم الخزٓحر ؤهه
ً الزي ًجب ؤال ًِل ك، ٘ والخذ ألادوى للشؤظما78 بحشاءاث جإظِغ ششٓت اإلاعاهمت مً خُث الخذ ألادوى للمعاهمحن
 وؤن ًٖىن.79ٗزالزت مالًحن دسهم برا ٔاهذ جذكى الجمهىس بلى ؤلآخخاب وكً زالزماثت ؤلٍ دسهم برا ٔاهذ ال جذكى بلى رل
،  ولٖي ال ٌلخبر الخدىٍل باػال.  ؤي هحر ممىىق كليها مماسظخه، الوشض ؤلاحخماعي مخىاظبا مم شٖل ششٓت اإلاعاهمت
 وؤخحرا شهش الخدىٍل في السجل الخجاسي. 80ًجب ؤن ًىاًّ كلُه الششٔاء باإلحماق وؤن جظمً هزه اإلاىاًِت في مدظش
. 81 جدذ ػاثلت بؼالن كملُت الخدىٍل، والجشٍذة الشظمُت

75

- Colléction Notes d'information VI. les commissaires aux comptes et la transformation des sociétés .
CNCC,( COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES) , décembre 2010 , page : 31.

76

 ـL'article L 224- 3 du code de commerce a été successivement modifié par la loi nº 2001 – 420 relative aux nouvelles régulations
économiques du 15 mai 2001 puis par la loi nº 2003 – 706 de sécurité financière du 1er août 2003 . Lorsqu’une société de quelque forme
que ce soit se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation qui n’a pas de commissaire aux comptes chargés
d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des
associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un d’eux. Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de
l’établissement du rapport sur la situation de la
société mentionné au troisième alinéa de l’article L. 223-43. Dans ce cas, il n’est rédigé
qu’un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article
L. 225-224 [article abrogé par la loi de sécurité financière du 1er août 2003]. Le commissaire
aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le
rapport est tenu à disposition des associés.
Les associés statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers. Ils
ne peuvent les réduire qu’à l’unanimité.
À défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation
est nulle ».
77

- Com. 8 avril 2008, décision reproduite au bulletin CNCC n° 150, juin 2008, p. 261.

78

. ـ اإلاادة ألاولى مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي
79
.  مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي6 ـ اإلاادة
80
.  مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي36 ـ الٌِشة ألاخحرة مً اإلاادة
81
.  مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي املخا٘ كليها بمِخط ى اإلاادة ألاولى مً ُاهىن باقي الششٔاث الخجاسٍت343  واإلاادة337 ـ اإلاادة
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ثاهيا  :ـ التدىل إلى شركت ذاث مسؤوليت مددودة :
حلذ وطلُت الششٔاء في الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة ؤُشب بلى الىـام الِاهىوي للششٔاء اإلاىصحن في ششٓت
الخىصُت  ،باظخثىاء الُِام بإكما٘ ؤلاداسة والدعُحر وكذم بدساج ؤظمائهم في حعمُت الششٓت .
ًالششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة في الِاهىن الِؼشي هي ششٓت جخإلٍ مً شخص واخذ ؤو ؤٓثر  ،وال ًضٍذ كذد
الششٔاء ًيها كً خمعحن ششٍٖا  .خُث ال ٌعإ٘ الششٔاء ًيها بال بِذس خصتهم في سؤظمالها  ،وال ًمًٕ لها بصذاس ُُم
مىِىلت ُابلت للخذاو٘ .82وفي الِاهىن اإلاوشبي ً ،الششٓت جخٖىن مً شخص ؤو ؤٓثر ال ًخدملىن الخعاثش ظىي في خذود
خصتهم.83
وباليعبت لشؤظما٘ الششٓت في ٓلي الِاهىهحن لِغ هىاْ خذ ؤدوى له ،84بال ؤن هىاْ بلع الششوغ ًجب
الخُِذ بها  .بر ؤجها ال جاظغ في الِاهىن الِؼشي  ،بال برا وصكذ حمُم الخصص الىِذًت واللُيُت ًيها كلى حمُم الششٔاء
وجم الىًاء بها بالٖامل ،خُث جىدق الخصص الىِذًت للششٓت في ؤخذ البىىْ اإلالخمذة للذولت  ،وال ًجىص للبىٗ صشًها
بال إلاذًشي الششٓت بلذ جِذًم ما ًثبذ ُُذ الششٓت بالسجل الخجاسي . 85ؤما في الِاهىن اإلاوشبي ً ،هىاْ مِخظُاث مواًشة
 ،رلٗ ؤهه ؤلضم الششٔاء باإلٓخخاب في ٔل ألاهصبت مم الذًم الٖامل لألهصبت اللُيُت  ،ودًم الشبم كلى ألاُل باليعبت
لألهصبت الىِذًت  ،خُث ًذًم الباقي في دًلت واخذة ؤو كذة دًلاث خعب ُشاس ًخخزه اإلاعحر داخل ؤحل ال ًخجاوص
خمغ ظىىاث ابخذاء مً جُُِذ الششٓت في السجل الخجاسي  . 86وؤخحرا شهش الخدىٍل في السجل الخجاسي والجشٍذة
الشظمُت  ،87جدذ ػاثلت بؼالن كملُت الخدىٍل ، 88لًٕ مم مشاكاة بمٖاهاث الخصخُذ والدعىٍت .

82

ـ اإلاادة  228مً ُاهىن الششٔاث الِؼشي .
83
ـ اإلاادة  44مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
84
ـ اإلاادة  2مً الِاهىن  24.10والتي وسخذ اإلاادة  46مً الِاهىن  5.96التي ٔاهذ جدذد سؤظما٘ الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة في كششة آالي دسهم  .الصادس
بدىٌُزه الـهحر الششٍٍ سُم  ، 1.11.39بخاسٍخ ً 2ىهُى  ، 2011الجشٍذة الشظمُت كذد  5956 :بخاسٍخ ً 30ىهُى  ، 2011ص . 3083 :
اإلاادة  234مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
85
ـ اإلاادة  232مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
86
ـ اإلاادة  51مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي
87
ـ جىص اإلاادة  97مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  ،كلى ؤهه  " :جخظم لىٌغ ششوغ ؤلاًذاق واليشش اإلاىصىص كليها في اإلاادجحن  95و: 96
ـ ٔل اللِىد ؤو اإلاذاوالث ؤو الِشاساث التي ًيخج كنها حوُحر الىـام ألاظاس ي  ،ماكذا اظدبذا٘ اإلاعحرًً وؤكظاء مجلغ الشُابت ومشاُب ؤو مشاُبي الخعاباث اإلالُىحن
مىز البذاًت في الىـام ألاظاس ي ،
ـ ٔل اللِىد ؤو اإلاذاوالث ؤو الِشاساث اإلاثبخت لخل الششٓت مم ؤلاشاسة بلى ؤظماء اإلاصٌحن الصخصُت واللاثلُت ومىاػنهم وبلى مِش الخصٌُت،
ـ ٔل اإلاِشساث الِظاثُت الِاطُت بدل ؤو بؼالن الششٓت ،
ـ ٔل اللِىد ؤو اإلاذاوالث ؤو الِشاساث اإلاثبخت لٌِل الخصٌُت ".
88
ـ جىص اإلاادة  98مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  ،كلى ؤهه ً " :ترجب كلى كذم اخترام بحشاءاث ؤلاًذاق واليشش :
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ثالثا :ـ مً ًباشرعمليت التدىيل :
مً ؤهم خصاثص ششٓت الخىصُت البعُؼت  ،ؤجها جخإلٍ مً صىٌحن مً الششٔاء مخخلٌحن في هـامهما الِاهىوي
 ،باكخباسها ششٓت جمثل حلاوها بحن الخبرة وسؤط اإلاا٘  .خُث ؤن الششٔاء اإلاخظامىحنًِ ،ىمىن ًدعُحر الششٓت وبداستها ،
وٍٕدعبىن صٌت جاحش  ،وَعإلىن بصٌت جظامىُت وهحر مدذودة كً دًىجها  ،وٍمًٕ ؤن جٖىن خصصهم في سؤظمالها
كباسة كً خصت صىاكُت  .وجذسج ؤظمائهم في الدعمُت الخجاسٍت للششٓت وفي حمُم الىزاثّ اإلاىحهت بلى ألاهُاس .في خحن ،
ًةن الششٔاء اإلاىصحن ال ًٕدعبىن صٌت جاحش  ،الش يء الزي ًجلل معاولُتهم مدذودة بيعبت معاهمتهم في سؤظما٘
الششٓت ٓ ،ما ًمىم كليهم جِذًم خصص صىاكُت  ،جدخم الخِذًم الصخص ي اإلاخىاجش واإلاعخمش .خُث مً شإن شٖل هزا
الخِذًم بخذار هىق مً الخلؽ في هـامهم الِاهىوي ججاه ألاهُاس وًِا لىـشٍت الـاهش العاثذة في الِاهىن الخجاسي.
وجبِى ؤهم خاصُت التي ًخمحز بها الششٔاء اإلاىصىن  ،والتي لها كالُت بمىطىق حوُحر الشٖل الِاهىوي للششٓت ،
هى مىم اإلاششق لهم مً بداسة وحعُحر الششٓت ششٓت الخىصُت  . 89لزلٗ ًؼشح حعائ٘ في هزا الصذد  ،مً ًباشش بحشاءاث
الخدىٍل ؟ ال ظُما ؤن الششٔاء اإلاىصحن الباُحن ممىىكحن مً حعُحر الششٓت وبداستها  ،ومباششتهم للملُت جدىٍلها وحوُحر
شٖلها الِاهىوي ٌلذ مً ؤكما٘ الدعُحر وؤلاداسة اإلالضمت للششٓت ججاه ألاهُاس  .وبالخالي ٍُٓ ًمًٕ جىٌُز بسادة اإلاششق
اإلالضمت بخدىٍل الششٓت  ،جدذ ػاثلت الخل ؟
في هزا ؤلاػاس ً ،خم الخمحز بحن ششٓت الخىصُت التي جخىًش كلى مشاُب للخعاباث وجلٗ التي ال جخىًش كلُه ،
خصىصا و ؤن حلُِىه لِغ بلضامُا ًيها  .لًٕ برا سحلىا بلى الىصىص اإلاىـمت لششٓت الخظامً  ،خُث حلل ًيها اإلاششق
حلُحن مشاُب الخعاباث ؤمشا اخخُاسٍا  .بر ًمًٕ للششٔاء حلُِىه باألهلبُت  .لًٕ ًصبذ الخلُحن بلضامُا في الششٓت التي
ًخجاوص سُم ملامالتها خمعحن ملُىن دسهم  ،دون اخدعاب الظشاثب ٓ .ما ًمًٕ للششٔاء ؤو البلع منهم  ،ؤن ًؼلب مً
سثِغ املخٕمت املخخصت بصٌخه ُاض لألمىس اإلاعخعجلت حلُحن مشاُب ؤو ؤٓثر للخعاباث  ،ولى لم ًخم بلىن سُم
اإلالامالث العابّ رٓشه.90

ـ بؼالن الششٓت في الخالت اإلاىصىص كليها في اإلاادجحن  95و، 96
ـ بؼالن اللِىد ؤو اإلاذاوالث ؤو الِشاساث في الخالت اإلاىصىص كليها في اإلاادة . 97
ـ جشاعى في حمُم ألاخىا٘ بمٖاهاث الدعىٍت اإلاىصىص كليها في اإلاىاد  340و  343و  344مً الِاهىن سُم  17.95اإلاخللّ بششٔاث اإلاعاهمت ".
89
ـ اإلاادة  25مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت .
90
ـاإلاادة  12مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي.
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كلى ؤظاط ما ظبّ ً ،جب جؼبُّ اإلاِخظُاث العابِت كلى ششٓت الخىصُت  ،باكخباسها جىىَلا ًشكُا لششٓت
الخظامً  .وإلخالت ُاهىن ششٓت الخىصُت كلى ؤخٖام ششٓت الخظامً . 91لزلٗ في خالت وحىد مشاُب للخعاباث ً ،مًٕ
له دكىة الجملُت اللامت هحر اللادًت لإلولِاد  ،كلى اكخباس ؤن جدىٍل الششٓت هى حلذًل للىـام ألاظاس ي للششٓت.
وبالخالي ًةن الجملُت اللامت هحر اللادًت هي املخخصت في هزا الصذد  .خُث ًخم حلذًل الىـام ألاظاس ي بخدىٍل ششٓت
الخىصُت بلى ششٓت راث معاولُت مدذودة ؤو ششٓت معاهمت بإهلبُت الششٔاء اإلاىصحن مً خُث اللذد وسؤط اإلاا٘. 92
وفي خالت كذم وحىد مشاُب للخعاباث في الششٓت ً ،ةهه ػبِا للِىاكذ اللامت ً ،مًٕ لٖل ري مصلخت ؤن
ًؼلب مً سثِغ املخٕمت املخخصت بصٌخه ُ ،اطُا لألمىس اإلاعخعجلت حلُحن وُٓل لذكىة الجملُت اللامت هحر اللادًت
لإلولِاد.93
ججذس ؤلاشاسة  ،بلى ؤن ششٓت الخىصُت باألظهم جخظم ٓزلٗ للخدىٍل ؤلالضامي لشٖلها في خالت وًاة الششٍٗ
اإلاخظامً الىخُذ  ،وجشٓه لىسزت ُاصشًٍ  .خُث جؼبّ كليها هٌغ اإلاِخظُاث اإلاخللِت بخدى٘ ششٓت الخىصُت البعُؼت
وًِا لإلخالت الىاسدة في اإلاادة . 9431
املبدث الثاوي  :التدىيل الىاجج عً زيادة عدد الشركاء عً الحد املسمىح به قاهىها :
برا ٔان ٔل مً اإلاششق الِؼشي واإلاششق اإلاوشبي ُذ هصا كلى خذ ؤدوى مً الششٔاء باليعبت لٖل شٖل مً ؤشٖا٘
الششٔاث الخجاسٍت ،95كلى اكخباس ؤن الششٓت جٌترض الخلذد والخلاون مً ؤحل خشذ ألامىا٘ لخدُِّ ؤهشاض اُخصادًت
91

