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                                                                                         7104 – 74 :ياع ،تقصاايًت صإلداارالاعارف القاهوهيت و سلسلت امل

 .00ص:،  القاهون وألاعمال، الجشء الثاوي، إشزاف: ي.عشالاًً بيستي.مجلت الحقوق ميشوراث 

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

لقيوي الوارية على جااول أسهم شزكت املساهمت في القاهوهين القطزي واملغزبيا  

 الاكصور هورالاًً لعزج  

بطىجتـ  العلوم القاهوهيت وصإلتقصاايًت وصإلحصماعيتبكليت  الصعليم العالي أسصاذ 

 باملغزب 

 بقطز ملحق باولت  

 :مقامت

 ىوي والاٜخفادي،الشؤظمالُت بمٙهىمها الٝاه حّذ ؼش٠ت اإلاعاهمت همىرحا للؽش١اث

ً ؤو  ِلىظىاء   وها.خُث حّخمذ ِلى الشؤظما٥ في مخخلٚ مشاخل خُاتها ووؽا معخىي الخ٣ٍى

ُاس. بل وفي حّاملها مْ اإلاعاهمين. خاـت برا  ِلى ـُّذ الدعُيروؤلاداسة والخّامل مْ ألٔا

ٍت لخ٣ىًٍ ؼش٠ت اإلاعاهمت ، ال ٌّذان مً الّىاـش الجىهش ِلمىا ؤن الشؤظما٥ واإلاعاهمين 

 .2ؤي راث جىحه ِمىمي لإلدخاس 1برا ١اهذ ؼش٠ت معاهمت ِامتظُما 

هزا ، وبىاء ِلى ما ظبٞ ، جإحي ؼش٠ت اإلاعاهمت لخىحي بخاـُت ؤظاظُت جميزها ًِ 

ظهم ال ت ج٣ىن سؤط اإلاا٥لُٝم مىٝىلت، جخجلى باألظاط في ألا ٔيرها ، وهي بـذاسها 
و٠زا  ،3

                                                           
ت الٝىشي ِلى ؤهه: "ًجب ؤن ٣ًىن سؤظما٥ ؼش٠ت اإلاعاهمت الّامت ١اُ٘ا لخدُٝٞ الٕشك مً  65جىق اإلاادة   1 مً ٜاهىن الؽش١اث الخجاٍس

ا٥".جإظِعها،وال ًجىص ؤن ًٝل سؤظما٥ الؽش٠ت ًِ ِ  ؽشة مالًين ٍس

م   ذة سظمُت ِذد  2015لعىت  11ـ ٜاهىن ٜس ت، حٍش اهىن الؽش١اث الخجاٍس خ  13بةـذاٜس  . 2015ًىلُىص  7بخاٍس
مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي ِلى ؤهه : " ال ًجىص ؤن ًٝل سؤظما٥ ؼش٠ت اإلاعاهمت ًِ زالزت مالًين ؤرا ١اهذ جذِى  6جىق اإلاادة   2

لى زالزت ؤلٚ دسهم برا ١اهذ ال جذِى بلى رل٤."الجمهىس بلى ؤلا  ٠خخاب ِو

مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي ِلى ؤهه :" حّخبر ؼش٠ت جذِى الجمهىس بلى ؤلا٠خخاب في ؤظهمها ؤو ظىذاتها ١ل ؼش٠ت معاهمت  9ـ جىق اإلاادة 

 : ـ جىلب بدساج ُٜمها اإلاىٝىلت في بىسـت الُٝم ؤو في ؤي ظٛى مىٍمت ؤخشي.

ٞ الؽشوه اإلاٝشسة في اإلاادة ـ ؤ م  12و جفذس ؤو جٙىث الُٝم اإلاز١ىسة ٘و ٚ اإلاّخبر بمثابت ٜاهىن ٜس خ  212ـ93ـ1مً الٍهير الؽٍش بخاٍس

ت ال ت جذِى الجمهىس بلى ؤلا٠خخاب في ؤظهمها ؤو  21/9/1993 ،اإلاخّلٞ بمجلغ الُٝم اإلاىٝىلت وباإلاّلىماث اإلاىلىباث بلى ؤالشخاؿ اإلاّىٍى

م  ظىذاتها ، ٚ ٜس ْ حُٕيره ؤو جخمُمه  ".  ٌهير ؼٍش م 30/8/1996ـادس في  1ـ96ـ٠124ما ٜو اإلاخّلٞ بؽش١اث  17ـ95، بدىُٙز الٝاهىن ٜس

ذة سظمُت ِذد  خ  4422اإلاعاهمت ، حٍش  .17/10/1996بخاٍس

ت ألاظهم لمً الُٙش مً الٙفل الخامغ اإلاخّلٞ بشؤظما٥ الؽ  3  مىه  152ش٠ت ، خُث هفذ اإلاادة هٍم الٝاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس

ا٥ ، وال ًجىص ؤن جخج ذ ِلى ماثت ٍس ا٥ واخذ وال جٍض ت الُٝمت ؤلاظمُت ل٣ل منها ًِ ٍس اوص ِلى ؤهه :" ًٝعم سؤط ما٥ الؽش٠ت بلى ؤظهم مدعاٍو

ذاس)  %( مً الُٝمت ؤلاظمُت لألظهم".1مفشو٘اث ؤلـا

 اإلِاععت في ٜىش بظمُت".بلى ؤهه:" ًجب ؤن ج٣ىن ؤظهم الؽش٠ت 153وؤلا٘ذ اإلاادة 
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. زم  4ظىذاث الٝشك ال ت ججعذ وزُٝت بزباث اٜتراك جلتزم به الؽش٠ت مْ الٕير ؤو مْ الّمىم

وهي ظىذاث جخى٥ لحامليها بّن الحٝٛى في ؤمىا٥ الؽش٠ت مٝابل خذماث ظىذاث جإظِغ 

 .5ظبٞ لهم ؤن ٜذمىها لها ظىاء ِىذ مشخلت جإظِعها ؤو ؤزىاء خُاتها وال ِالٜت لها بشؤط اإلاا٥

ت الظُما في ظٛى الُٝم ـ بىسـت الُٝم ـ  هزه العىذاث حمُّا جذخل في مّامالث ججاٍس

ٞ الخٝلُ الخذاو٥ الخجاسي. ومبذؤ  ذي الزي هى اإلاىاولت ، ومً جم ٘هت جٝبل، باإللا٘ت بلى الىٍش

الٝابلُت للخذاو٥ جٝخمُه بالمشوسة وبُّت هزه العىذاث هٙعها ووبُّت ؼش١اث اإلاعاهمت 

خباس اإلاالي.  ال ت جٝىم ِلى الِا

الخذاو٥ ، ٘ٝذث الؽش٠ت ـٙت وبىاء ِلى ماظبٞ ، ٘ةن ٘ٝذث هزه العىذاث وابْ 

ذ  ت، خُث ؤ٠ذ ِلى حىاص جىفُق اإلاعاهمت ، ٜو جيبه لزل٤ الٝاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس

الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت ِلى ُٜىد جخّلٞ بخذاو٥ ألاظهم، بؽشه ؤال ٣ًىن مً ؼإنها خٍش هزا 

 .6الخذاو٥ 

ت وجىىلٞ مً ألا ،  هزا وججذس ؤلاؼاسة، ؤن للمىلُى ؤهمُخين ؤظاظِخين ولى هٍٍش

ت لل ُت الفبٕت الخجاٍس خذاو٥ ، الزي ًخق ألاظهم الفادسة ًِ ؼش١اث اإلاعاهمت. خفـى

وألاهمُت الثاهُت ، ؤن للمىلُى ٘اثذة ِملُت ، ِلى اِخباس ؤن الخذاو٥ الخجاسي لهزه ألاظهم 

ُٚ سؤط اإلاا٥ وحصجُْ ؤلا٠خخاب وجىظُْ حجم  ٌّبر ًِ آلُت اٜخفادًت حعهم في جِعير جٌى

ض م٣اهتها داخل ىة ؼش٠ت اإلاعاهمت ، وحٍّض  العٛى ؤلاٜخفادي الشؤظمالي. ٜو

                                                                                                                                                                                     

 ـ هٍم ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي، ألاظهم في الٝعم الخاظْ ، جدذ ِىىان : "الُٝم اإلاىٝىلت ال ت جفذسها ؼش٠ت اإلاعاهمت"

ذ اإلاادة  الؽش٠ت  الُٝم اإلاىٝىلت ، خُث حاء ٘يها :" الُٝم اإلاىٝىلت ال ت جفذسها ؼش١اث اإلاعاهمت هي ألاظهم اإلا٣ىهت لشؤظما٥ 243ـ ِ٘ش

 وؼهاداث ؤلاظدثماس وظىذاث الٝشك...".
ت ظىذاث الٝشك في الُٙش الثاوي مً الٙفل الخامغ الخاؿ بشؤظما٥ الؽش٠ت ، خُث هفذ اإلاادة   4 هٍم الٝاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس

ؤو ٔير ٜابلت للخدى٥ بلى ؤظهم في  ِلى ؤهه :" ًجىص للؽش٠ت بّذ مىا٘ٝت الجمُّت الّامت ؤن جفذس ظىذاث ٜابلت للخذاو٥ ظىاء ٜابلت 169

ل  ن مجلغ ؤلاداسة في جدذًذ مٝذاس الإلـذاس وؼشووه. وال ًجىص جدٍى ت ل٣ل بـذاس ، وللجمُّت الّامت خٞ جٍٙى الؽش٠ت بُٝم مدعاٍو

ل ١ان إلاال٤ العىذ وخذه الحٞ في ٜبى٥ ال ذاس، ٘ةرا جٝشسالخدٍى ل ؤو ٜبنالعىذاث بلى ؤظهم بال برا هق ِلى رل٤ في وؽشة ؤلـا الُٝمت  خدٍى

٣ىن بـ ٝا لالواءح وؤألهٍمت ال ت جفذسها الهُئت.ذاؤلاظمُت للعىذ. ٍو  س العىذاث وؤًت ؤدواث دًً ؤخشي ٘و

اء بُٝمخه ١املت". 170ـ جىق اإلاادة  بٝى العىذ بظمُا بألي خين ال٘ى  ِلى ؤهه :" ج٣ىن العىذاث بظمُت، ٍو

مىه، ِلى ؤن:" ظىذاث  292لٝشك في الٙفل ألاو٥ مً البلب الثالث ، خُث حاء في اإلاادة ـ هٍم ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي، ظىذاث ا

ذاس هٙغ خٝٛى الذًً ًِ هٙغ الُٝمت ؤلاظمُت. ال ًم٢ً ؤن جٝل هزه الُٝمت ؤلاظمُت  الٝشك ظىذاث ٜابلت للخذاو٥ جمىذ بشظم هٙغ ؤلـا

 دساهم". 10ىسـت الُٝم ، ًدذد الحذ ألادوى للُٝمت ؤلاظمُت في دسهما. ٔير ؤهه باليعبت للؽش١اث اإلاُٝذة ؤظهمها في ب 50ًِ 
مىه، خُث ظماها "بمضاًا الخإظِغ". ؤما ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي ، ٘ىفذ  158ؤؼاس الٝاهىن الٝىشي لحفق الخإظِغ في اإلاادة   5

ان هزا الٝاهىن بـذاس خفق اإلااظع 244اإلاادة   ين ؤو خفق اإلاىّٙت".مىه ِلى ؤهه :" ًمىْ ببخذاء مً ظٍش
ت الٝىشي  167اإلاادة  6  . مً ٜاهىن الؽش١اث الخجاٍس
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ولهزا ، ٘ةن هاجين اإلايزجين لً ج٣ىها ؼِئا آخش ظىي وحهين لّملت واخذة ،هي ألاظهم 

ال ت جفذسها ؼش١اث اإلاعاهمت، هزه ألاظهم جبٝى ِذًمت الٙاثذة بن هي ٘ٝذث ـٙت الخذاو٥ 

ُت للؽش٠ت ، وفي حمُْ ألاخىا٥ ، جبٝى ؤهمُت هزه ألاظهم مشجبىت بالزمت اإلاال الخجاسي.

اإلاعاهم ، الظُما الحٝٛى اإلاالُت ٘األظهم باِخباسها م٣ىها لشؤط اإلاا٥ ، حّذ مفذسا لحٝٛى 

 اإللا٘ت بلى الحٞ في جذاو٥ بظهمه .)الحٞ في الشبذ( ب

، ال جٝخط ت مىا البدث في وبُّت جذاو٥ ألاظهم بال ؤن  ُت اإلاىلُى وؤخ٣ام هزا  خفـى

لى الُٝىد الىاسدة ِلُه. بر ؤهه ـ و٠ما ؤؼشها بلى رل٤ مً ٜبل ـ ِ الخذاو٥ ، بٝذس ما جىحب التر٠يز

ؤن جذاو٥ ألاظهم الفادسة ًِ ؼش١اث اإلاعاهمت وهى مً ـمُم خٝٛى اإلاعاهمين ، بر ؤن لهم 

ت. خُث ؤن هزه الخفُفت مالصمت لؽش٠ت  ت في جذاو٥ ؤظهمهم بالىٛش الخجاٍس ١امل الحٍش

بْ الخذاو٥ ، ١إن ًخم الخىفُق في الىٍام اإلاعاهمت، ٘ةن ٘ٝذث هزه هزه العىذاث وا

 ألاظاس ت ِلى مىْ الخذاو٥ ، اهخٙذ ًِ الؽش٠ت ـٙت اإلاعاهمت .

، ظمدا بخُُٝذ هزه الفٙت  ل٢ً ما ًالخَ ، ؤن ٠ال مً الٝاهىهين الٝىشي واإلإشبي

ورل٤ مً خال٥ ما وسد ٘يهما مً ُٜىد ٜاهىهُت . ٠ما ؤنهما ظمدا للمعاهمين بىلْ ُٜىد 

 ت ؤو هٍامُت .اجٙاُٜ

ىشح بةلحاح ، الدعائ٥ خى٥ مذي حّاسك هزه الُٝىد مْ هزه الخفُفت ـ  هزا ٍو

خاـُت الخذاو٥ ـ ، ؤم ؤن ألامش ال ٌّذو ان ٣ًىن اظخثىاء ِلى الٝاِذة الٝاهىهُت. ِلى اِخباس ؤن 

 ل٣ل ٜاِذةاظخثىاء .

تلهزا ، ٘ة ث ظِخم الخىٛش ؤلاظخثىاثُت ، بدُ ن اإلاىلُى ظِخم جىاوله مً هزه الضاٍو

للُٝىد الٝاهىهُت ال ت ؤوسدها الٝاهىهين الٝىشي واإلإشبي ِلى خاـُت الخذاو٥ ، باخثا ًِ 

ً ؤلاؼ٣االث ال ت جىشخها . بّذ رل٤ ظِخم الخىٛش بلى الُٝىد ؤلاجٙاُٜت  وبُّتها وؤهذا٘ها ِو

نهها وؤهمُتها ال ت ًم٢ً للمعاهمين بدساحها في الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت ، مدعاثال ٠زل٤ ًِ ٠

 وؤهذا٘ها .

