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حكام قانون االلتزاماتأحماية حقوق المساهم من خالل   

  ةدراسة مقارن

(عاميةنوب)نعيم زهير   

   يوفر قانون االلتزامات الحماية للمساهم ليس فقط من منطلق كونه قانونا عاما أو قانونا 

سابقا او موجها،1  بل أيضا ألن أحكامه في تفاعل دائم و مستمر مع أحكام قانون الشركات 

و قانون شركات المساهمة تحديدا. ،وماالتجارية عم  

اقي فروع هو بمثابة القانون الشامل الذي يفرض مبادئه و قواعده على ب ،فالقانون المدني   

القانون ما عدا إذا وجد مقتضى خاص، و ما يميز هذه المبادئ و القواعد العامة أنها لم 

ل نتجت زة، بل إنها بالمقابتستخلص  عن طريق دمج و تركيب مجموعة من القوانين المتماي
 بفعل االنتفاء عن قانون مدني قدم نفسه و ال يزال كشريعة عامة.2

قوانين  من دلى الوجوإقانون المدني الفرنسي  هما أسبق إن قانون االلتزامات و العقود أو ال   

كما (  3761نة الشركات التجارية،) إذا استثنينا األمر المتعلق بالتجارة البرية  الصادر في س

 التزاماته حقوق الشريك و وتسطيرموضوع االشتراك،   تنظيم فضل السبق فيهما يرجع ل

.أيضا  

لمغرب و إذا قصرنا األمر على القانون المغربي، نجد ان أول تنظيم  لقانون الشركات في ا

 وقد ، 45الى  11 نمفي الفصول  بمثابة قانون التجارة   7173غشت  71كان بواسطة ظ 

م بخصوص عقد الشركة الى قانون ل ع  الصادر في اليو 11بدوره  في م  ذا القانونه أحال

. 7917الى  141 فنفسه   

الذي أخضع  شركات  7111غشت  77و لقد نسخت أحكام قانون التجارة  بواسطة ظ     

الفرنسي، كما خضعت  7661يوليوز  15المساهمة و التوصية باألسهم ألحكام  قانون 

للقانون  7116شتنبر 7المسؤولية المحدودة التي تم تنظيمها بواسطة ظ الشركات ذات 

.7114مارس  1الفرنسي المؤرخ في   

در في ننا نعالج تفاعل قانون صأحقيقة  التاريخية عنهذه اللمحة لنا  بالتالي تكشفو    

نون يخلد عشرينيات القرن الماضي و تم تعديله في منتصف تسعينيات هذا القرن، مع قا

رى مرور مائة سنة على صدوره. ذك  

                                                           

 * أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس.
1 - CHAZAL(J.P), Réflexions épistémologiques sur le droit commun et les droits 
spéciaux,In Études de droit de la consommation : liber amicorum Jean Calais-Auloy, 
ed. Christophe Albigès,Jean-François Artz and Juan Manuel Badenas Carpio, 284-. 
Paris: Dalloz. 
2- CHAZAL(JP), op.cit, P.284. 
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و هو  أن ق ل عبيد لقد شكل المساهم أو الشريك بصفة عامة ابنا شرعيا للقانون المدني، 

الفرنسي الذي تم تطبيقه في  7661صدر في سياق كان خالله ق  ،ينظم الشركة العقدية

الحين  في ذلك المشار إليه أعاله، حامال للعقيدة العقدية التي كانت 7111المغرب بموجب ظ 

أبعد ما يكون ا تسم القانون الفرنسي بعميق ميسمها. و بالتالي كان المشرع و القاضي بفرنس

ر عن صدعن تبني التصور المؤسسي الذي يطبع جانبا من الشركة الحالية ،  و الذي  ي

 يزي مذلا التوترالمدرسة األلمانية التي لم يكن من الممكن أن يتبناها مشرع  ق ل ع في ظل 

.الثانية تاريخ نهاية الحرب العالمية 7154الى غاية 7619عالقة الفرنسيين بألمانيا مند سنة   

ال من إ ول قانون شركات المساهمة بفرنساو في الواقع لم يتم ادراج التصور األلماني ح   

 فرنساالذي فرضه نظام المانيا الوطنية االشتراكية إثر احتالل ألمانيا ل 7131خالل تشريع 

ر خالل الحرب العالمية الثانية. و هو ما زاد من توجس الفرنسيين من الدفاع عن الفك

ية و المؤسسي في شركة المساهمة حتى ال يصنفوا أنفسهم مكرهين من الناحية السياس

في خانة يبغضونها. و القومية أيضا األيديولوجية  

رار ها المدني بما حمله من إقآية ذلك أن فرنسا شكلت مهد القانون الخاص و لقد ألهم قانون

صبية سلطان اإلرادة و قدسية حق الملكية عددا كبيرا من التشريعات، فكان أن انقلبت ع

مبادرة خاضعة المدرسة األلمانية التي جعلت التجارة و ال علىلى تعصب قانونهم إلالفرنسيين 

 لرقابة الدولة عن طريق اقتضاء التراخيص. 

" سي،المشرع  هناك الى اعتماد الفكر المؤسسبق  الفقه الفرنسي أن  ال غرابة ان نجد لهذا

 7611ث سنة تحد حامل الثقافة القانونية األلمانية و رسولها المبشر بها في فرنسا،فتالير"

عن "حقوق خاصة للمساهم"،3 كصيغة او توصيف مؤسساتي للحقوق التعاقدية. و كتب سنة 

47195  أن تعديل النظام األساسي ال يعتبر تغييرا لمضمون عقد بل تحسينا ألداء مؤسسة.  

يعتبر  7156 في كتابه القيم الجوانب القانونية في الرأسمالية الحديثة سنة "ريبير" وها هو

الشركة "آلة قانونية".5 و بعده "كانيزاريس" في تقرير قدمه في نهاية اربعينيات القرن 

 شركةبر يعت  ،مقارنلي الثالث للقانون الالماضي باسم اللجنة الفرنسية امام المؤتمر الدو

                                                           
3 - --«  Sonderrecht des Aktionärs (droits propres à l’actionnaire)  droits indépendants 
dans leur exercice de toute délibération collective, inhérents en quelques sorte à sa 
personne ou à son titre. » THALLER(E), sous Cass civ 30 mai 1892.D, 1er partie. 
1893, P. 113.  
4 -THALLER(E), Traité de droit commercial, 1904. Par CANIZARES(F), Le caractère 
institutionnel de la société de capitaux, Rev soc Oct Nov Dec, 1950,  P : 359 
5 - RIPERT(G), Les aspects juridiques du capitalisme moderne 1 éd, LGDJ. Paris 
1946, P.106. 
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المساهمة  "مؤسسة مساهمة" .6 ثم "بليسو" في اطرو حته لنيل الدكتوراه  و في إصدارات 

 الحقة7 اعتبر الشركة "تقنية لتنظيم المقاولة". مدشنا مرحلة جديدة لنظرية التحليل الوظيفي.

وجية ديوليولوجيا أخرى غير األيلكن ما أن ضمن الفرنسيون أنه لن تتم اإلحالة الى أيد

معها  وربيين الى تناسي خالفاتهم ور الوحدة التي دفعت األاالوربية  خصوصا مع بواد

صارت اليوم  ، حتى استنبطوا من التصور المؤسسي بعض المؤسسات التيالفكريتعصبهم 

ب ن لسبعزل المتصرفي ،التشريعية الفرنسية كمؤسسة السجل التجاريبنية جزءا من ال

واردة في التزام الشركة بالعقود التي تجاوز من خاللها المتصرفون سلطاتهم ال ، ثممشروع

حق.المسؤولية المحدودة بشريك و حيد في وقت ال ذات شركةو احداث ال النظام األساسي.  

  الفرنسي المطبق لحد الساعة مع مرسوم تطبيقي 7166يوليوز  15وبناء عليه جاء قانون 

انا خاصا ، مشبعا بتطبيقات للفكر النظامي الذي يجعل الشركة كي 7161 مارس 13صدر في 

سهم ويسودها منطق األغلبية و حرية تفويت األ ،له مصلحة متميزة عن مصالح الشركاء

. و لضمان حركية المساهمين دخوال و خروجا، و تطابق حقوق التصويت مع عدد األسهم ..

العقدي لحظة اقفال بعضهم لدفاترهم.حاملي التصور  7166بالتالي عايش قانون   

مايو  13مع ما شهده من تعديالت بتاريخ  7116و لقد تأثر قانون الشركات المغربي لسنة 

دق عليه التوجه، بل إنه يكاد يكون نسخة معربة من القانون الفرنسي بشكل يص بهذا 1996
 وصف القانون المقارن الداخلي في مقابل القانون المقارن الخارجي.8

عض يبدو أن الحديث عن حماية ق ل ع لحقوق المساهم أو لب التاريخي في  ظل هذا السياق

حراجه يجعلنا نسائل ق ل ع بأسئلة من وحي الفكر القانوني المعاصر، و نمعن في إ ،منها

 بأن ننتظر منه اإلجابة عنها. ألننا حينئد نجعله ينطق قسرا بما ليس فيه. 

موسوم بالتصور  ،بفرنسا 7166ربي المنقول عن ق فقانون شركات المساهمة المغ

 على الجبر و المؤسساتي الذي يتجاوز أحكام العقد و مقتضياته، ليعانق فكر المؤسسة القائم

وافرا  عمال مبدأ حرية التعاقد. و هذا ما كفل له نصيباإالوصفات القانونية الجاهزة عوض 

حكام قانون العقود.أمن التميز و االستقالل عن   

حكام أى اعية إذا كانت تتغيى الخروج علن القوانين الخاصة او الفرعية أو القطابيان ذلك 

تنظمه،   الشريعة العامة في اتجاه التفرد بما تقتضيه طبيعة و خصوصية الموضوع الذي
 فإنها في هذا المسلك قد تنجح أحيانا في صياغة أحكام قانون عام جديد.9

                                                           
6 - CANIZARES(F), op.cit, P.362. 
7 - PAILLUSSEAU(J), Les fondements du droit moderne des sociétés, JCP. G 
1984.13, 148.P. 42 ; PAILLUSSEAU(J), Entreprise, société, actionnaire salaries, 
quels rapports ? D.1999, P. 163. 
8 - DAIGRE (J J) , Le juge ne détient pas le pouvoir d’exclure un associé, La 
semaine juridique  E A. n 41 oct 2000,P . 1623. 
9 - CHAZAL (JP), op.cit, P .281. 
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سه الذي بات يقدم نف -و تحديدا قانون شركات المساهمة ثم إن قانون الشركات التجارية

تراقه لم يعد نسيجا متجانسا، فسرعان ما تم اخ  -شريعة عامة لقانون الشركات التجارية

ى و بضغط من فروع أخرأي من اكراهات الممارسة العملية، بمجموعة من المقتضيات بوح

قانون ولة و قانون البورصة و اللقوانين أخرى كالقانون البنكي و قانون صعوبات المقا

التجارية  المدني بطبيعة الحال. و بالتالي طفق بعض الفقه يتحدث عن قوانين للشركات
 عوض قانون للشركات.10

لهذا وجدنا أن ق ل ع لم يعد من سقط المتاع، بل إنه ظل مصرا على أن ينكأ الجرح  

ضميده. و هم غالبا من تبثا النرجسي الذي يحاول المنتصرون للتصور المؤسسي في ش م ع

في هذا االتجاه  أشد دعاة استقالل القانون التجاري و معه قانون الشركات عن القانون المدني.

"  أنه "ليس بمقدور أي شخص القيام بتحليل لآلليات األكثر تعقيدا و تطورا Jeantinيعتبر" 

 11لقانون الشركات دون أن يرجع باستمرار الى قانون االلتزامات."

يوليو  73في نفس االتجاه أكد قرار صدر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض بتاريخ 

أجهزة الشركة ال يمكن ان  أن " بطالن التصرفات و القرارات الصادرة عن 1979

ي تهتم ال عقب خرق مقتضى آمر من مقتضيات قانون الشركات أو القوانين التإيتقرر 
 بتنظيم العقود ..."12

 ط اإلشارات و النذر على هذه اإلفادة في مجموعة من المواقع: فلقد نصويمكن أن نلتق

أن عالقات المساهمين و إلى غاية تقييد الشركة في السجل  6في م  71/14القانون رقم 

عقود. التجاري تبقى خاضعة لعقد الشركة و للمبادئ العامة المطبقة على االلتزامات و ال

صل يع النظام األساسي من جميع المساهمين، أو بتوالتي تعتبر توق 39فضال عن المادة 

 أحدهم أو جميعهم بآخر بطاقة اكتتاب.

ئل إعالم فضال عن بعض القواعد المتعلقة بحماية المساهم ال سيما ما يتعلق بتقوية وسا

 .. تخويلهم حق االنسحاب متى اعترضوا على تحويل ش م الى 741الى  759المساهمين م 

ين حرص مراقبي الحسابات على التحقق من احترام قاعدة المساواة ب. 117شركة أخرى. م 

.766المساهمين. م   

 مر بزيادة األعباء وو الشركاء متى تعلق األأن ذلك أن قاعدة اجماع المساهمين و األهم م 

و التصور العقدي ال يزال  ،ال تزال سارية   ق ل ع  من 7916و  7997التي تضمنها ف 

                                                           
10 - DAMY(G), La remise en cause de la notion classique d’associé : vers une 
atteinte aux fondements du droit des sociétés,  Petites affiches 25 Juill 2007. n 149, 
P.3. 
11 - JEANTIN(M), Droit des obligations et droit des sociétés, Melanges Boyer, 1996, 
P. 317 par BERT(D) ; LAKHDARI(T), note sous CA Versailles 24 Fev 2005, RD 
2005, P. 1856. 
12 - Cass com., 13 Juill. 2010,  Droit des sociétés n11, nov. 2010, note HOVASSE 
(H),   
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في  سات تهم تسيير شركات المساهمة و حقوق المساهم. فحق المساهميؤسس لمجموعة ممار

حقه في و كية و القوة الملزمة للعقود،أال يبعد من الشركة هو محض تطبيق لفكرة حق المل

لك أن عدم زيادة أعبائه تطبيق لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وسوف نالحظ أكثر من ذ

ما أكبر مع اعتماد التفسير الواسع.شركات المساهمة ستعطي لهذه المبادئ زخ  

ة بالمقابل كان ق ل ع أكثر نظامية من أنصار التصور المؤسسي في شركات المساهم

تحديدا، عندما تجاوز القانون المدني الفرنسي نفسه)م 1/7655(13 الذي خال من حكم مشابه 

لشريك ق ل ع الذي يجيز استصدار حكم من القضاء بإخراج ا 7969لما ورد في الفصل 

الذي يجيز اخراج الشريك الذي يقوم بأعمال  7995و قبلها الفصل  ،المتسبب في حل الشركة

مقتضى  ابسمى مراتبه و أمام غيأمنافسة لنشاط الشركة. بينما نجد أن القضاء الفرنسي في 

مر الى الحرية التعاقدية.يجيز فصل المساهم يسند األ  

بي مع المقتضيات الناظمة لقانون شركات نجد أن تعاطي المشرع المغر ،وبناء عليه

المساهمة تجعله يصدر عن التصور الحديث لقانون الشركات الذي دشنته نظرية التحليل 

 La doctrine de أو ما يعرف بفقه المقاولة   L’analyse fonctionnelleالوظيفي 

l’entreprise  14أو التحليل المقاوالتي   L’analyse entrepreneuriale       ما دفع

لى تبني تصور مزدوج للشركة فهي عقد من جهة و في مواطن معينة و نظام إبعض الفقه 

 من جهة ثانية.

فما يلفت االنتباه أن المجلى العقدي في شركة المساهمة إذا كان يوفر الحماية للمساهم، فإنه قد 

مجلى النظامي فهو يشكل مصدرا لوضع غير مريح من الناحية القانونية بالنسبة اليه، أما ال

 و الشريك عموما تشيعا لمصلحة الشركة.أيفضي حتما الى التضحية بحقوق المساهم 

                                                           
13 Article 1844-7Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 189 JORF 27 
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190 

La société prend fin : 
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation 
effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 
3° Par l'annulation du contrat de société ; 
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé 
pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un 
associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la 
société ;  
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à 
l'article 1844-5 ; 
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ; 
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. 