ـ جىص اإلاادة  21مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  ،كلى ؤهه  ":جؼبّ ألاخٖام اإلاخللِت بششٔاث الخظامً كلى ششٔاث الخىصُت البعُؼت  ،مم مشاكاة الِىاكذ
اإلاىصىص كليها في هزا الٌصل ".
92
ـ اإلاادة  28مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
93
ـ في هزا ؤلاػاس ً ،مًٕ ؤلاهخذاء باإلاِخظُاث الىاسدة في ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي وجؼبُِها في هزا الصذد  ،ؤوال  :ألن ششٓت اإلاعاهمت حلذ الششَلت اللامت لباقي
الششٔاث الخجاسٍت ألاخشي  ،كلى اكخباس ؤلاخالت كلى اللذًذ مً مِخظُاتها .
94
ـ جىص اإلاادة  ، 31الٌِشة ألاخحرة ،الخاصت بششٓت الخىصُت باألظهم  .... ":جؼبّ كلى ششٔاث الخىصُت باألظهم  ،الِىاكذ اإلاخللِت بششٔاث الخىصُت البعُؼت واخٖام
الِاهىن سُم 95ـ 17اإلاخللّ بششٔاث اإلاعاهمت  ،باظخثىاء ما ًخللّ بدعُحرها وبداستها ورلٗ في خذود مالثمتها مم ألاخٖام الخاصت اإلاىصىص كليها في هزا
الٌصل ".
95
ـ ساحم :اإلاادة  21مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ":ششٓت الخظامً جخٖىن مً شخصحن ػبُلحن ؤو ؤٓثر ًٖىهىن معاولحن بالخظامً في حمُم ؤمىالهم كً
التزاماث الششٓت ".
ـ ساحم  :اإلاادة  982مً ُاهىن ؤلالتزاماث واللِىد اإلاوشبي اإلاؼبِت كلى الششٔاث اإلاذهُت والخجاسٍت  ،التي جىص كلى ؤن  ":الششٓت كِذ بمِخظاه ًظم
شخصان ؤو ؤٓثر ؤمىالهم وؤكمالهم ؤو هما ملا  ،لخٖىن مشترٓت بُنهم  ،بِصذ جِعُم الشبذ الزي ُذ ًيش ئ كنها " .
ـ ساحم  :اإلاادة  67مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،التي هصذ كلى ؤهه  " :جاظغ ششٓت اإلاعاهمت اللامت مً كذد ال ًِل كً خمعت ماظعحن ".
ـ ساحم  :اإلاادة ألاولى مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي  ":ششٓت اإلاعاهمت ششٓت ججاسٍت بدعب شٖلها وٌُٓما ٔان هشطها ًِ .عم سؤظمالها بلى ؤظهم ُابلت للخذاو٘ ممثلت
لخصص هِذًت ؤو كُيُت دون ؤًت خصت صىاكُت  .وٍجب ؤن ًخظمً اللذد الٖافي مً اإلاعاهمحن الزي ًمٕنها مً جدُِّ هشطها وحعُحرها وسُابتها  .كلى
ؤال ًِل كذد اإلاعاهمحن كً خمعت ال ًخدملىن ؤًت خعاسة بال في خذود خصصهم ودون ؤن جضداد ؤكبائهم بال بشطاهم ".
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بواًت الشبذ  ،ولىٌغ الهذي لم ًدذدا خذا ؤُص ى للششٔاء  ،لٕنهما خشحا كً هزه الِاكذة باليعبت للششٓت راث
اإلاعاولُت  ،بر ًمًٕ لهزه ألاخحرة ؤن جخٖىن ؤن جخإظغ مً ششٍٗ وخُذ  ،وال ًضٍذ كذد الششٔاء ًيها كً خمعحن
ششٍٖا.96
وهني كً الخزٓحر  ،ؤن الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة هي ششٓت ججاسٍت بدعب الشٖل في ٔل مً الدششَم
الِؼشي  97والدششَم اإلاوشبي  .98ولها ؤهمُت اُخصادًت ٓبحرة باكخباسها همىرحا للمِاولت اإلاخىظؼت والصوحرة  ،وحلخبر
الشٖل ألآثر جذاوال ووحىدا ًالىـش للخصاثص التي جخمحز بها  ،خُث ججلل الاًشاد ًِبلىن كلى جإظِعها  ،ال ظُما مم
اإلاعخجذاث الدششَلُت ألاخحرة  ،التي ُشبتها مً ششٔاث ألاشخاص وؤبلذتها كً ششٔاث ألامىا٘  ،بلذ ما ٔاهذ راث ػابم
مخخلؽ .
لهزا ؤصبدذ الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة  ،جِىم كلى ؤلاكخباس الصخص ي والثِت اإلاخبادلت  .بل ؤن ؤلاكخباس
الصخص ي وصل بلى ؤُص ى مذاه في هزه الششٓت  ،ال ظُما وؤن الدششَلاث الخذًثت ؤحاصث جإظِعها بششٍٗ وخُذ  ،بر
ؤن الصخص الىخُذ لم ٌلذ ًثّ بال في هٌعه ،مم جدذًذ الخذ ألاُص ى للششٔاء في خمعحن ششٍٖا .
لًٕ ما الخل  ،برا ججاوص كذد الششٔاء الخذ اإلاعمىح ُاهىها في الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة؟
لِذ ظبّ الِى٘  ،ؤن هزه الششٓت ؤصبدذ جِىم كلى ؤلاكخباس الصخص ي كلى طىء اإلاِخظُاث الدششَلُت
الشاهىت  ،لزلٗ ًهي جخٖىن ِٓاكذة كامت مً ششٍٕحن  ،وخمعحن ششٍٖا ٓدذ ألاُص ى اإلاعمىح به  ،وٍمًٕ ؤن جخإظغ
بششٍٗ وخُذ.
وفي هزا ؤلاػاس داثما  ،مىم اإلاششق الِؼشي واإلاششق اإلاوشبي هزه الششٓت مً الخىحه اللمىمي لإلدخاس  ،خُث ال
ًجىص لها اللجىء بلى ؤلآخخاب اللام لخٖىًٍ سؤظمالها  ،ؤو لضٍادجه ؤو للخصى٘ كلى الِشوض الالصمت له  ،وال ًجىص لها

96

ـ ساحم  :اإلاادة  228مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،التي جىص كلى ؤن  ":الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة هي الششٓت التي جخالٍ مً شخص واخذ ؤو ؤٓثر  ،وال
ًضٍذ كذد الششٔاء ًيها كلى خمعحن شخصا "...
ـ ساحم  :اإلاادة  47مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،التي جىص كلى ؤهه  ":ال ًمًٕ ؤن ًخجاوص كذد الششٔاء في الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة خمعحن ششٍٖا ".
ـ ساحم  :اإلاادة  ، 44الٌِشة ألاخحرة مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
97
اإلاادة  12مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
98
ـ اإلاادة الثاهُت مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
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بصذاس ؤظهم ؤو ظىذاث ُابلت للخذاو٘  .99وفي الدششَم اإلاوشبي  ،جم مىلها مً بصذاس ُُم مىِىلت وطماهه ؤًظا  ،جدذ
البؼالن .100
كلى طىء ما ظبّ ً ،خطر ؤن الدششَلاث خاولذ ُذس ؤلامٖان الخٌاؾ كلى ؤلاكخباس

الصخص ي في الششٓت

راث اإلاعاولُت املخذودة  .لهزا ًاإلاششق اإلاوشبي ؤٓذ كلى ؤهه ال ًمًٕ ؤن ًخجاوص كذد الششٔاء في هزه الششٓت خمعحن
ششٍٖا  .وبر ا اشخملذ كلى ؤٓثر مً رلٗ وحب جدىٍلها بلى ششٓت معاهمت داخل ؤحل ظيخحن وبال جم خلها  ،ما لم
ًىخٌع كذد الششٔاء في هٌغ ألاحل بلى الخذ اإلاعمىح به ُاهىها.101
وُذ اظتركذ اإلاِخظُاث اإلاخللِت بخدىٍل الششٓت راث اإلاعاولُت اهخمام الٌِه  ،خُث اكخبر مً الشٔآت
والخلُِذ ؤن جخدى٘ الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة اإلاخجاوصة لخمعحن ششٍٖا بلى ششٓت معاهمت مولِت ً ،ىصىلها بلى
اللذد اإلازٔىس ًذ٘ كلى جؼىسها وهمىها بشٖل ًخلاسض مم بِائها مولِت ؤو اظخمشاسها خاسج مىؼّ الششٔاث الشؤظمالُت
الخُُِِت .102في خحن  ،حعاثل البلع ألاخشكً دواًم اإلاششق مً جدذًذ اللذد ألاُص ى للششٔاء في هزه الششٓت  ،هل
الخىي مً طُاق ؤلاكخباس الصخص ي ؤم الخىي مً مىاًعت ششٓت اإلاعاهمت ؟ وفي ٔلخا الخالخحن ً ،الدجج واهُت ال
جِىم كلى ؤظاط  .ألن الشًم مً كذد الششٔاء في هزا الشٖل مً الششٔاث ًِىي اثخماجها  ،وٍشًم سؤظمالها وٍجللها جذخل
بِىة مجا٘ الخىمُت والشول  ،لزلٗ ًهزا ؤلاججاه ًِترح بلواء الخذ ألاُص ى للششٔاء معخِبال. 103
ؤو٘ مالخـت ًيبغي حسجُلها  ،ؤن اإلاششق اإلاوشبي ألو٘ مشة ًىص كلى ؤحل ظيخحن لخدُِّ جدىٍل الششٓت راث
اإلاعاولُت املخذودة بلى ششٓت معاهمت  ،بخالي الخاالث العابِت  ،خُث هص بشإجها كلى ظىت واخذة  .وَلذ الخىصُص
كلى ؤحل العيخحن مٌهىما كلى اكخباس ؤهه ًجب بكؼاء الىُذ الٖافي للُِام باإلحشاءاث الِاهىهُت مً ػشي الششٔاء  ،ال
ظُما ؤن ألامش ًخؼلب بحشاءاث ملِذة وسؤظما٘ ملحن خصىصا في ششٓت معاهمت راث جىحه كمىمي لإلدخاس(معاهمت

99

ـ ساحم  :اإلاادة  23مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
100
ـ ساحم  :اإلاادة  54مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
101
ـ ساحم  :اإلاادة  47مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
ـ ساحم ؤًظا  :اإلاادة  157مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت العلىدي .
اإلاادة  ، 20الٌِشة الثاهُت مً ُاهىن الششٔاث اإلاصشي .
اإلاادة  36مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الٌشوس ي .
102
ـ ؤظخارها دمحم ؤلادسَس ي الللمي اإلاشِش ي  ،خصاثص الششٔاث الخجاسٍت في الدششَم الجذًذ  ،مجلت املخآم اإلاوشبُت  ،كذد ً ، 80ىاًشـ ًبراًش  ، 2000ص .36 :
103
ـ ؤظخارها ؤخمذ شٕشي العباعي ،الىظُؽ في الششٔاث واملجمىكاث راث الىٌم ؤلاُخصادي ،الجضء الخامغ  ،الؼبلت ألاولى  ،مؼبلت اإلالاسي الجذًذة  ،الشباغ ،
 ،2005ص .274 :
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كامت)  ،خُث ًبلى سؤظمالها زالزت مالًحن دسهم  .وجلٗ التي ال جخىحه بلى ؤلادخاس اللمىمي ً ،دذد سؤظمالها في زالزت ماثت
ؤلٍ دسهم .104
برن لخٌادي خل الششٓت  ،هىاْ اخخُاسان ؤمام الششٔاء  ،بما اخخُاس جدىٍلها بلى ششٓت معاهمت ؤو جخٌُع
كذد الششٔاء بلى خمعحن ششٍٖا داخل ؤحل العيخحن .
في خالت اخخُاس الخدىٍل ٌ ،لذ هزا ؤلاحشاء بمثابت حلذًل للىـام ألاظاس ي للششٓت ًخؼلب مىاًِت ؤهلبُت اإلامثلت
لثالزت اسباق سؤظما٘ الششٓت . 105ؤل ششغ ٌعخلضم جىًحر ؤهلبُت ؤٓبر كذدا ٌلخبر ٔإن لم ًًٕ  ،هحر ؤهه ال ًمًٕ في حمُم
ألاخىا٘ لألهلبُت ان جلضم ؤخذ الششٔاء بالضٍادة في ؤكباثه .
وٍمًٕ ؤلاظخلاهت بمِخظُاث الٌِشة ألاخحرة مً اإلاادة  87مً اإلاخللِت بالششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة ،
الخاصت بالخدىٍل ؤلاخخُاسي لهزه الششٓت بلى ششٓت معاهمت  .خُث ًخخز ُشاس الخدىٍل باألهلبُت اإلاخؼلبت لخلذًل
الىـام الاظاس ي للششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة  ،مم الخُِذ باألخٖام الىاسدة في اإلاادة  36مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت .
في هزا ؤلاػاس ٌ ،لحن مشاُب ؤو كذة مشاُبحن للخدىٍل ً ،خم جٖلٌُهم وجدذ معاولُتهم بخِذًش كىاصش ؤصى٘
وخصىم الششٓت وؤلامخُاصاث  .وٍخم هزا الخلُحن بةحماق الششٔاء  .وفي هُاب هزا ؤلاحماق ًخم حلُُنهم بإمش اظخعجالي مً
سثِغ املخٕمت املخخصت بىاء كلى ػلب مً معحري الششٓت ؤو ؤخذهم  .وجخجعذ مهمت مشاُبي الخدىٍل في بكذاد جِشٍش
كً وطلُت الششٓت  ،ال ظُما الىطلُت الصاًُت للششٓت مدل الخدىٍل التي ًجب ؤال جِل كً مبلى سؤظمالها .
وهني كً البُان  ،ؤن هزا الخِشٍش حهذي بلى جىىٍش الششٔاء  .لزلٗ ًخم بًذاكه باإلاِش ؤلاحخماعي للششٓت ُبل
زماهُت ؤًام مً اولِاد الجملُت اللامت املخصصت للخذاو٘ في الخدىٍل  .وبرا ٔان ألامش ًخللّ باظدشاسة ٓخابُت ً ،جب
جىحُه هص الخِشٍش بلى ٔل ششٍٗ مم بلخاُه بىص الِشاساث اإلاِترخت  .ولٖي ال ًٖىن الخدىٍل باػال ً ،جب ؤن ًىاًّ
كلُه الششٔاء باإلحماق وؤن جظمً هزه اإلاىاًِت في مدظش.106
وٍمًٕ للششٔاء لخٌادي الخل  ،في بػاس الخُاس اإلامىىح لهم مً ػشي اإلاششق اإلاوشبي  ،وكذم سهبتهم في جدىٍلها
بلى ششٓت معاهمت  ،اللجىء بلى جخٌُع كذد الششٔاء بلى الخذ اإلاعمىح به ُاهىها داخل ؤحل ظيخحن .
104

ـ ساحم  :اإلاادة  6مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
105
ـ اإلاادة  75مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
106
ـ الٌِشة ألاخحرة مً اإلاادة  36مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
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في الىاُم  ،بن اإلاادة  47اإلاخللِت بالخدىٍل ؤلالضامي للششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة بلى ششٓت معاهمت في
خالت اشخمالها كلى ؤٓثر مً خمعحن ششٍٖا  ،جثحر اللذًذ مً ؤلاشٖالُاث .
إلاشكال ألاول  ،هل مً اإلامًٕ جصىس جإظِغ ششٓت راث معاولُت مدذو د ة بإٓثر مً خمعحن ششٍٖا  ،مم
وحىد هص آمشٍدذد اللذد ألاُص ى اإلاعمىح به  ،جدذ ػاثلت البؼالن ؟ وكلى ًشض ؤن اإلااظعحن خشُىا هزا الىص
آلامش ً ،ةن هىاْ دكىي الدعىٍت ؤلالضامُت اإلاىصىص كليها في اإلاادة  12مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت واملخا٘ كليها في ُاهىن
باقي الششٔاث الخجاسٍت  ، 107والتي جىص في ًِشتها ألاخحرة كلى ؤهه .... ":برا لم ًخظمً الىـام ألاظاس ي ٔل البُاهاث
اإلاخؼلبت ُاهىهُا وجىـُمُا ؤو ؤهٌل الُِام بإخذ ؤلاحشاءاث التي جىص كليها ًُما ًخص جإظِغ الششٓت ؤو جمذ بصىسة
هحر ُاهىهُت ً ،خى٘ لٖل ري مصلخت جِذًم ػلب للِظاء لخىحُه ؤمش بدعىٍت كملُت الخإظِغ جدذ ػاثلت هشامت
تهذًذًت ٓ .ما ًمًٕ للىُابت اللامت الخِذم بىٌغ الؼلب ".
مً حهت ؤخشي ً ،ةن الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة ال جٕدعب الصخصُت اإلالىىٍت بال مً جاسٍخ جُُِذها في
السجل الخجاسي ً . 108شثِغ املخٕمت ؤو الِاض ي اإلالحن مً ػشًه ٔل ظىت  109الزي ًشاُب معٗ السجل الخجاسي
والشٖلُاث الىاحب اجباكها في شإن الخُُِذاث التي جباشش ًُه  ،ظُمخىم كً جُُِذ هزه الششٓت في خالت ججاوصها للذد
الششٔاء للخذ اإلاعمىح به ُاهىها .
أما إلاشكال الثاوي  ،هل مً اإلامًٕ ؤًظا جصىس صٍادة كذد الششٔاء ازىاء خُاة الششٓت ومباششة وشاػها كً
الخذ اإلاعمىح به  ،ال ظُما ؤن اإلاششق اإلاوشبي ؤحاص اهخِا٘ ؤهصبت الششٔاء بدشٍت كً ػشٍّ ؤلاسر ؤو بحن ألاصواج ؤو
ألاُاسب ؤو ألاصهاس بلى الذسحت الثاهُت بةدخا٘ الواًت ، 110وؤحاص ؤًظا جٌىٍذ ؤهصبت الششٓت بلى ألاهُاس بشض ى ؤهلبُت
الششٔاء اإلامثلحن كلى ألاُل لثالزت ؤسباق ؤهصبت الششٓت.