ِلى ؤظاط ما ظبٞ ، ًخطح ؤن مّالجت اإلاىلُى جٝخط ت جٝعُمه بلى ٘فلين ِلى 

 الىدى الخالي :

 ـ الفال ألاول : القيوي القاهوهيت

 : القيوي صإلجفاتقيتـ الفال الثاوي 
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 الفال ألاول : القيوي القاهوهيت 

ال ت ًىق ِليها الٝاهىن ـشاخت وال ت مً ؼإنها  ًٝفذ بالُٝىد الٝاهىهُت ، جل٤ الُٝىد

ت جذاو٥ العهم بفىسة وعبُت ولٙترة صمىُت مدذودة . ولّل الهذٗ مً ولّها  الحذ مً خٍش

بت اإلاؽُش في جإمين خعً ظيرهزه الّملُاث وجٝىٍت الشابىت بين اإلاعاهمين والؽش٠ت  ٔس

 ولى .وخماًت ؤلاثخمان الخجاسي ، ال ظُما في مشخلت جإظِعها ألا 

 لقيا املصعلق بصااول أسهم املؤسسين املبحث ألاول : ا

لم ٌّٗش ١ل مً الٝاهىن الٝىشي والٝاهىن اإلإشبي اإلااظغ ، لزل٤ البذ مً الشحُى بلى 

ه بّن الٝىاهين اإلاٝاسهت ، الظُما الٝاهىن اإلافشي ، ال ِلى الىدى الخالي :" اإلااظغ هى ذي ِ٘ش

ِغ الؽش٠ت بيُت جدمل اإلاعاولُت ًِ رل٤ . ٌّخبر ماظعا ١ل مً ٌؽتٟر اؼترا١ا ّ٘لُا في جإظ

ذم خفت ُِيُت ِىذ جإظِعها " ْ الّٝذؤلابخذاجي للؽش٠ت ٜو . 7ِلى وحه  الخفىؿ ١ل مً ٜو

خباس الصخق ماظعا ؤن ٣ًىن ٜذ ظاِذ في جشوٍج  ل٢ً بّن الٙٝه ، ًشي ؤهه ال ٢ًٙي اِل

ؤن ًجمْ ّ٘ال بّن ؤلا٠خخاباث ؤو ؤن في بٜىاُ الجمهىس ِلى ؤلا٠خخاب ؤو اإلاؽشوُ ؤو ًىجح 

ت ، بل ًجب  ًٝىم لحعاب اإلااظعين ببّن ؤِما٥ الخبرة الٝاهىهُت ؤو الحعابُت ؤو الخجاٍس

إللٙاء هزه الفٙت ، ِلُه ؤن ٌّمل بؽ٣ل بًجابي ومعخمش ِلى جإظِغ الؽش٠ت مْ جدمل 

 .8اإلاعاولُت اإلاترجبت ًِ الخإظِغ "

ٚ العابٞ ل٢ً ما ش هُت اإلاؽاس٠ت لذي  ًالخَ ِلى الخٍّش ، ؤهه س٠ض ِلى لشوسة ج٘ى

اإلااظغ ، وبن ١ان ٜذ ِبر ًِ رل٤ بالّمل ؤلاًجابي واإلاعخمش. وهُت اإلاؽاس٠ت لها مممىن 

. خُث حعخٝش في هٙىط اإلااظعين وجذّ٘هم بلى 9اٜخفادي، ؤظاظه الخّاون ِلى ٜذم اإلاعاواة

. لزل٤ ِبر بّن الٙٝه مْ ٜبى٥ مخاوشه  ؤلاجداد مً ؤحل اظخٕال٥ مؽشوُ الؽش٠ت

                                                           
م 7اإلاادة   7 نت 81لعىت  159، الٙٝشة ألاولى والثاهُت مً الٝاهىن اإلافشي ٜس ت البدٍش ٚ الزي ؤخز به ٜاهىن الؽش١اث الخجاٍس ، وهى هٙغ الخٍّش

م   مىه . 67في اإلاادة  1975لعىت 28ٜس
ذسلىان ،ؼش١اث  8  36اإلاعاهمت والٝىاِالّام ، ؿ:  ؤبى ٍص
 .174 .، ؿ 179، بىذ  1971مفىٙى ٠ما٥ وه ، الٝاهىن الخجاسي اإلافشي لعىت   9
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"، ال ت جىىىي ِلى ِلىمٙهىم  Affectio Societatisإلاؽاس٠ت بمفىلح "ًِ هُت ا 10الٙشوس ت

 ".Intention de sociétéِاوٙي وهى ؤلاخخمان وهُت الخمل٤ ، بذ٥ مفىلح "

ش اإلااظغ ِلى ألاهلُت  ل٢ً ؤهم ِىفش ؤٔٙله الخٍّشٚ العابٞ ، هى لشوسة ج٘ى

ت ، وؤال ٣ًى  ت 11الخفُٙت الٝماثُت  خالّا للدعىٍت ؤو ن الخجاٍس ما  12وظٝىه ألاهلُت الخجاٍس

 ببعب ةش ىعإلاا لٜٙ م٢خباهتهاء مذة ظٝىوها املحذد في الح٢م الٝماجي ؤو لم ًشد اِخباسه 

ت ، الظُما في ٘تر  ،   13مى فخلا ءامٝها بل ا٠دعابها الصخفُت اإلاّىٍى ة جإظِغ الؽش٠ت ٜو

خمامىُت للماظغ في رل٤ ؤن ١ل مً الٝاهىن الٝىشي والٝاهىن اإلإشبي ًشجبان اإلاعاولُت ال

ي للؽش١اث ، ِلى ؤهه برا لم ًخم  خالت ِذم جإظِغ الؽش٠ت ، خُث ًا٠ذ الٝاهىن الٝىَش

ت مً اإلا٢خدبين بليهم ١املت مْ ما ٜذ  جإظِغ الؽش٠ت ، وحب ِلى اإلااظعين سد اإلابالٖ اإلاذِ٘ى

ذ املحذد إل  ا مً اإلاِى هتهاء ٣ًىن ٜذ جدٝٞ ِنها مً ِىاثذ ، خال٥ مذة ال جخجاوص ؤظبِى

٣ىه ىن معاولين بالخمامً ًِ سد اإلابالٖ واإلافشو٘اث ال ت ؤهٙٝذ في جإظِغ ؤلا٠خخاب. ٍو

اث ال ت ـذسث ججاه  الؽش٠ت ، ٠ما ٣ًىهىن معاولين بالخمامً  ما٥ والخف٘ش الٕير ًِ ألِا

. وهى هٙغ جىحه الٝاهىن اإلإشبي ، خُث هق ِلى ؤهه ، ٌعإ٥ 14منهم خال٥ ٘ترة الخإظِغ

بل ا٠دعابها الصخفُت ألاشخاؿ الزً ً ٜامىا بّمل باظم الؽش٠ت في وىس الخإظِغ ٜو

ما٥ ال ت جمذ بةظمها بال برا جدملذ  اإلاّىىٍت ، ِلى وحه الخمامً وبفٙت مىلٝت ، ًِ ألِا

ما٥  الجمُّت الّامت ألاولى الّادًت ؤو ٔير الّادًت للؽش٠ت ، ؤلالتزاماث الىاؼئت ًِ هزه ألِا

ل ٜاهىوي ، خُث حّخبر هزه ؤلالتزاماث ٠ما لى ٜامذ بها الؽش٠ت بّذ جإظِعها وجُُٝذها بؽ٣

 .15مىز البذاًت

ٌعخٙاد مما ظبٞ ، الذوس الهام واملحىسي الزي ًٝىم به اإلااظعىن لخإظِغ ؼش٠ت 

ً سؤظمالها ،  لهزا ًىق الٝاهىن  بمعاهمتهم ٔالبا ُ٘ه بالحفق الُّيُت .اإلاعاهمت وج٣ٍى
                                                           
10  Gérard Cornu, Vocabulaire juridique,  Association Henri CAPITANT , éditions Quadrige /Presses Universitaire de France , 

2000. 

     Paul DIDIER, Droit commercial, tome 2, L'entreprise en société, Les groupes de sociétés, 3éme édition, édition P.U.F, 

1999, p.33. 
11

 من مدونة التجارة. 706المادة   
12

ٌر أو المرالبة، بصفة من مدونة التجارة، تنص على أنه:" ٌترتب على على سموط األهلٌة التجارٌة منع اإلدارة أو التدبٌر أو التسٌ 712المادة   

 مباشرة أو غٌر مباشرة، لكل مماولة تجارٌة أو حرفٌة ولكل شركة تجارٌة ذات نشاط التصادي".
13

من مدونة التجارة التً جاء فٌها:" عندم تنطك المحكمة بسموط األهلٌة التجارٌة، تحدد مدة هذا اإلجراء التً ال ٌمكن أن تمل  719راجع المادة   

ٌمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لممررها. وٌنتهً سموط األهلٌة التجارٌة وعدم أهلٌة االنتخاب الناجمة عنه، بموة المانون فً عن خمس سنوات. و
 األجل المحدد، دون الحاجة إلى صدور حكم.

 تحدد مدة عدم أهلٌة ممارسة وظٌفة عمومٌة انتخابٌة ناجمة عن حكم بالتصفٌة المضائٌة فً فً خمس سنوات.
 طومس مهنع ًغلٌ وأ مهٌفعٌو .مهلومح لك ةكرشلا يرٌسم ىلإ وأ ةلوامملا سٌئر ىلإ موصخلا ءاضمنا ببسب ةرطسملا لفل مكح دٌعٌ 

 ."ةٌباختنا ةٌمومع ةفٌظو ةسرامم ةٌلهأ مدعو ةٌراجتلا ةٌلهألا

 .2016 ،ىلوألا ةعبطلا ،ناوخإ ًكٌلس ةعبطم   ،ةلوامملا تابوعص رطاسم ،جرعل نٌدلارون :عجار ،لٌصافتلا نم دٌزمل
ت الٝىشي  83ادة اإلا  14  . مً ٜاهىن الؽشس١اث الخجاٍس
 .  مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي 27اإلاادة   15
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اؿ اإلاعٝي ِنهم خٞ بداسة حعُيرؼش٠ت ؤو الزًً جمىْ ِنهم اإلإشبي ِلى ؤهه ، ال ًدٞ لألشخ

مت  مماسظت هزه اإلاهام و٠زا مً ظبٞ الح٢م ِليهم مىز ؤٜل مً خمغ ظىىاث ال سج٣ابهم حٍش

ت ؤو ؤلاخخالط   .  16ؤو خُاهت ألاماهت ؤو الىفب ؤن ٣ًىهىا ماظعين لؽش٠ت معاهمتالعٜش

ظهم للحامل ، خين ؤ٠ذ ِلى ى ألا خفىؿ ، ؤن الٝاهىن الٝىشي ؤلغوما ٌسجل بهزا ال

اإلاعاهمين   ، ورل٤ للخدٝٞ مً حيعُت 17ج٣ىن الؽش٠ت اإلااظعت في ٜىش بظمُت وحىب ؤن

والخإ٠ذ مً خفت اإلاىاوىين في سؤظما٥ الؽش١اث ل٣ي ال جىٙز ٘يها ِىاـش ؤحىبُت معخترة 

ب و٠زل٤ للٝماء مال٢ت ألظهم للحامل ال جدمل بظم ـاخبها . ت ودسء ِلى التهشب المٍش

ت ؤما الٝاهىن اإلإشبي ، ٘ٝذ اِخبر ١ل ظهم لم ًخم بوؽائه مادًا ،  .18مخاوش المُاُ والعٜش

.لزل٤ ٘األظهم ؤلاظمُت ج٣ىن ٔير مجعذة ٢ِغ ألاظهم للحامل ، ال ت 19ٌّخبربظمُا 

ذ او٢ّغ هزا الخُٕير ِلى ؼ٣لُت الخذاو٥ ، خُث ًخم اهخٝا٥  اخخٍٙذ بىابّها الىسقي .ٜو

ل العهم للحام ُاس بةحشاء جدٍى في ل بمجشد اإلاىاولت ، في خين ًيخٝل العهم ؤلاظمت بلى ألٔا

 .20السجل اإلاّذ لزل٤

لُه ًيبغي ّذ الحفق الىٝذًت والُّيُت مً ح م٣ىهاث سؤظما٥ ؼش٠ت اإلاعاهمت ، ِو

بِىاء مٝذمي هزه الحفق ِذدا مً ألاظهم حّاد٥ هزه اإلاعاهماث . وبرا ١اهذ الٝاِذة هي 

م للخذاو٥ ، ٘ةن الٝاهىن الٝىشي مىْ اإلااظعين في الخفٗش في ؤظهمهم بال بّذ ٜابلُت ألاظه

. ؤما الٝاهىن اإلإشبي ، ٘ٝذ ؤ٠ذ ِلى ؤهه ، ال جفبذ 21مشوس ظيخين ِلى جإظِغ الؽش٠ت نهاثُا

ألاظهم ظىاء ١اهذ هٝذًت ؤو ُِيُت ٜابلت للخذاو٥ بال بّذ جُُٝذ الؽش٠ت في السجل الخجاسي ؤو 

اد ة في سؤط اإلاا٥جدُٝٞ الٍض
. ؤما بخفىؿ ألاظهم الُّيُت ، ٘ٝذ ؤوحب الٝاهىن اإلإشبي ؤن 22

ًٍل العهم الُّنت بظمُا إلاذة ظيخين مىالُخين لخُُٝذ الؽش٠ت في السجل الخجاسي ؤو لخدُٝٞ 

ادة في سؤط اإلاا٥ الٍض
23. 

                                                           
16

المتعلك بشركات  17.95، المانون رلم  20.05من لانون شركة المساهمة المغربً ، غٌرت بالمادة األولى من المانون رلم  38المادة   

 . 2008ٌونٌو 16بتارٌخ  5639، جرٌدة رسمٌة عدد  20.05رلم  المساهمة ، وفك ما تم تعدٌله وتتمٌمه بالمانون
ت الٝىشي . 153اإلاادة   17  مً ٜاهىن الؽش١اث الخجاٍس
ت ،: مفىٙى ٠ما٥ وه   18 اث الجامُّت، ؤلاظ٢ىذٍس ت ،داس اإلاىبِى  . 304.، ؿ  2000الؽش١اث الخجاٍس
 ، الٙٝشة الثالثت مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي .245اإلاادة   19
، الٙٝشة الشابّت مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي :" ًجب ِلى ١ل ؼش٠ت ؤن جمع٤ بمٝشها ؤلاحخماعي سجال ٌعمى سجل  245اإلاادة   20

ْ ِلُه مً ٜى م ـٙداجه ٍو الث ل٣ل ٘ئت مً الُٝم اإلاىٝىلت ؤلاظمُت. وجٜش خها ؤلا٠خخاباث والخدٍى الث ًُٝذ به جشجِبا وبمشاِاة جاٍس وٗش  الخدٍى

املح٢مت. ًدٞ ل٣ل خامل ُٜمت بظمُت ـادسة ًِ الؽش٠ت ؤن ًدفل ِلى وسخت مؽهىد بمىابٝتها مً وٗش سثِغ مجلغ ؤلاداسة ؤو سثِغ 

 مجلغ ؤلاداسة الجماُِت . وفي خالت لُاُ السجل ، جمىذ لليسخ ٜىة ؤلازباث".
ت الٝىشي . : 165اإلاادة   21  الٙٝشة ألاولى مً ٜاهىن الؽش١اث الخجاٍس
 مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي . 247اإلاادة   22
 مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي . 248اإلاادة   23
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 ُذ ، باليعبت للٝاهىن الٝىشي والٝاهىن اإلإشبي ، ؤهه اجطحولّل الح٢مت مً هزا الٝ

ال ت سوُِذ في جإظِغ الؽش٠ت لِعذ ١اُ٘ت في خذ لهما ؤن ؤلاخخُاواث وؤلاحشاءاث الٝاهىهُت  

ً ، خٍش الٝاهىن  راتها . لزل٤ ومً ؤحل خماًت ؤلادخاس الّام ومىْ الخالِب بدٝٛى اإلاذخٍش

وس ظيخين ِلى الخإظِغ النهاجي للؽش٠ت . ؤما ؤظهم اإلااظعين بال بّذ مش  الٝىشي جذاو٥ 

ِلى ؤهه ال ًجىص جذاو٥ ألاظهم بال بّذ جُُٝذ الؽش٠ت في السجل اإلإشبي ، ٘إ٠ذ الٝاهىن 

ادة في سؤظمالها .  الخجاسي ؤو جدُٝٞ الٍض

مً خال٥ ماظبٞ ، ًخطح ؤن اإلااظعين هم ؤ٠ثر اإلاعاهمين اإلاّىُين بهزا الُٝذ ، ألهه 

ٔالبا ما ٣ًىهىن مً ت ، و الحفق الُّيُ لُت ، ؤن ٌّمذ مٝذمى٠ثيرا ما ًدذر في الحُاة الّم

اإلااظعين للؽش٠ت ، معخٕلين هٙىرهم وظلىاتهم في الجمُّت الخإظِعُت ، للحفى٥ ِلى 

مها زم ٌّمذون بلى بُّها في ألاظىاٛ اإلاالُت ، للحفى٥ ِلى ؤسباح  خفق مبالٖ في جٍٝى

ً الفٕاس، الألمش الزي ًلحٞ  . مماِٙت ِلى هدى ٔير مؽشوُ ورل٤ ِلى خعاب اإلاذخٍش

إصحاب ألاظهم الىٝذًت واإلاعاهمين الجذد الزًً اهخٝلذ بليهم ألاظهم الُّيُت . المشس ب

الظُما بّذ ؤن ٣ًىن مٝذمى الحفق الُّيُت ٜذ ٜىّىا ١ل ـلت لهم بالؽش٠ت ، جاس٠ُنها 

جىاحه مفيرها املجهى٥ ، بشؤظما٥ بظمت ٔير خُٝٝي . ورل٤ بعبب اإلابالٕت في جٝذًش 

 الحفق الُّيبت .