14 - CHAMPAUD(C), Sous cass com 23 oct 2007, RTD com 2008, P. 567 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=59200EFB9C52CD4A921813B2D0FB3C6F.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000000632645&idArticle=LEGIARTI000006521768&dateTexte=20131218&categorieLien=id#LEGIARTI000006521768
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=59200EFB9C52CD4A921813B2D0FB3C6F.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000000632645&idArticle=LEGIARTI000006521768&dateTexte=20131218&categorieLien=id#LEGIARTI000006521768
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=59200EFB9C52CD4A921813B2D0FB3C6F.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444166&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=59200EFB9C52CD4A921813B2D0FB3C6F.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444162&dateTexte=&categorieLien=cid
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ثم إن الجانب العقدي و الجانب المؤسسي في شركة المساهمة ال يجسدان على التوالي تعبيرا 

و قانون الشركات ، عنينا أن التنظيم من قواعد ناجمة عن قانون العقود أعن نسق متجانس 

ألن  .قانوني للشركات في قانون االلتزامات ال يعبر عن تصور عقدي متجانس في شركة ماال

قانون االلتزامات والعقود المغربي انطوى على قواعد تنضح بالحمولة المؤسسية)اخراج 

الشريك الذي يتسبب في حل الشركة( ، في المقابل نجد أن قانون شركات المساهمة استأثر 

ليقدم فيما بعد نماذج من تطبيقاتها العملية و هو حينئد  كمبدأ عامالشركاء بإقرار قاعدة اجماع 

من وحي الممارسة التجارية التي خبرها و عرف كان يصنع نسيجا ضاما للتصور العقدي 

 شعابها.

ده من بين حماية حقوق المساهم و بين تجريتأرجح يق ل ع بات    ، تأسيسا على ما سبق

 وسائل الحماية.

 كريس الحماية .تأوال : 
تتجلى الحماية التي توفرها قواعد قانون االلتزامات للمساهم في تحصينه ضد أي تغيير قد 

يمس وضعه التعاقدي الناتج عن توقيعه النظام األساسي او انضمامه بكل بساطة الى شركة 

 مساهمة بعد االطالع على مضمون هذا النظام، و عنوان هذه الحماية هو اقتضاء الموافقة

الخاصة لكل مساهم على تعديل مقتضيات النظام األساسي متى كان التعديل منطويا على 

 زيادة في األعباء.

و التي تظهر بمناسبة تقييم  ،المشاكلمفهوم الزيادة في األعباء ال يزال يثير بعض بيد أن 

 .بدأالتي تقدم عليها أجهزة الشركة، و محاكمتها بمنظور الم بعض التصرفات و التعديالت

  االجماع في حال زيادة األعباء. إقرار قاعدة   -1

تصورا عقديا مؤداه أن أي تعديل للنظام األساسي يقتضي، ما عدا  7661لقد اعتمد قانون    

 في حال وجود شرط مخالف، إجماع الشركاء. 

و  7611ماي  39و في ظل هذا القانون ميزت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ    

األمور على أصحاب القرار في الشركة، بين  يسيرمهجوسة بالحرص على ت اكنذآهي 

يتطلب تعديلها  Clauses essentielles des statutsشروط أساسية في النظام األساسي 

ن تقوم بتعديلها. فلقد أشروط غير أساسية يمكن لألغلبية  موافقة الشركاء باإلجماع، و

ال بالتصويت باإلجماع على اعتبار إ يمكن أن يصدر أن القرار " ال 15اعتبرت محكمة النقض

 أنه يمس بالقواعد األساسية للشركة."

لى منح األغلبية سلطة تعديل النظام إ 37بمقتضى المادة   7173نونبر  11و لقد عمد قانون  

األساسي ما عدا إذا وجد شرط مخالف ، و اقتضى األغلبية بخصوص جنسية الشركة و 

فألغى عبارة شرط مخالف لتصير قاعدة األغلبية هي  7139مايو  7ما قانون زيادة األعباء، أ

 األساس.

                                                           
15 - Cass Civ 30 Mai 1892, note THALLER. 
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 7636و إذا كانت القاعدة العامة التي تشترط االجماع لزيادة أعباء الشركاء واردة في المادة 

من  1فقرة  113/39فإن تفرعاتها توجد في المادة ل  16من القانون المدني الفرنسي، 1فقرة 

من مدونة  114/16و المادة ل 17،ة بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودةمدونة التجار

من نفس المدونة بالنسبة لعمليات  136/4ثم المادة  18،التجارة بالنسبة لشركة المساهمة

 19الدمج.

                                                           
16 Article 1836 code civil : Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause 
contraire, que par accord unanime des associés. 

En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans 
le consentement de celui-ci. 

17Article L223-30 – code de commerce Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - 
art. 35 JORF 3 août 2005 :Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, 
changer la nationalité de la société. 

Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant 
au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus 
élevée est réputée non écrite. 

Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée 
constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des 
petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les 
associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le 
quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de 
ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 
deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de 
ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts 
détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir des 
quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger 
l'unanimité des associés. 

Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 
août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies 
par les dispositions du troisième alinéa. 

La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son 
engagement social. 

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision 
d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les 
associés représentant au moins la moitié des parts sociales. 

18 - Article L225-96 c commerce Modifié par L’ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 
2009 - art. 7 :L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les 
statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. 
Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous 
réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement 
effectué.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=863E84669DB27D8D58E3F493D820EE0C.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000452052&idArticle=LEGIARTI000006522578&dateTexte=20140918&categorieLien=id#LEGIARTI000006522578
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=863E84669DB27D8D58E3F493D820EE0C.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000000452052&idArticle=LEGIARTI000006522578&dateTexte=20140918&categorieLien=id#LEGIARTI000006522578
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=863E84669DB27D8D58E3F493D820EE0C.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000020137933&idArticle=LEGIARTI000020138893&dateTexte=20140918&categorieLien=id#LEGIARTI000020138893
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=863E84669DB27D8D58E3F493D820EE0C.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000020137933&idArticle=LEGIARTI000020138893&dateTexte=20140918&categorieLien=id#LEGIARTI000020138893
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، و 7916، و الفصل 7997الفصل  يلمبدأ فكما أن ق ل ع المغربي تضمن إشارات الى ا

، و المتعلق بشركات المساهمة على المبدأ العام 71.14من ق  779و المادة   7نصت المادة 

بالشركة ذات المسؤولية  4.16من ق  14.  بينما تتعلق المادة لدمجحالة  ا 113م  تناولت 

 المحدودة .

"  )أو العبء حسب ترجمة القانون رقم L’engagementيرى بعض الفقهاء أن التعهد  "

المساهم نتيجة انخراطه في النظام األساسي أو الميثاق  ( "هو االلتزام الذي يتحمله71/14

االجتماعي ، بينما تشتمل باقي األمور على مجموع حقوقه التي تضم االمتيازات التي يستفيد 

منها في مواجهة الشركة، و بالتالي يجب عدم الخلط بين الحقوق و األعباء. وبالنتيجة يتعين 

 20نقاص من الحقوق."باء و اإلة األعاعمال نوع من التمييز بين زياد

نقاص إو بالتالي ارتضاء  ،حد الباحثين أن التعهد يفيد التنازل عن الحريةأبالمقابل يرى 

  21منسوب الحقوق عن طريق قبول ما يقتضيه تدبير الشركة من قواعد.

ورد فيه إن  1994فبراير  15أما االجماع فعرفته محكمة فرساي في قرار صدر في 

من مدونة التجارة يشمل بالضرورة مجموع الشركاء  3-111ار اليه في المادة "االجماع المش

معية ممثلين في الجو الأ الذين يربطهم عقد الشركة، و ليس فقط المساهمين الحاضرين

وافق ن اجماع مجموعة ما يفيد بالضرورة باعتباره تطابقا لآلراء و النوايا و تإالعامة..." " 

 الرضا، تعبيرا عن وجهة نظر كل عضو من األعضاء الذين يكونونها..."22  

رغم أنه من إمالءات التصور العقدي و من   ،71.14ق  7م   في االجماع تم تكريس مبدألقد

و هذا  ماع ،بنات أفكار المشرع المدني ، فالتحليل العقدي للشركة هو ما يقود الى تطلب االج

                                                                                                                                                                                     

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième 
convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième 
assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à 
laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas 
admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des 
quorums plus élevés. 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires 
présents ou représentés 

19 - Article L236-5 : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 
L. 236-2, si l'opération projetée a pour effet d'augmenter les engagements d'associés 
ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être 
décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires. 

20 - Obs. CHAMPAUD(C) ; DANET(D), RTD com. 1996,P . 487 ; TAORMINA (G), 
Réflexions sur l’aggravation des engagements de l’associé, Rev des soc 2002, 
P .275. 
21 - TAORMINA (G), op.cit, P. 269. 
22 - Cour de Versailles 24/02/2005, Précité. 
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ما يؤدي الى العودة للقانون الشامل للعقود حيادا عن قانون عقد الشركة.23 و ذلك على اعتبار 
 أن النظام األساسي يتشكل  في جوهره من عقد الشركة.24

و يبدو أن تمديد هذه القاعدة إلى شركات األشخاص يبقى عديم الجدوى.25 على اعتبار قواعد 

 المسؤولية المطلقة و التضامنية.

لتقليدية لقانون تركة طبقا للقواعد افموافقة الشركاء تبدو أساسية لتعطيل نتيجة اإلرادة المش

الية من القانون المدني. فالشريك ارتضى تحمل مخاطر اقتصادية و م 1فقرة  7735العقود م 

 يعلم طبيعتها و مداها م 716 فقرة 3 قانون  15 يوليو 26.7166 

  ال تشترط االجماع، بل الفرنسي من القانون المدني 7636/1و يرى أحد الفقهاء أن المادة 

كونة من إنها ترخص للجمعية العامة بزيادة األعباء شرط أن تكون الفئة المعنية بالزيادة م

أشخاص عبروا جميعا عن موافقتهم.27 فالميثاق االجتماعي ال يمكنه ان يتطور سيما في بعده 

ر مجموع ال بتوافإو بتعبير أدق أسؤولية اال بموافقة المتعاقدين، الموسوم باإلكراه و الم

بموقعه  مسكفهم اإليجابية المرحبة بالقرار، و هو ما يتيح لكل شريك على حدة امكانية التمواق

البدائي و االولي.28 و إذا ما منح الشركاء ترخيصهم باإلجماع فإن ذلك يعتبر بمثابة تمديد 
 لغرض الشركة.29

تفاقية ا لقد الحظ "تالير" منذ مدة أن "الشخص المعنوي ال يتشكل من الفراغ  بل على أسس

ود تشرعن تكوينه و اختصاصه.... و إذا كان المساهم قد قبل بمحض ارادته بمجموعة قي

تقد عقد تفرض عليه،  فذلك في حدود ما رسمه عقد االكتتاب من حدود. فإذا كان هناك كما يع

ي الجمعية ال ملزم للطرفين بين الشركة أي الجميع و بين المساهم أي الفرد. فإن الكل ممثال ف

م يتحملها في تطيع تغيير طبيعة العقد ليلقي بالنتيجة على الطرف المقابل التزامات ليس

البداية،  فمتى كنا نشهد وجود عقد يتم نقضه بإرادة منفردة ألحد األطراف الموقعين 
 عليه؟"30

فإنها تنطوي أحيانا على مخاطر اإلعاقة و عدم  ،فإذا كانت قاعدة األغلبية تشكل حال مثاليا

على حيلة   هذا المبدأ يرتكز، و لى مبدأ األغلبية كبديلإية، و هو ما استدعى المرور لفعالا

"Fiction" جماع من مجرد صدور قرار بموافقة األغلبية . فالحيلة قانونية تفترض توافر اإل

و أ .األغلبيةب التصويت لى قرار صدر بمجردإجماع د نفس القوة الناتجة عن اإلتقود الى اسنا

                                                           
23 - BERT(D) ; LAKHDARI(T),  op.cit, P. 1856. 
24 - CAFFIN-MOI(M), note sous cass 10 Juill 2012, L’essentiel Droit des contrats oct 
2012, P. 2. 
25- RIZZO(F), Le principe d’intangibilité des engagements des associes, RTD com, 
2000, P. 27. 
26 - RIZZO (F),op.cit,  P . 28. 
27 - RIZZO (F),op.cit, P . 38. 
28 - MESTRE(J), Sous Cass 13 Nov 2003. RTD civ 2004, P. 283. 
29 - BERT(D) ; LAKHDARI(T),  op.cit, P. 1857. 
30 - THALLER (E), op.cit, P. 113. 
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جماع. و هو ما عاد يسمح بالقول إن القرار الصادر فس النتائج المترتبة عن اإلدق نأبتعبير 

فهو يجسد اإلرادة  La volonté de tousبموافقة األغلبية إذا كان ال يعبر عن إرادة الجميع 

 générale.La volonté  31العامة

و تخضع موافقة الشريك للسلطة التقديرية دون إمكانية مؤاخذته بالتعسف.32 بل و حتى لو 

عته ال يمكن متابف ،صار المساهم يمارس اعتراضا ممنهجا ضد جميع قرارات أجهزة الشركة

إذ يتمتع بحرية  ،قاعدة االجماع تضفي على موافقته طابعا تقديرياآية ذلك أن  بتعسف األقلية. 

المصلحة  ماه ،تامة في اتخاذ القرار و االختيار بين مصلحتين مشروعتين و محميتين قانونا

جماع يتم ن تعسف األقلية يبدو مستبعدا ألن قاعدة االإجتماعية و المصلحة الخاصة ، ثم اال

النظر اليها "كنوع من التساهل االستثنائي مع ممارسة التعسف في استعمال الحق في قانون 
 الشركات".33

الوارد في ، "  أن المقتضى 1993و لقد أكدت محكمة النقض الفرنسية  غ ت في قرار نونبر

المادة 1/7636 من النظام العام و يترتب على خرقه البطالن الذي يمكن أن يطالب به كل 
 شريك..." 34

و ما و ه ،وبناء عليه، يؤدي تكريس قاعدة االجماع الى إضفاء طابع شخصي على الرضا

 يحيل قانون و بالتالي  ،يقصي أي قرار جماعي، فالشركاء يتحددون فقط بصفتهم متعاقدين
 شركات المساهمة إلى صفة الشريك، أكثر مما يعتد بممارسة امتيازات خاصة للمساهم.35

ومية، لى الجمعيات العمإجماع ال تشير بتاتا النصوص القانونية التي تستدعي اإلبيان ذلك أن 

ق مدني. لهذا  7636ن يعبر عن رضاه على التعديل المقترح م أبل تؤكد أن كل شريك يتعين 

  36لباحثين أن االجماع ال يتحقق و ال يتم التعبير عنه بالتصويت و لكن بالرضا.اعتبر احد ا

أكثر من ذلك وجدنا أن لجنة القوانين بالبرلمان الفرنسي عوضت في مشروع القانون المتعلق 

و هو تعويض غير   37L’associéبشركات المساهمة المبسطة لفظ المساهم بعبارة الشريك 

ل ينعت المتعاقد في الميثاق االجتماعي. فبين الشريك و المساهم تباين محايد، ألن اللفظ البدي

ال نوعا من الشركاء الذين إألن المساهم ليس  ،من حيث الدرجة و ليس من حيث الطبيعة

  38تحصلوا على حقوق اجتماعية قابلة للتداول.