107

ـ جىص اإلاادة ألاولى مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  ،في ًِشتها الثاهُت كلى ؤهه  ":جؼبّ ؤخٖام اإلاىاد 2و3و5و8و11و12و27و31و 32ومً  136بلى  138ومً 222
بلى  229ومً  337بلى  348ومً  361بلى  372مً الِاهىن سُم  17.95اإلاخللّ بششٔاث اإلاعاهمت كلى الششٔاث مىطىق هزا الِاهىن ًُما برا ٔاهذ
مخالثمت وألاخٖام الخاصت بها ".
108
ـ اإلاادة الثاهُت مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
109
ـ جىص اإلاادة  28مً مذوهت الخجاسة اإلاوشبُت  ،كلى ؤهه ً ":معٗ السجل املخلي مً ػشي ٓخابت طبؽ املخٕمت املخخصت ً .شاُب معٗ السجل الخجاسي ومشاكاة
الشٖلُلذ الىاحب اجباكها في شان الخُُِذاث التي جباشش ًبه  ،سثِغ املخٕمت ؤو الِاض ي اإلالحن مً ػشًه ٔل ظىت لهزا الوشض ":
110
ـ اإلاادة  ، 55الٌِشة الاولى مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
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باليعبت لضٍادة كذد الششٔاء كً خمعحن ششٍٖا كً ػشٍّ ؤلاسر ً ،اإلاششق اإلاوشبي جيبه لهزه الٌشطُت  ،وؤٓذ
كلى ؤهه في خالت حلذد الىسزت وؤدي رلٗ بلى الضٍادة في كذد الششٔاء كلى الِذس املخذد ُاهىها ً ،ةن ؤهصبتهم حلذ في خٕم
ؤهصبت في ًذ شخص واخذ باليعبت بلى الششٓت  .وٍمثل اإلاٌىث بليهم ؤي الىسزت واخذ منهم ؤمام الششٓت  ،ما لم جٌىث
ؤهصبتهم بلى ألاهُاس طمً الخذ اإلاعمىح به ُاهىها .111
لًٕ ما هى الخل في خالت كذم اجٌاَ الىسزت ووشىء خالًاث خادة ًُما بُنهم  ،تهذد وحىد الششٓت وججللها
ملشطت للخل ؟ مادام ؤن كذم اجٌاُهم ظُجلل كذد الششٔاء ًٌىَ الخذ اإلاعمىح به ُاهىها .
في هزا الصذد  ،وؤمام هُاب هص خاص ًىـم هزه الخالت في ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت  ،ال بذ مً اللىدة بلى
الِىاكذ اللامت الىاسدة في ُاهىن اللِىد وؤلالتزاماث اإلاوشبي 112اإلاخللِت بلِذ الششٓت  ،ال ظُما الٌصل  1060مىه ،
الزي ٌلؼي الخّ لباقي الششٔاء ؤن ًجللىا الششٓت حعخمش ًُما بُنهم  ،ورلٗ باظخصذاسهم خٕما مً الِظاء ًِط ي
بةخشاج الششٍٗ الزي ًدعبب في الخلٓ . 113زلٗ ًِخط ي الجاهب اللِذي في الششٓت ؤلاكتراي للششٔاء بةمٖاهُت جظمحن
الىـام ألاظاس ي للششٓت ششػا ًِط ي بةبلاد الششٍٗ في خاالث مدذدة وبششوغ ملُىت  .وباإلاِابل ًِ ،خط ي الجاهب
اإلااظعاحي ؤو الىـامي  ،ببلاد اإلادعبب في خل الششٓت اظخجابت إلاا جملُه دواعي اظخمشاس الصخص اإلالىىي ُٕٓ ،ان
ًخجاوص في حجمه وبػاسه مجا٘ ألاشخاص الزًً ًٖىهىهه.114
ال شٗ ؤن الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة جخىًش كلى اللذًذ مً الىظاثل الِاهىهُت التي جمٕنها مً مشاُبت
وملشًت ششٔائها  ،ال ظُما ؤن ألاهصبت جٖىن بظمُت ٓ .ما ؤن اإلاادة  61منها جدُل كلى اإلاِخظُاث الىاسدة في اإلاادة 16

111

ـ اإلاادة  57مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
112
ـ ٌلذ الِاهىن اإلاذوي مصذسا بخخُاػُا للِاهىن الخجاسي بششغ الا جٖىن ُىاكذه مخلاسطت مم اإلابادت ألاظاظُت للِاهىن الخجاسي .ساحم  :في هزا الصذد  ،اإلاادة  2مً
مذوهت الخجاسة اإلاوشبُت  .وٓزلٗ اإلاادة ألاولى مً ُاهىن الششٔاث التي هصذ كلى ؤهه  ":جخظم ششٓت الخظامً وششٓت الخىصُت البعُؼت وششٓت
الخىصُت باألظهم والششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة وششٓت املخاصت لهزا الِاهىن ولألخٖام هحر املخالٌت له الىاسدة في الـهحر الششٍٍ الصادس في 12
ؤهعؼغ  1913اإلاخللّ بِاهىن ؤلالتزاماث واللِىد ."....
113
- B – Caillaud , L'éxclusion d'un Associé dans les sociétés , Librairie Sirey , 1966 , p:16.
- C – Lapayade des champs , la liberté de se retirer d'une société. R Dalloz , 1978 . 20 . cahier ch . p :123 .
114
ـ إلاضٍذ مً الخٌاصُل  ،ساحم  :صهحر بىلاًمُت  ،ؤلاكخباس الصخص ي في ششٓت اإلاعاهمت  ،ؤػشوخت لىُل الذٓخىساه في الِاهىن الخاص  ،حاملت دمحم الخامغ  ،الشباغ ،
 . 2006/ 2005ص . 186 :
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الخاصت بخٌىٍذ ألاهصبت في ششٓت الخظامً  .رلٗ ؤن جٌىٍذ ألاهصبت في الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة ً ،جب ؤن
ًٖىن ٓخابت جدذ ػاثلت البؼالن  .خُث ًخم جبلُى الششٓت بالخٌىٍذ في مدشس سظمي ؤو مدشس كشفي زابذ الخاسٍخ .115
في هٌغ ؤلاػاس  ،خحن ًشٍذ ؤخذ الششٔاء جٌىٍذ ؤهصبخه بلى ألاهُاس وجٖىن الششٓت مخلذدة الششٔاء ً .ةهه ًبلى
مششوق الخٌىٍذ بليها وبلى ٔل واخذ مً الششٔاء بؼشَ الخبلُى الىاسدة في ُاهىن اإلاعؼشة اإلاذهُت  116ؤو بشظالت مظمىهت
مم ؤلاشلاس بالخىصل  .لٖي جماسط الششٓت خّ ؤلاظترداد داخل ؤحل زالزحن ًىما مً آخش الخبلُواث العالٌت الزٓش .
وبرا سًظذ الششٓت اإلاىاًِت كلى الخٌىٍذ  ،حلحن كلى الششٔاء داخل ؤحل زالزحن ًىما مً جاسٍخ الشًع  ،ششاء
ؤو اللمل كلى ششاء ألاهصبت بثمً مدذد ٓما هص كلى رلٗ في اإلاادة  .14ؤل ششغ مخالٍ ٌلذ ٔإن لم ًًٕ  .وٍمًٕ
جمذًذ هزا ألاحل بؼلب مً اإلاعحرمشة واخذة بإمش مً سثِغ املخٕمت بصٌخه ُاض للمعخعجالث  ،دون ؤن ًخجاوص هزا
الخمذًذ زالزت ؤشهش. 117
هزه الٌِشة مً اإلاادة ً ، 58جب ؤن هٍِ كىذها ٓثحرا  ،الظُما ًُما ًخص بخالتها كلى اإلاادة  14مً هٌغ الِاهىن
لخدذًذ زمً ششاء ألاهصبت مً ػشي الششٔاء  .وبالشحىق بلى هزه اإلاادة  ،هجذها مخللِت بششٓت الخظامً  ،وال كالُت لها
بمىطىق ؤلاخالت  ،ؤي جدذًذ زمً الششاء  .وبهما جخدذر كً بحشاءاث كض٘ معحري ششٓت الخظامً وآزاس رلٗ كلى
اظخمشاسٍتها  . 118لزلٗ ً ،اإلاششق اإلاوشبي وُم في خؼة ُاهىوي ومادي  ،خُث ؤخا٘ كلى مادة وهمُت هحر مىحىدة ؤصال في
ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت  .119لزلٗ البذ مً بلِاء هـشة كلى ُاهىن الششٔاث الٌشوس ي ، 120باكخباسه مصذسا مباششا
115

ـ ًىص الٌصل  195مً ُاهىن اللِىد ؤلالتزاماث واإلاوشبي  ،كلى ماًلي  ":ال ًيخِل الخّ للمدا٘ له به ججاه اإلاذًً والوحر بال بدبلُى الخىالت للمذًً جبلُوا سظمُا ؤو
بِبىله بًاها في مدشس زاًبذ الخاسٍخ  ،ورلٗ مم اظخثىاء الخالت اإلاىصىص كليها في الٌصل  209ألاحي  :خىالت الخِىَ ًغ ششٓت ًلضم لعشٍاجها كلى الوحر
ؤن جبلى للششٓت ؤو جِبل في مدشس سظمي ؤو مدشس كشفي زابذ الخاسٍخ مسجل داخل اإلاملٕت ".
116
ـ ُاهىن ؤلاحشاءاث اإلاذهُت .
117
ـ اإلاادة  ، 58الٌِشة الثاهُت والثالثت  ،مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
118
ـ جىص اإلاادة  14مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  ،كلىما ًلي  " :برا ٔان ٔل الششٔاء معحرًً ؤو برا ٔان معحر ؤو ؤٓثر مً بحن الششٔاء ملُىا في الىـام ألاظاس ي
ًةهه ال ًمًٕ ؤن ًخِشس كض٘ ؤخذهم مً مهامه بال بةحماق باقي الششٔاء .
ًترجب كً هزا اللض٘ خل الششٓت  ،مالم ًًٕ اظخمشاسها مِشسا بمِخط ى الىـام ألاظاس ي ؤو ؤو بةحماق باقي الششٔاء  .وٍمًٕ للمعحر اإلالضو٘ آهزاْ ؤن ًِشس ؤلاوسخاب
مً الششٓت مم ػلب اظترحاق خِىُه ًيها  .وجدذد ُُمت هزه الخِىَ بىاء كلى سؤي خبحر ٌلُىه ألاػشاي ؤو  ،برا لم ًخٌِىا  ،سثِغ املخٕمت املخخصت بصٌخه ُاض ي
اإلاعخعجالث  .ؤل ششغ مخالٍ ٌلذ ٔإن لم ًًٕ .
برا ٔان ششٍٗ ؤو كذة ششٔاء معحرًً ولم ًشد حلُُنهم في الىـام ألاظاس ي حاص ؤن ٌلض٘ ٔل واخذ منهم مً مهامه وًّ الششوغ املخذدة ًُه وبال ًبةحماق باقي الششٔاء
ظىاء ٔاهىا معحرًً ؤم ال .
ًمًٕ كض٘ اإلاعحر هحر الششٍٗ وًّ الششوغ املخذدة في الىـام ألاظاس ي وبال ًبِشاس ألهلبُت الششٔاء .
برا جِشس اللض٘ بذون ظبب مششوق  ،حاص ؤن جترجب كً رلٗ مؼالبت بالخلىٍع " .الجشٍذة الشظمُت كذد ً ،4478اجذ ماي  ، 1997ص  ، 1058 :صُوت مدُىت بخاسٍخ 30
ًىهُى  . 2011حشٍذة سظمُت كذد  ، 5956بخاسٍخ ً 30ىهُى  ، 2011ص . 3083 :
119
- Article 58 : Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à
responsabilité limitée et la société en participation :" Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des
associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la
société et à chacun des associés, soit dans les conditions énumérées dans les articles 37,38 et 39 du code de procédure civile, ou par lettre
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 مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت58  الزي جظمً هٌغ مِخظُاث اإلاادة، L223-14  الظُما الٌصل. للِاهىن اإلاوشبي
، 121  مً الِاهىن اإلاذوي الٌشوس يL1843-4 ) ًدُل كلى الٌصلL223-14  خُث ؤن هزا ألاخحر (ؤي الٌصل. اإلاوشبي
recommandée avec accusé de réception. Si la société n'a pas fait connaître son droit de revendication dans le délai de trente jours à compter de la
dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, les
associés sont tenus dans le délai de trente jours, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé comme il est dit à
l'article 14. Toute clause contraire est réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du
président du tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois. La société peut également, avec le consentement de
l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces
parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder six mois peut, sur justification, être
accordé à la société par ordonnance du juge des référés. Les sommes dues portent intérêt au taux légal, à compter de la date de la décision de
l'assemblée de réduire le capital, le cas échéant, les dispositions de l'article 46 seront suivies. Si, à l'expiration du délai imparti aucune des solutions
prévues aux alinéas 3 et 4 ci dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Sauf en cas de succession ou de donation
à un conjoint, un ascendant ou un descendant jusqu'au deuxième degré inclusivement, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des
alinéas 3 et 5 ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non
écrite. Article 59 Si la société a donné son consentement ".
Bulletin officiel n° 4478 du 23 hija 1417 (1er mai 1997) Dahir n° 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loin° 596 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la
société en participation.
120
:  مً الِاهىن الخجاسي الٌشوس يL223- 14  الٌصل، ـ ساحم في هزا الصذد
Modifié par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 14 JORF 27 mars 2004
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins
la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître
sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé
acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir
les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais
d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation
puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur
nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne
saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en
matière commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser
la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant,
l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
121

- modifié par ordonnance nº 2014-863 du 31 juillet 2014-art 37
28

 ًدذد زمً الششاء بىاظؼت،  كلى ؤهه في خالت الخالي،  بر هص. اإلاخللّ بخدذًذ زمً ششاء ألاهصبت مً ػشي الششٔاء
ُّ وٍٖىن الخبحر ملضما بخؼب. خبحر ملحن مً ألاػشاي ؤو مً سثِغ املخٕمت املخخصت في خالت كذم ؤلاجٌاَ كلى حلُِىه
 ؤهه في الخاالث،  وججذس ؤلاشاسة. ُىاكذ جدذًذ الثمً الىاسدة في الىـام ألاظاس ي للششٓت ؤو بمِخط ى اجٌاَ بحن ألاػشاي
ً دون ؤن ًٖىن زم، التي ًىص ًيها الىـام ألاظاس ي للششٓت كلى جٌىٍذ ؤهصبت الششٔاء ؤو خّ ؤلاظترداد مً الششٓت
 ٓما ؤن.  في خالت الخالي ًدذد مً ػشي خبحر ًخم حلُِىه ػبِا للششوغ اإلاىصىص كليها في الٌِشة ألاولى. الششاء مدذدا
.  ًجب كلُه جؼبُّ ُىاكذ وششوغ جدذًذ الثمً اإلاىصىص كليها في اجٌاُاث ألاػشاي في خالت وحىدها، الخبحر اإلالحن
 باجٌاَ مم الششٍٗ اإلاٌىث ؤن جِشسفي هٌغ ألاحل جخٌُع سؤظمالها بمبلى الُِمت، ٗوٍمًٕ للششٓت ٓزل
. 122ؤلاظمُت ألهصبت هزا الششٍٗ وبكادة ششائها بالثمً املخذد
 ًمًٕ ششغ اإلاىاًِت الششٓت مً الذًاق كً هٌعها طذ ٔل مً ٌشٖل خؼشا كلى ظحرها، ّكلى ؤظاط ما ظب
. 123ووحىدها
 التدىيل الىاجج عً اهخفاض عدد الشركاء املتطلب قاهىها: املبدث الثالث
 هىاْ ُاكذة كامت تهم حمُم الششٔاث الخجاسٍت ـ اإلاؼلب ألاو٘ ـ زم مِخظُاث خاصت تهم،في هزا الصذد
: ششٓت اإلاعاهمت ـ اإلاؼلب الثاوي ـ والششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة ـ اإلاؼلب الثالث ـ

I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par
la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par
ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou
par toute convention liant les parties
II.-Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni
déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les
parties.