سؤي اإلاؽُش اإلإشبي سبي مفير مٝذمي اإلاعاهماث  ا لهزه الّملُاث ، لزل٤ ، جالُ٘

الُّيُت بمفير الؽش٠ت ، بالخىفُق ِلى بٝاء العهم الُّنت بظمُا إلاذة ظيخين مىالُخين 

ادة في سؤظمالها  ت 24لخُُٝذ الؽش٠ت بالسجل الخجاسي ؤو جدُٝٞ الٍض ت هٍى . ورل٤ إلاّ٘ش

حاهب لخٙادي جإظِغ ؼش١اث ـىسٍت ، وؤلابٝاء اإلاعاهمين وبفٙت خاـت اإلااظعين ؤو ألا 

ٗى  ُاس مً الٜى ِلى سابىت اإلاعاهمت بين اإلااظعين والؽش٠ت إلاذة صمىُت ١اُ٘ت ، لخم٢ين ألٔا

 ِلى خُٝٝت الىلْ اإلاالي للؽش٠ت وللخإ٠ُذ ِلى حذًت اإلاؽشوُ.

 ، مىْ الٝاهىن الٝىشي اإلااظعين مً بُْ ؤظهمهم بال بّذولىٙغ الٕاًاث العابٝت 

ومً ؤظباب هزا الحٍش ِذم جم٢ين اإلااظعين مشوس ظيخين ِلى الخإظِغ النهاجي للؽش٠ت . 

.  مً الخخلق مً ؤظهمهم والخشوج مً الؽش٠ت ، بر ًشج٢بىن بّن ألاخىاء ؤزىاء الخإظِغ

لى الؽش٠ت الخٝا ل٢ىه ؤحاص خال ٘ترة الحٍش ، سهً هزه ألاظهم ؤو هٝل  . 25ألامش الزي ظُازِش

                                                           
 . مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي 248اإلاادة   24
25

. ص  ، 2016شرح لانون الشركات التجارٌة المطري الجدٌد ، مطابع لطر الوطنٌة ، الطبعة األولى ،  :بسام حمد الطراونة  وباسم دمحم ملحم   

278 . 
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ً ؤو بلى الح٣ىمت ، ألن هزه اإلاّامالث ال جمش باإلثخمان مل٢ُتها بالب  ُْ بلى ؤخذ اإلااظعين ألاخٍش

 وال جىىىي ِلى مّامالث جذلِعُت. الخجاسي 

٠ما  ؤن ا٠دعاب شخق مّين ـٙت ماظغ ؼش٠ت ، ال ًخّاسك مْ جىبُٞ ألاخ٣ام 

ُت اإلاخّلٝت باإلسر ؤو اإلاٝخمُاث الٝاهىهُت الخاـت بدماًت الذاثىي ن في خالت ب٘الط الؽِش

اإلااظغ ؤو جىُٙزا لح٢م ٜماجي ًٝط ت بىٝل مل٢ُت ؤظهم ؤخذ اإلااظعين بلى مً ـذس 

 .26الحاالث العابٝتها في جذاولالٝاهىن الٝىشي  ل٣ل ما ظبٞ ، ؤحاص الح٢م لفالحه .

، هل جٝبل ؤظهم اإلااظعين  ٜبل مشوس مذة العيخين الخالُخين ًىشح ل٢ً هىاٟ حعائ٥ 

بل جُُٝذ الؽش٠ت في السجل الخجاسي ؤوجدُٝٞ ِلى جإظِغ الؽش  ٠ت  في الٝاهىن الٝىشي ، ٜو

ٞ خىالت الحٞ اإلاٝشسة في الٝاهىن اإلاذوي ادة في سؤظمالها في الٝاهىن اإلإشبي ، ؤلاهخٝا٥ بىٍش    ؟الٍض

ذ ؤزير هٙغ الىٝاػ في الٝاهىن اإلإشبي اإلالغى ، بلى ؤن  28،  خُث رهب بّن الٙٝه 27ٜو

ال جٝبل الخذاو٥ ٜبل اهٝماء ِامين ِلى جإظِغ الؽش٠ت ، بال ؤهه لِغ  ألاظهم وبن ١اهذ

ٝا ألخ٣ام الٙفل  ٞ الحىالت اإلاذهُت ٘و مً ٜاهىن  195هىال٤ ما ًمىْ مً اهخٝالها بىٍش

ؤلالتزاماث والّٝىد اإلإشبي ، ؤي ؤن جبلٖ الحىالت للمذًً جبلُٕا سظمُا ؤو بٝبىله ـ الؽش٠ت ـ بًاها 

خفي مدشس زابذ الخا ٍس
٣ًىن ظلُما لى ؤن  ؤن هزا الشؤي ، 30البّن آلاخش مً الٙٝهًشي . ل٢ً 29

اإلاىْ خماًت مفلحت الؽش٠ت ٘دعب ، بال ؤن الىاْٜ ٔير رل٤ . ٘اإلاىْ ١ان  اإلاؽُش ٜفذ مً

الُّيُت بُٝمت مشجّٙت ال جدىاظب مْ ال ظُما الحفق الهذٗ مىه جٙادي  جٝذًشاإلاعاهماث 

الؽش٠ت ، ِمذ اإلاعاهم ٘ىسا بُْ ألاظهم ال ت خفل ِليها في  ُٜمتها الحُُٝٝت . ٘ةرا ؤظعذ

. الظُما ؤن الحفق الُّيُت ٔالبا ما جٝذم  هزه الُٝمت مٝابل خفق ُِيُت ال جدىاظب مْ

ذ حعهُل هزه اإلاماسبت ٔير ألاخالُٜت و  حاسبت َععى ملمً اإلااظعين ، لزل٤ ٘اإلاؽُش ال ًٍش

بت الزي ًيخج ِنها . ٠ما ؤن العماح للماظعين ببُْ ؤظهمهم هى ظماح لهم  التهشب المٍش

 بذئوه ولم ًخمىه . مؽشوُبالخخلي ًِ 

                                                           
ت الٝىشي  165اإلاادة   26  . مً ٜاهىن الؽش١اث الخجاٍس
ُت باألظهم . 1922ؤٔعىغ  11ٜاهىن   27  اإلالغى اإلاخّلٞ بؽش٠ت اإلاعاهمت وؼش٠ت الخـى

28  Paul Decroux ;Les sociétés en Droit Marocain ;Edition La porte ; Rabat, 1977 , p.192 . 
، الزي ١ان مّمىال به في ٘ترة الحماًت الٙشوعُت والزي ١ان ًىبٞ ِلى  1913ؤٔعىغ  12إلإشبي الفادس في ٜاهىن ؤلالتزاماث والّٝىد ا  29

ب الٝماء  الٙشوعُين وألاحاهب . ل٢ً ؤـبذ ًىبٞ ِلى حمُْ مً ًىحذ ٘ٛى جشاب اإلامل٢ت اإلإشبُت ، وبٝا للمادة الثالثت مً ٜاهىن حٍّش

خ  ل 26ومٕشبخه وجىخُذه الفادس بخاٍس ذة الشظمُت ، ِذد :  1965 ؤبٍش خ  2727واإلايؽىس في الجٍش  . 208 .، ؿ 1965٘براًش  03، بخاٍس
ىن   30 خ الىبْ ٔير مز١ىسًٍ ،  مبادت الٝاهىن الخجاسي اإلإشبي ،  :هؽام ِ٘ش  . 324و 323  .، ؿ 2هامؾ : م٣ان وجاٍس
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ِلى ؤظاط ما ظبٞ ، ٘ةن مهلت العيخين في الٝاهىن الٝىشي وؼشه جُُٝذ الؽش٠ت في 

ادة في سؤظمالها باليعبت للٝاهىن اإلإشبي مً الىٍام الّام . وؤن  السجل الخجاسي ؤو جدُٝٞ الٍض

 ال ِلى هق ال ًجىص الخداًل ِلُه.ل٣ان ٘يها حّىُال وجداً الحىالت ، لى ٜبلذ

 أو الضمان  يارةث الثاوي : القيا املصعلق بأسهم صإل املبح

ىن ) ؤِماء مجلغ ؤلاداسة  ًٝفذ بإظهم ؤلاداسة ؤو الممان ، جل٤ ال ت ًٝذمها اإلاخف٘ش

ُير الؽش٠ت وخ ى ( لماها للمعاولُت اإلاترجبت ِليهم ، هدُجت ُٜامهم بإِما٥ جذبير ؤو حع

ما٥ ال ت ٜذ جفذس ًِ اخذهم بفٙتهم الصخفُت .  ألِا

ّاث  وه٢زا ًىحب الٝاهىن الٝىشي ، اإلاٝاسهت ، ؤن ٣ًىن  مثل الّذًذ مً الدؽَش

ىن مال٢ين لّذد مً ألاظهم ، ًدذده الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت ، وؤن جخفق حمُْ  اإلاخف٘ش

ماء اإلاؽتر٠ت  واإلاعاولُت الصخفُت ل٣ل ِمى ًِ ١ا٘ت هزه ألاظهم لخإمين معاولُت ألِا

 .31ألاخىاء ال ت ًشج٢بىنها ؤزىاء الُٝام بإِما٥ ؤلاداسة

وحعهُال لهزا الٕشك ، اظخلضم الٝاهىن الٝىشي ؤن ج٣ىن هزه ألاظهم ٔير ٜابلت 

ت ، مْ  خ بذء الّمٍى للخذاو٥ ، وؤن جىدُ في ؤخذ البىٟى اإلاّخمذة خال٥ ظخين ًىما مً جاٍس

ذم ٜابلُتها للخذاو٥ ؤو الشهً ؤها اظخمشاس بًذاِ هتهاء ِمىٍت اإلاخفٗش ، و الحجض بلى ٔاًت بِو

٠ما ج٣ىن هزه ألاظهم  .32واإلافادٜت ِلى ميزاهُت آخش ظىت مالُت ٜام ٘يها الّمى بإِماله

 بمىاظبت خ٢م ٜماجي نهاجي .بُّذة ًِ بحشاءاث الخىُٙز ، ال ظُما الحجض الخىُٙزي لها 

ُاس لذ الؽش٠ت . وهٍشا ألهمُت هزا الٝ ُذ ، ألهه ًدٝٞ ٘اثذجين ، ؤوالهما خماًت ألٔا

وزاهيهما خماًت اإلاعاهمين بّمهم اججاه البّن ، ٘ةهىا ظيخىٛش ؤهمُت ؤظهم الممان 

ما٥ ال ت  والح٢مت مً الُٝذ الىاسد ِليهما . زم مل٢ُت ؤظهم الممان والّذد اللضم لزل٤ وألِا

ذ ؤو الخفٗش وؤخيرا  جخفق هزه الاظهم لممانها ومذة الممان ذم ٜابلُتها للخٍٙى ِو

 بًذاِها والجضاءاث اإلاترجبت ِلى ِذم جٝذًمها .

 املطلب ألاول : أهميت أسهم الضمان والحكمت مً القيا املصعلق بها 

اء باإلابالٖ ال ت ٜذ  جخجلى ؤهمُت ؤظهم الممان في ١ىنها جمثل لماهت مالُت جامً ال٘ى

ين ـ ؤِما ت ًد٢م بها ِلى اإلاخف٘ش ء مجلغ ؤلاداسة ـ ِىذما جثبذ معاولُتهم ًِ ألاخىاء اإلاٝت٘ر

هم ؤزىاء الُٝام بةداسة الؽش٠ت .  مً و٘ش

                                                           
ت الٝىشي .97اإلاادة   31  ، الٙٝشة الثالثت ، مً ٜاهىن الؽش١اث الخجاٍس
ت الٝىشي . 97اإلاادة   32  ، الٙٝشة الثالثت مً ٜاهىن الؽش١اث الخجاٍس
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وبّباسة ؤؼمل ، ٘ةن ؤظهم ؤِماء مجلغ ؤلاداسة ، هي لمان لحعً بداسة الؽش٠ت 

ذم بظاءة اظخّما٥ ؤمىالها واثخمانها . لمان ٜفذ به ؤظاظا ، مً هاخُت ؤولى خماًت  ِو

اث ؤِماء مجلغ ؤلاداسة ال ت جلحٞ ؤلشاسا بمش٠ض الؽش٠ت اإلاالي وظمّتها اإلاعاهمين  مً جف٘ش

ن ِبر دِىي  هم بالخٍّى . ومً هاخُت ؤخشي ، خماًت الٕير مً داثنت الؽش٠ت في خالت سحِى

ها  ت ال ت ٜذ ًٝت٘ر ين هدُجت ألاخىاء الدعُيًر اإلاعاولُت اإلاذهُت ـ الصخفُت ـ ِلى اإلاخف٘ش

داسة . جىبُٝا إلاا ، وهي معاولُت جمامىُت حؽمل ١ل ؤِماء مجلغ ؤلا مجلغ بداسة الؽش٠ت 

ن  ظبٞ ، ٘الٝاهىن الٝىشي ًٝشس معاولُت سثِغ وؤِماء مجلغ ؤلاداسة بالخمامً ًِ حٍّى

الؽش٠ت واإلاعاهمين والٕير ًِ المشس الزي ًيؽإ ًِ ؤِما٥ الٕؾ ، ؤو بظاءة اظخّما٥ 

ً الخىإ الجعُم في العلىت ، ؤو مخالٙت ؤخ٣ام هزا الٝاهىن ،  ؤو الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت ِو

  .33ألاداء ، مْ الخإ٠ُذ ِلى بىالن ١ل ؼشه ًٝط ت بٕير رل٤

ٔير ؤن هزه ألاهمُت ال جبرص بال في الحالت ال ت ج٣ىن ٘يها ألالشاس ال ت جلحٞ بالؽش٠ت 

ن الز ي ٜذ ٠بيرة ، خُث ال جفلح المماهاث اإلاٝذمت ؤن ج٣ىن ِالحا ؼاُ٘ا لخٕىُت الخٍّى

ًد٢م به .الظُما ؤن معاولُت ؤِماء مجلغ ؤلاداسة ال جثاس بال ِىذ جذهىس ؤخىا٥ الؽش٠ت 

. ألامش الزي ج٣ىن مّه ؤظهم الممان ٜذ ٘ٝذث ُٜمتها مً 34وبفٙت خاـت ِىذ ب٘الظها 

 الىاخُت الّملُت.