                                                           
31 - BERT.(D) ;LAKHDARI(T), op.cit ,P .1853. 
32 - RIZZO (F), P. 40. 
33 -BERT(D) ; LAKHDARI(T), L’application de la règle de l’unanimité aux opérations 
de fusion –absorption,  Dalloz .2005, P. 1644.  
34 - Cass com. 13 Nov 2003, précité. 
35 - BERT(D); LAKHDARI(T), note sous CA Versailles 24 Fev 2005, op.cit, P. 1855. 
36 - LECANNU(P), De la Sa a la SAS pourquoi transformer à l’unanimité si l’on peut 
absorber à la majorité, Bull Joly sociétés, n 5/2005, P. 561. 
37- Travaux parlementaires, Séance 21 oct. 1993, JO Senat : 3359.  
38 - BERT(D) ; LAKHDARI(T), note sous CA Versailles 24 Fev 2005 op.cit, P. 1856. 
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لمشتركة و ان اقتضاء اجماع الشركاء في حال الزيادة في األعباء يحيل الى المصلحة إثم 

و هي مفاهيم ال يمكن تأصيلها  إال باستحضار المجلى   39،لى ثبات الميثاق االجتماعيإ

"L’aspect.اعتبار أن التحليل المؤسسي يميل و ذلك على  "  العقدي في شركة المساهمة

 ". L’intérêt socialلى اعتماد مصلحة الشركة "   إ

لحوظا و الشركاء بصفة عامة شهد تطورا مأمين هو المثير أن مفهوم الزيادة في أعباء المسا

ديدة في تعني زيادة األعباء تقديم حصة ج كانت تجاوز بكثير أحكام المادة المذكورة ، حيث

بما حس و زيادة الحصة الى ما يتجاوز القدر المقرر بموجب عقد الشركةأ ،حال هالك األولى

ق ل ع. 7997من   صلفعبر عنه ال  

لى أن تعديل النظام األساسي بغرض فرض أعباء مالية جديدة ع فليس هناك خالف على

المساهمين، من قبيل تحمل ديون جديدة ال تغطيها مساهمتهم، يشكل زيادة في أعباء 
 المساهم.40

ا يمكن و بالتالي م ،لقد ساهم القضاء في موضوع الشركات في تمديد مفهوم أعباء المساهم

يعطل  "فيتو"و أحق اعتراض  ةألقليلو يكفل  ،جميعالقة يقتضي مواف بما أن يعتبر زيادة فيها

 تضمين النظام األساسي لهذا المقتضى.

ا من حيث و إذا كان منطلق التشريع و القضاء التجاريين توفير حماية موسعة للمساهم، فهم

كمة و يحتسبان او من حيث ال يحتسبان  أسهما في إثراء إبداع ذي صبغة مدنية عبر محا

يقات ذات طابع تجاري تتصل بمعيش الشركات التجارية.معايرة تطب  

فمند سنة 7131 قررت محكمة النقض الفرنسية41 أن زيادة أعباء المساهمين تنحصر في 

يار، بالتالي تشديد االلتزامات األولية و التي تتضمن دين الشريك حيال الشركة أو حيال األغ
 كان ألعباء المساهمين مدلول مالي خالص مؤداه زيادة "المسؤولية المالية".42

ان و بالتالي عبرت المحكمة عن توجه ق ل ع و القانون المدني الفرنسي اللذان يحصر

افي. و هذا ما األعباء في االلتزامات المالية اإليجابية التي تقتضي من المساهم تقديم أداء إض

رفع  ل بواسطةس الماأالزيادة في ر باتت حيث بالمغرب، قانون شركات المساهمة اعتمده 

                                                           
39 - SAINTOURENS(B), note sous cass com. 13 Nov 2003, Rev soc. 2004, P .97. 
40 - PORACCHIA (D), sous Cass com. 13 Nov. 2003, Droit et patrimoine 2004.124. 
41 - Cass civ 9 Fev 1937, DP 1937.I.73, Note BESSON «  Les engagements des 
actionnaires primitifs ne sont augmentés que si les dispositions prises par 
l’assemblée entrainent une aggravation de la dette contractée par eux envers la 
société ou envers les tiers. » « si la réglementation du droit de préemption et les 
restrictions apportes a la cessibilité des actions peuvent constituer une diminution 
des droits des actionnaires »… «  Elles ne constituent cependant pas une 
augmentation de leurs engagements… » 
42  -BERT(D) ; LAKHDARI(T), L’application de la règle… ,op.cit, P .1641 ; 
JOBERT(L), La notion d’augmentation des engagements des associés, Bull Joly 
sociétés n 5. 2004, P. 629. 
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سي، تجارة فرن 114/711ل ، م  71.14ق  765م  اجماع المساهمين تستلزم القيمة االسمية

ن قتضي اجماع المساهميلى شركة توصية بنوعيها يإو كذلك تحويل شركة المساهمة 

تجارة فرنسي . 113/53ل  ادةمالش م.  119ن يكونوا موصين م المرشحين أل  

، أنه إذا كان  1997فبراير 73الفرنسية في قرار صدر بتاريخ و لقد اعتبرت محكمة النقض 

تضيات الموقعون قبلوا مبدئيا زيادة في تعهداتهم المالية، فإن طرق إعمال اإلجراءات و المق

لتقنية ي الوسائل انه لم يتم التدقيق فأمحددة و غير قابلة للتحديد، كما المتصلة بذلك تبقى غير 

لتقديم الدعم للشركة كما أن مقتضيات إعادة الجدولة و مفاتيح توزيع مشاركة المساهمين لم 
 تبين...43

ن أجب عبائه حق أساسي ، يأضيح أن حق المساهم في عدم زيادة لقد سعت المحكمة الى التو

فترض يخضع في ممارسته كما في وجوده إلحاطة المساهم بكل ما يهم األعباء الجديدة التي ي
 أن يتحملها.44

أحكام قانون دأ عدم زيادة أعباء المساهمين الذي يجد جدوره العقدية في مب ولقد صار 

جير ألكما أن عدم انقاص حقوق ا ،طار النظام العام لقانون الشركاتإيندرج في االلتزامات ، 

ت محكمة فلقد اعتبر. عن الحد األدنى القانوني جزء من النظام العام في منظور قانون الشغل

النقض الفرنسية في قرار صدر بتاريخ 73 نونبر1993 45 أن مبدأ عدم الزيادة في أعباء 

دم الشريك هو من النظام العام و جزاء خرقه البطالن، و بالتالي ال يتعلق األمر بمجرد ع

 االحتجاج.

م لهذا أن الشريك الذي صوت لصالح القرار المقترح ال يحر" اعتبر القرار أكثر من ذلك

من  1- 7636اإللغاء....و أن الدعوى تتأسس على الفصل  السبب من حقه في مباشرة دعوى

الن."القانون المدني الذي يتضمن مقتضى من النظام العام يترتب على مخالفته البط  

تصرفات ص الن التصويت اإليجابي لصالح القرار هو بمثابة التصديق الذي ال يصح بخصوإ

ممارسة  نه تنازل عنأن يحمل على أ ت اإليجابي ال يمكنن التصويأو القرارات الباطلة. كما 
 دعوى البطالن.46

مفهوم و لقد اعتمدت محكمة النقض الفرنسية و في مجموعة من المناسبات تصورا موسعا ل

اللتزامات ، تكريس مفهوم ااثنين تم ذلك على مستويينحيث  ،الزيادة في أعباء المساهمين

الثاني  عباء، و في المستوىي األف زيادة و على عالتها و اعتبارها في المطلق المستحدثة

باعتباره  صلية الناتجة عما التزم به المساهم في البداية، ليسغناء مبدأ قدسية األعباء األإ
 شريكا فقط ، بل أيضا بوصفه متعاقدا.47

                                                           
43 - Cass com13 Fév. 2001.Droit et patrimoine 2001.97, Note PORACCHIA (D), 
44 - PORACCHIA (D), Droit et patrimoine 2001.97  
45- Cass Com,13 Nov 2003. Précité. 
46 - PORACCHIA (D), Sous Cass com 13 nov 2003. 
47 - JOBERT, op.cit, P. 637. 
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لشريك على دين ا الفرنسي القضاء لقد صار مفهوم الزيادة في أعباء المساهم الذي قصره

لزيادة في شمل االلتزام بعمل او االمتناع. و بالتالي بعدما كان مفهوم االمالي اتجاه الشركة ي

صال بصفة األعباء حقا ماليا متصال بصفة الشريك صار حقا في عدم تعديل بنود العقد مت

  المتعاقد.

ق مدني  6381)الفقرة األولى من المادة 6201في الفصل   و الجدير بالذكر أن ق ل ع 

فرنسي مع التحفظ بخصوص الفقرة الثانية(48 اقتضى اجماع الشركاء بخصوص كل تعديل 

مال ، و كذلك التبرع بأموال الشركة، ثم إجراء االعالنظام األساسي عقد الشركة أي  يهم

 التي ال تدخل في غرض الشركة.

ضافية على فإذا كان قانون الشركات يشترط االجماع في كل التعديالت التي تضيف أعباء إ

ي فإن تبني مفهوم االلتزامات  الجديدة أو الطارئة و اعتبارها زيادة فعاتق المساهم، 

ة  التي ال يعدو أن يكون تطبيقا لفكرة عدم جواز تعديل عقد الشركة باألغلبي ،األعباء

المذكورة أعاله. 6201سطرها قانون االلتزامات و العقود في المادة   

طوى سواء ان ،يل يمس عقد الشركةتوضيح ذلك أن ق ل ع منع األغلبية من إجراء كل تعد

جماع ن قانون الشركات ربط اقتضاء االأعلى التزام جديد او لم يتضمن ذلك، في حين 

اللتزامات غير أن منحى االجتهاد القضائي الفرنسي من خالل تبني فكرة ابزيادة األعباء، 

تعاقد.الجديدة جعله ينزلق في اتجاه تبني تصور القانون المدني المتصل بصفة الم  

  تطبيقات مبدأ االجماع:   -2

لم يترك المشرع للقاضي أمر تحديد القرارات التي قد تزيد  ،في مجموعة من االفتراضات

غير أن  49ألعباء.ا في من أعباء المساهم، بل إنه عمد الى تحديد أمثلة لحاالت قد تشكل زيادة

 زالت تلقي بظالل من هناك تعديالت معينة للنظام األساسي  لم يتناولها المشرع وهي ال

 الشك حول كونها تشكل زيادة في أعباء المساهم.

 حالة تحويل الشركة الى شركة مساهمة مبسطة. -أ

ن مكن لشركة من أي شكل منه "يألقانون المتعلق بشركات المساهمة من ا 516نصت المادة 

ت ا نصن تتحول باإلجماع الى شركة مساهمة مبسطة مكونة بين شركات ..." كمأاالشكال 

 المادة 111 فقرة 3  من قانون التجارة الفرنسي على مقتضى مشابه.50 

                                                           
48 - Article 1836 code civil : Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause 

contraire, que par accord unanime des associés. 

En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le 
consentement de celui-ci. 

49 - JOBERT (L), op.cit, P. 630. 
50 - Article L227-3 code de commerce La décision de transformation en société par 

actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés. 



14 

 

شركة  ن يصير شريكا فيأنه ال يمكن ألي شريك أالمادة ببساطة مبدأ عاما مؤداه  تفيد هذه

مساهمة مبسطة دون رضاه،51 و بالتالي ينظر إلى الشريك في اتجاه تثمين مركزه إلى متعاقد 
 و موقع، و ليس مجرد عضو في الجمعية العمومية. 52

تعديل األنظمة لقد الحظ تالير في نفس السياق، و بمناسبة تعليقه على القرارات التي تهم ب

سا ب رأألنه يقل األساسية في اتجاه تغيير وضع المساهم، أن هذا النوع من القرارات خطير

قرارات على عقب عقد الشركة، ويؤدي الى إحالل شركة جديدة محل أخرى . وبخالف ال

 الإة ن هذه القرارات ال تحوز القوالتي تحدث تعديالت طفيفة على النظام األساسي، فإ

وم بإجراء هذا بالموافقة الشاملة للمعنيين بأحكامها. و بالتالي ليست الجمعية العمومية من يق

 التغيير بل الموافقة الفردية لكل فرد من المجموع.

لمساهمة شركة ما بما فيها شركة ارة  على أن تحويل و إذا كان المشرع قد نص بصريح العبا

فرنسي شكال الذي واجه القضاء اللى شركة مساهمة مبسطة يقتضي اجماع الشركاء، فإن اإلإ

 تمحور حول تطلب اجماع الشركاء في حالة دمج شركة في شركة مساهمة مبسطة.

ومع ذلك و قبل بسط بعض مظاهر هذا االشكال نشير أن المادة ل 136-534 من مدونة 

االجماع إذا ترتب عليه زيادة أعباء الشركاء أو  أالتجارة أخضعت عملية الدمج لمبد

دأ االجماع المساهمين في الشركات المعنية بالدمج. بيد أن قرار الدمج ال يخضع تلقائيا لمب

نطوي ن تحويل الشركة الى شركة مساهمة مبسطة يأهو حال التحويل. فالمشرع افترض  كما

ا لم و هو م ،ما على تغيير جوهري في مركز الشريك تترتب عليه زيادة في األعباءلزو

العمومية  يفترضه في عمليات الدمج التي أخضعها للمبدأ العام الذي يحكم قرارات الجمعية

تناول اال التحويل التي ينتج عنها توسيع التزام الشريك. و بينما اعتبر البعض أن المشرع لم ي

، اعتبر البعض ان الدمج إذا انطوى على 1994ة قرار محكمة فرساي الى ش م مبسط

.1996تحويل فهو يخضع ألحكام هذه المادة. قرار محكمة النقض   

 ال هوو في الواقع أن مصدر هذا االرتباك هو تعاطي المشرع مع حالتي الدمج و التحويل، ف

متى  شأن كل حالةب لقضاء ليقررالى باريها عنينا يعهد بالقوس إل اكتفى بتسطير المبدأ العام

ة بصورة تثار مسألة الزيادة في األعباء. و ال هو حين تدخل لينظم حاالت بعينها حل المسأل

رتب دمج إذا كان يأن يشير مثال الى أن ال في هذه  النازلة بالذات و كان حريا به .نهائية

. جماعمساهمة مبسطة فهو يخضع لقاعدة اإللى شركة إتحويل الشركة    

                                                           
51- LIENHARD( A), Par BERT(D) ;LAKHDARI(T), L’application de la règle…,op.cit 
,P . 1637.  
52 - GODON(L), La fusion absorption par une société par actions simplifiée requiert le 
consentement unanime des associés de la société absorbée, D 2007 ,P . 632. 
53 - Article L236-5 : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 

L. 236-2, si l'opération projetée a pour effet d'augmenter les engagements d'associés 

ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être 

décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires. 
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لقد اعتبرت محكمة فرساي في قرار شهير صدر عنها بتاريخ 02 يناير 540222 أن 

اذ عليها ألنه "االستحواذ على شركة من قبل أخرى ال يرتب تحويال للشركة التي تم االستحو

ى ح عليتم حلها عقب  قرار الدمج.." و أضافت المحكمة التي ظلت وفية لمدرسة الشر

ة ، و إذا كان لية القانونية التي يكون غرضها تغيير شكل الشركالمتون أن " التحويل هو اآل

لشركة التي تم لى تغيير الشكل القانوني لإلقائيا االستحواذ على شركة من قبل أخرى يؤدي ت

ة عن ثار العديدة المترتبثرا من اآلأفإن هذا التغيير ال يعدو كونه  ، االستحواذ عليها

 الدمج..."

خطر من أن عمليات الدمج أحد الباحثين أمدادا كثيرا، حيث الحظ ا القرار لقد أثار هذ

عمليات التحويل ، ألن الشركاء المعارضين قد يجدون أنفسهم في وضع  أقل حظوة مما 

كانوا عليه في الشركة التي تم دمجها، فال يجدون وسيلة إلسماع أصواتهم إذا لم تشملهم 

و ال حظ آخر أن  55ا فرضية التحويل.أحكام الفرضيات التي تصورها القانون و منه

الدمج عن طريق  قد يتم التحايل عليها بسهولة باعتماد تقنية 8-002مقتضيات المادة ل 

ن تلغى إذا ما أأن العملية يمكن  و".   "La Fusion absorption و الضمأاالستحواذ 

 56أفضت الى فرض أعباء جديدة على المساهم.