123

. مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي،  الٌِشة الشابلت، 58 ـ اإلاادة
 ـR. Vatinet , les défenses anti OPA , Rev . soc , 1987, p : 545 .
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املطلب ألاول  :القاعدة العامت :
اهٌشد الِاهىن الِؼشي بالخىصُص كلى الِاكذة اللامت التي جخص حمُم الششٔاث الخجاسٍت  ،ورلٗ في الباب
الخادي كشش اإلاخللّ باهِظاء الششٓت  ،في الٌصل ألاو٘ مىه اإلاخللّ بدل الششٓت  ،خُث ُشس  " :مم مشاكاة ؤظباب
ؤلاهِظاء الخاصت بٖل هىق مً ؤهىاق الششٔاث اإلاىصىص كليها في هزا الباب جدل الششٓت ألخذ ألاظباب ألاجُت .... :
 3ـ اهخِا٘ حمُم ألاظهم ؤو الخصص بلى كذد مً اإلاعاهمحن ؤو الششٔاء ًِل كً الخذ ألادوى اإلاِشس ُاهىها بال برا
ُامذ الششٓت خال٘ ًترة ظخت ؤشهش مً جاسٍخ ؤلاهخِا٘ بالخدى٘ بلى هىق ؤخش مً الششٔاث ؤو جمذ صٍادة الششٔاء ؤو
اإلاعاهمحن بلى الخذ ألادوى ."...
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هزا اإلاِخط ى اللام  ،حهم حمُم الششٔاث الخجاسٍت ًُما ًخص ؤلاهِظاء  .لًٕ في ما ًخللّ بالخدىٍل ؤلالضامي
ًُِخصش ًِؽ كلى الششٔاث راث الصخصُت اإلالىىٍت  .بر ًمًٕ لهزه الششٔاث جٌادي الخل خال ٘ ظخت ؤشهش  ،بما
بالخدى٘ بلى شٖل ؤخش مً الششٔاث ؤو بدعىٍت وطلُتها بشًم كذد ششٔائها بلى الخذ ألادوى اإلاىصىص كلُه ُاهىها .
املطلب الثاوي  :شركت املساهمت
باإلطاًت بلى اإلاِخط ى اللام الزي حهم حمُم الششٔاث الخجاسٍت  ،خص الِاهىن الِؼشي ششٓت اإلاعاهمت بىص
خاص ً ،خمثل في هِصان كذد اإلاعاهمحن كً الخذ ألادوى ً ،مًٕ جدىٍلها بلى ششٓت راث معاولُت مدذودة ًٖىن خاللها
اإلاعاهمىن اإلاخبِىن معاولىن كً دًىن الششٓت في خذود مىحىداتها  .وبرا اهِظذ ظىت ٔاملت كلى اهخٌاض كذد
اإلاعاهمحن بلى ما دون الخذ ألادوى  ،حاص لٖل ري مصلخت ؤن ًؼلب مً املخٕمت املخخصت خل الششٓت .125
ما ًالخف باليعبت للِاهىن الِؼشي  ،ؤهه محز بحن خالت اهخٌاض الششٔاء كً ػشٍّ اهخِا٘ ألاظهم وألاهصبت بلى
الششٔاء ،الظُما في الششٔاث التي جخؼلب خذا ؤدوى كً ػشٍّ الخٌىٍذ  ،وبحن اهخٌاض كذد اإلاعاهمحن في ششٓت
اإلاعاهمت بعبب الىًاة ؤو ؤلاوسخاب  .بملنى ؤن ششٓت اإلاعاهمت ًمًٕ ؤن جخظم للمِخظُاث اللامت اإلاخللِت باهِظاء
الششٔاث كىذما ًىخٌع كذد معاهميها كً الخذ ألادوى كلى بزش جٌىٍذ ألاظهم بلى معاهم واخذ ؤو ؤٓثر  ،خُث ًمًٕ

124

ـ اإلاادة  291مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
125
ـ اإلاادة  296مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
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لها ؤن جخدى٘ بلى شٖل آخش مً الششٔاث الخجاسٍت  ،بال برا ُامذ بدعىٍت وطلُتها بضٍادة كذد اإلاعاهمحن بلى الخذ
اإلاؼلىب ُاهىها ورلٗ خال٘ ًترة ظخت ؤشهشمً جاسٍخ جٌىٍذ ألاظهم .
ؤما برا ٔان اهخٌاض كذد الششٔاء بوحر رلٗ  ،ؤي كً ػشٍّ الىًاة ؤو ؤلاوسخاب ن ًاإلاششق ؤلضمها بالخدى٘ بلى
ششٓت راث معاولُت مدذودة في ؤحل ظىت  .بدُث ًصبذ اإلاعاهمىن الباُىن معاولىن كً دًىجها في خذود مىحىداتها
اإلاخمثلت في سؤظمالها واخخُاػها الِاهىوي وممخلٖاتها  .جدذ ػاثلت الخل مً ػشي الِظاء بؼلب ٔل ري مصلخت  .وحذًش
بالخىبُه  ،ؤن هزا الخدى٘ هى بلضامي جلجئ بلُه الششٓت لخٌادي خلها مً ػشي الِظاء  ،كلى الشهم مً الصُاهت
اإلاعخلملت مً الِاهىن الِؼشي التي جىحي بوحررلٗ .
ؤما بخصىص الِاهىن اإلاوشبي ًِ ،ذ ؤٓذ باليعبت لششٓت اإلاعاهمت  ،كلى ؤهه ،في خالت جِلص كذد اإلاعاهمحن
بلى ما ًِل كً خمعت إلاا ًضٍذ كً ظىت  ،حاص للِظاء ؤن ًِط ي بدل الششٓت بىاء كلى ػلب ًخِذم به ٔل ري مصلخت

126

 .لٕىه اظخذسْ وخى٘ للمدٕمت املخخصت  ،بمٖاهُت مىدها ؤحال اُصاه ظىت مً ؤحل حعىٍت وطلُتها  ،وال ًمًٕ لها ؤن
جِط ي بدل الششٓت ؤرا جمذ الدعىٍت ولواًت البذ ابخذاثُا في اإلاىطىق  .127وهى هٌغ مىٍُ الِاهىن الٌشوس ي.128
وٍالخف ؤن الِاهىن اإلاوشبي  ،لم ًىص كلى الخدىٍل ؤلالضامي بشٖل صشٍذ  ،وبهما ؤشاس بلى حعىٍت الششٓت
لىطلُتها  .خُث ًمًٕ لها سًم كذد اإلاعاهمحن بلى الخذ ألادوى اإلاىصىص كلُه ُاهىها  ،ؤو الخدى٘ بلى شٖل ششٓت ججاسٍت
ؤخشي  ،جدذ ػاثلت خلها ُظاثُا ٓ .ما ؤن الِاهىن اإلاوشبي  ،خاو٘ ُذس ؤلامٖان الخٌاؾ كلى الششٓت وكذم الخٕم بدلها ،
بذلُل ؤهه خى٘ للِظاء ؤن ًمىذ ظىت بطاًُت لخمٕحن الششٓت مً دكىة ؤحهضتها للخذاو٘ ُصذ حعىٍت وطلُتها  ،خُث ال
ًمًٕ له الخٕم بدل الششٓت برا جمذ حعىٍت وطلُتها في آخش لخـت  .وبدعب حلبحر اإلاششق اإلاوشبي  ،لواًت البذ ابخذاثُا
في اإلاىطىق  .وَعخيخج مما ظبّ  ،ؤن الِاهىن اإلاوشبي حلل خل الششٓت في هزه الخالت  ،بحشاء كِابُا لخِاكغ وتهاون
الششٔاء كً حعىٍت وطلها .
126
ـ اإلاادة  358مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
127
ث اإلاادة  359مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
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Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé [*qualité pour agir*], prononcer la dissolution [*judiciaire*] de la société, si le nombre des



actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an.
Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.
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املطلب الثالث  :الشركت ذاث املسؤوليت املحدودة
في هزا ؤلاػاس  ،محز الِاهىن اإلاوشبي بحن خالخحن  ،الخالت ألاولى  ،مىم ًيها ؤن جٖىن ششٓت راث معاولُت مدذودة
مٖىهت مً شخص واخذ بمثابت ششٍٗ وخُذ في ششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة  ،خُث حلخبر الششٓت ماظعت بصٌت
هحر ُاهىهُت  .وبالخالي ً ،مًٕ لٖل ري مصلخت ؤن ًؼلب خل الششٓت  . 129ؤما الخالت الثاهُت  ،جترجب املخالٌت كً امخالْ
حمُم ؤهصبت ششٓت لها ؤٓثر مً ششٍٗ مً لذن شخص واخذ  ،خُث ؤن ػلب الخل ال ًٖىن صخُدا بال بلذ جِذًمه بلذ
مط ي ظىت كلى ألاُل كلى واُلت حمم ألاهصبت  .وفي هزا الصذد ً ،ةن املخٕمت ًمًٕ لها ؤن جمىذ ؤحل ظخت ؤشهش ٓدذ
ؤُص ى لدعىٍت الىطلُت ٓ .ما ؤجها ال جصشح بالخل برا جمذ الدعىٍت ولواًت ًىم بذ املخٕمت ابخذاثُا في اإلاىطىق . 130
وٓما ٔان الشإن في ششٓت اإلاعاهمت ً ،ةن الِاهىن اإلاوشبي لم ًىص كلى الخدىٍل ؤلالضامي في هزه الخالت ؤًظا ،
ولٕىه ًبِى خُاسا مخاخا للششٔاء في بػاس حعىٍت وطلُت الششٓت ً ،مًٕ اللجىء بلُه الظُما برا ٔان ًخذم مصالخهم .
وٍالخف ٓزلٗ  ،ؤهه ألو٘ مشة خذد ؤحل ظخت ؤشهش ٔإحل لدعىٍت وطلُت الششٓت  ،بلذ ما ٔان ُذ خذد ؤحل ظىت
لدعىٍت وطلُت ششٓت اإلاعاهمت .
ؤما بخصىص الِاهىن الِؼشي ً ،لِذ هص كلى ؤهه  ،جىِط ي الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة اإلاٖىهت مً
شخص واخذ بىًاة مالٗ سؤظمالها  .بال برا احخملذ خصص الىسزت في ًذ شخص واخذ ؤو اخخاس هاالء اظخمشاسها
بشٖل ُاهىوي آخش  ،ورلٗ خال٘ ظخت ؤشهش كلى ألآثر مً جاسٍخ الىًاة .131
كلى ؤظاط ما ظبّ ً ،بذو ؿاهشٍا مً خال٘ صُاهت اإلاادة العالٌت الزٓش  ،ؤن هىاْ جدىٍل اخخُاسي للششٓت
ًِىم به الىسزت  .لًٕ الِشاءة اإلاخإهُت حعمذ لىا بالِى٘ ؤن ألامش ًخللّ بخدىٍل بلضامي للششٓت لخٌادي اهِظائها وخلها .
لًٕ ٍُٓ رلٗ ؟
مً خال٘ اإلاادة العالٌت الزٓش  ،هجذ ؤن الِاهىن الِؼشي ؤٓذ كلى ؤن الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة بششٍٗ
وخُذ جىِط ي مبذثُا بىًاة مالٗ سؤظمالها  .بال ؤجها ًمًٕ لها ؤن حعخمش في خالخحن  ،الخالت ألاولى برا احخملذ خصص

129

ـ اإلاادة  ، 49الٌِشة ألاولى مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
130
ـ اإلاادة  ، 49الٌِشة الثاهُت مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
131
ـ اإلاادة  302مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
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الىسزت في ًذ شخص واخذ مً الىسزت ؤو ألاهُاس .وجخمثل الخالت الثاهُت في اخخُاس الىسزت جدىٍلها بلى شٖل ُاهىوي داخل
ؤحل ظخت ؤشهش مً وًاة مىسوثهم  .لزلٗ ًالخدىٍل هىا بلضامي لظمان اظخمشاسٍت الششٓت وجٌادي خلها .
الفصل الثاوي  :التدىيل املرجبط بالرأسمال
ظىلالج الخدىٍل ؤلالضامي اإلاشجبؽ باهخٌاض سؤظما٘ الششٓت ـ اإلابدث ألاو٘ ـ زم الخدىٍل الىاجج كً كذم
ؤلآخخاب اللام في ؤظهمها ـ اإلابدث الثاوي ـ .
املبدث ألاول  :التدىيل املرجبط باهخفاض رأسمال الشركت
ٌلذ الشؤظما٘ مً اللىاصش الجىهشٍت لخإظِغ الششٓت  ،ال ظُما ششٔاث اإلاعاهمت  .وهـشا ألهمُخه الِاهىهُت
وؤلاُخصادًت  ،واسجباػه الىزُّ بالششٔاء والذاثىحن ً ،جب ؤن ًٖىن ٔاًُا لخدُِّ الوشض ؤلاحخماعي للششٓت  ،بر ٌلذ
الىظُلت الىخُذة لخمىٍل الششٓت كىذ جإظِعها .
ًباليعبت للششٔاء واإلاعاهمحن ً ،هى ٌلٕغ هُت اإلاشاسٓت لذحهم  ،بخِذًمهم للخصص الىِذًت ؤو اللُيُت
لخإظِغ الششٓت  .رلٗ ؤن جِذًم الخصت ًجعذ صٌت ششٍٗ في الششٓت  ،وٍبرص الخِىَ اإلاادًت واإلالىىٍت التي ًخىًش
كليها  ،مثل الخّ في الخصى٘ كلى ألاسباح وخّ ألاًظلُت كىذ الضٍادة في الشؤظما٘  ،وًاثع الخصٌُت كىذ اهِظاء
الششٓت  .ؤما الخِىَ اإلالىىٍت ً ،خخمثل في خّ الخصىٍذ وخّ اإلاشاسٓت في الدعُحر واإلاذاولت والخظىس في الجملُاث
اللامت .
وٍشجبؽ سؤظما٘ الششٓت باإلثخمان الخجاسي  ،لزلٗ ٌلذ الظمان اللام لذاثىيها  ،132لزلٗ ؤخاػخه الدششَلاث
باللذًذ مً الظماهاث واإلاِخظُاث الِاهىهُت آلامشة  .مً ؤحل جدُِّ ؤهذاي الششٓت. 133
في هزا ؤلاػاس  ،خذد ٔل مً اإلاششق الِؼشي واإلاششق اإلاوشبي الخذ ألادوى لشؤظما٘ ششٓت اإلاعاهمت