ّاث حّمل ِلى بلٕاء الُٝذ اإلاخّلٞ بّذم جذاولها ، ٠ما ؤلٕذ  هزا ما حّل بّن الدؽَش

ُٙت ال ُمتها .  ابالىٍشلخٙاهتها ولّٚ لمانهممان ال ت ١اهذ لها ، ٌو واِخبرتها ٘ٝي ؼشوا ٜو

وه٢زا هق الٝاهىن اإلإشبي ِلى ؤهه ، ًجب ِلى ١ل مخفٗش ؤن  ال٠دعاب ـٙت مخفٗش .

٣ًىن مال٣ا لّذد مً ؤظهم الؽش٠ت ًدذده الىٍام ألاظاس ت ، خُث ال ًم٢ً ؤن ًٝل هزا 

وى اإلاٙشوك بمٝخط ى الىٍام ألاظاس ت املخى٥ للمعاهمين خٞ خمىس الّذد ًِ الحذ ألاد

 .35الجمُّت الّادًت

ٚ الؽش٠ت ًِ دْ٘ دًىنها وجخمْ إلاعىشة مّالجت ـّىباث اإلاٝاولت  ل٢ً ِىذما جخٜى

ً ظىاء ،  ت الٝماثُت في خٝها ، ًمىْ اإلاؽُش اإلإشبي اإلاعيًر فذس خ٢م ٘خذ معىشة الدعٍى ٍو

                                                           
ت الٝىشي . 113اإلاادة   33  مً ٜاهىن الؽش١اث الخجاٍس
زي برا ١ان الٝاهىن الخجاسي الٝىشي ًإخز بىٍام ؤلا٘الط ، ٘ةن الٝاهىن اإلإشبي ؤلغى هٍام ؤلا٘الط واظدبذله بىٍام ـّىباث اإلاٝاولت . ال  34

اًت الخاسحُت ًميز بين اإلا اًت الذاخلُت ومعىشة الٜى ت ًِ دْ٘ دًىنها ، خُث هىاٟ معىشة الٜى ٚ  اإلاٝاولت الخجاٍس شخلت العابٝت ًِ جٜى

ت ؤ ت الٝماثُت اإلاخمثلت في مخىي ؤلاظخمشاٍس ٚ ًِ الذْ٘ . خُث ًخم الخمُيز بين الدعٍى ت الىدًت . وبين اإلاشخلت الال خٝت للخٜى و والدعٍى

ذ برا  ذ مخىي الخٍٙى ٙت بؽ٣ل ال سحّت ُ٘ه ، ًخم اللجىء بلى معىشة الخفُٙت الٝماثُت . إلاٍض شث ؼشوه رل٤ . وبرا ١اهذ اإلاٝاولت مخٜى ج٘ى

 وما بّذها. 16 .،ؿ  2011مً الخٙاـُل ، ساحْ : هىسالذًً لّشج ، ٜاهىن ـّىباث اإلاٝاولت ، مىبّت ظل٣ُي بخىان ، 
م  3و 2، خُث وسخذ الٙٝشجان مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشب  44اإلاادة   35 الفادس بدىُٙزه جاٌهير  05ـ20باإلاادة الشابّت مً الٝاهىن ٜس

م  ٚ ٜس خ  18ـ08ـ1الؽٍش ذة سظمُت ِذد  2008ماي 23بخاٍس خ  5639. حٍش  . 2008ًىهُى  16بخاٍس
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ذ ألاظهم ؤو ؼهاداث ؤلاظدثماس ؤو  ١اهىا ٜاهىهُين ؤو ّ٘لُين ، مإحىسًٍ ؤم ال ، مً جٍٙى

ٝا  هم في الؽش٠ت مىلُى ٘خذ اإلاعىشة ، بال ٘و ذ ال ت جمثل خٜٝى ؼهاداث الحٞ في الخفٍى

 .36ت للؽشوه ال ت جدذدها املح٢م

عهش العىذ٤ً ِلى بًذاُ مخخل ظم خاملها ٚ هزه ألاظهم في خعاب خاؿ مجمذ بةَو

ىظُي اإلاالي . وال ًم٢ً الُٝام بإي ِملُت في هزا الحعاب بال بترخُق وجمع٢ه الؽش٠ت ؤو ال

ت  مً الٝاض ت اإلاىخذب . ذ بٝىة الٝاهىن ِىذ ٜٙل اإلاعىشة بالدعٍى وجيخهت ٘ترة اإلاىْ مً الخٍٙى

ً مً اإلاؽاس٠ت في الجمُّاث ؤوالخفُٙت الٝماثُت.  وال جمىْ هزه ؤلاحشاءاث الخدٍُٙت اإلاعيًر

 . 37هم العىذ٤ً ؼهادة اإلاؽاس٠ت ٘يهاالّامت ، خُث ًمىذ ل

خ ـذوس ٘خذ اإلاعىشة ،  ذ ًشجب ؤزشه بؽ٣ل جلٝاجي مىز جاٍس وسٔم ؤن ُٜذ مىْ الخٍٙى

ا لهزا اإلاىْ هى البىالن  ذ جم خٜش ، ٘ةهه ًم٢ً للعىذ٤ً ؤًما ؤن ٌؽير في وؤن مأ٥ ١ل جٍٙى

ً ذ ظىذاث اإلاعيًر  .38سجالث الؽش٠ت ، بلى ِذم ٜابلُت جٍٙى

ت ، خُىما ًٍهش مً خال٥ ظير اإلاعىشة في  مً حهت ؤخشي  ، ًم٢ً للمد٢مت الخجاٍس

ى٥ ، بعبب خىة في الدعُير ظاهم في هزا الىٝق ،  ت هٝق في باب ألـا مىاحهت ؼش٠ت ججاٍس

ً ؤو للبّن منهم  .39ؤن جٝشس جدمُله ، ١لُا ؤو حضثُا جمامىُا ؤم ال ، ل٣ل اإلاعيًر

ذ ِمل الٝماء اإلإشبي ِلى جدذًذ  ى٥ ، بإهه ب اإلاٝفىدٜو الىٝق الحاـل في باب ألـا

بىلها ، وبين  خ ٘خذ اإلاعىشة وال ت جم جدُٝٝها ٜو الٙٛش بين خفىم اإلاٝاولت العابٝت لخاٍس

                                                           
م  650اإلاادة   36 ٚ ٜس خ ٘اجذ ؤٔعىغ  1.96.83مً مذوهت الخجاسة اإلإشبُت ، ٌهير ؼٍش م ،  1996بخاٍس اإلاخّلٞ  15.95بدىُٙز الٝاهىن ٜس

ذة سظمُت ِذد  خ  4418بمذوهت الخجاسة . حٍش  .2187 .، ؿ 1996بخاٍس
 الٙٝشة الثاهُت . -مً مذوهت الخجاسة اإلإشبُت  650اإلاادة  37

ت الٝماثُت ، خُث جىق اإلاادة - ين املح٢مت في خ٢م مً مذوهت الخجاسة :" حّ 637ٌّذ الٝاض ت اإلاىخذب والعىذ٤ً مً ؤحهضة معىشة الدعٍى

 ٘خذ اإلاعىشة الٝاض ت اإلاىخذب والعىذ٤ً . ًمىْ بظىاد مهمت الٝاض ت اإلاىخذب ؤو العىذ٤ً بلى ؤٜاسب سثِغ اإلاٝاولت ؤو معيريها خ ى الذسحت

 .الشابّت بةدخا٥ الٕاًت."

لى  638ـ جىق اإلاادة  ْ للمعىشة ِو  خمابت اإلافالح اإلاخىاحذة."مً مذوهت الخجاسة :" ٌعهش الٝاض ت اإلاىخذب ِلى العير العَش

خ ـذوس خ٢م اإلاعىشة  640ـ جىق اإلاادة  ت والخفُٙت الٝماثُت ابخذاء مً جاٍس مً مذوهت الخجاسة :" ٣ًلٚ العىذ٤ً بدعُير ِملُاث الدعٍى

 خ ى ٜٙلها.

ذ .  ت ؤو الخٍٙى  ٌعهش العىذ٤ً ِلى جىُٙز مخىي ؤلاظخمشاٍس

 اض ت اإلاىخذب .ًٝىم العىذ٤ً بخدُٝٞ الذًىن جدذ مشاٜبت الٝ 

 ًخّين ِلى العىذ٤ً بمىاظبت الُٝام بمإمىسٍخه ؤن ًدترم ؤلالتزاماث الٝاهىهُت والخّاٜذًت اإلاٙشولت ِلى سثِغ اإلاٝاولت ." 
 . 199.، ؿ  2012معاوش مّالجت ـّىباث اإلاٝاولت ،داس العالم للىباِت واليؽش والخىصَْ ، الشباه ،  :ِال٥ ٘الي   38
 هت الخجاسة اإلإشبُت .مً مذو  704اإلاادة   39

Voir : Bernard  Soinne, La responsabilité des dirigeants d'une personne morale en cas de redressement ou de liquidation 

judiciaire: une évolution jurisprudentielle préoccupante . PA du 2 aout 1995, n° 92,p: 11 . 
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ى٥ في  ت ؤو خفُلت بُْ ألـا ؤـىلها ال ت هي ُٜمت ممخل٣اتها في خالت اِخماد مخىي الدعٍى

 .40خالت الخفُٙت الٝماثُت

تراٗ بفّىبت جدذًذ مٙل٢ً  هىم الخىإ في الدعُير، ال ظُما ِىذما ٣ًىن ًجب ؤلِا

ُّت والخىٍُمُت اإلاىبٝت ِلى ؼش٠ت اإلاعاهمت ؤو هٍامها  ٔير مخّلٞ بمخالٙت ألاخ٣ام الدؽَش

لزل٤ ، ٌّذ في هٍش بّن الٙٝه خىإ في الدعُير، ١ل جفٗش مخالٚ إلافالح  ألاظاس ت .

 .41ؤو ّ٘لي الؽش٠ت ولى ١ان ـادسا ًِ مجشد بهما٥ ؤو تهىس مً معير ٜاهىوي

ججذس ؤلاؼاسة ، بلى ؤن اإلابالٖ الىاججت ًِ جدمُل اإلاعير الىٝق ال٢لي ؤو الجضجي 

تها  ى٥ جذخل في الزمت اإلاالُت للؽش٠ت . خُث جخفق في خالت اظخمشاٍس الحاـل في باب ألـا

ذ الؽش٠ت ؤو جفُٙتها جىصُ هزه اإلابالٖ بالخىاظب  ىذ جٍٙى ت ، ِو لخىُٙز مخىي ؤلاظخمشاٍس

 .42ن الذاثىينُ٘ما بي

ً ، ًجب ِلى املح٢مت ؤن جٙخذ  وفي خالت ِذم ؤداء هزه اإلابالٖ مً وٗش اإلاعيًر

ت الٝماثُت ؤو الخفُٙت الٝماثُت في مىاحهتهم ، خعب ولُّت اإلاٝاولت . ٘ةرا  معىشة الدعٍى

ٙت بؽ٣ل ال سحّت ُ٘ه ١اهذ ٙت  لِعذ مخٜى ت الٝماثُت . ؤما برا ١اهذ مخٜى ، جٝط ت بالدعٍى

 .43دًىنها بؽ٣ل ال سحّت ُ٘ه ، ٜمذ بالخفُٙت الٝماثُتًِ دْ٘ 

 املطلب الثاوي : ملكيت أسهم الضمان والعاي الالسم لذلك  

ؤن ٣ًىن ؤِماء مجلغ ؤلاداسة ٌؽتره ١ل مً الٝاهىن الٝىشي والٝاهىن اإلإشبي ، 

 مال٢ين لّذد مً ألاظهم . لزل٤ ٌعدبّذ بم٣اهُت جٝذًم ؤِماء مجلغ ؤلاداسة ؤظهما ٔير

بت ، ؤو لهم ِليها ٘ٝي خٞ اهخٙاُ . بر ًيبغي ؤن ٣ًىن ؤِماء مجلغ  مال٢ين لها بال مل٢ُت ٜس

 ؤلاداسة مال٢ين خُُٝٝين لهزه ألاظهم .

ثىس الد ين وال ت ٍو عائ٥ خى٥ ِذد ألاظهم ال ت ًخىحب امخال٠ها مً وٗش اإلاخف٘ش

 . جخفق لممان معاولُتهم ، الظُما في الٝاهىن الٝىشي 

                                                           
م  خ٢م ـادس ًِ املح٢مت  40 ت بالذاس البُماء في اإلالٚ ٜس خ  2009/34/1014الخجاٍس  ٔير ميؽىس. ، 23/02/2010بخاٍس
س ت الّلمت اإلاؽِش ت   41 ن لجبر المشس الحاـل له  :دمحم ؤلادَس هل ًدٞ للمعاهم مٝالاة الؽش٠ت ال ت ٌّخبر معاهما ٘يها للحفى٥ ِلى حٍّى

 . 17.، ؿ 2001هىهبر، دحىبر  91؟ مجلت املحا٠م اإلإشبُت ، ِذد : 

 René Roblot, Traité de droit commercial. LGDJ, tome 2, 15e,eme edition 1996,p. 1300.                                                            

Jean Calvo, L'action en comblement de passif et la notion de faute de gestion .PA n° 63 du 27 mai 1998, p.17.               
 ، الٙٝشة ألاخيرة منها. 704اإلاادة   42
 مً مذوهت الخجاسة اإلإشبُت . 568اإلاادة   43
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الٝاهىن الٝىشي ، ؤهه ؤخا٥ رل٤ ِلى الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت . ؤما ى ِلما ًالخَ 

، بال ؤهه هق 44الٝاهىن اإلإشبي ، وبن ١ان ٠زل٤ ٜذ ؤخا٥ رل٤ ِلى الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت

ِلى الحذ ألادوى لهزه ألاظهم ، بدُث ال ًم٢ً ؤن ًٝل هزا الّذد ًِ الحذ اإلاٙشوك بمٝخط ى 

 .45خٞ خمىس الجمُّت الّامت الّادًتهمين الىٍام ألاظاس ت املخى٥ للمعا

لّذد  ل٢ً ما الح٢م في الحالت ال ت لم ًمْ ٘يها هٍام الؽش٠ت ألاظاس ت خذا ؤدوى

ت مجلغ ؤلاداسة ؟  ألاظهم الالصمت لّمٍى

لُه  لم ًخّشك ١ل مً الٝاهىن الٝىشي والٝاهىن اإلإشبي بلى خ٢م هزه اإلاعإلت ، ِو

خفٗش ـ ِمى مجلغ ؤلاداسة ـ مال٣ا لعهم واخذ ، لماهه ًم٢ً الٝى٥، ؤهه ٢ًٙي ؤن ٣ًىن اإلا

ت مجلغ ؤلاداسة في الٝاهىن اإلإشبي .  ألاوخذ لدعُيره في الٝاهىن الٝىشي ووظُلت لّمٍى

ين ًىم حُِّىه ٔير مال٤ للّذد اإلاٙشوك مً بٝي ؤن وؽير، ؤهه  برا ١ان ؤخذ اإلاخف٘ش

ِذ معخُٝال في الٝاهىن اإلإشبي ، ما لم ًٝم ألاظهم ؤو برا لم ٌّذ مال٣ا له خال٥ مذة اهخذابه ، 

ؤما في الٝاهىن الٝىشي ، برا بؽشاء ؤظهم حذًذة . 46بدعىٍت ولُّخه داخل ؤحل زالزت ؤؼهش