تبرت تغير شكل الشركة أثرا عارضا أو تابعا آلثار و إذا كانت محكمة فرساي قد اع

لنص المادة ل "  exégétique et textuelle"معتمدة تفسيرا نصيا و شرحيا   57،الدمج

فإنه وبالمقابل نجد أن  محكمة النقض الفرنسية غ ت اعتبرت في قرارها   58، 002-8

 -8-002لمادة لأي نص ا-أنه "حسب عبارات هذا النص 0221.59دجنبر  61المؤرخ في 

مر نفسه بسطة يتخذ بإجماع الشركاء ، و األفإن قرار التحويل لشركة الى شركة مساهمة م

 يتقرر بالنسبة لعملية االستحواذ على شركة من قبل شركة مساهمة مبسطة..."

وورد في القرار أيضا "أن قرار محكمة االستئناف اعتبر أن االستحواذ ال ينطوي على 

وع االستحواذ التي تم حلها بمجرد اتخاذ قرار الدمج، وأضاف أن تحويل الشركة موض

لى إمساهمين في شركة مساهمة تقليدية مجرد مالحظة أن عملية الدمج ستؤدي الى نقل ال

                                                           
54 - Versailles, 27 Janv. 2005.  Note BERT(D) ; LAKHDARI(T), Précitée ; 
LECANNU(P),De la SA a la SAS pourquoi  transformer à l’unanimité si l’on peut 
absorber à la majorité ?, Bull Joly sociétés Mai 2005, P . 559 ; Note PORACCHIA 
(D), Droit et patrimoine 2005/140. 
 
55 - LECANNU(P),De la SA a la SAS … précité, P . 559. 
56 - PORACCHIA (D), Sous CA Versailles 27 janv 2005, Droit et patrimoine 
2005/140.  
57 - BERT(D) ; LAKHDARI(T), L’application…,op.cit, P . 1637. 
58 - PORACCHIA (D), Sous CA Versailles 27 janv 2005, précité. 
59 - Note GODON(L), La fusion absorption précité ; GUYADER(H), La décision de 
fusion absorption  d’une SA doit être prise à l’unanimité des associés, Lamy  droit 
des affaires. 2007. 
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ل من  8-002نها جعل مقتضيات المادة أمساهمة مبسطة دون رضاهم ليس من ششركة 

نها أال التحويل، و ليس من شإتناول نها ال تأتجارة سارية المفعول على اعتبار مدونة ال

لى النظام األساسي إن يضيف أألنه من طبيعة ذلك  ،أيضا اشتراط االجماع طبقا لهذا النص

ن محكمة االستئناف قضت بذلك إإضافيا لم يورده النص ... و حيث للشركة المختفية شرطا 

 ".فإنها قد خرقت النص المشار اليه أعاله

، فالدمج ة مصالح الشركاء داخل الشركة التي تم االستحواذ عليهاهذا الموقف يستهدف حماي

ة مساهمة صفة شريك في شرك نهما يسندانإيل يرتبان نتائج متشابهة من حيث و التحو

ك نجد و الشركة المتحولة ، و من دون شأشركاء في الشركة المستحوذ عليها لى الإمبسطة 

لى إقرار إ ع الغرفة التجارية بمحكمة النقضدفأن تغيير المركز القانوني للشركاء هو الذي 
 طريقة واحدة لتبني القرار وفي الحالتين معا.60

ة مبسطة مهما كان السبيل أنه ال يمكن الولوج الى شركة مساهم " VIANDIER"و رأى 

ال بشرط الحصول على اجماع الشركاء، و أنه عوض اخضاع الدمج عن طريق إالمتبع 

فإن  ،و زيادة األعباءأو تعسف األغلبية أبسطة لمعايير الغش من قبل ش م م االستحواذ

االجماع حالة الدمج بكل  8-002القرار أضاف الى الحالة التي يستدعي فيها نص المادة ل 

ن المادة المذكورة تعبير عن مبدأ عام يسري على عمليات التحويل أعلى اعتبار  61بساطة.

 62كما الدمج.

  االقصاء.إدراج شروط الموافقة و  -ب 

رمه بأنقض في موضوع أو نقطة  ما لما   يرى فقيه مميز أن تعديل النظام األساسي  هو

و أها و نقضأاالتفاقات ال يمكن الرجوع عنها  نأو القاعدة  ،جميع المساهمين في البداية

 تغييرها إال بموافقة متبادلة ودون استثناء لجميع من شارك في وضعها.63 

نسبة لفقهاء أن شروط الموافقة و الشفعة ال تخرق حق الملكية باليرى أحد ابالمقابل  

ماعية و ذلك بل تقتصر على الحد منه بفرض قيود على حرية تداول الحقوق االجت ،للشريك

 بالزام الشركاء باحترام مسطرة محددة .64 

النظام  تضمينأن  6120يونيو  60لقد اعتبر قرار محكمة باريس التجارية  الصادر في و

ساهم رق واضح لحق الملى خ، يؤدي إاألساسي للشركة المستحوذة  شرطا لفصل المساهم
 األساسي في أن يبقى شريكا.65

                                                           
60 - GODON (L), op.cit, P. 631 
61 - VIANDIER(A), Sous Cas com 19 Dec 2006, La Semaine Juridique entreprise et 
affaires, Fev 2007, P. 1193/1194. 
62 - GODON(L), précité ; Lamy  droit des affaires 2007.14. 
63 - THALLER(E), op.cit, P .106. 
64 -RIZZO (F),op.cit, P . 220. 
65- Trib Com Paris, 12 Juin 1972, Bull Joly 1973. N 140.  
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كما اعتبرت المحكمة التجارية لفرساي في قرار صدر بتاريخ 0 ماي 666131 "أن تنظيم 

من حقوق انقاصا  حق الشفعة و باقي التقييدات التي تهم قابلية األسهم للتفويت إذا كان يشكل

فإنه ال يشكل زيادة في األعباء..." ،المساهم  

ا الصادر و لقد تبنت المحكمة هنا موقفا قديما اعتمدته محكمة النقض الفرنسية في قراره

بتاريخ 1 فبراير6182 67 حيث جاء في حيثياته: "إذا كان تنظيم شرط الشفعة و باقي 

ه مع ذلك ال اص حقوق المساهم.... فإنلى انقلتي تهم حرية تفويت األسهم يؤدي إالتقييدات ا

 يشكل زيادة في أعبائه".

يعتبر  دراج شرط االقصاء عن طريق تعديل النظام األساسيوبالتالي رشح لدى الفقه أن إ

زيادة في أعباء الشركاء وفق م 0/6381 ق م ف.68 بالمقابل اعتبر البعض أنه ليس 

د في نه ال يزيولي على اعتبار أرط االقصاء في النظام األساسي األن يرد شضروريا أ
  أعباء المساهمين.69

الذي تم  يرى البعض أنه يتعين تحليل االلتزامو في  محاولة للتوفيق بين المواقف ، 

ذا كان لنتبين ما إ ،استحداثه و الذي سيتحمله الشركاء تحت طائلة فصلهم من الشركة

ينطوي على زيادة في األعباء أو تضييق في الحقوق.70 بيان ذلك أن ادراج شرط لفصل 

بل  ،  ئهاالمساهم في النظام األساسي للشركة ال يمكن في حد ذاته أن يؤشر على مفاقمة أعب

ي يحتفظ يلتزم المساهم بتحملها لك أعباء إضافيةعن في شروط طرد المساهم  تحرييجب ال

سي.ألسان يوافق شخصيا على تعديل النظام اأفقط يتعين  حينئذألنه  بصفته تلك،  

و لقد نصت مدونة التجارة الفرنسية في المادة ل 002 -7161  أنه ال يمكن تعديل النظام 

ة او األساسي إلدراج أو تعديل شروط عدم التفويت خالل عشر سنوات أو شروط الموافق

االجبار على تفويت األسهم او فصل الشريك الذي تغيرت الرقابة بداخله إال بموافقة 
 الشركاء باإلجماع.72

 

 

                                                           
66 - Trib com. Versailles 2 Mai 1989, Par GAETANE (D .L), L’exclusion des 
actionnaires dans les sociétés non cotées, Droit des sociétés n 88 Juill. 1995, P .10. 
67 - Cass  civ 9 Fev 1937 précité. 
68 -ANSAULT(J.J), Sous cass com. 9 Juill 2013.Rev des soc 2014, P . 46 
69 - Exclusion corrélative de la simple prise de contrôle d’une société actionnaire 
clause de rachat forcé, Lamy sociétés commerciales 2013 Partie2. 
70- TAORMINA (G) ,op.cit, P . 275. 
71- Article L227-19 : Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, 

L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des 

associés. 

72 - MOURY(J), Cass com. 5 Mai 2009, Rev des soc 2009, P .505 
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 :شرط عدم المنافسة -ج

أن "أي قرار  0262أكتوبر  01في قرار صدر بتاريخ  الفرنسية اعتبرت محكمة النقض

د صادر عن الشركة من شأنه أن يحرم الشركاء من أي جدوى من المشاركة ال يشكل في ح

ذاته زيادة في أعباءهم، و بالتالي ال يشترط موافقتهم باإلجماع."73  ولقد كان القرار 

تهدف تخلي الشركة عن نشاطها األساسي.يس  

ان " إذا ك هأن 6111مارس  01غير أن محكمة النقض اعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ 

 ة أيولي شرط يمنع مساهما قديما في ش م من مزاوليمكن تضمين النظام األساسي األ

بحرية  يمسنه أمن هذا القبيل الحقا و باعتبار  دراج   شرطإنشاط ينافس به الشركة، فإن 

العمل و التجارة يؤدي إلى زيادة أعباء المساهمين، و بالتالي ال يمكن إصداره إال 
 بإجماعهم."74

بخصوص  0226مارس  02واعتبرت محكمة استئناف باريس في قرار صدر بتاريخ 

ة في ويشكل زياد ،شرط الفصل  أن " شرطا من هذا القبيل يحد من حرية التجارة و العمل
 أعباء المساهمين مما يتطلب اجماعهم."75

 

  .زيادة األعباء نتيجة اعمال تطبيق مقتضى نظامي او قانوني -د

 

اسي و التي لى التعديالت التي تهم النظام األسإإن المنع القانوني من زيادة األعباء ينصرف 

زيل يات أو تنمقتض فعيلتترجم الى أعباء جديدة لم يتم قبولها من طرف الشركاء، و ال يهم ت

بنود واردة في األصل في النظام األساسي، 76 و ال تطبيق مقتضيات قانونية آمرة تنطوي 

  على  زيادة في أعباء المساهم.

 ،لمساهمينإن مبدأ القوة الملزمة للعقود الذي يعتبر األساس بالنسبة لمبدأ عدم زيادة أعباء ا

مكن مفردات التزاماته ال يعطى موافقته على نظام أساسي  محدد، و أن أن الشريك أيعني 

مبدأ إذا كان ن تتغير دون تعبير جديد منه على الموافقة ، و بالتالي ال مجال الستحضار الأ

 الشريك قد أعطى موافقته المسبقة على التزام ال  تطلب منه الشركة إال تحقيقه.77 

                                                           
73 - cass com 26 oct 2010.Rev des soc 2011. Note URBAIN-PARLEANI(I),  
74 - Cass com  26 Mars 1996, note MESTRE(J), RTD civ. 1997. 
75 - CA Paris 3e ch, 27 Mars 2001, Droit des soc, n1 Janv 2002, Note LUCAS( F X). 
76 - RIZZO (F),op.cit, P .42; TAORMINA(G), P . 275. 
77 - MESTRE (J), Note sous cass com. 26 oct 1984, Rev soc 1985,P . 411.  
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في هذا االتجاه صدر قرار عن الغرفة المدنية بمحكمة النقض بتاريخ 3 نونبر 6133 

78اعتبر أن المادة 6381 من القانون المدني "ال تتناول مع ذلك إال الشروط التي يجب أن 

نظام و ليس القرارات الصادرة وفق ال األساسي،تستجيب لها القرارات المعدلة للنظام 

 األساسي في اتجاه تحقيق غرض الشركة..."

و اعتبرت الغرفة التجارية بمحكمة النقض في قرار صدر بتاريخ 1 يونيو0222 79"أن 

ات المعدلة ن تستجيب لها القرارأمن القانون المدني تقنن الشروط التي يتعين  6381المادة 

سي."للنظام األساسي ، و ليس القرارات التي يتم اتخادها وفق مقتضيات النظام األسا  

كما اعتبرت الغرفة التجارية بمحكمة النقض في قرار مؤرخ في 02 أكتوبر0221 80 أنه : 

"حيث إن المحكمة قررت ذلك دون أن تبحث كما طلب منها فيما إذا كانت التنصيصات 

التي يستند اليها إلصدار القرار لم يتم ادراجها في النظام األساسي خالل الجمعية العمومية 

و في حال  الجواب باإليجاب أن تبحث فيما إذا كانت هذه  ،0222مارس  8المنعقدة في 

التنصيصات تستهدف إثقال كاهل الشركاء بالتزامات ال تنتج عن النظام األساسي )...( فإن 

 محكمة النقض لم توفر األساس القانوني لقرارها..."

الذي تسفر عنه  ن التزام الشريك بتغطية الخسائر يترجم بتحمله للنقصأو لقد اعتبر القضاء 

يتعين فإنه  اليفيد ذلك، و إالنظام األساسي ما  بالتدريج محاسبة الشركة و ذلك شرط تضمين
 قبول الشركاء لهذا االلتزام باإلجماع.81

و اعتبرت الغرفة التجارية بمحكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2 مايو 82،0221 أن 

يات تم وفق مقتض قد اعتبرت طلب الشركة تقديم أموال من الشريك االستئناف محكمة

المحكمة  لشركاء للخسائر المحتملة، "و حيث إنالنظام األساسي التي يستفاد منها تحمل ا

و أن النظام  ،ي حال زيادة أعباء الشركاء دون رضاهم، مع أنه ال يمكن بأقضت بذلك

إن محكمة ف ،األساسي ال يتضمن أي التزام بالمساهمة في تغطية الخسائر خالل حياة الشركة

 االستئناف خرقت النصوص المشار اليها أعاله."