134

وششٓت

الخىصُت باألظهم  .135وهـما بحشاءاث ؤلآخخاب لخماًت ؤمىا٘ اإلإخدبحن  ،خُث ؤوحب اإلاششق الِؼشي ؤن ًٕخدب
132

ـ ساحم  :الٌصل  1241مً ُاهىن ؤلالتزاماث واللِىد اإلاوشبي  ،الزي ًىص كلى ؤن  ":ؤمىا٘ اإلاذًً طمان كام لذاثيُه  ،وٍىصق زمنها كليهم بيعبت دًً ٔل واخذ منهم  ،ما
لم جىحذ ؤظباب ُاهىهُت لألولىٍت ".
ـ ساحم ؤًظا  :اإلاادة  29مً ششٓت الخظامً ُ ،اهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  ،التي هصذ كلى ؤهه  " :لذاثني الششٓت خّ الشحىق كليها في ؤمىالها ."....
ـ اإلاادة  3مً ُاهىن ششٓت الخظامً  ،التي هصذ كلى ؤهه  " :ال ًمًٕ لذاثني الششٓت اإلاؼالبت بإداء دًىجها في مىاحهت ؤخذ الششٔاء  ،بال بلذ بهزاس الششٓت بةحشاء هحر
ُظاجي ًبِى مً دون حذوي ".
133
ـ ًااد ملال٘  ،ششح الِاهىن الخجاسي اإلاوشبي الجذًذ  ،مؼبلت الىجاح الجذًذة  ،الؼبلت الثاهُت  ،الذاس البُظاء  ، 2001 ،ص . 331 :
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اإلااظعىن بإظهم ال جِل كً  %20وال جضٍذ كلى  %60مً سؤظما٘ الششٓت .مم جِذًم شهادة مً البىٗ جثبذ دًلهم
اإلابالى في خعاب الششٓت  ،ومششوق بُان الذكىة بلى ؤلآخخاب وشهشه في صخٌُخحن ًىمُخحن  .بخذاهما كلى ألاُل باللوت
اللشبُت وكلى اإلاىُم ؤلالٕترووي للششٓت.136
وٍجشي ؤلآخخاب في بىٗ ؤو هحرها مً البىىْ اإلالخمذة في الذولت  ،ؤو لذي ششٔاث ؤخشي مشخص لها لهزا الوشض
 .وٍخم حعذًذ ألاُعاغ الىاحب ظذادها مم دًلها في خعاب بىٖي خاص بةظم الششٓت في ػىس الخإظِغ . 137وبرا لم ًخم
جإظِغ الششٓت ً ،لتزم اإلااظعىن بشد اإلابالى اإلاذًىكت مً اإلإخدبحن ٔاملت مم الٌىاثذ بن وحذث  ،خال٘ ؤظبىق مً
اإلاىكذ املخذد إلهتهاء ؤلآخخاب  ،خُث ًٖىهىن معاولىن بالخظامً كً سد اإلابالى واإلاصشوًاث اإلاىٌِت في الخإظِغ ٓ ،ما
ًخدملىن بشٖل جظامني ججاه ألاهُاس ألاكما٘ والخصشًاث التي صذسث كنهم خال٘ مشخلت جإظِغ الششٓت. 138
ؤما اإلاششق اإلاوشبي ًِ ،ذ ؤلضم اإلااظعحن بةًذاق الىـام ألاظاس ي للششٓت لذي ٓخابت طبؽ املخٕمت اإلاىحىدة
بذاثشتها اإلاِش ؤلاحخماعي للششٓت التي هي في ػىس الخإظِغ ؤو لذي مىزّ ، 139برا ٔاهذ جذكى الجمهىس بلى ؤلآخخاب .
وٍجب ؤ ن ًٕخدب سؤظمالها بالٖامل وبال ًال ًخم جإظِغ الششٓت .140خُث جىدق ألامىا٘ اإلاعخخلصت هِذا بةظم الششٓت
التي في ػىس الخإظِغ في خعاب بىٖي مجمذ مم ُاثمت اإلإخدبحن جىضر اإلابالى اإلاذًىكت مً ػشي ٔل واخذ منهم  .وٍخم
هزا ؤلاًذاق داخل ؤحل زماهُت ؤًام ابخذاء مً جلِي ألامىا٘  ،وٍلضم البىٗ اإلاىدكت ألامىا٘ لذًه بلى ؤن ًخم سخبها  ،بىطم
ُاثمت اإلإخدبحن سهً بشاسة ٔل مٕخدب ًذلي بذجت آخخابه  ،لإلػالق كلى الِاثمت برا ػلب رلٗ مم الخصى٘ كلى وسخت
منها كلى هٌِخه. 141
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ـ ساحم  :اإلاادة  65مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،التي جىص كلى ؤهه ً " :جب ؤن ًٖىن سؤظما٘ ششٓت اإلاعاهمت اللامت ٔاًُا لخدُِّ الوشض مً جإظِعها وال
ًجىص ؤن ًِل سؤظما٘ الششٓت كً كششة مالًحن سٍا٘ ".
ـ ساحم  :اإلاادة  205مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،التي جىص كلى ماًلي ً ":جىص للذد مً اإلااظعحن ال ًِل كً خمعت ؤشخاص ؤن ًاظعىا ًُما بُنهم ششٓت
معاهمت خاصت  ،ال جؼشح ؤظهمها لإلٓخخاب وؤن ًٕخدبىا بجمُم ألاظهم  ،وٍجب ؤال ًِل سؤظما٘ الششٓت كً ملُىوي سٍا٘ ".
ـ ساحم  :اإلاادة  6مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي  ،التي جىص كلى ؤهه  ":ال ًجىص ؤن ًِل سؤظما٘ ششٓت اإلاعاهمت كً زالزت مالًحن دسهم ن برا ٔاهذ جذكى الجمهىس بلى
ؤلآخخاب وكً زالزماثت ؤلٍ دسهم برا ٔاهذ ال جذكى بلى رلٗ ".
135
ـ ساحم  :اإلاادة  213مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،التي هصذ كلى ؤهه  ":ال ًِل سؤظما٘ الششٓت كً ملُىن سٍا٘ مذًىق بالٖامل كىذ الخاظِغ ".
136
ـ اإلاادة  76مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
137
ـ اإلاادة  78مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
138
ـ اإلاادة  83مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
139
ـ اإلاادة  19مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
140
ـ اإلاادة  21مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
141
ـ اإلاادة  22مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
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واإلاالخف ؤن ٔل هزه ؤلاحشاءاث الخماثُت اإلاخللِت باإلٓخخاب  ،جخىج بمبذب هام  ،هى مبذؤ زباث سؤط اإلاا٘  ،الزي
ٌشٖل طماهت هامت للششٔاء والششٓت والذاثىحن  .مٌاده ؤهه ال ًجىص اإلاعاط بالشؤظما٘ ػُلت خُاة الششٓت  ،بر ًمىم
جىصَم ؤسباح كلى الششٔاء جِخؼم مً الشؤظما٘  .خُث حلذ ؤسباخا صىسٍت  .142دون ؤن ٌلني رلٗ اظخدالت سًله ؤو
جخٌُظه وًّ ششوغ اإلاذاوالث وبحشاءاث جذابحر الشهشالتي اظخلضمها شٖل الششٓت لخلذًل هـامها ألاظاس ي . 143وٌٍُذ
هزا اإلابذؤ ؤًظا ؤن سؤظما٘ الششٓت ًمثل الخذ ألادوى للظمان اللام للذاثىحن  ،لزلٗ جدشص الدششَلاث كلى جدذًذ خذ
ؤدوى له .
هحر ؤن مبذؤ زباث سؤظما٘ الششٓت  ،ال ًخلاسض مم حلذًله بما صٍادة ؤو جخٌُظا وًِا للـشوي اإلاالُت للششٓت .
لًٕ مم مشاكاة الششوغ الالصمت لزلٗ اإلاىصىص كليها في ُاهىن الششٔاث . 144لزلٗ ًهى ًخظم للخوُحر اإلاعخمش  ،بر
ًذوس بًجابا وظلبا مم ػبُلت الىطلُاث التي جمش منها الششٓت خال٘ خُاتها. 145
كلى ؤظاط ما ظبّ ً ،خطر ؤن اإلاِصىد باهخٌاض سؤظما٘ الششٓت الزي حهذد خُاة الششٓت بالخل  ،ما لم
جبادس بلى حعىٍت وطلُتها داخل ؤحل ملحن  ،اهخٌاطه كً الخذ ألادوى اإلاىصىص كلُه ُاهىها  .هزا ألاخحر هى مِذاس ال
ًجىص ؤلآخخاب ًُما هى ؤُل مىه كىذ الخإظِغ  ،لزلٗ ال ًجىص الجزو٘ كىه ػُلت خُاة الششٓت  ،سكاًت إلابذؤ زباث
سؤظما٘ ( )fixité du capitalخماًت إلاصالر الذاثىحن .146و ُذ ًٖىن ؤلاهخٌاض ٓزلٗ كً اإلابلى اإلاىصىص كلُه في
الىـام ألاظاس ي باليعبت للششٔاث التي ال ًلضمها الِاهىن بدذ ؤدوى مً الشؤط اإلاا٘  ،خُث جٖىن مهذدة بالخل ما لم جبادس
بلى حعىٍت وطلُتها في ؤحل مدذد .

142

ـ جىص اإلاادة  15مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ":ال ًجىص جىصَم ؤسباح صىسٍت كلى الششٔاء  ،وبال حاص لذاثني الششٓت مؼالبت ٔل ششٍٗ بشد ما ُبظه منها ولى
ٔان خعً الىُت  ،وال ًلضم الششٍٗ بشد ألاسباح الخُُِِت التي ُبظها في ظىت ما ولى مىِذ الششٓت بخعاثش في ظىت ؤو ظىىاث جالُت ".
ـ جىص اإلاادة  384مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي  ،كلى ؤهه ٌ ":لاُب بلِىبت الخبغ مً شهش بلى ظخت ؤشهش وبوشامت مً  100000بلى  1000000دسهم ؤو بةخذي هاجحن
اللِىبخحن ًِؽ  ،ؤكظاء ؤحهضة ؤلاداسة ؤو الخذبحر ؤو الدعُحر لششٓت معاهمت 1 :ـ الزًً وصكىا  ،كً ُصذ  ،كلى اإلاعاهمحن ؤسباخا وهمُت في هُاب ؤي
حشد ؤو باإلكخماد كلى حشود جذلِعُت .".... ،
143
ـ كض الذًً بيعتي ،الششٔاث في الِاهىن اإلاوشبي  ،مؼبلت الىجاح الجذًذة  ،الؼبلت ألاولى  ،الذاس البُظاء  ، 2014 ،ص .61 :
144
ـ جىاو٘ ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،حلذًل سؤظما٘ الششٓت باليعبت لششٓت اإلاعاهمت اللامت في الٌصل العابم مىه .
ـ جىاو٘ ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي  ،حوُحر سؤظما٘ الششٓت في الِعم العلبم مىه .
145
ـ ًالي كال٘  ،مٌهىم سؤظما٘ في ششٓت اإلاعاهمت  ،ؤػشوخت لىُل الذٓخىساه في الخِىَ  ،حاملت دمحم الخامغ .423 ، 422 ، 2007/2006 ،
146
ـ دمحم خعحن بظماكُل  ،الخماًت الِاهىهُت لثباث سؤظما٘ في ششٔاث ألامىا٘ العلىدًت  ،ػبلت داس اليشش  ،مشٓض البدىر  ،الشٍاض  ، 2002،ص.65 :