خه مْ ِذم . 47لم ًٝذم ِمى مجلغ ؤلاداسة ؤظهم الممان ِلى الىحه اإلاىلىب ، بىلذ ِمٍى

ت ولُّخه في ؤحل مّين    .جىفُفه ِلى بم٣اهُت حعٍى

ؼاسة ٠زل٤ ، بلى بم٣اهُت حّشك ١ل ِمى مجلغ بداسة جخلٚ ًِ جٝذًم ججذس ؤلا 

خه  وبٝا للىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت في مذة ظخين ًىما مً ألاظهم ال ت جخفق لممان ِمٍى

خ ببالٔه ٜشاس الخُّين ا٥ ، مْ ِذم ؤلاخال٥ بإي ِٝىبت   جاٍس ذ ًِ خمعماثت ٍس بلى ٔشامت ال جٍض

 . ؤؼذ ًىق ِليها ٜاهىن آخش

 طلب الثالث : ألاعمال التي جزدا أسهم أعضاء مجلس صإليارة لضمانها امل 

ًىق الٝاهىن الٝىشي ِلى ؤظهم الممان جخفق ب٣املها لممان خٝٛى الؽش٠ت 

،  لممان ما  48واإلاعاهمين والذاثىين والٕير ًِ اإلاعاولُت ال ت جْٝ ِلى ؤِماء مجلغ ؤلاداسة

، وهزا بمىاظبت ؤِما٥ الدعُيرلغ ؤلاداسة حمُْ ؤِماء مجٜذ ًفذس مً ؤخىاء في مىاحهت 

ًُٙذ ؤن هىاٟ جمامىا مدذدا في ؤظهم الممان . في هزا ؤلاواس ، هق الٝاهىن الٝىشي ِلى ؤن 

                                                           
 .  مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي 44اإلاادة   44
ظهم خ ى ًخى٥ خٞ مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي ، ِلى ؤهه :" ًم٢ً ؤن ًٙشك الىٍام ألاظاس ت ِذدا ؤدوى مً ألا  127جىق اإلاادة   45

شون ِلى ِذد ألاظهم  اإلاؽاس٠ت في الجمُّاث الّامت الّادًت ، ِلى ؤال ًخجاوص هزا الّذد ِؽشة ؤظهم . ًم٢ً للمعاهمين الزًً ال ال ًخ٘ى

 اإلاىلىب  ؤن ًىممىا بلى بّمهم خ ى ًبلٕىا الحذ ألادوى اإلاىفىؿ ِلُه في الىٍام ألاظاس ت وؤن ًمثلهم ؤخذهم ."
 مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي . 45اإلاادة   46
ت. 97اإلاادة   47  ، الٙٝشة الثالثت ، مً الٝاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس
ت الٝىشي. 97اإلاادة   48  ، الٙٝشة الثالثت مً ٜاهىن الؽش١اث الخجاٍس
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ن الؽش٠ت واإلاعاهمين والٕير ًِ  سثِغ وؤِماء مجلغ ؤلاداسة معاولين بالخمامً ًِ حٍّى

ت ، ؤو مخالٙت هزا ؤخ٣ام هزا المشس الزي ًيؽإ ًِ ؤِما٥ الٕؾ ، ؤو بظاءة اظخّما٥ العلى

ً الخىإ الجعُم في ألاداء . وحّذ اإلاعاولُت  الٝاهىن ، ؤو الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت ، ِو

ماء مجلغ ؤلاداسة مً الىٍام الّام ، بر ٌّذ ١ل ؼشه في الٝاهىن الٝىشي   الخمامىُت أِل

ين ، ؤهه ومً الىخاثج ؤلاًجابُت للمعاولُت الخمامىُت ل ل٤ باوال .ًٝط ت بخالٗ ر لمخف٘ش

ًم٢ً ألي ِمى مً ؤِماء املجلغ الشحُى ِلى الّمى اإلادعبب في ألاخىاء اإلاىحبت لهزه 

باإللا٘ت بلى اهخٝاء ؤ٘مل اإلاعاولُت ، ألن مً ؼإن رل٤ ؤن ًدذر مشاٜبت مخبادلت بُنهم ، 

ماء   . الؽيئ الزي ظُّىد بالٙاثذة ِلى حعُير الؽش٠ت .ألِا

ما ظبٞ ، بل ميز بين الٝشاساث ال ت جخخز باإلحماُ وجل٤ ولم ٢ًخٚ الٝاهىن الٝىشي ب

لبُت . ٘باليعبت للٝشاساث ألاولى ،  ٘اإلاعاولُت جْٝ ِلى حمُْ ؤِماء مجلغ ال ت جخخز باأٔل

لبُت ، ٘اإلاّترلىن ال  ؤلاداسة م ى ـذسث هزه الٝشاساث بةحماِهم . ؤما الٝشاساث الفادسة باأٔل

ؤما باليعبت لألِماء الٕاثبين ،  ٠خابت في مدمش ؤلاحخماُ . ٌعإلىن ِنها منى ؤزبخىا اِترالهم

بال برا ؤزبخىا ِذم ِلمهم بالٝشاس ؤو ِذم جم٢نهم ٘ال ٌّذ الُٕاب ظببا لإلِٙاء مً اإلاعاولُت 

 .49مً الخّشك ِلُه بّذ ِلمهم به

ؤما بخفىؿ دِىي اإلاعاولُت اإلاذهُت ، ٘ٝذ هق الٝاهىن الٝىشي ِلى دِىي الؽش٠ت 

، وهي معاولُت ىي حماُِت  جماسظها الؽش٠ت لذ ؤِماء مجلغ ؤِماء ؤلاداسة ، وهي دِ

ٜاهىهُت  ٜىامها ؤلاخال٥ بالتزام ٜاهىوي مممىهه بداسة وحعُير ؼاون الؽش٠ت بما ًدٝٞ ٔشلها 

ٌعخمذ وحىده مً الٝاهىن   اِمٍى احهاص ؤـبذ  الدعُير حهاصِلى اِخباس ؤن ؤلاحخماعي . 

عيرون مذهُا في خا٥ اسج٣ابهم ألخىاء في خُث ٌعإ٥ اإلااإلاعاهمين .  مباؼشة ، ولِغ مً بسادة

وه٢زا ًالخَ ؤن الٝاهىن  .50تالدعُير ؤو مخالٙتهم للىٍام ألاظاس ت  ؤو ِىذ ب٘الط الؽش٠

ٚ الٝاهىن اإلإشبيهىاٛ الٝىشي ٜذ وظْ مً  ً وهىهٙغ مٜى  . 51معاولُت اإلاعيًر

ِلى ؤِماء ةٜامت دِىي الؽش٠ت ت بفي هزا ؤلاواس، ظمذ الٝاهىن الٝىشي للؽش٠

مجلغ ؤلاداسة بعبب ألاخىاء ال ت جيؽإ ِنها ؤلشاس ملجمُى اإلاعاهمين ، وجخٝادم بمشوس خمغ 

                                                           
ت الٝىشي . 114اإلاادة   49  مً الٝاهىن الؽش١اث الخجاٍس

50  Y .GUYON : La responsabilité des dirigeants de société, juris-classeur, responsabilité civil, Fasc. 362.1.1974 
ىن واإلاذًش الّام وبن اٜخط ى الحا٥ اإلاذًش الّام اإلاىخذب او ؤِماء مجلغ  مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت 352جىق اإلاادة   51 :" ٣ًىن اإلاخف٘ش

ُّت والخىٍُمُت اإلاىبٝت ؤلاداسة الجماُِت معاولين ٘شادي وحماِاث خعب الحالت ججاه ا ُاس ظىاء ًِ مخالٙت ألاخ٣ام الدؽَش لؽش٠ت ؤو ألٔا

 ِلى ؼش١اث اإلاعاهمت ؤو ًِ خشوٜاث الىٍام ألاظاس ت ؤو ًِ ألاخىاء ال ت ًشج٢بىنها في الدعُير."

اث راث الىْٙ ؤلاٜخفادي ، ذ مً الخٙاـُل  ساحْ : ؤخمذ ؼ٢شي العباعي ، الىظُي في الؽش١اث واملجمِى الجضء الخامغ ، الىبّت  ـ إلاٍض

 . 157 .، ؿ  2005ألاولى ، مىبّت اإلاّاٗس الجذًذة ، 
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ّها مْ حُّين ممثل ٜاهىوي  خ اسج٣اب الخىة . خُث جٝشس الجمُّت الّامت ٘س ظىىاث مً جاٍس

ْ الذِىي بخ٣لُٚ ، ًم٢ً للمفٙللؽش٠ت إلاباؼشتها ، وبرا ١اهذ الؽش٠ت في وىس الخفُٙت  ي ٘س

   . 52مً الجمُّت الّامت

وبالىٍش بلى ١ىن دِىي الؽش٠ت تهذٗ ؤظاظا بلى خماًت الزمت اإلاالُت للؽش٠ت وبِادة 

ُّت في الٝاهىن 53وبـالح ألالشاس ال ت لحٝتها ٢ُل ؤـىلها حؽ ، ٘ةنها جخمخْ بدفاهت حؽَش

بةبشاء رمت مجلغ ؤلاداسة ،  الٝىشي في مىاحهت ؤي ٜشاس ٜذ ًفذس مً الجمُّت الّامت ًٝط ت

لخل٤ اإلاعاولُت جمذ اإلافادٜت ِلُه لزل٤ برا ١ان الّٙل اإلاىحب  بعبب ؤخىائهم في الدعُير.

خ  مً الجمُّت الّامت ، ٘ةن دِىي اإلاعاولُت اإلاذهُت جخٝادم بمشوس خمغ ظىىاث مً جاٍس

ش مً مجلغ اوّٝاد الجمْ الّام . ؤلاداسة ؤو مشاٜب  بال برا ١ان الّٙل ٜذ ِشك ِليها بخٍٝش

خ ـذوس ٜشاس الجمُّت الّامت  54الحعاباث ، ٘ةنها حعٝي بمط ت زالر ظىىاث مً جاٍس

ش مجلغ ؤلاداسة مت ، ٘ا . باإلافادٜت ِلى جٍٝش لذِىي اإلاذهُت ال وبرا ١ان الّٙل ٌؽ٣ل حٍش

 .55بال بعٝىه الذِىي الّمىمُتحعٝي  

حماِاث ، بٜامت دِىي الؽش٠ت  ٘شادي ؤو ،للٝاهىن اإلإشبي ، ًدٞ للمعاهمينباليعبت 

ين بهذٗ حبر ١ل ألالشاس ال ت لحٝذ بزمتها اإلاالُت . ألحل رل٤ ،  في اإلاعاولُت لذ اإلاخف٘ش

ًجىص للمعاهمين وإلافلحتهم اإلاؽتر٠ت ، ؤن ٣ًلٙىا ِلى هٙٝتهم الخاـت واخذا ؤو بّما منهم 

حاب اإلاعاهم بمدن . وال ًازش اوسلذِم هزه الذِىي ظىاء مً خُث اإلاىالبت ؤو الذ٘اُ 

ّ٘ها ِلى ٝبى٥ الذِىي مً املح٢مت ، ًخّين س ولبسادجه ؤو لٙٝذان الفٙت ِلى ظير الذِىي . 

ذ ؤجُذ للٝماء الخجاسي  .56اإلامثل الٝاهىوي للؽش٠ت جىبُٞ مبادت دِىي الؽش٠ت ،  اإلإشبي  ٜو

 خُث ؤ٠ذ ِلى ؤن اإلافلحت الٍاهشة ال ت ًٝىم ِليها مىلُى هزه الذِىي هي مفلحت

، وجخمثل في الحٙاً ِلى سؤظما٥ الؽش٠ت الزي ٌؽ٣ل لشسا ِاما لها  .الصخق اإلاّىىي راجه 

خُث ؤن ُٜام اإلاخفٗش اإلاذعى ِلُه بّذم بًذاُ ألاظهم في ؤخذ البىٟى وهٝلها خاسج مٝشها ، 

ٌؽ٣ل اظخّما٥ ؤمىا٥ الؽش٠ت في ٔير ما هى مدذد في هٍامها ألاظاس ت . لزل٤ ٘هى لشس ِام 

 353الؽش٠ت ٣٠ل ، ٘األمش ًخق دِىي الؽش٠ت . وجىبُٝا للٙٝشة ألاخيرة مً اإلاادة  واْٜ ِلى

ن جبذ في هذه الذِىي بال جم بدخا٥ ٘ةن املح٢مت ال ًم٢نها ؤمً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت ، 

                                                           
ت . 115اإلاادة   52  مً الٝاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس
نت   53 لبُت في ؼش٠ت اإلاعاهمت ، ؤوشوخت لىُل  الذ٠خىساه الذولت في الحٝٛى ، ؤ٠ذا٥ ، الشباه ،  :ِبذ الىهاب اإلاٍش ،  1997/1996ظلىت ألٔا

 وما بّذها . 483 .ؿ
54

 من المانون المطري للشركات التجارٌة . 338المادة   
ت .  338و   117 جان اإلااد  55  مً الٝاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس
 مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي ، الٙٝشة ألاولى والثاهُت. 353اإلاادة   56
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ؤخشي ، ال ًترجب ًِ ٜشاساث مً حهت  .57الؽش٠ت في الذِىي في شخق ممثلها الٝاهىوي

 .58اإلاعاولُت لذ ؤحهضة ؤلاداسة ت الّامت ظٝىه دِىي الجمُّ

ظىاء جم وحّذ دِىي الؽش٠ت مً الىٍام الّام في ١ل مً الٝاهىن الٝىشي واإلإشبي ، 

ن المشس الصخص ت . ّها بؽ٣ل حماعي ؤو ٘شدي للمىالبت بخٍّى خُث ًٙشك اإلاؽُش  ٘س

ْ الذِىي. لزل٤ ، ٌّذ باوال ١ل ؼشه  الٝىشي ِلى اإلاعاهم ٘ٝي بخىاس الؽش٠ت بّضمه ٘س

واسد في الىٍام ألاظاس ت ًٝط ت بٕير رل٤
. وبرا ١ان الٝاهىن الٝىشي سجب بىالن هزه 59

ت ؤلاوّذام . خُث اِخبر ١إن لم ٢ًً ، ١ل ؼشه  الؽشوه ، ٘ةن الٝاهىن اإلإشبي ؤخز بىٍٍش

٣ًىن واسدا في الىٍام ألاظاس ت ٌّلٞ مماسظت دِىي الؽش٠ت ِلى ؤلابذاء اإلاعبٞ لشؤي الجمُّت 

 .60ًِ هزه الذِىي  جشخُق مً هزه ألاخيرة ؤو ًخممً جىاصال معبٝا الّامت ؤو ِلى

وجخٝادم هزه الذِىي في الٝاهىن اإلإشبي ، ظىاء ٜذمذ مً الؽش٠ت ؤو ألا٘شاد بمشوس 

ْ ٠خماهه ،خمغ ظىىاث  خ الّمل املحذر للمشس، وبن ٜو خ ٠ؽٙه .  ابخذاء مً جاٍس مً جاٍس

ُما ًخق الّ خ ؤلاًذاُ  ر٠ُبُت ، ٌعشي ىاـش اإلاذسحت في الٝىاثم الت٘و الخٝادم ابخذاء مً جاٍس

تب٢خابت المبي  ٚ . ٔير ؤهه 61لذي املح٢مت الخجاٍس مت ، ٘ال جخٝادم برا ـو هزا الّمل بجٍش