   و في نفس االتجاه اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار صدر بتاريخ 62 

يوليو0260 83  "... أن التزامات الشريك ال يمكن أن تزيد دون رضاه، وأن رفض 

                                                           
78 - Cass 1 er Civ 1988 Rev soc 1989 p 473.note CHARTIER(Y); RTD com. 1989. 
P.86 Obs. ALFANDARI E et JEANTIN (M). 
79 - Intangibilité des engagements des associés, Lamy Droit des  affaires. 2004/76. 
80 - Cass Com 27 Oct 2009.Bull Joly sociétés, n 5.2010. Note GODON (L). 
81 - GARCON (JP),  Note sous Cass com , 5Mai 2009, Bull Joly sociétés n 10, oct 
2009. 
82 - Cass com , 5 Mai 2009, Bull Joly sociétés n 10, oct 2009. Note GARCON (JP). 
83 - Cass com 10 Juill 2012, Rev des soc 2012, note THIBAUT MASSART ;  note 
CAFFIN –MOI (M), L’essentiel droit des contrats oct 2012. n 9. 
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 ،نسب اليهاالستجابة من طرفه لطلبات التمويل خالل حياة الشركة ال يمكن  أن يشكل خطأ ي

  اسي..."ال إذا كان منصوصا عليها في النظام األسإاللهم 

اصة و فرض التزامات جديدة نتيجة إعمال مقتضيات قانونية خأكما أن زيادة االلتزامات 

 في ظروف معينة ال يعتبر  زيادة في أعباء الشركاء، و مثال ذلك أن غايات قانون

كاء، فمتى صعوبات المقاولة  يمكن أن تشكل أساسا  لتشجيع تصور موسع اللتزامات الشر

ء ألن هذه لك صعوبات المقاولة فإنها قد تتجاوز حدود التزامات الشركادخلت الشركة في ف

ياق االلتزامات تم تحديدها من قبل قانون الشركات حيث الغاية و الوظيفة غريبة عن س

 تقصير الشركة ، إلى فرض أعباء جديدة و الزيادة في األعباء القديمة.84 

و مثال ذلك أن نص المادة ل202-02 من األمر الصادر في 850262 اعتبر أن افتتاح 
 مساطر صعوبات المقاولة يجعل مقدار رأس المال غير المحرر مستحق األداء فورا.86

 لم يعد االلتزام بالمساهمة في خسائر الشركة هو الذي يؤسس ،فمند صدور هذه المادة

 ريخاجل المحدد في تأن يحرروا قيمة مشاركاتهم قبل األلاللتزام الذي يقيد الشركاء ب

الح جل ضدا عن مصلحة المكتتب و لصمرة التي تسقط األاالكتتاب. بل هذه القاعدة اآل

مويل حل الشركة التي سوف تلحظ في تسريع مسطرة التحرير مصدرا لدخل مرحب به لت
 أو تسوية، أو بكل بساطة لتصفية الخصوم إذا ما تم اللجوء الى التصفية.87

عوبات ن يرتبها اخضاع الشركة لمساطر صأيمكن مشرع لألعباء الجديدة التي إن تحديد ال

ة خصبة ال سيعتبر كل تأزم ألوضاع الشركة المالية أرضيإو  ،مرا ضرورياأالمقاولة يبدو 

ن من يهدد األأو هو ما يمكن  ،لتمديد غير محسوب في نوعه ومقداره اللتزامات الشركاء

 القانوني الالزم لكل نشاط استثماري. 88 

ة لكي هذا القانون مقتضى هاما تم التخلي عنه في الصيغة النهائي و لقد تضمن مشروع

شركة لى تغيير رأسمال الإيشكل موضوع نص مستقل الحق، يفيد أنه في حال اللجوء 

لعامة، فإنه يتم استجابة لمقتضيات التسوية و لم يتم التصويت على التغيير في الجمعية ا

ى عبر كاء الممثلين لألغلبية و ذلك متاسهم الشرأاعتماد مسطرة بيع جبري  لحصص و 

 األغيار عن نيتهم و تعهدهم بتنفيذ المخطط بوصفهم شركاء.89 

                                                           
84 - Rédaction Lextenzo, Le devoir de l’actionnaire au sein des sociétés en difficulté, 
Gaz Pal, Fev 2014, n 35, P .8.  
85 - Ord n 2014-326 du 12 Mars 2014. Prise en vertu de l’art 2 loi n 2014-1 du 
02/01/2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. 
86 -  Voir MONSERIE-BON (M-H), La situation des associés après l’ordonnance du 
12 Mars 2014. Bull Joly entreprises en Difficultés, Mai 2014, P. 178. 
87 -  F.X LUCAS(FX), L’ordonnance du 12 Mars 2014 et le droit des sociétés, Bull 
Joly sociétés, Juin 2014,P . 404. 
88 - Rédaction Lextenzo, op.cit, P .8. 
89 - LE CORRE (P.M), Premiers regards sur l’ordonnance du 12 Mars 2014 reformant 
le droit des entreprises en difficultés, RD 2014, P. 740. 
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رار صدر أما في غير حالة صعوبات المقاولة، فقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في ق

 ة، فإن، أنه إذا كان الموقعون قبلوا مبدئيا زيادة في تعهداتهم المالي 0226فبراير 68بتاريخ 

للتحديد،  طرق إعمال اإلجراءات و المقتضيات المتصلة بذلك تبقى غير محددة و غير قابلة

ضيات إعادة ن مقتأكما  ، نه لم يتم التدقيق في الوسائل التقنية لتقديم الدعم للشركةأكما 
 الجدولة و مفاتيح توزيع مشاركة المساهمين لم تبين.90

جب عبائه حق أساسي ، يأهم في عدم زيادة لى التوضيح أن حق المساإلقد سعت المحكمة 

ي ن يخضع في ممارسته كما في وجوده إلحاطة المساهم بكل ما يهم األعباء الجديدة التأ
 يفترض أن يتحملها.91

" حيث إن  ما يلي: 0222فبراير  02في ذات االتجاه رأت محكمة النقض الفرنسية في 

ن ضمن التزام المساهمين المنتميالمحكمة قررت ذلك مع أن الشرط المتنازع حوله يت

ة، وأنه لى ما هو أحسن خالل سنإلألغلبية بالتصرف بما يكفي لتغطية حاجات الخزينة 

يستخلص من ذلك أن هؤالء ملتزمون بتحقيق نتيجة، فإن محكمة االستئناف تجاهلت اتفاق 
 األطراف..." 92

 ،عقولعهد  بما هو ممكن و ملى ما هو أحسن" يفيد إرادة تحديد مجال التإفاستخدام تعبير" 
 مما يجعله التزاما بوسيلة.93

 69لمادة ايخرج عن مجال إعمال قاعدة عدم زيادة أعباء المساهمين ما جاءت به المادة كما 

 1996:94فبراير  75من ظ 

إذا تبين لبنك المغرب أن وسائل التمويل المنصوص عليها في مخطط التقويم المشار إليه في 

غير كافية، جاز له أن يطلب من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون بصفة  أعاله 41المادة 

من رأس المال وينتمون إلى أجهزة  % 4مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 

 اإلدارة أو التسيير أو التدبير بالمؤسسة المعنية، تقديم الدعم المالي الالزم لهذه األخيرة.

و  نها أن هذا التصرف إما أنه إرادي من جانب مقدم المساعدة،م ،و ذلك لعدة اعتبارات

و  95.في االستجابة لهذه الدعوة المجردة من أي أثر قانوني أحرارالي يبقى المساهمون ابالت

                                                           
90 - Augmentation des engagements des associés-Accord de principe et modalités de 
réalisation, Droit et patrimoine 2001.97. 
91 - Augmentation des engagements des associés-Accord de principe et modalités de 
réalisation, Droit et patrimoine 2001.97. 
92- Cass com 20 Fev 2007.note j MESTRE, RTD Civ .2007, P. 340.  
93- MESTRE(J), Note sous Cass com 20 Fev 2007, RTD Civ .2007, P. 340. 
  

ظهير  بمثابة قانون المتعلق بنشاط مؤسسات االئتمان و مراقبتها. 3991 يوليو 6من ظ  25المادة المعدلة للمادة  -94 
 (5116فبراير  32) .325من محرم  32صادر في  3.12.3.1شريف رقم 

 االئتمان بمؤسسات علقالمت  12.11 بتنفيذ القانون رقم
. والهيئات المعتبرة في حكمه  

95 - RIZZO(F), op.cit, P . 40. 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/62420.htm
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إما ناتج عن إكراهات خارجة عن إطار قانون الشركات. و يدرج أحد الفقهاء التزام تقديم 

 Le devoir de loyauté "96ص. "الدعم هذا في إطار االلتزام باإلخال

سواء استجاب المساهمون أو  "من نفس القانون 10و الدليل على ذلك ما ورد في م 

  ".أعاله 69المنصوص عليه في المادة الشركاء أو لم يستجيبوا لطلب والي بنك المغرب 

 

  .تراجع البعد الحمائيثانيا : 

الحماية للمساهم من حيث ضمان تباث إن مبدأ سلطان اإلرادة إذا كان يساعد في توفير 

و تحصينه ضد أي تعديل غير متوقع و غير مرغوب فيه، فإنه بالمقابل قد  مركزه التعاقدي

رادته على إدراج شروط في إيشكل مصدر هشاشة في وضع المساهم الذي وافق بمحض 

توفره النظام األساسي من شأنها تحجيم حقوقه، و بالتالي تراجع منسوب الحماية الذي 

 النصوص القانونية.

من جهة أخرى يوفر قانون االلتزامات و العقود  للشركة إمكانية فصل المساهم في غياب   

  مقتضى في النظام األساسي، و ذلك متى اقتضت مصلحة الشركة إبعاد أحد مكوناتها.

 حضور العقد كأساس لفصل المساهم. -1

 لمبدأ االقصاء.العقد  تأسيس  -أ 

زة القائمة على أمر شركة المساهمة على تدبير فصل المساهم لعدة قد تحرص األجه

و التي تهم  ،اعتبارات تخرج عن إطار المجاالت التي حددها قانون شركات المساهمة

شراء الشركة و ق ل ع . 111ق ش م و م  022المساهم الذي لم يقم بتحرير أسهمه م 

شراء األسهم ذات ثم  .ق ش م 036المقيدة في البورصة ألسهمها بغية تنظيم السوق م 

س أشراء األسهم بغية تخفيض رو .ش م 022األولوية في األرباح دون حق التصويت م 

 ق ش م. 023المال م 

إن إبعاد المساهم الذي يهمنا و الذي يمكننا أن نستحضر بصدده بعدا حمائيا يكرسه ق ل    

عاد للمساهم متى انعدمت فيه بشروط إل هو ما يمكن أن يتضمنه النظام األساسي من  ،ع

صفات معينة كصفة االجير مثال، أو تغيرت أجهزة الرقابة بداخله إذا كان شخصا معنويا ) 

أو مارس تعسف  ،أو أقدم على سلوك يضر بمصالح الشركة ،شركات المساهمة المبسطة(

ا ينص ولي باعتباره عقدء وجود بند في النظام األساسي األاألقلية... حيث يشترط القضا

يضمن استيفاء المساهم المبعد للتعويض عن قيمة  كما ،على أسباب الفصل و ينظم اجراءاته

 أسهمه.

                                                           
96 - H.Le Nabasque, Le développement du devoir de loyauté en droit des sociétés, 
RTD com. 52(2) Avr Juin 1999, P .275 276. 
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لتي تلزم الموقعين عليها و ا 97،الشروط المضمنة في اتفاقات المساهمينيجب تحييد  كما    

 فتموقع هذه ، في الشركة التسييرسهمهم في حال مثال توقفوا عن مزاولة وظائف بتفويت أ

    98 .التنصيصات ينفي عنها طابع شروط االقصاء

ألن تنفيذ وعد بالبيع  ،حد المعلقين أن هذا التمييز ذو نتائج عملية محدودةأو مع ذلك يعتبر 

و  حيث يكون الشريك ملزما في الحالتين بمغادرة الشركة. ،ينتج نفس أثار شروط االقصاء

أن يشكل حال بديال لشرط يذه يمكن ن الوعد بالبيع حيادا عن ضعفه في حال رفض تنفأ

 99قصاء المستحيل .اإل

ن االلتزام الذي ، أ0262مايو  1فلقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار أصدرته في 

ألطراف اتفاق المساهمين بالشروط التي ينظمها  بمقتضاه تعهد به شريك مؤسس و يخول

ن يتم تكييفه على أسة وظائفه، يجب إمكانية شراء حقوقه االجتماعية إذا ما كف عن ممار

 100أنه وعد بالبيع بإرادة منفردة...
فإذا كان الشخص المعنوي يوفر للشركاء ميزة التبسيط و التركيز لألنشطة، فإنه ليس في 

و الذي يخول لكل منهم مطالبة  واردهم مع ذلك فقدان الحق الذي ينشأ مند ابرام عقد الشركة

 101خر بتنفيذ التزاماته.اآل

و في الواقع إذا كان قانون االلتزامات يوفر الحماية للشريك أو المساهم من حيث إنه    

 فإنو كذا احترام القوة الملزمة للعقود ،  .ق م ف 222م   ،يشدد على احترام حق الملكية

يه ليغدو مبررا لذلك، لرتد عيهذا المبدأ الذي يحصن المساهم ضد مبدأ فصله سرعان ما 

لى اعتماد التصور العقدي لتبرير ليس خلود إسبات ء الفرنسي في عدة مناد عمد القضافلق

التي تمنع طرفا من االستئثار بحل العقد او تعديله او  المساهم في الشركة اعتبارا لقوة العقد

لفصله اعتمادا لمبدأ سلطان اإلرادة أي  تأسيسابل    .ق م ف6682قلع   082م  ،الغائه

حينما أطلق  " RODIERE "ولعل  ى بداية بمبدأ الفصل.إرادة المفصول الذي ارتض

كان   Monstruosité juridique "102"   كمسخ قانونيطرد المساهم توصيفه الشهير ل

 يمارس احتجاجه على هذا االنقالب العقدي.

و إذا كان هذا التوصيف نال نصابا وافرا من الشهرة فذلك لقوة الوصف ال لبشاعة    

تجد من حيث مساسها بحق الملكية  األساسي وصل الواردة بالنظام الفشروط الموصوف، ف
                                                           

  97- زهير بونعامية، االعتبار الشخصي في شركات المساهمة، دار القلم. الرباط 5133. ص 93 و ما يليها.
98 -ZATTARA-GROS( AF), Sous cass com. 6 Mai 2014,Gaz Pal . n 189 Juill. 
2014,P.12. 
99 - DONDERO(B), sous Cass com 6 mai 2014, La semaine juridique, entreprise et 
affaires, n 24, Juin 2014, P. 1321.3151 
100 - Cass com 6 Mai 2014, note ZATTARA-GROS( AF)  

قدار مشاركته و عن م و الذي يقوم بتفويت سنداته و هناك نوع اخر من فصل الشركاء ، يقوم على تخلي الشريك المستقيل
.إذا اقتضى الحال عن فائض القيمة الناتج عن نجاح المشروع  

CHAMPAUD ( C) ; DANET(D),Note sous Paris 3 ch 14 dec 2004. RTD com 2005,P. 
355.  
101 - QUIEVY(J.F), L’exécution entre associes du contrat de société personnalisée, 
Bull Joly sociétés n 2 2010, P . 196. 
102 - RODIERE (R), Note sous   CA Rouen 8 fev  1974, Rev soc .juin 1974,P .513. 
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ن الشريك لم يعد يرى كمالك إفي هذا الصدد:   "GERMAIN"يقول  103 .أساسها في العقد

فإنه يجد نفسه خاضعا  ،و بوصفه متعاقدا .للسند أو السهم بل كطرف في عقد الشركة

باحتمال فصله، و الشركة ال تقوم بنزع ليه متى ارتضى إبالنسبة لشروط تجعل العقد ينتهي 

ملكيته بل توقف سريان العقد في مواجهته و تسترد منه السند الذي كان يمتلكه مؤقتا و 

 104بشكل مشروط ..."
انقسم الفقه و قضاء الموضوع حول جواز اقصاء  ،ففي غياب أساس تشريعي مالئم   

نه الوجود لمبدأ قانوني عام يرخص فإ ،المساهم ، فإذا كانت الممارسة تعتمد هذا االجراء

 105بفصل المساهم.

بعدما كان  ، مبدأ القبول بإقصاء المساهم بما ال يدع مجاال للشك نقاطا عديدةمع ذلك ربح    

اء لم يعد يجد ن تبقى ما بقيت الشركة على قيد الحياة، فالقضأيعتبر أن صفة المساهم يجب 

و بالتالي لم يعد احتمال ادراج  ،قصوى قصاء كعقاب و في حاالتغضاضة في تطبيق اإل

و لقد توج  .و القضاءأ 106سواء في الفقه  شروط االقصاء في النظام األساسي محل سجال

 107شركة المساهمة المبسطة. يذلك بتدخل المشرع ليقنن شروط االقصاء ف

ومنددذ وقددت مبكددر بحددق الشددركاء فددي تنظدديم إمكانيددة فصددل  108لقددد اعتددرف القضدداء الفرنسددي

فلقد صدر قرار قديم عن الغرفدة المدنيدة بمحكمدة الدنقض مدؤرخ  في النظام األساسي، الشريك

                                                           
103 - Les clauses d’exclusion solution de la mésentente entre associés (Sans auteur). 
Bull Joly 1998 n 9,P . 909. 
104 - GERMAIN (M), L’exclusion statutaire des associés de SAS, Bull Joly  sociétés, 
Dec 2010 n 12, P .1017. 
105 - LANGLES(T), Sous cass com. 12 mars 1996.D 1997, P . 133. 