35

كلى ؤظاط ما ظبّ  ،ظيخلشض إلهخٌاض سؤظما٘ ششٓت اإلاعاهمت ـ اإلاؼلب ألاو٘ ـ وٓزلٗ اهخٌاض سؤظما٘
ششٓت اإلاعاهمت اإلابعؼت اإلاٖىهت بحن الششٔاث ـ اإلاؼلب الثاوي ـ باإلطاًت بلى اهخٌاؾ سؤظما٘ الششٓت راث اإلاعاولُت
املخذودة ـ اإلاؼلب الثالث ـ
املطلب ألاول  :اهخفاض رأسمال شركت املساهمت
في هزا ؤلاػاس  ،هصذ اإلاادة  295مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،كلى ؤهه  ":برا بلوذ خعاثش ششٓت
اإلاعاهمت هصٍ سؤط اإلاا٘  ،وحب كلى ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة دكىة الجملُت اللامت هحر اللادًت للىـش في اظخمشاس
الششٓت ؤو خلها ُبل ألاحل اإلالحن في هـامها ً ،ةرا لم ًِم مجلغ ؤلاداسة بذكىة الجملُت اللامت هحر اللادًت ؤو حلزس
بصذاس ُشاس في اإلاىطىق  ،حاص لٖل ري مصلخت ؤن ًؼلب مً املخٕمت املخخصت خل الششٓت ".
ؤو٘ مالخـت كلى اإلاادة العابِت  ،ؤن الِاهىن الِؼشي لم ًمحز بحن ششٓت اإلاعاهمت اللامت والخاصت  ،بل ؤن
اإلاِخط ى ٌشملهما ملا  .ؤما اإلاالخـت الثاهُت  ،جخمثل في كذم الىص الصشٍذ كلى الخدىٍل ؤلالضامي بلى شٖل ؤخش في خالت
اهخٌاؾ سؤظمالها بلى الىصٍ  .بل هى خُاس ًمًٕ للجملُت اللامت هحر اللادًت ألاخز به واجخار ُشاس بشإهه ؤو اللمل كلى
الضٍادة في سؤظما٘ الششٓت لخٌادي خلها مً ػشي الِظاء بىاء كلى ػلب ٔل ري مصلخت  .وألامش الزي دًلىا بلى الخٌٕحر
في معإلت جدىٍل الششٓت سهم كذم الخىصُص كليها بصٌت صشٍدت مً ػشي اإلاششق الِؼشي هي اللباسة التي اظخلملها
 ...":الىـش في اظخمشاس الششٓت مً ػشي الجملُت اللامت هحر اللادًت بىاء كلى دكىة مجلغ ؤلاداسة" .وًُما ًخص
اإلاالخـت الثالثت  ،ؤن اهخٌاؾ سؤط اإلاا٘ ال ًخللّ بالخذ ألادوى اإلاىصىص كلُه ُاهىها  ،ال ظُما في اإلاادة  ، 65الٌِشة
الثاهُت  ،باليعبت لششٓت اإلاعاهمت اللامت واإلاادة  205مً ششٓت اإلاعاهمت الخاصت .
بن اظخمشاس الششٓت ُذ ًخم بةكادة حشُٕل سؤظمالها اإلاىصىص كلُه في الىـام ألاظاس ي ؤو اجباق معؼشة
جخٌُع سؤط اإلاا٘  ،لًٕ دون الجزو٘ كً الخذ ألادوى اإلاىصىص كلُه ُاهىها  .وبرا حلزس رلٗ اجخار ُشاس بخدىٍل
الششٓت بلى شٖل ؤخشً ،جحزها الِاهىن بالشؤظما٘ الخُِِي اإلاىحىد .
وٍىحذ في الِاهىن اإلاوشبي هص شبُه بما وسد في الِاهىن الِؼشي ً ،خللّ ألامش باإلاادة  357مً ُاهىن ششٓت
اإلاعاهمت  ،التي هصذ كلى ؤهه  ":برا ؤصبدذ الىطلُت الصاًُت للششٓت جِل كً سبم سؤظمالها مً حشاء خعاثش مثبخت في
الِىاثم الترُٓبُت ٔ ،ان لضاما كلى مجلغ ؤلاداسة ؤو مجلغ الجماكُت داخل الثالزت ؤشهش اإلاىالُت للمصادُت كلى
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الخعاباث التي ؤًشصث هزه الخعاثش  ،جىحُه الذكىة للِذ الجملُت اللامت هحر اللادًت ألحل جِشٍش ما برا ٔان الىطم
ٌعخذعي خل الششٓت ُبل ألاوان  .برا لم ًخم اجخار ُشاس خل الششٓت  ،جٖىن هزه ألاخحرة ملضمت  ،في ؤحل ؤُصاه جهاًت
العىت اإلاىالُت لخلٗ التي ؤًشصث الخعاثش  ،مم مشاكاة ؤخٖام اإلاادة  ، 360بخخٌُع سؤظمالها بمبلى ٌعاوي كلى ألاُل
حجم الخعاثش التي لم ًمًٕ اُخؼاكها مً ؤلاخخُاػي ورلٗ برا لم جخم خال٘ ألاحل املخذد بكادة جٖىًٍ سؤط اإلاا٘ الزاحي
إلاا ال ًِل كً سبم سؤظما٘ الششٓت  ."....لًٕ ما ًمحزها اجها ؤخزث بلحن ؤلاكخباس الخذ ألادوى للشؤط اإلاا٘ اإلاىصىص ُاهىها
كىذ اجخار ُشاسجخٌُظه  ،كىذ بخالتها كلى مِخظُاث اإلاادة  360مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت .
التي حاء ًيها ً ":جب ؤن ًدبم جخٌُع مبلى سؤط اإلاا٘ داخل ؤحل ظىت بالضٍادة ًُه ختى ًصل بلى اإلابلى
اإلاىصىص كلُه في اإلاادة  ،6بال برا جم جدىٍل الششٓت ؤلى شٖل ؤخش داخل هٌغ ألاحل  .وفي خالت كذم الخدىٍل ٌ ،عىن
لٖل ري مصلخت ؤن ًؼلب خل الششٓت ؤمام الِظاء  ،ورلٗ بلذ شهشًٍ مً جىحيهه بهزاسا بدعىٍت الىطلُت إلامثلي
الششٓت  .حعِؽ الذكىي بضوا٘ ؤظباب خل الششٓت ولواًت البذ ابخذاثُا في اإلاىطىق".
بىاء كلى ماظبّ  ،ؤلضم الِاهىن اإلاوشبي ؤحهضة ؤلاداسة في ششٓت اإلاعاهمت  ،التي اهخٌع سؤظمالها كً الخذ
ألادوى اإلاىصىص كلُه ُاهىها 147بةكادة حشُٕله والضٍاده ًُه في ؤحل ظىت  ،ما لم جبادس ؤحهضة ؤلاداسة بلى جدىٍلها بلى شٖل
ؤخش داخل هٌغ ألاحل  ،ورلٗ لخٌادي خلها مً الِظاء  .بر ؤن الِاهىن اإلاوشبي ؤحاص لٖل ري مصلخت ؤن ًشًم دكىي
الخل ؤمام الِظاء ورلٗ بلذ شهشًٍ مً جىحُه بهزاس بلى ؤحهضة ؤلاداسة مً ؤحل حعىٍت وطلُتها .
ججذس ؤلاشاسة  ،بلى ؤن دكىي خل الششٓت حعِؽ باهخٌاء ؤظباب خل الششٓت لواًت ًىم الخٕم ابخذاثُا  .بر ؤن
اإلاششق ًداو٘ داثما ؤلابِاء كلى الششٓت ٓصخص ملىىي وجٌادي خلها  ،لخماًت مخخلٍ اإلاصالر اإلاخىاحذة اإلاخللِت
باإلثخمان الخجاسي والخٌاؾ كلى مىاصب الشول واظخمشاس وشاغ الششٓت .
ًالخف ؤًظا  ،ؤن الِاهىن اإلاوشبي ؤشاسؤًظا بلى الضٍادة في سؤظما٘ ششٓت اإلاعاهمت في بػاس اإلاِخظُاث
ؤلاهخِالُت

148

 .وٍخص الششٔاث اإلااظعت في الِاهىن اإلالغى . 149وجخمثل اإلاِخظُاث ؤلاهخِالُت في حلذًلحن ؤظاظحن ،

147

ـ هصذ اإلاادة العادظت مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت  ،كلى ؤهه  ":ال ًجىص ؤن ًِل سؤظما٘ ششٓت اإلاعاهمت كً زالزت مالًحن دسهم بن ٔاهذ جذكى الجمهىس هلى ؤلآخخاب
وكً زالزماثت الٍ دسهم برا ٔاهذ ال جذكى بلى رلٗ ".
148
ـ اإلاادة  448مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
ـ خصص الِاهىن اإلاوشبي للمِخظُاث ؤلاهخِالُت  :اإلاىاد  444بلى  449مً ُاهىن سُم 17ـ 95اإلاخللّ بششٓت اإلاعاهمت  .واإلاىاد  121بلى  126مً ُاهىن 96ـ 5الخاص
بباقي الششٔاث الخجاسٍت ألاخشي .
ـ جم حوُحر اإلاادة  444بالـهحر الششٍٍ سُم  1.99.327بخاسٍخ  30دحىبر  1999الصادس بدىٌُزه الِاهىن سُم  ، 81.99حشٍذة سظمُت  :كذد  4758بخاسٍخ ً 6ىاًش .2000

37

ألاو٘ ًىصب خى٘ مالثمت ألاهـمت ألاظاظُت للششٔاث اإلااظعت في الِاهىن الِذًم مم ُاهىن الششٔاث الجذًذ  .خُث
ًٖىن الهذي مً هزه اإلاالثمت اظدبذا٘ اإلاِخظُاث الىـامُت املخالٌت لألخٖام آلامشة الىاسدة في الِاهىن الجذًذ بما
بخلذًل الىـام ألاظاس ي الِذًم ؤو باكخماد آخش حذًذ .150خُث ًخخذ ُشاس اإلاالثمت اإلاعاهمىن وًّ ششوغ صخت
الِشاساث اللادًت كلى الشهم مً ؤًت ؤخٖام ُاهىهُت ؤو هـامُت مخالٌت 151والثاوي حهم الشًم مً الشؤط اإلاا٘ باليعبت
للششٔاث التي جخؼلب خذا ؤدوى له  .في هزا ؤلاػاس ،هصذ اإلاادة  448كلى ؤهه  ":كىذ كذم الضٍادة في سؤظما٘ الششٓت لُبلى
كلى ألاُل اإلابلى ؤلاظمي اإلاىصىص كلُه في اإلاادة ً ، 6خلحن كلى ششٔاث اإلاعاهمت التي ًِل سؤظمالها كً هزا اإلابلى اجخار
ُشاس ُبل اهصشام ألاحل اإلاٌشوض  ،بدل الششٓت ؤو جدىٍلها بلى ششٓت مً شٖل ؤخش ال جٌشض كليها الىصىص الدششَلُت
اإلالمى٘ بها سؤظماال ؤدوى ًٌىَ سؤط اإلاا٘ اإلاخىًش .جدل بِىة الِاهىن كىذ اهصشام ألاحل اإلاٌشوض الششٔاث التي لم
جخُِذ بإخٖام الٌِشة العابِت ".
بن ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت الجذًذ لم ًؼبّ بشٖل ًىسي كلى الششٔاث الِاثمت  ،بل بلذ مط ي ظيخحن مً جاسٍخ
دخىله خحز الخىٌُز  .وإلهجاح كملُت اإلاالثمت  ،جم جمذًذه لعىت بطاًُت  .خُث دخل خحز الخىٌُز في ًاجذ ًىاًش .152 2001
وفي خالت حوُحر هزه الششٔاث لشٖلها لخخالثم مم الِىاهحن الجذًذة ُبل اهصشام هزا ألاحل ً ،ةن هزه الِىاهحن جصبذ
واحبت الخؼبُّ كليها ًىس وشش ُشاس الخدى٘ والخلذًالث في الجشٍذة الشظمُت.153
هىاْ كذة مالخـاث ًخلحن ببذائها بخصىص جدىٍل ششٓت اإلاعاهمت في بػاس اإلاِخظُاث ؤلاهخِالُت  ،الظُما
مالثمت سؤظمالها مم الخذ ألادوى اإلاىصىص كلُه ُاهىها .
اإلاالخـت ألاولى  ،في خالت كذم الضٍادة في سؤظما٘ الششٓت لُصل بلى الخذ ألادوى  ،ؤكؼى اإلاششق الخُاس
للمعاهمحن ُبل اهصشام ؤحل زالر ظىىاث  ،بدل الششٓت ؤو جدىٍلها بلى شٖل ؤخش مً الششٔاث ال جٌشض كليها

149

ـ هصذ اإلاادة  443مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي  ،كلى ؤهه  ":حعشي ؤخٖام هزا الِاهىن كلى الششٔاث التي ظخيشإ ًىَ جشاب اإلاملٕت ابخذاء مً جاسٍخ ألاخٖام
اإلاخللِت بالسجل الخجاسي خحز الخؼبُّ مىطىق الٕخاب ألاو٘ مً الِاهىن  15.95اإلاخللّ بمذوهت الخجاسة  ،كلى ؤهه ال ًٖىن الصما الُِام مجذدا
بةحشاءاث الخإظِغ التي ظبّ بهجاصها ".
150
ـ اإلاادة  444مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
151
ـ اإلاادة  ، 444الٌِشة الثالثت مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
152
ـ هزا الخمذًذ جِشسبمىحب ُاهىن سُم  99/81الصادس بدىٌُز الـهحر الششٍٍ بخاسٍخ  30دحىبر  1999واإلالذ٘ لِاهىن  95/17اإلاخللّ بششٓت اإلاعاهمت  .حشٍذة
سظمُت كذد  4756بخاسٍخ  30دحىبر .1999
153
ـ شُٕب اللىًحر  ،الصلىباث الىاججت كً جؼبُّ اإلاِخظُاث ؤلاهخِالُت للِىاهحن الجذًذة للششٔاث الخجاسٍت ( اظخوال٘ الخجشبت الٌشوعُت)  ،مجلت الِاهىن اإلاوشبي ،
كذد ً 4ىهُى  ، 2003صٌدت . 105 :
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اإلاِخظُاث الجذًذة خذا ؤدوى مً الشؤظما٘  .ورلٗ خالي إلسادة اإلاششق مً الخدىٍل ؤلالضامي للششٔاث الخجاسٍت اإلاخمثلت
في جٌادي خلها  ،وؤلابِاء كليها للخٌاؾ كلى مخخلٍ اإلاصالر اإلاشجبؼت .
اإلاالخـت الثاهُت  ،ؤن ُشاسجدىٍل الششٓت في بػاس اإلاِخظُاث ؤلاهخِالُت ًخم وًِا ألخٖام اإلاادة  216مً ُاهىن
ششٓت اإلاعاهمت  ، 154وبششوغ حلذًل الىـام ألاظاس ي 155مم مشاكاة مِخظُاث اإلاادجحن  156220و  157219مً هٌغ
الِاهىن  .لزلٗ ٔ ،ل جدىٍل حاء مخالٌا للِىاكذ العابِت ًٖىن باػال  ،وهى ما ُشسجه مدٕمت ؤلاظخئىاي الخجاسٍت
بٌاط.158
اإلاالخـت الثالثت  ،تهم ؤحل زالر ظىىاث وهى ؤحل الٌترة ؤلاهخِالُت الجخار ُشاس ًخص وطلُت الششٓت  .وهى
ؤحل ػىٍل وعبُا مم ؤحل العىت اإلاىصىص كلُه في اإلاادة  360مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت  .ورلٗ لظمان جىٌُز
اإلاِخظُاث اإلاِخظُاث ؤلاهخِالُت .
اإلاالخـت الشابلت ً ،هي ؤن اإلاششق اإلاوشبي ألو٘ مشة ًىص كلى خل الششٓت بِىة الِاهىن  ،كىذ اهصشام زالر
ظىىاث وكذم الُِام حعىٍت وطلُتها  ،بلذما ٔان ٌلؼي لٖل ري مصلخت ؤن ًؼلب مً الِظاء خل الششٓت  .لًٕ ًجب
الخزٓحر  ،ؤن الخل بِىة الِاهىن ال ًمىم الِظاء مً الخإٓذ مً ظبب الخل  .خُث ًٖىن الخٕم ا لِظاجي ٔاشٌا للخل
ولِغ ميشئا له .