ً ظىتاإلاعاولُت اإلاذهُت   دِىي        .62بال بمشوس ِؽٍش

وفي ٜاهىن الؽش١اث الٙشوس ت ، جخٝادم دِىي اإلاعاولُت اإلاذهُت الٙشدًت والجماُِت 

خ الّٙل املحذر للمشس ، ذ ؤِمال وهى ما ء مجلغ ؤلاداسة ، بمشوس زالر ظىىاث مً جاٍس

                                                           
م   57 ت بٙاط ٜس خ الفادس بخا 1244ٜشاس مد٢مت ؤلاظخئىاٗ الخجاٍس ْ  adala.justice.gov.ma.  696ـ05، ملٚ ِذد  2005ـ10ـ13ٍس ) اإلاٜى

خ الخفٙذ :  اث للممل٢ت اإلإشبُت ( . جاٍس ُذ : الخاظّت والشبْ لُال . 2016ماسط  8الشظمت لىصاسة الّذ٥ والحٍش  ، الخٜى
م  354اإلاادة   58 م ، الفادس بدىُٙزه الٍهير  20ـ05، الٙٝشة الثاهُت ، ِذلذ بالٝاهىن ٜس خ  1.08.18ٜس ذة سظمُت ، 2008ماي  23بخاٍس ، حٍش

خ  5639ِذد   .2008ماي  16بخاٍس
ت. 116اإلاادة   59  مً الٝاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس
م ألا ، الٙٝشة 354اإلاادة   60 م  20ـ05ولى ، ِذلذ بالٝاهىن ٜس خ  18.08.1، الفادس بدىُٙزه الٍهير ٜس ذة سظمُت ، ِذد  2008ماي  23بخاٍس ، حٍش

خ  5639  . 2008ماي  16بخاٍس

ت . 338اإلاادة    ، الٙٝشة ألاخيرة مً الٝاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس

 
ش مشاٜب ؤو  158جىق اإلاادة   61 ٝين بيسخت مً جٍٝش ً مً الٝىاثم التر٠ُبُت م٘ش مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت ِلى ؤهه :" ًجب بًذاُ هٍيًر

خ مفادٜت الجمُّت الّامت لذيها . وفي خالت ِذم الُٝام بزل٤ ، ًجىص  مشاٜبت الحعاباث ب٢خابت لبي املح٢مت داخل ؤحل زالزين ًىما مً جاٍس

ل٣ل ري مفلحت ؤن ًىلب مً سثِغ املح٢مت بفٙخه ٜاض ت اإلاعخعجالث بـذاس ؤمش للؽش٠ت ، جدذ واثلت ٔشامت تهذًذًت ، إلهجاص ؤلاًذاُ 

 اإلاز١ىس."
 ي .مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشب 355اإلاادة   62
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ت بمد٢مت الىٝن الٙشوعُت. ت الخجاٍس ْ ٠خماهه مً ًىم ال٢ؽٚ ِىه . 63 ؤ٠ذجه الٕ٘ش وبن ٜو

مت     .64دم بال بمط ت ِؽشظىىاثا، ٘ال جخٝ ٔير ؤهه برا هزا الّٙل بالجٍش

 م عضويت صإليارة للصفويت أو الصازفاملطلب الزابع : عام تقابليت أسه

ت  ذ ؤو الخفٗش في هزه ألاظهم ، وىا٥ مذة ِمٍى ًدٍش الٝاهىن الٝىشي الخٍٙى

ؤِماء مجلغ بداسة الؽش٠ت . ورل٤ لماها إلاعاولُتهم ال ت ٜذ ًخّشلىن لها بمىاظبت ُٜامهم 

ما٥ ال ت ٜذ جفذس ًِ ؤخذهم بفٙخه الصخفُت  . بجمُْ ؤِما٥ ؤلاداسة ، و٠زا ألِا

وجدُٝٝا لهزا الٕشك ، ؤوحب الٝاهىن الٝىشي ؤن ج٣ىن ؤظهم ؼش٠ت اإلاعاهمت بظمُت 

مْ بزباث مل٢ُتها بىاظىت ُٜذها في سجالث الؽش٠ت اإلاّذة لهزا  ؤظماء مال٢يها  جدملن ، ؤي ؤ

ت ، مْ  خ الّمٍى الٕشك . مْ بًذاِها في ؤخذ البىٟى اإلاّخمذة ، خال٥ ظخين ًىما مً جاٍس

                                                           
63  Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2014, N° de pourvoi: 13-17632 13-18473, Publié au bulletin, 

legifrance.gouv.fr  , vu le 9 Mars 2016 . 12h30.  
64  Article 247 , Loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales:" L'action en responsabilité contre les 

administrateurs, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé , 

de sa revélation. Toutefois , lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans." 

-Cet article était créé par Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 29 octobre 1966 en vigueur le 1er 

février 1967. Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000. 

-Liens relatifs à cet article  

   Cité par : 

  Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2913 -art. 6, v. init 

  Code de commerce - art. L225-242 (Ab). 

  Code de commerce. -art.225-242 (Ab). 

  Code de commerce. -art.L237-12 (v). 

  Code des assurances - art.L322-26-2-2 (VD). 

  Code monétaire et financier - art.L213-19(V). 

  Code monétaire et financier -art.L214-110 (V). 

  Code monétaire et financier -art.L214-79 (V) . 

  Codifié par : 

  Ordonnance 2000-912 2000-09-18 

Loi 2003-7 2003-01-03 art.50 I (ratification) 

   Anciens textes: 

     Loi 66-537 1966-07- 1966-07-24 art, 247 

     Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art.247 (Ab) .  legifrance.gouv.fr , vu le 10 Mars 2016 . 19h36. 
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ٞ البُْ ؤو الشهً بلى ٔاًتالخإؼير ِلى  ت . ال ت  ِذم ٜابلُتها للخذاو٥ ًِ وٍش اهتهاء مذة الّمٍى

 .65جخجلى في اإلافادٜت ِلى ميزاهُت آخش ظىت مالُت ال ت ٜام بها الّمى بإِماله

ت ؟ الظُما  ت مجلغ ؤلاداسة بٕير الىٛش الخجاٍس ل٢ً هل ًجىص الخفٗش بإظهم ِمٍى

ٞ خىالت الحٞ اإلاذهُت   .ًِ وٍش

لُت هزه ألاظهم وّخٝذ رل٤ ، ؤوال ، ألن جىفُق الٝاهىن الٝىشي ِلى ِذم ٜاب ال

. ٠ما ؤن ؤلاؼاسة بلى بلى بًذاِها في ِلى ظبُل اإلاثا٥ حاءبالبُْ ؤو الشهً ؤو الحجض، للخذاو٥ 

ه .ىٟى اإلاّخمذة ، ٌّنت ؤنها مجمذة وخاسج ؤخذ الب  ًِ بواس الخذاو٥ ٠ُٙما ١ان هِى

 لقيوي صإلجفاتقيت اي : الفال الثاو

ًٝفذ بالُٝىد ؤلاجٙاُٜت ، جل٤ ال ت جذسج في الىٍام ألاظاس ت لؽش٠ت اإلاعاهمت وال ت مً 

ت جذاو٥ ألاظهم .  ؼإنها الحذ مً خٍش

ٍىا بإن الُٝذ في خذ راجه وهزه الُٝىد ًم٢ً اِخباسها جىاٜما في جىاٜن ، رل٤ ؤهه الخ

اإلاعاهمت ال ت هي ٜابلُت ألاظهم للخذاو٥ . هى جىاٜن ، ألهه ًىاٜن الخفُفت الالصمت لؽش٠ت 

ؤما الُٝىد ؤلاجٙاُٜت ال ت ظٗى هخىٛش بليها هي بمثابت جىاٜن آخش. بر ؤهه مً له اإلافلحت في 

ٜابلُت ألاظهم للخذاو٥ هم اإلاعاهمىن ، ل٢ىىا هجذ ؤن مً ًُٝذ هزا الخذاو٥ هم اإلاعاهمىن 

 ؤهٙعهم ، لزل٤ ٘هى جىاٜن في جىاٜن .

ْ ؤلاٜخفادًت ال ت جماسط بال ؤهه ،  برا ١ان ألامش ٠زل٤ ، ٘ةن هىال٤ ؤهىاُ مً اإلاؽاَس

في بواس ؼش١اث اإلاعاهمت ، وبن ١اهذ تهذٗ بلى جدُٝٞ الشبذ وجىصَّه بين اإلاعاهمين ، بال ؤنها 

جدُٝٞ ؤٔشاك وامخُاصاث ِاثلُت وظُاظُت وجىا٘عُت. خُث حّمذ بّن الؽش١اث  تهذٗ بلى

م ؤنها جٝىم مً خال٥ الُٝىد ؤلاجٙ خباس الصخص ت في هزه الؽش٠ت ، ٔس اُٜت : ـ املحاٍ٘ت ِلى ؤلِا

خباس اإلاالي . ِىذ حّل ؤٔلبُت ألاظهم في ًذ ٘ئت مُّىت ؤو في مل٢ُت ؤشخاؿ جشبىهم  ِلى ؤلِا

ُاس ألاحاهب بلى الؽش٠ت .  بماظس ت الؽش٠ت ـلت الٝشاًت ، جٙادًا لذخى٥ ألٔا

ا باإل  ذ ًلخٝي بّن ألاشخاؿ ٢ٍ٘ش هخماء بلى خضب ظُاس ت مّين ، ُّ٘مذ ؤهفاس ـ ٜو

ـذاس صحُٙت ظُاظُت ج٣ىن هاوٝت بلعان الحضب ، هزا الحضب بلى جإظِغ ؼش٠ت معاهمت إل 

ومّبرة ًِ ؤهذا٘ه ومبادثه . وإلاا ١ان ب٘عاح املجا٥ ؤمام ١ل معاهم لإلهممام بلى الؽش٠ت ، 

صحُٙت ، مً جمل٤ ؤظهم مً ؼإهه ؤن ًم٢ً اإلاّاسلين العُاظُين للحضب الزي ؤـذس ال

                                                           
ت . 97اإلاادة   65  مً الٝاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس
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. لزا اٜخفش الذخى٥ في الؽش٠ت ِلى ألاشخاؿ  الؽش٠ت والهُمىت ِلى بداسة الصحُٙت

ً للحضب .  اإلاىاـٍش

ذون الذخى٥ في الؽش٠ت  ـ وؤخيرا ، جم٢ين ماظس ت الؽش٠ت مً مىْ ألاشخاؿ الزًً ًٍش

 والزًً ًضاولىن وؽاوا مىا٘عا لها.

وِت ، ًجب ؤال جفل بلى دسحت الٝماء ِلى هزه الُٝىد ؤلاجٙاُٜت مؽش وخ ى ج٣ىن 

، و١ل ؼشه مً هزا الىُى ًْٝ باوال . وفي هذا ؤلاواس ، هق الٝاهىن  الخذاو٥ بمىّه نهاثُا

الٝىشي ِلى ؤهه :" ًجىص ؤن الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت ِلى ُٜىد جخّلٞ بخذاو٥ ألاظهم ، بؽشه 

عاهمين مً جذاو٥ ؤظهمهم ، ًٝط ت ؤن ال ٣ًىن مً ؼإنها خٍش هزا الخذاو٥". ألن خشمان اإلا

 ال ت جٝىم ِليها الؽش٠ت . نهاثُا ِلى وبُّت العهم ، بن لم هٝل ـٙت اإلاعاهمت

 ومً حهت ؤخشي ، جخىلب مماسظت الُٝىد ؤلاجٙاُٜت زالزت ؼشوه وهي :

ـ ؤن ج٣ىن ألاظهم بظمُت ، ألهه مً الفّىبت ، بل مً اإلاعخدُل بًجاد ؤي هُى مً 

ابت ؤو الخُٝ لى وحىب ؤن ُذ ِلى ألاظهم لحاملها . في هزا الفذد، هق الٝاهىن الٝىشي ِالٜش

 .66ظعت في ٜىش بظمُتا ج٣ىن ؤظهم الؽش٠ت اإلا

 ؤن جذسج هزه ألاظهم في الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت. ـ

ن  ـ ؤن ج٣ىن للؽش٠ت مفلحت في مماسظت هزه الُٝىد ، خُث ٣ًىن باوال ؤي ٘س

ب ذ مً ألِا  ؤو ؤن ٌّشك مفالحها للخىش. اء اإلاالُت للؽش٠تللمىا٘ٝت مً ؼإهه ؤن ًٍض

جٙاُٜت ـىسا مخخلٙت ، ه٢خٙي بالخّشك ألهمها . ٘ٝذ ًٙشك الىٍام وجخخز الُٝىد ؤلا

ألاظاس ت للؽش٠ت لشوسة الحفى٥ ِلى برن ؤو مىا٘ٝت للخفٗش في ألاظهم ، وهى ما ٌعمى 

ذ ًمىذ خٞ ألا  ٘ملُت في الؽش٠ت اظترداد بؽشه الٝبى٥ ؤو ؼشه اإلاىا٘ٝت )اإلابدث ألاو٥ ( ٜو

ت ِلى ٔير اإلاعاهمين ـ ؼشه ؤلاظترداد ـ ) اإلابدث الثاوي( .  ألاظهم اإلاّشولت للبُْ باألولٍى

 املبحث ألاول : شزط القبول أو شزط املوافقت

بن ؼشه اإلاىا٘ٝت ؤو ؼشه الٝبى٥ هى بحشاء ٜاهىوي ، جخمْ بمٝخماه ِملُت الخىاص٥ 

. وهزا الؽشه ٌعخىحب بلى ٜبى٥ ؤو بحاصة مً الؽش٠ت ًِ ألاظهم بلى شخق اإلاخىاص٥ بلُه

إلٜشاس الخفٗش بلى شخق اإلاخفٗش بلُه ، خفى٥ اإلاخفٗش ِلى برن ومىا٘ٝت العلىت 

خار الٝشاس. ل٢ً مً هي العلىت ؤو الهُئت اإلا٣لٙت بةِىاء هزه املخخفت في ببذاء الٝبى٥ ؤو اج

 اإلاىا٘ٝت ؟

                                                           
ت. 153اإلاادة   66  مً الٝاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس
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ذ بما للضوج  في هزا ؤلاواس ، هق الٝاهىن اإلإشبي ِلى ؤهه ، ِذا في خالت ؤلاسر ؤو الخٍٙى

ؤو لألـى٥ بلى الذسحت الثاهُت ، بةدخا٥ الٕاًت ، ًم٢ً الخىفُق في الىٍام ألاظاس ت ِلى 

ذ ألاظهم لل ٕير بإي ـٙت مً الفٙاث إلاىا٘ٝت الؽش٠ت . وحذًش باإلؼاسة ، بلى ؤهه بخماُ جٍٙى

ا ، بمٝخط ى ؼشه اإلاىا٘ٝت بال برا ١اهذ ألاظهم بظمُت ال ًم٢ً الخىفُق ِلى هزا  خفٍش

ّخبر باوال ١ل ؼشه ًشد في الىٍام ألاظاس ت 67الٝاهىن ؤو الىٍام ألاظاس ت لؽش٠ت مُٝذة . َو

ٚ  68و٥ الاظهم إلاىا٘ٝت الؽش٠تؤظهمها في بىسـت الُٝم ، ًخمْ جذا . وهى ما ًخالٚ مٜى

مت الّامت هلؽش٠ت اإلاعا ن وؽشة ألا٠خخاب يالٝاهىن الٝىشي ، الزي هق ِلى بم٣اهُت جمم

 . 69ُٜىدا ِلى جذاو٥ ألاظهم

ظاس ت لؽش٠ت اإلاعاهمت اإلاؽُش اإلإشبي ؤن ًىق الىٍام ألا مً حهت ؤخشي ، ؤحاص 

ذ إلاذة ال جخجاوص ِؽش ظىىاث  اإلابعىت اإلا٣ىهت بين الؽش١اث ، ِلى ِذم ٜابلُت ؤظهمها للخٍٙى

ذ لألظهم بلى الٝبى٥ اإلاعبٞ ، خُث ٌّذ ١ل  . ٠ما ًم٢ً ؤن ًخمْ هٍامها ألاظاس ت ١ل جٍٙى

م٢ً ٠زل٤ ؤن ًىق بم٣اهُت بلضام ؤخذ ا ذ لم ًدفل ِلى هزا الٝبى٥ باوال . ٍو لؽش١اء جٍٙى

ذ ؤظهمه ، وبرا لم ً ذ ِلبخٍٙى هٝم بزل٤ الخٍٙى  . 70ٔيراإلاالُت ٝذ خٜٝى

مً الٝاهىن الٝىشي ، ًم٢ً ؤن ًخممً الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت  167وبىاء ِلى اإلاادة 

ُٜىدا جخّلٞ بخذاو٥ ألاظهم ، بؽشه ؤن ال ٣ًىن مً ؼإنها خٍش هزا الخذاو٥ . لزل٤ ًجىص 

ي هزا ؤلاواس، مادام اإلاؽُش الٝىشي خى٥ للؽش٠ت خٞ الخىفُق ِلى ؼشه اإلاىا٘ٝت ف

اإلاىا٘ٝت  ؼشوي ًٍل اإلاعاهم خبِغ الؽش٠ت . ِلى اِخباس ؤن ظترداد ؤظهمها خ ى الا

 وؤلاظترداد هما وحهان لّملت واخذة .