في اتجاه اباحة شروط االقصاء النظامية ألنها تستجيب لحاجيات حياة الشركة، والن بية الفقهاء حيث صارت اغل -106 
 احتمال االقصاء تم قبوله مسبقا من قبل الشريك حينما دخل الشركة و احيط علما بمضمون النظام االساسي.

LAMY sociétés commerciales 2013. Possibilité d’une clause statutaire d’exclusion ou 
encore de rachat forcé. 
107 - REINHARD(Y), Société cotée .Exclusion des minoritaires, RTD com 1994,P . 
306. 

، أنه من المشروع بالنسبة للشركاء تنظيم إمكانية 31/33/3191فلقد ورد في قرار لمحكمة باريس صدر بتاريخ  -108   
 .اإلقصاء في عقد الشركة

Par Jeandel (P),L’intuitus personae dans les sociétés commerciales. thèse, Nancy 
1932, P. 186.  

 
، "من الناحية المبدئية، إذا كان فصل المساهم غير 3935يوليو  1وجاء أيضا في قرار لمحكمة "رين" صادر في 

 ماعي.منصوص عليه في القانون، فإنه يحق للشركاء تنظيم هذه المكنة في العقد االجت
Cour de RENNES 3 JUILL 1912.Jour soc 1913.P : 40 
 

...حيث إن المساهم بمعرفته مقتضيات المادة  «ما يلي:    3951مارس  32ولقد جاء في قرار شهير لمحكمة ليون في 
بقا من النظام األساسي، فإنه يدرك أن اكتتابه ال يمنحه سوى حق ملكية ظرفي ومشروط على أسهمه، ويتعهد مس 35

وبطريقة ضمنية، بأن يتخلى لفائدة الشركة عن جميع ما له من حقوق على أسهمه، بمجرد ما يتوقف عن كونه عامال بها، 
وذلك مقابل تعويض عن قيمتها تحدده آخر جمعية عمومية، وحيث إن االتفاقات المرتضاة بحرية تشكل قانونا بالنسبة 

 »...ألطرافها
Par Monsallier (M.C), L’aménagement contractuel du fonctionnement de la société 
anonyme, LGDJ Paris 1998, P. 276.  



25 

 

دون ذكددددر حيثياتدددده أو  LEPARGNEUR 110أشددددار اليدددده     109، 7645ابريددددل 79فددددي 

ن النقطدة الجوهريدة التدي شدكلت وسديلة الدنقض أمدع العلدم  ،، ما يجيدز فصدل المسداهممنطوقه

به بينمددا ضددربت المحكمددة صددفحا علددى مبدددأ كانددت تتصددل بعناصددر التعددويض و كيفيددة احتسددا

   القددرار: حيثيددات و ذلددك فددي اتجدداه مباركتدده كمددا يبدددو مددن خددالل ،فصددل الشددريك فددي حددد ذاتدده

قصددي مددن جمعيددة تضددامن ... تطبيقددا التفاقددات أ Antoine Fressangeحيددث إن المدددعو"

ار المطعدون فيده ن القدريوما... و حيدث إ 74لمدة تزيد عن  برمت داخل الشركة نظرا لتغيبه أ

كامل  حصدته التدي شدارك بهدا و  بإرجاعمر أ  االقصاء الصادر بحق هذا الشريك، قرارهإمع 

لم يكدن ية مشاركة في األرباح و الخسائر كما لو أنه أ فقد أعفاه من ،كذا نصيبه في االحتياطي

أي -نداقض ي ،  و بالتدالبعمليدات الشدركةي شكل بأ كما حال بينه و بين أن  يتأثر ،يوما شريكا

لهدذه األسدباب قدررت المحكمدة نقدض قدرار محكمدة   ،القدوانين السدابق ذكرهدا -قرار المحكمة

  " 7641أكتوبر   1ل  "السين"

 

                                                                                                                                                                                     

      
 

، إذ جاء فيه أيضا:  3912مارس  6ولقد تمت مباركة هذا القرار من قبل محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في 
ينة من األمر بخصوص العبء المتنازع حوله، من ، انخرط عن ب3952أن السيد م.م حينما اكتتب في األسهم سنة  «

حيث إنه يلزم المساهم المستخدم بالشركة، والذي يتوقف عن ممارسة مهامه بوضع أسهمه تحت تصرف مجلس اإلدارة، 
 لكي يمنحها لباقي المساهمين الذين يطلبونها نظير دفع ثمن محدد مسبقا من قبل الجمعية العامة، أو إذا تعذر ذلك، من قبل
النظام األساسي. وأن شرطا من هذا القبيل، باعتباره غير محظور من قبل أي نص قانوني، فضال عن أنه ال يعارض 

 »النظام العام، يلزم المنخرطين في النظام األساسي على قدر إلزامهم بأي اتفاق رضوا به بحرية.
Cass 6 Mars 1935, Jour soc n°8 Août 1936. obs, P. Cordonnier, P . 614.  

                                          
إن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه ال يمكن أن  «: 39.2الشهير والصادر سنة  وهذا ما جاء في قرار لمحكمة "روان" 

يكون هناك نزع ملكية جبري، إال إذا وجد المساهم نفسه مجردا من أسهمه من خالل تصرف أحادي من قبل خصمه بما 
شكل أسلوبا عنيفا، وفي النازلة نجد أن مجلس اإلدارة مارس سلطة تتيحها له األنظمة، وبالتالي ال يمكن الحديث عن نزع ي

 »جبري للملكية، فتطبيق النظام األساسي يقصي بالمرة الطابع األحادي الجانب للشراء، وأسلوب القوة.
CA Rouen 8 fev  1974, Rev soc .juin 1974, note RODIERE (R).   

   "Midi Libreقضية –. 3992دجنبر  31ولقد ورد في قرار صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية في 
محكمة االستئناف حينما كشفت عن خلو النظام األساسي لشركة صحيفة "ميدي ليبر" ، من التنصيص على  «أن  "-

 "لم تكن تملك أساسا قانونيا لتقرير تفويت أسهم شركتيإمكانية طرد المساهم فإنها قررت عن حق، أن الشركة 
ETARCI "و "SCPPML". « 

Cass. com. 13 dec 1994, Rev Soc (2). Avr. Juin 1995. note D. Randoux; Lamy. 
Sociétés commerciales, op. cit, P . 1871.           

وورد أيضا في قرار                                                                                                         
ادام ، ال يمكن للقاضي ان يحكم بفصل شريك لتغير الرقابة بداخله م5135فبراير  9محكمةاستئناف "كرونوبل" بتاريخ 

 أن شروط االقصاء المنصوص عليها في النظام األساسي لم تجتمع.
Lamy. Sociétés commerciales,2013 partie 2.  
109 - Cass Civ 10 Avr 1854, D 1854 Partie 1, P. 183. 
110- LEPARGNEUR(J), L’exclusion d’un associé, Journal des sociétés, Mai1928, 
P .262.  
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متابعة  ال يتعارض مع حق المعني به فيصاء الوارد بالنظام األساسي يجب أإن شرط االق   

مه و أسهيك مادام أن حصصه أو أن يمارس حقوق الشر ،دة من حقوقه بعد اتخاذ القراراإلفا
 لم يدفع ثمنها. و ال مع حق المساهم األساسي في التصويت على قرار عزله.111

صله ف لى الشريك قبل اصدار قرارإن االلتزام باالستماع أحد الباحثين و مع ذلك ال حظ أ

من مدونة التجارة و هو ذو اصل بريطوري ، و  1مرة للكتاب الوجود له في المقتضيات اآل

عويضات ن يترتب عنه سوى الحق في الحصول على تأبالتالي فخرق هذا االلتزام ال يمكن 
 على قدر الضرر الذي لحق بالمساهم المفصول.112

 7111أكتوبر  17و لقد صدر في هذا اإلطار قرار هام عن محكمة النقض الفرنسية  بتاريخ 

من  41ن المدني و المادة من القانو 7361ورد فيه : لقد خرقت محكمة االستئناف المادة 

، حينما ردت طلب أحد الشركاء بإلغاء إجراء الطرد الذي استهدفه،  7661يوليوز  15قانون 

ي تقوم على بحجة أن النظام األساسي استبعد بصفة صريحة أي رقابة قضائية خارج تلك الت

مة القيام لمحكالتأكد من احترام الشكليات و حقوق الدفاع ، وأن الشريك لم يؤسس طلبه من ا

لتحقق بالتأكد من خطورة األسباب الواردة كمبرر للطرد، و الحال أن المحاكم يتعين عليها ا
 من أن الطرد لم يكن تعسفيا متى طلب منها ذلك.113

يوليو  73اريخ بت هذه الرقابة مارستها الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية لكي تقرر   

رر مكن ان يتقال ي ،القرارات الصادرة عن أجهزة الشركةأن " بطالن التصرفات و  1979

تنظيم مر من مقتضيات قانون الشركات أو القوانين التي تهتم بال عقب خرق مقتضى آإ

ه الحضور تحال عليه معو بالنتيجة فإن وجود شريك تعرض للفصل في وضع  اس ،العقود

لالستفسار أمام الهيأة التي قررت ذلك ليس سببا يؤسس لبطالن المداولة التي أسفرت عن 
 طرده."114

أسباب بسيطة  أجهزة الشركة يعتمد عدة مقابالت إما بينن الفقه في تقييم قرارات أيرى تالير 

لشروط تميز في ا معايير عمال عد األساسية للشركة ، و ذلك عوض إس بالقواتم أسباب  وأ

من  قترحركة مستحدثة . و ينشاء شإقود الى و بين ما يبقي على الشركة القديمة بين ما ي
 جانبه اعتماد نظرية بديلة هي نظرية الحقوق الخاصة بالمساهم. 115

رأى تالير  أن للمساهم حق مكتسب في عدم فصله من الشركة دون تعويض إذا ما قرر 
 االخرون البقاء.116

"L’actionnaire a un droit acquis à ne pas être exclu de la société sans 

compensation quand les autres y restent". 

                                                           
111 - ROUSSILLE(M), Clause d’exclusion, Droit des sociétés n 12 .Dec 2013,P .11.  
112 - HOVASSE (H),  Sous cass 13 Juill 2010, Droit des sociétés n 11 nov 2010, P. 
202. 
113 - Cass. Com 21 Oct 1997. Gaz Pal 1998 P: 12. Rev soc (1) Janv Mars 1998, Note 
SAINTOURENS(B). 
114 - Cass com., 13 Juill. 2010, note HOVASSE (H). 
115 -THALLER, op.cit, P :114 
116 - THALLER, op.cit, P :114 
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حة عن أن نورد العبارة في سياقها لكي يتضح لنا مدى ما تعرضت له من إزا او لقد تعمدن

نظرية يه. فريد للكاتب أن ينطق قسرا بما ال يعنأالمعنى و افتعال في التأويل و ذلك عندما 

الحقوق الخاصة117 التي شكل تالير المبشر بها بالنسبة للقانون الفرنسي نقال عن القانون 

ق حيث بات جانب مهم من الفقه يعتبر ح فصلت عن سياقها و حرف مدلولها ،األلماني

 الشريك أو المساهم في البقاء بالشركة حقا خاصا أو أساسيا.118 

مساهم في ث عن حق اللم يتحد الفرنسية نسختهافي  الرجل الذي صاغ النظريةو المثير أن  

و هو  ،اهمنظم إجراءات فصل المسعن حقه في التعويض. فالكاتب إنما بل  ،البقاء بالشركة

 تنظيم ما كان ليقدم ليه لو لم يقر بقانونية الفصل. 

أن للمساهم حقا  و مقدسا بالبقاء في و بالتالي لم يكن في نية صاحب نظرية الحقوق الخاصة 

 119بصياغته.و لم يكن للمبدأ طابعا مطلقا على األقل في ذهن من قام  ،الشركة

 .الفصلإجراءات  نظيمتب 

 120،عماال لنظرية التوقع القانونيظام األساسي و بدقة أسباب الفصل إيتعين أن يتضمن الن

وبالموازاة مع ذلك يتعين التنصيص على ضمانات إجرائية  من قبيل المسطرة المتبعة و 

 121الفصل.و نصاب األغلبية داخل الهيأة المختصة باتخاذ قرار  ،الهيأة المختصة

نه فإ ،إذا نص على وجد شرط لإلقصاء ،بتكما أن النظام األساسي لشركة ذات رأسمال ثا

سهم الشريك المفصول يتم اقتناءها بصفة ن أأ على توخيا للحذر أن يتم التنصيص يتعين

 122و من طرف الغير مع إمكانية اخضاعهم للموافقة.أ ،أساسية من قبل باقي الشركاء

قصاء اإل عمالإإذا تم  ه"أن 1979ماي  77حكمة استئناف باريس بتاريخ مفلقد ورد في قرار 

  123، فإن ذلك يزيح عنه طابع التعسف." و نتائجه المالية وفق منصوص النظام األساسي

                                                           
117 --«  Sonderrecht des Aktionärs (droits propres à l’actionnaire)  droits indépendants 
dans leur exercice de toute délibération collective, inhérents en quelques sorte à sa 
personne ou à son titre. » THALLER, op.cit, P. 113.  
118 - GAETANE Durand –lepine , P . 7 ; CAILLAUD(B), CA Paris 24 sep 1996. Bull 
Joly sociétés, n 12/1996, P . 1038 ; TAORMINA, op.cit, P.275 ; RANDOUX(D)  ,note 
sous Cass. com. 13 déc. 1994, Rev des soc 1995, P. 303 .   
Cour d’appel de Chambéry, arrêt du 24 Janv. 2012 : « …attendu que l’opération 
consistant en la réduction à zéro du capital social suivi de son augmentation ne peut 
en aucun cas porter atteinte aux droits fondamentaux des associes, notamment celui 
de pouvoir rester dans la société, de sorte que la possibilité de souscrire aux 
nouvelles parts émises pour reconstituer le capital doit être offerte a chacun d’eux 
sans exclusive. » Annuaire des experts… 
119 - De L’exclusion d’un associé en réponse à une demande de dissolution (Sans 
auteur) , Bull Joly societes.1 Juill 1996 n7-8,P . 578. 
120 - GAETANE (D L), op.cit, P .10. 
121 ZATTARA-GROS (AF),op.cit, P . 13. 
122 - Lamy. Sociétés commerciales, 2013 partie 1. 
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من قانون شركات المساهمة  511من قانون التجارة الفرنسي . م 76 /111 ل تنص المادة

 و يدفع ،المالي للفصل و هذا ما يوحي بالطابع ."يلزم بتفويت أسهمه"على عبارة  ،المغربي
بيد أنه إذا تم  ،تعيين المفوت إليهو التفويت يحتفظ بحرية تحديد طريقة  ن الشريكلى الفهم أإ
 124فإن التفويت الجبري يتحول الى طرد حقيقي. ،و افضليةأدراج شروط موافقة إ

لشركات  125تنص نفس المادة على عبارة "الشروط التي تحددها األنظمة األساسية"كما  

ن يرتكز دائما على أسباب أالمساهمة المبسطة ، و هذا ما يفيد أن طرد المساهم يجب 

  126و شروط ملموسة تنص عليها األنظمة األساسية.أموضوعية 

إن "حيث  :0260127مارس  02ورد في قرار الغرفة التجارية بمحكمة النقض بتاريخ فلقد 

، وأن يكون في متاحه ن يحاط علما بأسباب هذا القرارالشريك موضوع قرار الفصل يجب أ

بداء مالحظاته و مستنتجاته حول أسباب االقصاء ، و حيث إنه في هذه النازلة  و بعدما إ

ه صفة فصله المرتكزة على فقدانلى علمه أسباب إن السيد... قدم مالحظاته و انتهى أتبين 

 بعاده كان قانونيا..."األجير في الشركة ..فإن قرار إ

"حيث إن محكمة االستئناف : 0260128 يوليو  62كما ورد في قرار محكمة النقض بتاريخ 

اعتبرت بناء على علل سليمة و مالئمة أن السيد... امتنع عن الحضور في اجتماع مجلس 

نه قاطع و أ ،قررت فصله من الشركة ية التياإلدارة الذي سبق انعقاد الجمعية العموم

 -و بالتالي ال يمكنه التظلم من خرق حقوقه، فإنها أي المحكمة ،النقاشات بمحض ارادته

 عللت قرارها قانونا..."