154

ـ جىص اإلاادة  216مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي  ،كلى ماًلي ً " :مًٕ لٖل ششٓت معاهمت ؤن جخدى٘ بلى ششٓت مً شٖل آخش  ،بن ٔاهذ خال٘ ًترة الخدىٍل ُذ جم
بوشائها مىز ال ًِل كً ظىت وؤكذث ُىاثمها الترُٓبُت للعىت اإلاالُت وواًّ كليها اإلاعاهمىن ".
155
ـ جىص اإلاادة  217مً ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي  ،كلى ؤهه  " :ال ًمًٕ اجخار ُشاس الخدىٍل شٖل ششٓت اإلاعاهمت بال بمذاولت جخم خعب ما ًخؼلبه حوُحر الىـام ألاظاس ي
مً ششوغ مم مشاكاة ؤخٖام ." 220
156
ـ جىص اإلاادة  220مً ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي  ،كلى ؤهه ٌ " :عخلضم الخدىٍل بلى ششٓت جظامً مىاًِت حمُم اإلاعاهمحن  .وُخئذ ال جٌشض الششوغ التي جىص كليها اإلاادة
 216والٌِشة ألاولى مً اإلاادة .219
ًخخز ُشاس الخدىٍل بلى ششٓت الخىصُت البعُؼت ؤو راث ألاظهم وًّ الششوغ اإلاىصىص كليها ًُما ًخص حوُحر الىـام ألاظاس ي لششٓت اإلاعاهمت وبمىاًِت ٔل
اإلاعاهمحن الزًً ًِبلىن ؤن ًٖىهىا ششٔاء مخظامىحن في الششٓت الجذًذة .
ًخخز ُشاس الخدىٍل بلى الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة وًّ الششوغ اإلاىصىص كليها ًُما ًخص حوُحر الىـام الاظاس ي لهزا الشٖل مً الششٔاث
ًخخز ُشاس الخدىٍل بلى الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة وًّ الششوغ اإلاىصىص كليها ًُما ًخص حوُحر الىـام ألاظاس ي لهزا الشٖل مً الششٔاث
157
ـ جىص اإلاادة  219مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي  ،كلى ؤهه ً " :خخز ُشاس الخدىٍل بىاء كلى جِشٍش مشاُب ؤو مشاُبي خعاباث الششٓت  .وَشهذ هزا الخِشٍش كلى ؤن
الىطلُت الصاًُت للششٓت ال جِل كً سؤظمالها .
ٌلشض الخدىٍل كلى مىاًِت حملُاث خاملي ظىذاث الِشض  ،بن وحذث ".
158
ـ ُشاس سُم  ، 217ملٍ كذد  ، 2005/1239 :صادس بخاسٍخ  . 2006/02/16ميشىس بالبىابت الِاهىهُت لىصاسة اللذ٘ والخشٍاث اإلاوشبُت www.adala.justice.gov.ma :
 ،جاسٍخ الخصٌذ ً 19 :ىاًش ، 2016الثاهُت كششة صوالا وكششًٍ دُُِت .
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املطلب الثاوي  :اهخفاض رأسمال شركت املساهمت املبسطت
ججذس ؤلاشاسة  ،بلى ؤن الِاهىن اإلاوشبي ُذ ؤشاس ٓزلٗ بلى الخدىٍل ؤلالضامي في ششٔاث اإلاعاهمت اإلابعؼت اإلاٖىهت
بحن الششٔاث . 159بر ال ًدّ ؤن ًٖىن كظىا في ششٓت معاهمت مبعؼت بال الششٔاث التي ال ًِل سؤظمالها كً ملُىوي
دسهم ؤو كً مِابل ُُمتها باللمالث الاحىبُت  ،وٍجب كلى الششٓت بصٌتها ششٍٕت  ،التي جخٌع سؤظمالها بلى ؤُل مً
هزا الخذ ألادوى ؤن جِىم داخل العخت ؤشهش اإلاىالُت لهزا الخخٌُع بما بضٍادة سؤظمالها ختى ًصل بلى رلٗ اإلابلى ؤو ؤن
جٌىث ؤظهمها وًّ الششوغ املخذدة في الىـام ألاظاس ي  .وٍجب خل الششٓت في خالت كذم ُُامها بزلٗ وجدىٍلها بلى
ششٓت مً شٖل آخش  .خُث ًمًٕ لٖل ري مصلخت ؤو للىُابت اللامت ػلب خل الششٓت مً املخٕمت  .خُث ًمًٕ
للمدٕمت ؤن جمىذ ؤحال ؤُص ى للششٍٗ ختى ًِىم بدعىٍت وطلُخه  ،وال ًمًٕ الىؼّ بدل الششٓت برا جمذ حعىٍت
الىطلُت ولواًت البذ ابخذاثُا في اإلاىطىق.160
بن ما ًالخف كلى اإلاادة العالٌت الزٓش  ،ؤن اإلاششق اإلاوشبي ؤلضم الششٓت التي اهخٌع سؤظمالها كً الخذ
اإلاىصىص كليها ُاهىها  ،بالضٍادة ًُه ؤو جٌىٍذ ؤظهمها وًّ مِخظُاث الىـام ألاظاس ي  ،جدذ ػاثلت خلها وجدىٍلها بلى
شٖل آخش مً الششٔاث  .وفي هزا الصذد  ،اكخبر اإلاششق ألو٘ مشة جدىٍل الششٓت مً ألازاس اإلاترجبت كً خلها  .161وهي مً
ألامىس الوشٍبت واإلاىاُظت للواًاث مً كملُت الخدىٍل ؤلالضامي للششٓت  .مم الللم ؤن الخصٌُت هي ألازش الؼبُعي للخل .
بلذما ٔان ٌلخبر الخدىٍل ًُما ظبّ  ،آلُت ُاهىهُت لخٌادي خل الششٔاث الخجاسٍت وطمان اظخمشاسها ٓ .ما ًالخف ؤهه
ألو٘ مشة هص كلى بمٖاهُت الىُابت اللامت ػلب خل الششٓت مً الِظاء  ،بلذ ما ٔان ٌشحر ًُما ظبّ بلى ٔل ري مصلخت .

159

ـ الِعم الخامغ مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي  ،الصادس في  30هشذ . 1996
جىص اإلاادة  425كلى ماًلي ً " :مًٕ لششٓ خحن ؤو كذة ششٔاث ُصذ بوشاء ششٓت جابلت مشترٓت ؤو حعُحرها ؤو ششٓت ظخصبذ ؤما لهما  ،ؤن حشٖل ًُما بُنها ششٓت
معاهمت مبعؼت جخظم ألخٖام هزا الِعم  .جاظغ ششٓت اإلاعاهمت اإلابعؼت اإلاٖىهت بحن الششٔاث باكخباس شخصُت ؤكظائها ً .خٌّ هاالء بدشٍت كلى
جىـُم الششٓت وحعُحرها مم مشاكاة ألاخٖام بلذه  .ال جؼبّ الِىاكذ اللامت اإلاخللِت بششٔاث اإلاعاهمت اإلابعؼت اإلاٖىهت بحن الششٔاث بال برا ٔاهذ
مىاًِت لهزه ألاخٖام ".
160
ـ اإلاادة  426مً ُاهىن ا ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي .
ـ ساحم  :ؤخمذ شٕشي العباعي  ،الىظُؽ في الششٔاث  ،مشحم ظابّ  ،ص . 274 :
161
ـ وللخإٓذ مً هزا اإلاِخط ى  ،سحلىا بلى اإلاادة  426بالصُوت الٌشوعُت :
" Seules les sociétés dont le capital est au moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre valeur de
cette somme en monnaie étrangère , peuvent être membre d'une société anonyme simplifiée . la société , associé qui réduit son capital audessous de ce minimum doit , dans les six mois de cette réduction, ou bien relever son capital jusqu'à cette somme ou bien
céder ses actions dans les conditions fixées par les status. A défaut , la société doit se dissoudre et se transformer en une
société d'une autre forme" . Bulletin officiel nº 4422 du 17 octobre 1996 , dahir nº 1-96-124 du 30 aout 1996, portant
promulgation de la loi nº 17-95 relative aux sociétés anonymes .

40

املطلب الثالث  :اهخفاظ رأسمال الشركت ذاث املسؤوليت املحدودة :
ًجب الخزٓحر ؤن ٓال مً الِاهىن الِؼشي 162والِاهىن اإلاوشبي 163لم ًدذدا خذا ؤدوى للشؤظما٘ في الششٓت راث
اإلاعاولُت املخذودة  ،بر جشْ للششٔاء خشٍت جدذًذه  .لًٕ ما هى الىطم كىذ اهخٌاطه بيعبت ملُىت كً اإلابلى
اإلاىصىص كلُه في الىـام ألاظاس ي للششٓت ؟
في هزا الصذد  ،هص الِاهىن الِؼشي كلى ؤهه  ،برا بلوذ خعاثش الششٓت راث اإلاعاولُت املخذودة هصٍ سؤط
اإلاا٘  ،وحب كلى اإلاذًشًٍ خال٘ زالزحن ًىما مً بلىن هزه الخعاسة هزا الخذ  ،ؤن ٌلشطىا كلى الجملُت اللامت ؤمش
حوؼُت سؤط اإلاا٘ ؤو خل الششٓت  ،وَشترغ لصذوس ُشاس الخل جىًش ألاهلبُت الالصمت لخلذًل كِذ الششٓت  .164لًٕ ًمًٕ
لهم اجخار ُشاس جدىٍل الششٓت بلى شٖل آخش في خذود الشؤظما٘ اإلاىحىد  ،الظُما برا ٔان مذسحا في الىـام ألاظاس ي
للششٓت  .مم شهشه في السجل الخجاسي للششٓت .
ؤما في الِاهىن اإلاوشبي ًِ ،ذ ؤٓذ كلى ؤهه  ،برا ؤصبدذ الىطلُت الصاًُت للششٓت كً سبم سؤظمالها مً حشاء
خعاثش مثبخت في الِىاثم الترُٓبُت  ،حلحن كلى الششٔاء  ،داخل ؤحل زالزت ؤشهش اإلاىالُت للمصادُت كلى الخعاباث التي
ؤًشصث هزه الخعاثش  ،ؤن ًخخزوا باألهلبُت اإلاخؼلبت لخوُحر الىـام ألاظاس ي ُشاسا بشإن بمٖاهُت خل الششٓت ُبل ألاوان .
وفي خالت كذم اجخار ُشاس خل الششٓت  ،جٖىن الششٓت ملضمت في ؤحل ؤُصاه جهاًت العىت اإلاالُت اإلاىالُت للعىت التي ؤًشصث
الخعاثش بخخٌُع سؤظمالها بمبلى ٌعاوي كلى ألاُل حجم الخعاثش التي لم ًمًٕ اُخؼاكها مً ؤلاخخُاػي  ،ورلٗ برا لم
جخم خال٘ ألاحل املخذد بكادة جٖىًٍ سؤظما٘ الزاحي بما ال ًِل كً سبم سؤظما٘ الششٓت  .وبرا لم ًخم اجخار ُشاس خل
الششٓت ؤو جخٌُع سؤظمالها ؤو لم ًخمًٕ الششٔاء مً الخذاو٘ بصٌت صخُدت ً ،مًٕ لٖل ري مصلخت ؤن ًؼلب مً
162

ـ اإلاادة  ، 231الٌِشة الثالثت  ،مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
163
ـ اإلاادة  2مً الِاهىن  24.10الصادس بدىٌُزه الـهحر الششٍٍ سُم  ، 1.11.39بخاسٍخ ً 2ىهُى  ، 2011الجشٍذة الشظمُت كذد  ، 5956 :بخاسٍخ ً 30ىهُى  ، 2011ص :
. 3083
164
ـ اإلاادة  298مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
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الِظاء خل الششٓت  .خُث ًمًٕ في حمُم الخاالث ؤن جمىذ الششٓت ؤحل ظىت ٓدذ ؤُص ى لدعىٍت الىطلُت  .بر ال
ًمًٕ للمدٕمت ؤن جدٕم بالخل برا جمذ الدعىٍت بلى هاًت بذ املخٕمت ابخذاثُا في اإلاىطىق  . 165لزلٗ ًمًٕ للششٔاء
اجخار الخدىٍل ؤلالضامي للششٓت في بػاس حعىٍت وطلُتها  ،وًّ ؤهلبُت حلذًل الىـام ألاظاس ي بإهلبُت الششٔاء اإلامثلت
كلى ألاُل لثالزت ؤسباق سؤظما٘ الششٓت  166مم شهشه في السجل الخجاسي 167جدذ ػاثلت بؼالن الخدىٍل . 168
املبدث الثاوي  :عدم طرح أسهم الشركت لإلكتتاب العام :
هزا اإلاِخط ى ًخص ششٓت اإلاعاهمت اللامت في الِاهىن الِؼشي  ،خُث هص هزا ألاخحر  ،كلى ؤهه  " :جاظغ
ششٓت اإلاعاهمت اللامت مً كذد ال ًِل كً خمعت ماظعحن  .وجِىم الششٓت بؼشح ؤظهمها لإلٓخخاب اللام خال٘ ظخحن
ًىما مً جاسٍخ جإظِعها ً ،ةرا لم جِم الششٓت بؼشح ؤظهمها خال٘ جلٗ الٌترة  ،جىِط ي بِىة الِاهىن  ،ما لم ًِم
ماظعىها خال٘ زالزحن ًىما مً جاسٍخ اهتهاء ؤحل ػشح ألاظهم لإلٓخخاب اللام بخلذًل كِذ الششٓت وهـامها ألاظاس ي
والخدى٘ بلى ؤي شٖل آخش مً ؤشٖا٘ الششٔاث اإلاىصىص كليها في هزا الِاهىن  ،وٍخدمل اإلااظعىن جٖالٍُ هزا
الخدى٘ بما في رلٗ الشظىم والجضاءاث اإلاالُت التي جٌشطها الىصاسة  ،وٍٖىن اإلااظعىن معاولحن في حمُم ؤمىالهم كً
التزاماث الششٓت خال٘ جلٗ اإلاذة ".

169

ولٌهم ما ظبّ ً ،جب الخزٓحر  ،ؤهه ال ًجىص ؤن ًِل سؤظما٘ ششٓت اإلاعاهمت اللامت كً كششة مالًحن سٍا٘.170
خُث ًجب كلى اإلااظعحن ؤن ًٕخدبىا بإظهم ال جِل كً  %20وال جضٍذ كً  %60مً سؤظما٘ الششٓت  ،وال ًجىص ألي
ماظغ ؤن ًٕخدب باألظهم اإلاؼشوخت لإلٓخخاب في مشخلت الخإظِغ  ،وٍِذم اإلااظعىن بلى ؤلاداسة ُبل دكىة الجمهىس بلى
ؤلآخخاب شهادة مً البىٗ جثبذ ؤجهم ُذ ؤودكىا في خعاب الششٓت اإلابالى التي حلاد٘ ألاظهم التي آخدبىا ًيها ٓششٔاء
ماظعحن  ،ومششوق بُان الذكىة بلى ؤلآخخاب  ،بر ًِىم اإلااظعىن بةكذاده ػبِا للمِخظُاث الِاهىهُت راث الصلت

165

ـ اإلاادة  86مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي  .وُذ اظدثنى الِاهىن اإلاوشبي الششٔاث اإلاىحىدة في خالت حعىٍت ُظاثُت في بػاس صلىباث اإلاِاولت .
166
ـ اإلاادة  75مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
167
ـ اإلاادة  97مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
168
ـ اإلاادة  98مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت اإلاوشبي .
169
ـ اإلاادة  67مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
170
ـ اإلاادة  ، 65الٌِشة الثاهُت مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
171
ـ اإلاادة  77مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
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171

 .خُث جإرن ؤلاداسة  ،بلذ رلٗ  ،بيشش بُان الذكىة في صخٌُخحن ًىمُخحن مدلُخحن  ،بخذاهما كلى ألاُل باللوت اللشبُت ،
وكلى اإلاىُم ؤلالٕترووي للششٓت بن وحذ . 172
كلى ؤظاط ماظبّ  ،برا لم جِم الششٓت بؼشح ؤظهمها لإلٓخخاب اللام خال٘ ظخحن ًىما مً جاسٍخ جإظِعها ،
جىِط ي بِىة الِاهىن  ،ما لم ًبادس اإلااظعىن بلى جدىٍلها بلى شٖل آخش مىصىص كلُه في ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت .
خُث ًخدمل اإلااظعىن جٖالٍُ هزا الخدى٘  ،الظُما الشظىم والجضاءاث اإلاالُت التي جٌشطها وصاسة ؤلاُخصاد والخجاسة .
وٍخدملىن ؤًظا بصٌت شخصُت في حمُم ؤمىالهم التزاماث الششٓت كً الٌترة العابِت كً الخدىٍل. 173
لًٕ هل ًلال جذخل هزه الخالت طمً خاالث الخدىٍل ؤلالضامي للششٓت ٔألُت ُاهىهُت الظخمشاسٍتها ٓصخص
ملىىي لخٌادي اهِظائها وخلها ؟ وبرا ٔان الجىاب بالىٌي ً ،ما هى الخٍُُٕ العلُم لها ؟
بن هزه اإلاادة جثحر اللذًذ مً ؤلاشٖالُاث الِاهىهُت  ،مً ُبُل  :متى جٕدعب الششٓت الخجاسٍت الصخصُت
اإلالىىٍت في الِاهىن الِؼشي ؟ وٍجذ هزا العاا٘ ششكُخه بالىـش للخالصم اإلاىحىد بحن كملُت الخدىٍل وبحن الصخصُت
اإلالىىٍت  .كلى اكخباس ؤن الخدىٍل ٌلذ مً الخوُحراث الؼاسثت كلى الششٓت ٓصخص ملىىي  .بر ال ًترجب كلى جدى٘
الششٓت وشإة شخص ملىىي حذًذ . 174
في ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت  ،وبالىـش لخصىصُت كِذ الششٓت  ،باكخباسه مً اللِىد الضمىُت واسجٖاصه كلى
حلذد ؤػشاًه الزًً ججملهم وخذة ألاهذاي  .وٍترجب كىه وشىء شخص ملىىي معخِل جمام ؤلاظخِال٘ كً الششٔاء .
ًخم الخمُحز بحن كِذ الششٓت والششٓت في ػىس الخإظِغ والششٓت ٓصخص ملىىي .
لزلٗ ًٌ ،ي الِاهىن الِؼشي جبذؤ بحشاءاث جإظِغ الششٓت لذي ؤلاداسة مً ػشي ؤخذ اإلااظعحن . 175خُث ًخم
جِذًم ػلب الخإظِغ مشًِا بصىسة مً مششوعي كِذ الششٓت وهـامها ألاظاس ي  ،وٍجىص لإلداسة ؤن جؼلب ؤي بُاهاث
بطاًُت جشاها طشوسٍت والىزاثّ واإلاعدىذاث اإلاثبخت لها مم طشوسة ؤلاػالق كلى دساظت الجذوي ؤلاُخصادًت للمششوق .