املخخفت بةبذاء اإلاىا٘ٝت ِلى جذاو٥ ألاظهم ، هجذ وبالّىدة بلى الدعائ٥ خى٥ الجهت 

بلى مجلغ بداسة  الٝاهىن اإلإشبي اإلالغى ، ١اهذ حّىد ظلىت ببذاء الٝبى٥ ؤو اجخار الٝشاس

ال ت ١اهذ  50، وهزا ٌعخٙاد مً هق الٙٝشة الثاهُت مً اإلاادة  الؽش٠ت ؤو الجمُّت الّامت

                                                           
ت.مً الٝاهىن الٝ 253اإلاادة   67  ىشي للؽش١اث الخجاٍس
 مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي . 255اإلاادة   68
ت . 77اإلاادة   69  ، الٙٝشة الشابّت مً الٝاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس
 مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي .  429اإلاادة   70

وؽاء ؼش٠ت جابّت مؽتر٠ت ؤو حعُيرها ؤو ؼش٠ت ظخفبذ ؤما مً ؼش٠ت اإلاعاهمت : " ًم٢ً لؽش٠خين ؤو ِذة ؼش١اث ٜفذ ب 425ـ جىق اإلاادة    

 لهما ، ؤن حؽ٣ل ُ٘ما بُنها ؼش٠ت معاهمت مبعىت جخمْ ألخ٣ام هزا الٝعم .

 ـ جاظغ ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلابعىت اإلا٣ىهت بين الؽش١اث باِخباسها شخفُت ؤِمائها .  

ت ِلى جىٍُم الؽش٠ت وحعُيرها مْ مشاِاة ألا     خ٣ام بّذه .ـ ًخٙٞ هاالء بدٍش

 ـ ال جىبٞ الٝىاِذ الّامت اإلاخّلٝت بؽش١اث اإلاعاهمت ِلى ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلا٣ىهت بين الؽش١اث بال برا ١اهذ مىا٘ٝت لهزه ألاخ٣ام ".  
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جىق ِلى ؤهه : " ًجىص ؤن ًمىذ الىٍام ألاظاس ت ملجلغ ؤلاداسة ؤو الجمُّت الّامت الحٞ 

ل "  . 71بالخّشك ِلى هزا الخدٍى

 ؤلاداسي بؽشه اإلاىا٘ٝت ؟  إلاارا ج٣لُٚ املجلغ ٔير ؤن العاا٥ الزي ًىشح ، هى

رل٤ ، ؤهه مً اإلاّلىم ؤن هزا الُٝذ حاء إلافلحت الؽش٠ت او ملجمُى اإلاعاهمين . لزل٤ 

ًخّبن ؤن ًماسط هزا الؽشه مً ولْ هزا الُٝذ إلافلحخه ، بما اإلاعاهمىن اإلاّىُىن 

سب  ن . بال ؤنلجمُّت الّامت للمعاهميباإلافلحت ؤو روي اإلاا٥ اإلاّىُين . وفي الحالت الّامت ، ا

ٜاثل ، ًشي ؤهه مً اإلاّٝذ حذا ِٝذ الجمْ الّام للىٍش في اإلاىا٘ٝت ِلى اإلاعاهم الجذًذ ، 

 خاـت برا ِلمىا ؤن ؼش٠ت اإلاعاهمت جمم اإلائاث بل آلاالٗ مً اإلاعاهمين .

ل٢ً هزا الشؤي ال ؤظاط له ، ألهه في الؽش١اث ال ت ًىحذ بها ؼشه اإلاىا٘ٝت ٣ًىن ِذد 

. بلا٘ت بلى ؤن ؼشه اإلاىا٘ٝت لُل ، وبالخالي ٣ًىن مً العهل حمْ اإلاعاهمين اإلاعاهمين ٜ

ٔالبل ما ٣ًىن إلافلحت ٜلُلت مً اإلاعاهمين ، ولِغ لٙاثذتهم حمُّا ، وبالخالي مً العهل 

حمْ هاالء اإلاّىُين ؤو ِلى ألاٜل اظدؽاستهم ٠خابت . بر ؤن هاالء اإلاعاهمين اإلاّىُين ٣ًىن 

، ِادة ما ٣ًىن 72 اها معاهم واخذ . ١الؽش١اث راث ؤلاٜخفاد املخخليِذدهم ٜلُل ، وؤخُ

 اإلاعاهم اإلاّنت هى الذولت ٘ٝي .

ؤما الٝاهىن اإلإشبي الحالي ، في خالت وحىد ُٜىد ِلى جذاو٥ ألاظهم في الىٍام ألاظاس ت 

ذ هزه الاظهم للٕير إلاىا٘ٝت الؽش٠ت . خُث ًجب جبلُٖ ولب اإلاىا٘ٝت  للؽش٠ت ، ؤخمْ جٍٙى

بلى الؽش٠ت في شخق ممثلها الٝاهىوي الزي هى مجلغ ؤلاداسة بشظالت مممىهت مْ ؤلاؼّاس 

ل ، مْ ؤلاؼاسة بلى العّش اإلاّشوك جبلٕه الؽش٠ت بلى اإلاٙىث ؤو  . خُث جخم اإلاىا٘ٝت بالخـى

خ الىلب  .73بّذم الشد داخل ؤحل زالزت ؤؼهش مً جاٍس

ٍام ألاظاس ت للؽش٠ت لؽشه ِلى ؤظاط ما ظبٞ ، هشي ؤن الّلت مً جممين الى

اإلاىا٘ٝت ، بما اظدبّاد ألاحاهب وهزه هي الحالت الٕالبت ، وبما بهذٗ العُىشة ِلى جىاصن 

 ظهم بين اإلاعاهمين .ألا 

                                                           
 اإلالغى الخاؿ بؽش٠ت اإلاعاهمت . 1922ٔؽذ  11ٜاهىن   71
72

اهماث ِمىمُت ومعاهماث الخىاؿ . وجخخز ؼ٣ل ؼش٠ت ؼش١اث ؤلاٜخفاد املخخلي ، هي مٝاوالث ِمىمُت ًخ٣ىن سؤظمالها مً مع  

شج ، الىٍام الٝاهىوي للمٝاولت الّمىمُت باإلإشب . م٣ان الىبْ ؤمعاهمت ، جمل٤ الذولت ٔالبُت  ظهمها . ـ ساحْ : حما٥ الذًً صهير ودمحم ألِا

 .3.، ؿ1997وبظم اإلاىبّت ٔير مز١ىسًٍ ، 
 ٕشبي .مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلا 254اإلاادة   73
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ت مىلٝت في جُُٝذ خٞ اإلاعاهم في الخفٗش في  ؤظهمه ، بال ؤهه لِغ ملجلغ ؤلاداسة خٍش

شخاؿ . لزل٤ هق الٝاهىن ؼش١اث ألا. ٠ما هى الحا٥ في 74وبال ؤـبذ اإلاعاهم خبِغ ؤظهمه

 اإلإشبي ِلى ؼشه ؤلاظترداد .

 املبحث الثاوي : شزط صإلسترياي 

ًجىص ؤن ًخممً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت ؤو هٍامها ألاظاس ت ؼشوا ٌّىي اإلاعاهمين ؤو 

ت في اظترداد ؤو ؼّٙت ألاظهم  بّمهم ؤو مجلغ بداسة الؽش٠ت خٞ الا٘ملُت ؤو ألاولٍى

جب مباؼشة مباؼشة هزا الحٞ خال٥ اإلاذة    ه .ْ مً اإلاؽتري والحلى٥ مدلاإلاّشولت للبُ ٍو

جىص في الٝاهىن  ال ت ًدذدها الٝاهىن ؤو الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت ، وبال خال ٥ مذة مّٝىلت . ٍو

 167ؤن ًخممً الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت ؼشه ؤلاظترداد بظدىادا بلى اإلاادة ٠زل٤ الٝىشي ، 

 مىه .

جاه ، هق الٝاهىن اإلإشبي ِلى ؤهه ، برا لم جىا٘ٞ الؽش٠ت ِلى اإلاٙىث بلُه في هزا ؤلاج

، داخل زالزت ؤؼهش ابخذاء مً  اإلاٝترح ، حّين ِلى مجلغ ؤلاداسة ؤو مجلغ ؤلاداسة الجماُِت

ن ، الّمل ِلى ؤن ًخم ؼشاء ألاظهم بما مً وٗش  ؤخذ اإلاعاهمين ؤو ؤخز  خ جبلُٖ ال٘ش جاٍس

ُاس ؤو مً وٗش   الؽش٠ت .ألٔا

 : شزط صإلسترياي ملالحت املساهمين أو لبعضهم أو ألحا ألاغياراملطلب ألاول 

ا ِلى ُٜذ ًمىذ اإلا عاهمين في الؽش٠ت ؤو ٜذ ًإحي الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت مدخٍى

جب إلاماسظت هزا بّمهم خٞ ألا  ُاس. ٍو ت ِلى ألٔا ٘ملُت في ؼشاء ألاظهم اإلاخىاص٥ ِنها باألولٍى

 عاهمىن الشأبىن في الخفٗش في ؤظهمهم  بىاّٜت الخفٗش .الحٞ ؤن ًخىش اإلا

ا لم جىا٘ٞ الؽش٠ت ِلى اإلاٙىث بلُه ، هق الٝاهىن اإلإشبي ِلى ؤهه بر في هزا الفذد

خ  اإلاٝترح ، حّين ِلى مجلغ ؤلاداسة ؤو مجلغ ؤلاداسة الجماُِت ، داخل زالزت ؤؼهش مً جاٍس

ن ، الّمل ِلى  ُاس.ألا  ؼشاءؤن ًخم  جبلُٖ ال٘ش  ظهم مً وٗش ؤخذ اإلاعاهمين ؤو ؤخذ مً ألٔا

ُاس اإلاٝترح مً الؽش٠ت إلاباؼشة هزا الحٞ خال٥ هزه  ٘ةرا لم ًخٝذم ؤخذ مً اإلاعاهمين ؤو ألٔا

ل٢ً ًم٢ً جمذًذ هزا ألاحل مشة  اإلاذة ، ؤـبذ الخىاص٥ الحاـل ألحىبت ًِ الؽش٠ت نهاثُا .

ت ، باِخباسه ٜالُا لألمىس اإلاعخعجلت بىاء واخذة ولىٙغ اإلاذة مً وٗش سثِغ املح٢مت الخجا ٍس

 . 75ِلى ولب الؽش٠ت

                                                           
 . 112، هامؾ :  130 .، ؿ 2014ِضالذًً بيع ت ، الؽش١اث في الٝاهىن اإلإشبي ،  مىبّت الىجاح الجذًذة ، الىبّت ألاولى ،   74
 ، الٙٝشجان الشابّت والخامعت مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي. 254اإلاادة   75
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وبرا اظخّمل اإلاعاهمىن خٝهم في ؤلاظترداد ، جىحب ِليهم ؼشاء ألاظهم بالؽشوه 

ٜذ ًخىاوىء اإلاعاهم اإلاخىاص٥ ًِ الاظهم مْ الٕير ؤو ألاحىبت ًِ الؽش٠ت  اإلاّلً ِنها ، ٔير ؤهه

حُُٝٝت ، مما ًدمل الؽش٠ت مبالٖ مشجّٙت . وفي هزه الحالت ، ِلى دْ٘ زمنها بإ٠ثر مً ُٜمتها ال

ًخّين ؼشاء ألاظهم بما بالعّش الزي ًدذده الىٍام ألاظاس ت ؤو ًىضح ألاظاط الزي ًشج٢ض 

 ِلُه هزا الخدذًذ .

ل ألاوشاٗ بلى اجٙاٛ ُ٘ما بُنهم بخفىؿ ظّش ألاظهم ، ٌّهذ بخدذًذه  وبرا لم ًخـى

ت املخخفت بلى خبير مخىا٘ٞ ِلُه ، و  بن لم ًخٙٝىا بؽإن الخبير ، ًٝىم سثِغ املح٢مت الخجاٍس

بخُِّىه باِخباسه ٜالُا لألمىس اإلاعخعجلت
76. 

ججذس ؤلاؼاسة بلى ؤهه في خالت حّذد ؤو جضاخم اإلاعاهمين الزًً ًباؼشون خٞ اظترداد 

ذم  ألاظهم ، ًخّين ٜعمتها ِليهم ٜعمت ٔشماء بؽشه املحاٍ٘ت ِلى وخذة  ججضثتها.ألاظهم ِو

 املطلب الثاوي : شزط صإلسترياي ملالحت الشزكت

ٜذ ًخٝشس خٞ ؤلاظترداد إلافلحت الؽش٠ت ، ٣ُ٘ىن ملجلغ بداستها ِىذثذ ؼشاء ألاظهم 

اإلاخىاص٥ ِنها لحعابها . والح٢مت مً هزا الُٝذ هي بما مىْ دخى٥ واهممام ؤشخاؿ ؤحاهب 

ٞ ب  .77لٕاء هزه ألاظهمًِ الؽش٠ت ، وبما بهذٗ جخُٙن سؤظمالها ًِ وٍش

في هزا الفذد ، برا لم جىا٘ٞ الؽش٠ت ِلى اإلاٙىث اإلاٝترح ، حّين ِلى مجلغ ؤلاداسة ؤو 

ن ، الّمل ِلى ؤحل ذاسة الجماُِت ، داخل ال مجلغ خ جبلُٖ ال٘ش زالزت اؼهش ابخذاء مً جاٍس

في  .٥78ؤن ًخم ؼشاء ألاظهم مً وٗش الؽش٠ت ، بّذ مىا٘ٝت اإلاٙىث ، ألحل جخُٙن سؤط اإلاا

الن اإلاخّلٞ  خ وؽش ؤلِا هزا ؤلاواس ، ًجب بلٕاء هزه ألاظهم داخل ؤحل زالزين ًىما مً جاٍس

ذة الشظمُت ، برا ١اهذ  الهاث الٝاهىهُت ؤو في الجٍش بالؽشاء في صحُٙت مخى٥ لها وؽش ؤلِا

 ) معاهمت ِامت( .79الؽش٠ت راث جىحه ِمىمي لإلدخاس

٠ت ؤن حعترد ألاظهم اإلاباِت بال مً ؤمىالها  ججذس ؤلاؼاسة ، بلى ؤهه ال ٌعٓى للؽش 

م رل٤ ـ في  ش لذي الؽش٠ت ؤمىالا اخخُاوُت ، وسٔبذ ـ ٔس ؤلاخخُاوُت . ؤما برا لم ٢ًً ًخ٘ى

٣ىن ِليها  مماسظت خٝها في ؤلاظترداد ، ٘ةهه ًخّين ِليها ؤن جذْ٘ ظّش ألاظهم مً سؤظمالها ، ٍو

                                                           
 شبي .، الٙٝشة العادظت مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإ 254اإلاادة   76
 ، الٙٝشة الشابّت مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي. 254اإلاادة   77
اإلاخّلٝت بخخَُٙ سؤظما٥ الؽش٠ت ِلى ؤهه : " برا لم ٢ًً جخُٙن سؤط اإلاا٥ مّلال بخعاثش الؽش٠ت ، ؤم٢ً جخُٙن ِذد  208جىق اإلاادة   78

 ألاظهم باإللٕاء ؤظهم حؽتريها الؽش٠ت لهزا الٕشك ".
 مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي . 215اإلاادة   79
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ت لّملُت الخخُٙن  الجمُّت الّامت ٔير الّادًت ،  ، ال ظُما مىا٘ٝتاجخاد ؤلاحشاءاث المشوٍس

 ال ت ٌّىد بليها اخخفاؿ حّذًل الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت .

لُه ، برا ِمذ مجلغ ؤلاداسة بلى ؼشاء بّن ألاظهم مً سؤط اإلاا٥ ، دون اجخار  ِو

خٝشس البىالن إلاً ؤـاب ؤلاحشاءاث الالصمت لخخُٙن سؤط اإلاا٥ ، ٘ةن الؽشاء ٌّذ باوال . ه ٍو

١الؽش٠ت هٙعها ؤو اإلاعاهم الزي ٌعخّمل دِىي الؽش٠ت ؤو الذاثً لشس مً مجلغ ؤلاداسة ، 

 الزي ٘ٝذ بّن لماهه الّام .

ذ ٌّىى خٞ ؤلاظترداد إلافلحت اإلاعاهمين والؽش٠ت مّا ، وبٝا إلاا ًىق ِلُه الىٍام  ٜو

، ا٥ هزا الحٞ مُّت الّامت ٔير الّادًت . وبرا خفل جضاخم في اظخّمألاظاس ت ؤو ٜشاس الج

ِادة الحل الالصم ، وبال وحب بِىاء الحٞ في ؤلاظترداد إلاً ٌّشك الثمً  ًٝشس الىٍام ألاظاس ت

لى .  ألِا

خُٝذ باإلاٝخمُاث بٝي ؤن وؽير ، ؤهه ِىذ مماسظت الؽش٠ت لحٞ ؤلاظترداد ، ًجب  ؤن ج

ؤو بىاظىت شخق ؤهه ال ًم٢نها ؤن جمل٤ بفىسة مباؼشة الفذد ، ال ظُما و الٝاهىهُت في هزا 

% مً ٘ئت 10% مً مجمُى ؤظهمها وال ؤ٠ثر مً 10ًخفٗش لحعابها بةظمه الخاؿ ؤ٠ثر مً 

شها بال٣امل ِىذ جمل٢ها  مُّىت مً ألاظهم . خُث ًجب ج٣ىن هزه ألاظهم بظمُت وؤن ًخم جدٍش

ُاس ِذم الُٝام بزلخالت . وفي  ًِ ٤ ، جٝىم معاولُتهم ٘شادي ؤوحماِاث اججاه الؽش٠ت ؤوألٔا

ُّت والخىٍُمُت اإلاخّلٝت بؽش٠ت اإلاعاهمت  ؤو ًِ ؤخىاء الدعُير  .مخالٙت ألاخ٣ام الدؽَش

مً حهت ؤخشي ، ال ًم٢ً ؤن ًترجب ًِ جمل٤ ؤظهم الؽش٠ت جخُٙن الىلُّت 

ادة ؤلاخخُاوي ٔير الٝابل للخىصَْ ، ٠ما ًجب  الفاُ٘ت للؽش٠ت بلى خذ ًٝل ًِ سؤط اإلاا٥ بٍض

ش الؽش٠ت ِلى ا خخُاه خاؿ ، ٔير ؤلاخخُاوي الٝاهىوي ، ال جٝل ُٜمخه ًِ ُٜمت ؤن جخ٘ى

٠ما ًجب لٙذ ؤلاهدباه ، بلى ؤن هزه ألاظهم ال ت ؤـبدذ جمل٢ها  مجمُى ألاظهم ال ت جمل٢ها .

ذ ، ألن 80الؽش٠ت ال جخىلها خٞ الحفى٥ ِلى ألاسباح لِعذ  الؽش٠ت  ومماسظت خٞ الخفٍى

 نهم .للمعاهمين مْ اخترام ٜاِذة اإلاعاواة بُ ًم٢ً لها بِادة بُّهالزل٤  معاهما .

وججذس ؤلاؼاسة بلى ؤهه ، برا ١ان الٝاهىن اإلإشبي ٌعمذ للؽش٠ت ال ت اظخّملذ ؼشه 

،  جخُٙن سؤظمالها . ٘ةن الٝاهىن الٝىشي ، ؤحاص للؽش٠ت ؼشاء ؤظهمها بٝفذ ؤلاظترداد

ٝا للمىابي ال ت جدذدها  ُاث ل٢ً بالشحُى بلى اإلاٝخم .81ٜىش لألظىاٛ اإلاالُت هُئت بُّها ٘و

سؤط اإلاا٥ ، ًم٢ً للؽش٠ت ؼشاء ِذد مً ألاظهم ٌّاد٥ اإلاٝذاس الٝاهىهُت اإلاخّلٝت بخخُٙن 

                                                           
 مً ٜاهىن ؼش٠ت اإلاعاهمت اإلإشبي . 279اإلاادة   80
ت . 168اإلاادة   81  مً الٝاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس
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لزل٤ وحب ِليها جىحُه دِىة بلى حمُْ اإلاعاهمين لُٝىمىا  .82اإلاىلىب جخُٙمه وبلٕاثه

٣ىن بخذاهما بّشك ؤظهمهم للبُْ ، خُث جيؽش الذِىة في صحُٙخين ًىمُخين مدلُخين ، ج

ْ ؤلال٢ترووي للؽش٠ت بن وحذ . خُث ًجىص بخىاس  لى اإلاٜى ِلى ألاٜل باللٕت الّشبُت ، ِو

بت الؽش٠ت في ؼشاء ألاظهم ، وبرا صاد ِذد ألاظهم اإلاّشولت  اإلاعاهمين ب٢خب مسجلت بٔش

خمللبُْ ِلى الٝذس اإلاٝشس ؼشاث ادة . ٍو  ه مً الؽش٠ت ، وحب جخُٙن ولباث البُْ بيعبت الٍض

ؼشاء ألاظهم بالعّش املحذد في الىٍام ألاظاس ت للؽش٠ت ، وبرا ١ان هزا ألاخير خالُا مً 

، وحب ِلى الؽش٠ت ؼشاء ألاظهم بالعّش الّاد٥ الزي ًدذده مشاٜب جدذًذ العّش

 ٛ م اإلاخبّت ؤو خعب ظّش العى  . 83الحعاباث خعب وٛش الخٍٝى

اثىين ، ؤلضم الٝاهىن وبما ؤن جخُٙن سؤظما٥ الؽش٠ت ًمغ بالممان الّام للذ

مجلغ ؤلاداسة بيؽش الٝشاس الفادس بخخُٙن سؤط اإلاا٥ في صحُٙخين ًىمُخين الٝىشي 

لى  ْ ؤلال٢ترووي للؽش٠ت بن وحذ . ِو لى اإلاٜى مدلُخين ، ج٣ىن بخذاهما باللٕت الّشبُت ، ِو

خ وؽيالذاثى ش الٝشاس، ن ؤن ًٝذمىا للؽش٠ت اإلاعدىذاث إلزباث دًىنهم خال٥ ظخين ًىما مً جاٍس

اء بالذًىن الحالت مْ جٝذًم المماهاث ال٣اُ٘ت ألداء الذًىن اإلااحلت   .84لخٝىم الؽش٠ت بال٘ى

الخَ باليعبت للٝاهىن اإلإشبي ، ؤهه ؤٔٙل جىلُذ الجضاء اإلاذوي ا ترجب ِلى خٛش إلاٍو

ذ ،  هالٝىاِذ اإلاىٍمت لخخُٙن سؤط اإلاا٥ ، ِلى خالٗ ما ٜشس  ادة بىق ـٍش باليعبت للٍض

ها البىالنبجّ ادة مً الىٍام الّام ًترجب ِلى خٜش ومْ رل٤ ،  . 85ل ١ل الٝىاِذ اإلاىٍمت للٍض

حّخبر ١ل الٝىاِذ اإلاىٍمت للخخُٙن هي ألاخشي مً الىٍام الّام جدذ واثلت البىالن ِمال 

ادة في في سؤط اإلاا٥ ( ل٣ىنها جادي بلى حُٕير ؤو حّذًل  33786باإلاادة  ُاظا ٠زل٤ ِلى الٍض ) ٜو

ادة ُ٘ه لّملُت ؤلاًذاُ واليؽش . 87ام ألاظاس تالىٍ خمْ جخُٙن سؤط اإلاا٥ ١الٍض  . 88ٍو

 
                                                           

ت ، ِلى ؤهه : " ًخم جخُٙن سؤط اإلاا٥ بةخذي الىظاثل آلاجُت : 202جىق اإلاادة   82  مً ٜاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس

 ظهم ، ورل٤ بةلٕاء ِذد منها ٌّاد٥ الُٝمت اإلاشاد جخُٙمها ـ جخُٙن ِذد ألا 1

 ـ جخُٙن ِذد ألاظهم ، بما ٌّاد٥ الخعاسة ال ت ؤـابذ الؽش٠ت2

 ـ ؼشاء ِذد مً ألاظهم ٌّاد٥ اإلاٝذاس اإلاىلىب جخُٙمه وبلٕائه3

 ـ جخُٙن الُٝمت ؤلاظمُت للعهم .4
ت  204ـ اإلاادة   83  .مً الٝاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس
ت . 203اإلاادة   84  مً الٝاهىن الٝىشي للؽش١اث الخجاٍس
85

ٌترتب عن كل خرق لألحكام المدرجة فً هذا الباب بطالن الزٌادة فً رأس المال  "من لانون شركة المساهمة ، على أنه : 201تنص المادة   

". 
86

شركة أو بطالن عمودها أو عمودها أو مداوالتها المغٌرة  ال ٌمكن أن ٌترتب بطالن"من لانون شركة المساهمة ، على أنه: 337تنص المادة   

عتبر للنظام االساسً إال عن صرٌح من هذا المانون أو لكون غرضها غٌر مشروع أو لمخالفته النظام العام أو ال نعدام أهلٌة جمٌع المؤسسٌن. ٌ
 ".شركةكل شرط نظامً مخالف لماعدة آمرة من هذا المانون ال ٌترتب على خرلها بطالن ال

87
الوسٌط فً الشركات والمجموعات ذات النفع اإللتصادي ، الجزء الرابع ، شركات المساهمة ، دار نشر المعرفة ،  :أحمد شكري السباعً   

 . 384 .، ص  2004الطبعة األولى، الرباط ، 
88

 من لانون شركة المساهمة المغربً . 37المادة   
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 خاجمت :

خباس اإلاالي ، وؤظاظها ال ًخٙى ِلى ؤخذ ، ؤن ؼش٠ت اإلاعاهمت جٝىم  جذاو٥  ِاي ؤلِا

ذم ٘شك ُٜىد ِلى  رل٤ . وبرا ١ان مٝبىال بم٣اهُت وحىد ُٜىد ٜاهىهُت ألحل خماًت ؤظهمها ِو

ْ ؤلادخاسالّمىم عا للىٍام الّام ؤلاٜخفادي . ولمان حذًت اإلاؽاَس ي وؤلاثخمان الخجاسي ج٢َش

مبذؤ سبي اإلاعاولُت باملحاظبت ؤلاٜخفادًت ، جدُٝٝا لىٍام الحى٠مت الٝاثم ِلى الؽٙاُ٘ت و 

ً في ؤ٘ٞ جخلُٞ  ُٞ بين مخخلٚ اإلافالحٜىاُ ألا الظُما باليعبت للمعيًر  ِما٥ والخ٘ى

ِلى جذاو٥ ألاظهم ، ًىاٜن حىهش ؼش٠ت  جٙاُٜت اُٜىد لىحىد  بت ٘ةهه باليع .  اإلاخىاحذة

هٍشا السجباوها بعٛى الُٝم اإلاىٝىلت ) ظٛى وبفٙت خاـت ؼش٠ت اإلاعاهمت الّامت . اإلاعاهمت 

ُاث هزا الّمل الخجاسي ، ؤي ججاسة  البىسـت( خباس خفـى وحّىُله . دون ألاخز بّين ؤلِا

ت مالُٝمهزه  بل بنها  ،ألنها لِعذ مىٝىال مادًا ؤو ِٝاسا ً هُى خاؿ .، ال ت هي بماِت ججاٍس

ُتها الُىم ، ؤهه خ ى ؤلالخفاٛ بالعىذ لم ٌّذ  ذ خفـى خٞ بٜخفادي لفُٞ بعىذ . ومما ًٍض

ّاث  .  ي، الظُما في الٝاهىهين الٙشوس ت واإلإشبباليعبت لألظهم ؤلاظمُت  خخمُا في بّن الدؽَش

ي باوال ١ل ؼشه في الىٍام ألاظاس ت لؽش٠ت مُٝذة ؤظهمها اِخبر اإلاؽُش اإلإشب ألحل ما ظبٞ ،

ألن مً ؤهم آلُاث ظٛى البىسـت  في بىسـت الُٝم ًخمْ جذاو٥ ؤظهمها إلاىا٘ٝت الؽش٠ت .

الىظاوت وحىد ؼش١اث اإلاعاهمت اإلاذسحت ٘يها والؽش١اث اإلاعيرة لها باإللا٘ت بلى ؼش١اث 

بم٣اهُت الٝىشي خزو هٍيره اإلإشبي ، بةلٕاء  . لزا خبزا لى خزا اإلاؽُشومجلغ الُٝم اإلاىٝىلت

، الٙٝشة 77) اإلاادة و٥ ؤظهمها اجذلؽش٠ت اإلاعاهمت الّامت ُٜىدا ِلى  جممً وؽشة ؤلا٠خخاب 

 الشابّت(.

خباس الصخص ت  لُٝىد ؤلاجٙاُٜت وتهذٗ ا  في بّن ؼش١اث بلى املحاٍ٘ت ِلى ؤلِا

خُث ٌّخبر باوال ظهم . ِلى جذاو٥ ألا  مت . خُث ٌؽتره لصحتها ؤال جادي بلى الٝماءاإلاعاه

وما ًخٙٚ   وؤن ج٣ىن للؽش٠ت مفلحت في مماسظتها . دٍش جذاولها بفىسة مىلٝت .١ل ؼشه ً

 ؤًما مً آزاس هزه الُٝىد ، ؤنها واسدة في الىٍام ألاظاس ت بىاء ِلى بسادة اإلاعاهمين ؤهٙعهم .

 ؤو اإلاىا٘ٝت وؼشه ؤلاظترداد .هزه الُٝىد ِادة ما جإحي في ـىسجين :هما ؼشه الٝبى٥  

ُٞ بين مفلحت اإلاعاهمين ومفلحت الؽش٠ت . خُث ًٙترك ٘يهما  الخ٘ى

 

 

 