 :التعويض 

من قانون شركات  282من القانون التجاري الفرنسي كما المادة  63-002تنص المادة ل  

ما بالطريقة التي ينص عليها النظام األساسي أو إدد ن الثمن يحأعلى  ،المساهمة المغربي

 و بواسطة خبير.أباتفاق األطراف 

                                                                                                                                                                                     
123 -CA Paris 5 Ch .8, 11mai 2010, Bull Joly sociétés, Sep 2010.note 
SAINTOURENS(B). 
124 - LECANNU(P), sous Cass 23 oct 2007, Rev soc 2007,P .815. 
125 - Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé 
peut être tenu de céder ses actions. Art L227-16 code de commerce. 

 ية الزام احد الشركاءتنص  على ما يلي: "كما يمكن ان ينص على إمكان  .3-92من القانون رقم 259لم ان المادة مع الع
 بتفويت أسهمه..." دون ذكر الشروط.

126 -GERMAIN ( M) ; PERIN (PL), L’exclusion statutaire des associes de SAS, Bull 
Joly sociétés n 12, 2010, P . 1018..   

127 - Cass com. 20 Mars 2012, Rev des soc Juill. Aout 2012, Note COURET(A). 
128 - Cass com 10 Juill. 2012., Bull Joly n 1 sociétés, Janv 2013, Note BARBIERI 
(J.F). 
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في قرارها الصادر في لى مسألة التعويض أهمية بالغة إ محكمة النقض الفرنسية لقد أسندت 

ن يتحقق قبل تعويضه أن "فقدان صفة الشريك ال يمكن أحينما اعتبرت  6113دجنبر  1

 129عن حقه المالي..."

اعتبرت محكمة  ،بخصوص شركة تضامن 0222130مارس  3و في قرار أصدرته بتاريخ 

" أن النظام األساسي يشكل عقدا ارتضاه األطراف و هو يحدد حقوقهم  أنالنقض الفرنسية 

 و التزاماتهم.. 

ن المساطر الجماعية أنص صراحة تضامن تمن النظام األساسي لشركة  60حيث إن المادة 

ن إنهاء الشركة ، بل إالى  ؤديحد الشركاء ال تأتاحها في مواجهة افتالتي تم النطق ب

و يجب تعويض قيمتها خالل ثالثة اشهر من تلقي الشركة  ،حصص الشريك يتم الغاؤها

يشكل  نن خضوع شريك للمساطر الجماعية إذا كاأمنه  الخبرة، و هذا ما يستفادلتقرير 

ثم بعد ذلك  ،تعويضه عن حقوقه االجتماعية ن يرتبأنه يجب فإ ،من الشركة إلقصائهسببا 

ن تعويض الشريك عن حقوقه ليس أقررت  لمان محكمة االستئناف أيفقد صفة الشريك ، و 

المذكورة و  60للمادة  تكون قد حرفت المعنى الواضح  ،ال نتيجة لفقدانه صفة الشريكإ

 "من القانون المدني... 6682خرقت المادة 

 

 ي التصويت.حق المساهم المفصول ف 

ت الممارسة العملية في السنين األخيرة تعمد محرري األنظمة األساسية تضمين هذه لقد شهد 

 خيرة مقتضيات تمنع الشريك المفصول من المشاركة في التصويت على قرار فصله،األ

 .ربما قياسا على حالة  طالب البطالن

.على غرار المشرع (820م  0ف )قانون شركات المساهمة المغربي  بيان ذلك أن 

مقتضى يجيز  تضمن( 6111قانون يوليوز  812مدونة التجارة  م  1-082الفرنسي ) م ل 

للشركة أو ألي مساهم عند تقديم دعوى البطالن من أحد المساهمين لعيب في الرضا أو 

ن أانعدام أهلية، أن يقترح على المحكمة اخراج هذا المساهم بإعادة شراء حقوقه، دون 

  صويت هذا المساهم في تحديد قرار الشركة. يعتبر ت

                                                           
129 - Dalloz affaires, n 149 fév. 1999. 

ان" قرار الفصل الذي يحرم الشركاء من حصصهم  3911يونيو  .استئناف باريس بتاريخ  كما ورد في قرار محكمة
 دون تعويض يعد باطال."

 31و تحديدا معايير التقييم، صدر قرار قديم عن الغرفة المدنية بمحكمة النقض مؤرخ في و بخصوص مسألة التعويض 
"حيث ان القرار المطعون فيه مع إقراره االقصاء الصادر بحق هذا الشريك،  امر بإرجاع كامل  حصته  3122ابريل

و الخسائر كما لو أنه لم يكن يوما  التي شارك بها و كذا نصيبه في االحتياطي، فقد أعفاه من اية مشاركة في األرباح
القوانين السابق  -أي قرار المحكمة-شريكا كما حال بينه و بين أن  يتأثر باي شكل بعمليات الشركة،  و بالتالي ناقض 

 " 3125أكتوبر   .ذكرها،  لهذه األسباب قررت المحكمة نقض قرار محكمة السين ل 
Cour d’appel de Paris 7 Juin 1988, Rev soc n 2 1992, Note DANA-DEMARET(S). 
130 - Cass com 8 Mars 2005 n 02-17692, Legifrance.gouv.fr 
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يجاد نوع من إ النصوص التي تحيد أصوات المساهم الذي أهدف لعملية فصل،هذه تغيى و ت

و عدم جعل التنصيص على االقصاء حبرا على ورق  ،التوازن بين مصالح الفاعلين بالشركة

 .من الخيال  ضربا صيرغلبية قد يأن طرد المساهم الحائز على األعلى اعتبار 

ساسي لشركة المساهمة المبسطة كأساس هذه التنصيصات سيما في النظام األ لقد اعتمدتو 

و ، "الشروط التي تحددها األنظمة األساسية" :المذكورة اعاله 111/76ما ورد في المادة 

بما يمكنهم  ،ن الشركاء يمتلكون حرية موسعة في تنظيم شروط الفصلأالتي قد يفهم منها 
المادة حكام أتنظيم كيفية اصدار قرار الفصل حتى و لو وقفوا في مواجهة صريحة مع من 

لكل شريك الحق في المشاركة  التي تنص على أنه 131الفرنسي من القانون المدني 7655/7

لى النظام إن هذه القاعدة مبدئية تنتمي أو لقد اعتبر البعض  في اتخاذ القرارات الجماعية.

 132الشركات. العام الخاص بقانون

: " 133 1996مارس  76بتاريخ    "   Douai "قرار محكمة استئناف و لعل هذا ما باركه 

في سياق الحرية التعاقدية التي تميز شركات المساهمة المبسطة، فإنه من الممكن التنصيص 

 ن الشريك المفترض فصله ال يشارك في التصويت على القرار..."أ

 13قتضى القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ تم نقض هذا القرار بم بيد أنه

 76فقرة  111من القانون المدني و المادة  7فقرة  7655" طبقا للمادة :  1341991اكتوبر 

 من مدونة التجارة،

ولى أنه لكل شريك الحق في المشاركة بالقرارات الجماعية و ث يستفاد من المادة األحي

سي ال يمكنه الخروج عن هذه المقتضيات اال في الحاالت التي سا، و أن النظام األالتصويت

 القانون.عليها ينص 

ن النظام االساسي لشركة مساهمة مبسطة يمكن وفق أو حيث يستفاد من المادة الثانية 

سهمه،  فإن هذا أن الشريك يمكن أن يرغم على تفويت أن ينص على أالشروط التي يحددها 

أن يمنع  ،سي حينما يخضع هذا االجراء لقرار جماعي للشركاءالنص ال يجيز للنظام االسا

 و التصويت على االقتراح. ،الشريك المقترح فصله من حقه في المشاركة في هذا القرار

نه في سياق الحرية التعاقدية  التي تميز شركة المساهمة ... و حيث إن المحكمة اعتبرت أ

ال يشارك في التصويت  إقصائه ك المقترحن الشريالمبسطة،  فإنه من الممكن التنصيص أ

على قرار فصله، وأنه باعتبار توزيع رأسمال الشركة بين الشركاء فإن هذا التنصيص 

و انه بإمكانه دائما   ،يستهدف ايجاد حل لمسألة ان الشريك المنتمي لألغلبية لن يمكن فصله

روريا لحل مجموعة ن الغاء حق التصويت يبدو ضأو،  اقصاء الشريك المنتمي لألقلية

                                                           

  131- نشير مع االحتراس و تحت رقابة القارئ اننا لم نجد ما يقابل هذه المادة في فصول ق ل ع المغربي.
132 - Champaud ( C),sous. Cass  com 23 oct 2007.RTD com 2008,P . 567. 
133 - Champaud ( C),sous. Cass  com 23 oct 2007,op.cit,P .566. 
134 - Cass com 23 oct 2007 n 06-16537. Note LE CANNU ( P) ,Rev soc 2007,RTD 
com 2008. Note CHAMPAUD(C). 
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حاالت تنازع المصالح بين الشركة و الشركاء، وأن جميع الشركاء قبلوا بهذا المقتضى حين 

ن المبدأ الوارد في م االساسي.... و حيث  اعتبر القرار أيضا  في تعليل خاص أتوقيع النظام 

عية صريحة ن يتحمل استثناءات تشريأو يمكن  ،من القانون المدني ليس مطلقا 7فقرة  7655

 فقد خرقت النصوص المشار اليها اعاله."  ،ن المحكمة قررت ذلكو ضمنية... ... و حيث إأ

بخصوص شرط  11/91/7113135و في قرار صدر عن المحكمة التجارية بباريس بتاريخ 

في النظام االساسي للشركة ينص على أن قرار االقصاء يصدر عن الجمعية العامة غير 

 "أن شرطا من هذا القبيل  يعتبر كأن لم يكن."اعتبرت  ،عني بهالعادية في غياب الم

كما ورد في قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 1 يوليو1360268   "حيث إنه يستفاد من 

انه لكل شريك الحق في المشاركة في من القانون المدني،  2و  6فقرة  2632المادة 

القرارات الجماعية و التصويت،137 و ان األنظمة ال يمكن أن تخرج عن هذه المقتضيات 

فقرة  62-6322ال في الحاالت التي ينص عليها القانون ، و حيث يستفاد أيضا من المادة إ

رار أن ن كل شرط نظامي مخالف يعتبر كأن لم يكن ، و حيث الحظ القأمن نفس القانون 0

المادة 62 من النظام األساسي لشركة138... و الذي على أساسه تمت دعوة الجمعية 

يث الحظت العمومية للنظر في اقصاء السيد... مخالفة للمقتضيات القانونية المذكورة ، و ح

وله ن رئيس الشركة غير مؤهل ليقوم بتعديل المقتضى النظامي المتنازع حأالمحكمة 

ت عن شركاء...فإن المحكمة قررن تعديال من هذا القبيل يتطلب اجماع ال، ألبمحض ارادته

.سفرت عن النطق بفصل المساهم تعتبر باطلة"لة التي أحق أن المداو  

 ،يعاقب غياب مشاركة الشريك المهدد بالفصل في التصويت 0222أكتوبر  0إذا كان قرار 

يرفض إبقاء هذا الشرط الذي يعتبر في حكم غير المكتوب في  0268يوليوز 1فإن قرار 

توفير حماية لعناصر األغلبية  ن روح هذه القرارات ليسو في الواقع أ 139النظام األساسي.

                                                           
135 - JEANTIN (M), Trib Commerce Paris 22 fev 1993, RTD com 1993. 
136 - Cass com  9 Juill 2013 n 11-27235, , note MORTIER(R),Droit des sociétés n 10, 
oct 2013..; note ZATTARA-GROS( A.F), Clause statutaire, précité; ANSAULT(J.J), , 
Rev des soc 2014 ;HERAUD(L), Gaz Pal  n 241, aout 2013 ; PORACCHIA(D), sous 
Cass com 9 Juill 2013 , Bull Joly sociétés , n 10/2013. 

نص المادة يتحدث عن حق المشاركة في القرارات ف .المحكمةعبارة التصويت غير واردة في النص، و لقد أضافتها  -137 
  .الجماعية و ليس عن حق التصويت.

ANSAULT(J.J), Sous cass com 9 juill 2013, op.cit, P . 43. 
 
المقترح صدور قرار الفصل بحقه أن يشارك في  من النظام االساسي " ال يحق للشريك 32نصت المادة  -138  

 التصويت، كما أن أسهمه ال تعتبر في احتساب االغلبية." 
 -139  

تصرف القانوني بالنسبة العتبار شرط معين غير مكتوب في الميدان التعاقدي فهو يقود الى حذف الشرط دون المساس بال 
 الذي يحتويه.

ته بعد تطهيرها من م االساسي فهو يفضي الى القبول بمبدأ الفصل و بمقتضياأما بخصوص الغاء تنصيص معين من النظا 
 العيب و هو ما يفرز شروطا نظامية للفصل مختلفة تماما عن تلك المدونة في صيغتها االولى.

PORACCHIA(D), sous Cass com. 9 Juill 2013, op.cit, P. 639.640.  
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من مبادئ شركات المساهمة، بل تكريس حق أساسي األقلية التي تحاول تعطيل جانب  ضد

 140ن يشارك و يصوت.ك في ألكل شري

  141ن هذا الموقف يؤدي عمليا الى استحالة فصل صاحب األغلبية في الشركة،و رغم أ 
بيعة المساهم و تحويله الى "شريك لى تغيير طإفإن حرمان السهم من حق التصويت يؤدي 

  مجرد من وسائل حماية حقوقه. 142من درجة ثانية"

من  .القانون العام للشركاتيبرر اخراج شركات المساهمة المبسطة من  نه ليس هناك ماإثم 

فالتصور المؤسسي ال يغيب بالمرة عن هذه الشركات ليفرض اإلبقاء على قواعد  ،جهة ثانية

 -  ما يدفع الى القول أن الحقوق السياسية للمساهم 143تها و عيوبها أيضا.األغلبية و تداعيا

خاصية أساسية 6180سنة ن اعتبرته محكمة النقض و على رأسها حق التصويت  و منذ أ

حيث تحولت في مواطن عديدة الى حق ، تغير شكلها   ن إلم تختفي تماما و      144،للشريك

    146في األمور االجتماعية. Le droit d’intervention "145"  التدخل

 .لصالح فصل المساهماستبعاد حل الشركة  -5

، اتفاقيةو كذا تأسيس فصل المساهم على أسس  ،إن توسيع مفهوم الزيادة في أعباء المساهم

انما يعيد نسج عالقة جديدة لشركة المساهمة مع الجذور العقدية للشركات ، فكان بذلك 

 اغناء للتصور العقدي الذي بشر به ق ل ع . قانون الشركات التجارية مصدر

بيد أن ق ل ع سرعان ما سوف يمارس نوعا من الردة العقدية حينما سوف يعتنق بعضا 

من حيث إنه ينظر الى الشركة ككيان مستقل له مصلحته  ،من مبادئ التصور المؤسسي

روة و مناصب الخاصة المتميزة التي تتصل بدوام و ازدهار المقاولة كوحدة إلنتاج الث

 مع استبعاد المصلحة المشتركة للمساهمين. ،الشغل و تضخيم مالية الدولة

و تشكل دعوى حل الشركة تعبيرا واضحا عن التصور الجديد القديم الذي تبناه مشرعو ق 

الماضية. بيان ذلك أن مشرع ق ل ع  قودبان عن راهنية غريبة خالل العأو الذي  ،ل ع

العقدي ليرتمي في كنف الفكر المؤسسي ابتدع حال يعز نظيره في حينما تمرد على التصور 

                                                           
140 - HERAUD(L), Note sous Cass 9 Juill 2013, op.cit, P .17. 
141 - JEANTIN(M), op.cit, RTD com. 1993, P . 677.   
142 - CORDONNIER(P), Note sous Cass Civ 7 Avr 1932, D. 1er partie, 1933, P. 154. 
143 - CHAMPAUD(C), Sous. Cass com. 23 oct 2007.precité, P. 567. 
144 - "  Attendu que le droit de vote aux assemblées générales, étant un des attributs 
essentiels de l’action, que si d’après le texte ci-dessus visé, son exercice peut être 
règlementé dans une certaine mesure par les statuts, il ne saurait en aucun cas être 
supprimé " Cass Civ 7 Avr 1932. Précité. 