172

ـ اإلاادة  76مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
173
ـ اإلاادة  67مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
174
ـ اإلاادة  272مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
ـ اإلاادة  7مً ُاهىن ششٓت اإلاعاهمت اإلاوشبي  ،التي هصذ كلى ؤهه " :جخمخم ششٔاث اإلاعاهمت بالصخصُت اإلالىىٍت ابخذاء مً جاسٍخ جُُِذها في السجل الخجاسي  .وال ًترجب
كً الخدىٍل الِاهىوي لششٓت معاهمت بلى ششٓت راث شٖل آخش  ،ؤو اللٕغ بوشاء شخص ملىىوي حذًذ  .وَعشي هٌغ الخٕم في خالت الخمذًذ ".
175
ـ اإلاادة  70مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
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والهذي مً ٔل ما ظبّ  ،مشاُبت ؤلاداسة جُِذ اإلااظعحن باإلاِخظُاث الِاهىهُت  .وبلذ ًخلحن البذ في ػلب الـخإظِغ
خال٘ كششة ؤًام مً جاسٍخ جِذًمه.176
في خالت مىاًِت ؤلاداسة كلى ػلب جإظِغ ًِ ،ىم اإلااظعىن بخىُُم كِذ الششٓت والىـام ألاظاس ي  ،وجىزُِهما
لذي الجهت املخخصت ُاهىها بالخىزُّ  .بر ًصذس وصٍش ؤلاُخصاد والخجاسة ُشاسه بخإظِغ الششٓت خال٘ مذة ؤُصاها
زالزىن ًىما مً جاسٍخ جِذًمهما . 177بر ًجب كلى اإلااظعحن وشش ُشاس جإظِغ الششٓت مشًِا بلِذها وهـامها ألاظاس ي في
الجشٍذة الشظمُت. 178
كلى ؤظاط ماظبّ ٌ ،لذ ُشاس ؤلاداسة بخإظِغ الششٓت بمثابت جشخُص للماظعحن ببذء بحشاءاث جإظِعها  ،ال
ظُما جِذًمهم بلى ؤلاداسة شهادة مً البىٗ جثبذ آخخابهم بإظهم ال جِل كً  %20وال جضٍذ كً  %60مً سؤظما٘ الششٓت
مم مششوق الذكىة بلى ؤلآخخاب  .خُث جإرن ؤلاداسة بيشش بُان الذكىة في صخٌُخحن مدلُخحن  ،بخذاهما كلى ألاُل
باللوت اللشبُت وكلى اإلاىُم ؤلالٕترووي للششٓت بن وحذ . 179
بلذ اهتهاء مشخلت ؤلآخخاب مً ػشي اإلاعاهمحن وًّ الظىابؽ الِاهىهُت

180

ً ،خؼش اإلااظعىن ؤلاداسة خال٘

كششة ؤًام مً جاسٍخ بهالَ باب ؤلآخخاب بىدُجخه وما دًله اإلإخدبىن مً ُُمت ألاظهم وُاثمت بإظمائهم وكذد ألاظهم
التي آخدب ًيها ٔل منهم . 181وخال٘ اإلاذة العابِت ً ،ذكى اإلااظعىن اإلإخدبحن بلى كِذ حملُت كامت جإظِعُت وًِا
لششوغ دكىتها وبلذ مىاًِت ؤلاداسة  ،وٍخم مُلاد ؤلاولِاد داخل مذة زالزحن ًىما مً جاسٍخ جىحُه الذكىة مم بشلاس
ؤلاداسة إلًٌاد ممثل كنها لخظىس ؤلاحخماق  .ؤما هصاب اولِاد الجملُت اللامت الخإظِعُت لُٖىن صخُدا ً ،خمثل في
خظىس كذد مً اإلاعاهمحن ًمثلىن هصٍ سؤط اإلاا٘ كلى ألاُل مم طشوسة اهخخاب ؤخذ اإلااظعحن لشثاظت ؤلاحخماق . 182
وٍخظمً حذو٘ بحخماق الجملُت الخإظِعُت كلى وحه الخصىص :

176

ـ اإلاادة  ، 71الٌِشة ألاولى  ،مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
177
ـ اإلاادة  72مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
178
ـ اإلاادة  ، 75الٌِشة ألاولى ُ ،اهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
179
ـ اإلاادة  76مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
180
ـ اإلاىاد  86 ، 85 ، 82 ، 81 ، 80 ، 79 ، 78 ، 77مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
181
ـ اإلاادة  87مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
182
ـ اإلاادة  88مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
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ـ جِشٍشا مً اإلااظغ الزي جم جٖلٌُه بةحشاءاث الخإظِغ كً كملُاث الخإظِغ وهٌِاتها
ـ بُشاس الىـام ألاظاس ي للششٓت
ـ اهخخاب ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة ألاو٘ وحلُحن مشاُبي الخعاباث وجدذًذ ؤحلابهم
ـ اإلاصادُت كلى جِىٍم الخصص اللُيُت كىذ وحىدها
ـ بكالن جإظِغ الششٓت جهاثُا .
ججذس ؤلاشاسة  ،بلى ؤن ُشاساث الجملُت اللامت الخإظِعُت جصذس باألهلبُت اإلاؼلِت لألظهم اإلامثلت جمثُال
صخُدا وًِا ألخٖام ششٓت اإلاعاهمت اللامت  . 183خُث ًخىلى مجلغ ؤلاداسة ألاو٘ اجخار بحشاءاث شهش الششٓت وًِا
ألخٖام هزا الِاهىن  .واإلاِصىد هىا هي ؤخٖام اإلاادة  75مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،التي محزث بشٖل واضر
بحن وشش ُشاس ؤلاداسة بخإظِغ الششٓت في الجشٍذة الشظمُت مشًِا بلِذ الششٓت وهـامها ألاظاس ي  ،وبحن الشهش الزي
ًترجب كىه آدعاب الششٓت الصخصُت اإلالىىٍت واإلاخمثل في الُِذ في السجل الخجاسي واليشش في الجشٍذة الشظمُت ملا
.184
وهـشا ألهمُت هزا الشهش باليعبت للششٓت ً ،ةن اإلاششق الِؼشي سجب اإلاعاولُت الخظامىُت ألكظاء مجلغ
ؤلاداسة كً ألاطشاس الىاشئت كً كذم بحشاءه  .وبمجشد آدعاب الششٓت الصخصُت اإلالىىٍت  ،جخدمل الششٓت حمُم
ؤلالتزاماث واإلاصاسٍٍ الىاججت كً ألاكما٘ والخصشًاث التي ُام بها اإلااظعىن لٌاثذتها في مشخلت جإظِعها  ، 185حلخبر
خُيئز هزه ؤلالتزاماث ٓما لى ُامذ بها الششٓت مىز البذاًت .
جإظِعا كلى ما ظبّ ًُما ًخللّ بٌُُٕت بٓدعاب الششٓت للصخصُت اإلالىىٍت  ،وبِشاءة مخإهُت للمادة  67مً
ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي العالٌت الزٓشً .ةن ألامش ال ًخللّ بخدى٘ شٖل الششٓت ٓصخص ملىىي بِذس ما
ًخللّ بلِذ ششٓت في ػىس الخإظِغ  .خُث برا لم جِم الششٓت بؼشح ؤظهمها لإلٓخخاب اللام خال٘ ظخحن ًىما مً جاسٍخ
ُشاس ؤلاداسة بترخُص جإظِعها ً ،ةجها جىِط ي بِىة الِاهىن الولذام ؤهم سًٓ مً ؤسٔان كِذ الششٓت الزي هى سًٓ
الشؤظما٘ وهُاب ؤهم ششغ مً ششوغ ششٓت اإلاعاهمت اللامت اإلاخمثل في ؤلآخخاب اللام في ؤظهمها .
183

ـ اإلاادة  90مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
184
ـ اإلاادة  75مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
185
ـ اإلاادة  91مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
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مً حهت ؤخشي ً ،اإلاادة العالٌت الزٓش جخدذر كً حلذًل كِذ الششٓت وهـامها ألاظاس ي مً ػشي اإلااظعحن
 ،والخا٘ ؤن حلذًل اللِذ والىـام ألاظاس ي للششٓت ًٖىن مً بخخصاص الجملُت اللامت هحر اللادًت ٓ . 186ما ؤن
جدمُل اإلااظعحن جٖالٍُ ومصاسٍٍ الخدى٘ والجضاءاث والشظىم اإلاالُت التي جٌشطها وصاسة ؤلاُخصاد والخجاسة ،
والخىصُص كلى معاولُتهم في حمُم ؤمىالهم كً التزاماث الششٓت خال٘ اإلاذة العابِت للخدى٘ ٔ .ل هزه اإلاِخظُاث
دلُل آخش كلى ؤن ألامش ًخللّ بششٓت في ػىس الخإظِغ.
لٖل ما ظبّ ً ،الخدىٍل اإلاشاس بلُه في اإلاادة  67ال ًخللّ بالخدىٍل ؤلالضامي لششٓت ُاثمت للخٌاؾ كليها بِذس
ما حهذي بلى اللذو٘ كً جإظِغ ششٓت لخخلٍ ؤخذ ششوغ الخإظِغ وؤلاججاه هدى جإظِغ شٖل آخشمً الششٔاث
اإلاىصىص كليها في ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت لخىًش ششوغ جإظِعها .
في خخام هزا البدث ً ،يبغي ؤلاشاسة بلى ؤن الِاهىن الِؼشي هـم خالت جدىٍل بلضامي لششٓت معاهمت كامت بلى
ششٓت معاهمت خاصت  ،برا لم جذسج ؤظهمها للخذاو٘ في العىَ اإلاالي خال٘ ظىت مً جاسٍخ جإظِعها ؤو جدىلها بلى ششٓت
معاهمت كامت ،وٍٖىن اإلااظعىن معاولحن بالخظامً ؤمام وصاسة ؤلاُخصاد والخجاسة كً حمُم سظىم جدىلها بلى ششٓت
معاهمت خاصت. 187
وٍخطر مما ظبّ ،ؤن ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي ًلضم بدساج ششٓت اإلاعاهمت اللامت في العىَ اإلاالي
خال٘ ظىت مً آدعابها الصخصُت اإلالىىٍت ؤو مً جاسٍخ جدىلها ؤلاخخُاسي بلى ششٓت معاهمت كامت  ،جدذ ػاثلت جدىلها
بصٌت جلِاثُت بلى ششٓت معاهمت خاصت .
وحعخذعي هزه اإلاادة ببذاء كذة مالخـاث ،ؤوالها ،ؤن ششٓت اإلاعاهمت اللامت جخإظغ في الِاهىن الِؼشي
بشؤظما٘ ال ًِل كً كششة مالًحن سٍا٘ وباإلدساج في العىَ اإلاالي  ،ؤي باحخماق الششػحن ملا .وفي خالت كذم بدساحها في
186

ـ جىص اإلاادة  137مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي  ،كلى ؤهه  " :ال ًجىص اجخاد ُشاس في اإلاعاثل ث آلاجُت بال مً الجملُت اللامت مىلِذة بصٌت هحر كادًت
1ـ حلذًل كِذ الششٓت وهـامها ألاظاس ي
2ـ صٍادة ؤو جخٌُع سؤظما٘ الششٓت
3ـ جمذًذ مذة الششٓت
4ـ خل الششٓتؤو جصٌُتها ؤو جدىلها ؤو اهذماحها في ششٓت ؤخشي ؤو الاظخدىار كليها
5ـ بُم ٔل اإلاششوق الزي ُامذ مً ؤحله الششٓت ؤو الخصشي ًُه بإي وحه آخش
وٍجب ؤن ًاشش في السجل الخجاسي في خالت اجخار الِشاس باإلاىاًِت كلى ؤي معإلت مً هزه اإلاعاثل
ومم رلٗ ال ًجىص لهزه الجملُت بحشاء حلذًالث في الىـام ألاظاس ي للششٓت ًٖىن مً شإجها صٍادة ؤكباء اإلاعاهمحن ؤو حلذًل الوشض ألاظاس ي للششٓت ؤو حوُحرحيعُتها ،
ؤو هِل اإلاشٓض الشثِس ي للششٓت اإلااظعت في الذولت بلى دولت ؤخشي  ،وٍِم باػال ٔل ُشاس ًِط ي بوحر رلٗ ".
187
ـ اإلاادة  94مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
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العىَ اإلاالي داخل ؤحل ظىت ً ،ةجها جخدى٘ بلى ششٓت معاهمت خاصت  ،لًٕ اإلاششق الِؼشي لم ًىص ما برا ٔان هزا
الخدى٘ الخلِاجي للششٓت ٌ ،عخدبله جخٌُع سؤط اإلاا٘ بلى الخذ ألادوى الخاص بششٓت اإلاعاهمت الخاصت .
ؤما زاوي هزه اإلاالخـاثً ،خخللّ بؼبُلت هزا الخدى٘  ،بر بن اإلاششق الِؼشي اكخبره جدىال جلِاثُا ،ؤي بِىة
الِاهىن دون اولِاد الجملُت اللامت هحر اللادًت وجذاو٘ اإلاعاهمحن خصىصا الشاًظحن له ،كلى ؤظاط ؤجهم اشترٔىا في
الششٓت باكخباسها معاهمت كامت  .بر ًمًٕ لهم اإلاؼالبت بالخلىٍع كً ألاطشاس التي لخِتهم مً هزا الخدى٘ الخلِاجي ،
لًٕ طذ مً جشًم دكىي الخلىٍع ؟ هل طذ اإلااظعحن ؤم مجلغ ؤلاداسة ألاو٘ ؟ كلى اكخباس مشوس ظىت مً آدعابها
الصخصُت اإلالىىٍت ؤو جدىلها بلى ششٓت معاهمت كامت .
وَلني مشوس ظىت ،ؤن الششٓت ُذ كِذث الجملُت اللامت اللادًت العىىٍت بذكىة مً مجلغ ؤلاداسة. 188
وٍمًٕ لهزا ألاخحر ٓزلٗ دكىتها برا جبحن له في ؤي وُذ وُىق مخالٌاث للِاهىن ؤو الىـام ألاظاس ي للششٓت ؤو وُىق خلل
حعُم في بداستها  .189لٖل رلٗ ،جٖىن الىدُجت اإلاىؼُِت ؤن معاولُت مجلغ ؤلاداسة ألاو٘ زابخت اججاه ؤلاداسة واإلاعاهمحن
وألاهُاس اإلاخظشسًٍ مً كملُت الخدى٘ بىاء كلى اإلاِخظُاث الِاهىهُت التي ؤوسدهاها .ولِغ جدمُل معاولُت كذم ؤلادساج
للماظعحن بالخظامً اججاه ؤلاداسة كً حمُم سظىم جدىلها بلى ششٓت معاهمت خاصتٓ ،ما وسد في اإلاادة العالٌت الزٓش.

188

ـ اإلاادة  123مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
189
ـ اإلاادة  ، 125الٌِشة ألاخحرة  ،مً ُاهىن الششٔاث الخجاسٍت الِؼشي .
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