 بأنه خالصة حق االعالم و المراقبة. VIANDIERعرفه    -145 
VIANDIER(A), La notion d’associé, thèse, LGDJ. Paris 1978, P .287. 
146 -DAMY(G), op.cit, , P : 7/8. 
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القانون المدني الفرنسي و في قانون الشركات بالمغرب و فرنسا. و هذا ما وضع القضاء و 

 الفقه الفرنسيين في أتون خالف محتدم ال زالت فصوله مستمرة لحد الساعة.

ضى في النظام األساسي للشركة لقد أجاز مشرع ق ل ع  اخراج الشريك دون وجود أي مقت

 إذا اقتضت ذلك ضرورة استمرار الشركة.  

فعوض االنتصار للتصور التعاقدي القائم على االعتبار الشخصي  الذي يميز الشركات 

من ق ل ع أجاز استمرار الشركة حتى في حال موت  6212ن مشرع المادة أالمدنية، نجد 

و إشهار افالسه ضدا على مقتضيات العقد التي أحد الشركاء أو فقده أو فرض حجر عليه أ

 ال اإلرادة التي أنشأته.إرادات ال يمكن أن تنهيه إضي أن ما أنشأته ارادتان أو عدة تقت

أكثر من ذلك، أجاز للشركاء أن يطلبوا من القاضي الحكم بفصل الشريك مصدر الخالف 

 بالشركة أو الشريك الذي أخل بالتزاماته.

ذا التنصيص سبقا تجاوز به القانون المدني الفرنسي الذي يضع القاضي لقد حقق ق ل ع به

أمام خيارين إما حل الشركة أو عدم حلها. أما اخراج الشريك كوسيلة لضمان استمرارها 

 المذكورة(. 6322/2فهو ممنوع في فرنسا لحد الساعة تشريعا و قضاء.)م 

قانون  603و  من  608لمادتين ا بالمقابل اعتمد المشرع المغربي مقتضيات واردة في

  147التجارة األلماني.

و  148و لقد اعتبر "التصور األلماني موفقا "و اعتمدته مجموعة من القوانين في أوربا

من بينها القانون السويسري و اإليطالي و االسباني و المجري و الروماني و  ،غيرها

 المكسيكي و الصيني و الياباني و الكوستاريكي و المغربي.

الوضعي الفرنسي عن  نص يمنح القاضي سلطة في القانون  البحث  أن الفقه أغلب يعتبر

أمرا عبثيا،  صدار قرار اقصاء الشريك الذي مارس دعوى حل الشركة ألسباب معتبرةإ

ان و إذا ك ،من القانون المدني 2-6322حل من هذا القبيل يبدو منافيا لنص المادة ألن تبني 

                                                           
147 - ART. -123. S'il existe des motifs graves, l'associé peut poursuivre la dissolution 
de la société, avant l'échéance fixée pour sa durée, ou, si c'est une société de durée 
indéterminée, sans dénonciation préalable. 
En cas de contestation, le juge décide si les motifs sont suffisants pour prononcer la 
dissolution. 
ART 128 : Toutes les fois que la dissolution de la Société peut être provoquée par 
des raisons qui tiennent à la personne de l'un des associés (art. 125), l'exclusion de 
cet associé peut être prononcée, au lieu de la dissolution, si tous les autres associés 
sont d'accord sur ce point. 
Traduction de : M. VICTORFOLCHER    et M.TOLHAUSEN, Firmin DIDOT Frères et 
Fils 56 rue Jacob. 1864 Paris.  
148- VIVANTE, Traité de droit commercial, traduit par ESCARRA 2ed 1911 par 
LEPARGNEUR, op.cit, P. 265.  



34 

 

عمال حل جزئي لعقد الشركة في من حيث إنه يتيح إ 149،مغريا 3266الحل الوارد في م 

كما يرى البعض    151فهو مستبعد من نص المادة األولى.  150مواجهة الشريك المخالف،

 152في االقصاء نزعا للملكية للمنفعة الخاصة يمس بحق أساسي للشريك.

ك في القانون مؤيدا من بعض الفقه أنه ليس هنا   "  LEPARGNEUR  "و مع ذلك اعتبر 

ن تحكم بفصل الشريك المخل و عمليا يمنع المحاكم من أأنظريا الفرنسي مانعا مطلقا 

يؤيد فصل  154كما أن جانبا من القضاء الفرنسي 153بالتزاماته حتى في غياب نص قانوني.

 المساهم متى اقتضت ذلك مصلحة الشركة.

حة االجتماعية كمكون من ن فصل المساهم بدل حل الشركة يجد تبريره في مفهوم المصلإ

فضال  ،مكونات أدبيات التصور المؤسسي. فتنظيم فصل المساهم المتسبب في حل الشركة

ن االشكال ال يثار اال في أجواء أعن أنه يغيب دائما عن تصور المؤسسين على اعتبار 

على اعتبار ان سلطة القرار بيد ،يبدو عديم الفائدة   فهو 155مع فقدان الثقة مشحونة،

 لقاضي الذي قد يؤثر حل الشركة بعدما تكون قد فصلت الشريك.ا

إخراج الشريك الذي رفع دعوى لحل الشركة ألسباب ب الدعاوى المتصلة لهذا اعتبرت

خارج  و الشريكأفي موضوع طرد المساهم  تدخل القضاءل الحصري مجال، المشروعة

اسي، أوفي اتفاقات غير فصل منصوصا عليه في النظام األسالالحاالت التي يكون فيها 

 156نظامية.

                                                           
149 Art 1184 code civil. 

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats 
synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son 
engagement. 

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle 
l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la 
convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages 
et intérêts. 

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un 
délai selon les circonstances. 

150 - LEPARGNEUR, op.cit, P. 267.   
151 -LANGLES(T),op.cit, P .135. 
152 -MASSART(T), note précité. 
153 - LEPARGNEUR, op.cit, P .271. 
154 - T commerce de Montpellier 15 nov 1991 : "une évolution récente de la 
jurisprudence approuvé par la doctrine a abouti à reconnaitre au juge le pouvoir 
d’ordonner une substitution d’actionnaires devant une situation portant gravement 
atteinte à l’intérêt social". Note, BOUSQUET, D 1992.  
155 - ROUSSILLE(M), op.cit, P .67 . 
156- D. Martin, L’exclusion d’un actionnaire, RJC n spécial, Nov 1990, P. 95.  
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  157أكثر انسجاما مع السلوك السليم، د الشريك تجنبا لحل الشركةابعإأن بعض الفقه  يقدر 

من حيث إنه يشكل  L’exclusion remède  158الطرد العالجيو يفضل البعض تسميته ب

و بشكل أاألطراف يجدون فيه مبتغاهم عالجا لخطر اختفاء الشركة ، فضال عن ذلك فجميع 

خر، فالشركة تحقق مصلحة من حيث دوامها ، و الشركاء المشكلون لألغلبية من حيث بآ

استمرار عالقاتهم، و طالب حل الشركة من حيث تمكينه من الخروج ليجد نفسه في نفس 

فإبعاد الشريك المتسبب في  159ن القاضي قد نطق بالحل الذي يطالب به.الوضع كما لو أ

 160بمثابة "حل جزئي" للشركة. الحل هو بهذه الصورة

 

و إذا كان القاضي بفرنسا يتحفظ مع ذلك في حل الشركة بأن يشترط لذلك أال يكون طالب 

فإنه  161لنزاع أو طرفا فيه، و أن تكون هناك إعاقة لنشاط الشركة.ل حل الشركة أصال

ي و يضع حل المسألة في اطارها التعاقد162 ،بالمقابل يرفض بصورة مطلقة فصل الشريك

بأن يقتضي من الشركة تضمين النظام األساسي بندا يجيز فصل المساهم في مثل هذه 

 .6113الحاالت قرار غ ت محكمة النقض أكتوبر 

مايو  62أكثر من ذلك الحظنا أن القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

جهة و الحكم  أجاز الجمع بين مستويين من الحلول القانونية ، حل الشركة من163 0266

 بمسؤولية الشريك المتسبب في االضطرابات بناء على دعوى التعسف في استعمال الحق

                                                           
157- LEPARGNEUR, op.cit, P. 260.  
158 - DANAT-DEMARET(S), note sous appel de paris 7Juin 1988, Rev soc n 2 1992, 
p .253 ; RIZZO(F), op.cit, P. 16. 
159 - DAIGRE(J J) , Le juge ne détient pas le pouvoir d’exclure un associé, La 
semaine juridique,  E A n 41 oct 2000, P . 1623. 
160 - LEPARGNEUR, op.cit, P . 261. 
161 - Cass Civ 9 sept 2011,» La disparition de l’affectio societatis ne se distingue pas 
de la mésentente entre associes et que cette disparition est insuffisante en soi pour 
entrainer la dissolution… " Rev des Soc Nov 2011, note PREVOST(S) ,  
 Cass com. 28 mai 2013 :" ne donne pas de base légale à sa décision, la cour 
d’appel qui retient que les décisions collectives sont soumises à la règle de 
l’unanimité, et que la mésentente entre associés admise par toutes les parties rend 
ainsi impossible l’adoption d’une décision excédant les pouvoirs reconnus au gérant, 
qui  retient ainsi que les comptes de la société n’ont jamais été approuvés depuis 
l’exercice 2003, et en déduit que le fonctionnement de la société est paralysée par la 
mésentente  entre associes. ces motifs étant impropres à établir que la mésentente 
entre les associes paralyse le fonctionnement de la société » 161 - note PREVOST(S),  
Rev des soc. Sep 2013. 

ال « الذي ورد فيه أنه  35/1/3996حكمة النقض الفرنسية في بهذا الصدد نشير الى قرار مبدئي صدر عن م 162 
. بتفويت .. 3122وجود لمقتضى قانوني، يعطي للمحكمة سلطة إلزام الشريك الذي يطالب بحل الشركة إعماال للمادة 

   »حصصه لصالحها أو لصالح باقي الشركاء الذين يعرضون شراءها.
Cour de Cass. 12 Mars 1996, Rev Soc .Juill. Sep 1996, note D. Bureau 
163 - Cass com 10 mai 2011. Rev des Soc, oct 2011, note SAINTOURENS(B). 
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فبدل االختيار بين الحل و فصل الشريك. يمكن حل الشركة و مساءلة  من جهة أخرى، 

 الشريك المخالف.

 يف من الشروطن القضاء الفرنسي شهد تغييرا على مستوى المواقف في اتجاه التخفأبيد 

و التي تختزل في شرطين اثنين: اال يكون طالب الحل أصال  الشركة التقليدية للنطق بحل

حيث صار ينطق بحل   164. ن تكون هناك إعاقة لنشاط الشركةأو طرفا فيه، و أللنزاع 

ن القرارات التي تهم نشاطها أالشركة و لو كانت أوضاعها االقتصادية مزدهرة طالما 

 165مشوبة بعيب قانوني في حال اتخاذها.و تكون أ ،يتعذر اتخادها

" يستنتج ان الخالفات  0266رمايو 02فلقد ورد في قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

نها اتخذت ، أو أالموجودة بين الشركاء نجم عنها تعذر اتخاذ القرارات التي تقتضي االجماع

 166خرقا للنظام األساسي." 

منذ سنوات لم يستطع الشركاء اتخاذ ونه مة النقض أة الغرفة التجارية بمحككما الحظ قضا

و أفادت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ  ،سير الشركةل قرار يحقق الفائدة بالنسبةأي 

"أن محكمة االستئناف حينما الحظت وجود خالف خطير بين  1670268شتنبر  62

  لناحية القانونية."الشركاء يعيق سير الشركة و نطقت بحلها تكون قد أسست قرارها من ا

عمال إتحجيم امالءات العقد و و اعماال للتصور النظامي الذي يجنح الى  و في سياق متصل

م  0ف )قانون شركات المساهمة المغربي  معيار مصلحة الشركة كنمط قار ، نجد أن

قانون يوليوز  812مدونة التجارة  م  1-082على غرار المشرع الفرنسي ) م ل .(820

مقتضى يجيز للشركة أو ألي مساهم عند تقديم دعوى البطالن من أحد  ضمنت( 6111

خراج هذا المساهم إالمساهمين لعيب في الرضا أو انعدام أهلية، أن يقترح على المحكمة 

 ن يعتبر تصويت هذا المساهم في تحديد قرار الشركة. أبإعادة شراء حقوقه، دون 

ق ل ع )  131الى  132صوص عليها في المواد أن أسباب البطالن المن و بالمقابل يالحظ

ال تقبل التدارك أو  التي تتعلق بحماية القاصر و ناقص األهلية ثم بالغرض و المحل(.

اإلرادة  يق ش م و كرست معها حماية الشريك ذ 826التسوية. و لقد كرستها المادة 

 .62.12 ق 822و  881سبقية على المادتين عطتها األولوية و األأالمعيبة، و 

إن هاجس المشرع من خالل سعيه لتدارك عيب البطالن الذي يصيب الرضا أو أهلية أحد 

هو إنقاد الشركة أو المؤسسة أو المقاولة بأبعادها االقتصادية و االجتماعية   ،المساهمين

 مرجحا مصلحة الشركة  على مصلحة المساهم الخاصة و منتصرا للتصور المؤسسي.

                                                           

، االعتبار الشخصي في  زهير بونعاميةال يتسع المقام لسرد بعض من هذه القرارات، للمزيد من التوسع راجع،  -164 
 الرباط. مطبعة دار القلم) . 5116كدال الرباط الحقوق أ في الحقوق. كلية هشركات المساهمة. اطروحة لنيل الدكتورا

 و ما يليها.  521(  ص: .5133طبعة اولى 
165 - SAINTOURENS(B) , Sous Cass com. 10 mai 2011.Precité. 
166- SAINTOURENS(B) , Sous Cass com. 10 mai 2011. 
167 -Cass com 10 Sep 2013 Rev des soc. Nov 2013. note PREVOST(S), 
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ع المغربي عن موقف منسجم في تعامله مع دعوى الحل في ق ل ع عبر المشر مع ذلكو 

و دعوى البطالن في ق ش م . وهو في الحالتين يصدر عن التصور المؤسسي الذي يجنح 

 .هامافي سبيل ضمان دو داخل الشركة الى التضحية بحق المساهم في البقاء

ل الشركة ، رخص بالمقابل ن المشرع الفرنسي الذي لم يجز ابعاد المتسبب في حأبينما نجد 

  من مدونة التجارة الفرنسية. 6168-512سهم رافع دعوى االبطال طبقا للمادة ل أبشراء 

الترخيص بفصل الشريك في حالة طلب الحل قياسا  169االتجاه الفقهي الغالبيرفض و  

لم يكن  هكما أن ،(3966من قانون يوليوز  162) المادة   L235-6على مقتضيات المادة 

بحسب ما تيسر لنا قل على األعمال هذا القياس ،إ  وارد محكمة النقض الفرنسية في

 االطالع عليه.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
168 Article L235-6 : En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations 
postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité 
d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant 
intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de 
régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette 
mise en demeure est dénoncée à la société. 

La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à 
l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, 
notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit 
prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont 
été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les 
modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé 
est sans influence sur la décision de la société. 
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est 
déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute 
clause contraire est réputée non écrite. 

169 -BUREAU(D), Note sous cass 12 mars 1996, Rev des soc 1996, P. 557. 
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