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تتعدى ذلك لتشمل مشروعات ضخمة ترتكز ، بل فحسب فرادتقتصر على التجار األ التجارة ال مزاولة نإ     

يما يسمى هذه المشروعات تتمثل فو، على عدد كبير من الطاقات الفردية و المالية حتى تحقق أهدافا اقتصادية

 همشركاء تربطهم ببعضال تؤسس إال عن طريق  وهذه شركات األشخاص صنفين:لى بالشركات و التي تنقسم إ

و تضامنية  كاملة ليةمر الذي يجعلهم يتحملون مسؤوأساسها الثقة المتبادلة بينهم األمعرفة رابطة قوية والبعض 

يؤدي  جنبيأو التنازل عن حصته لأللذا ففي حالة انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو فقدان أهليته ، تجاه الشركةا

أما الصنف الثاني . صنف من الشركات هو شركة التضامن مثل لهذا الو النموذج األ ،لى انحالل الشركةإذلك 

التي  بقدر ما يعطي اهتماما لحصته الماليةللشريك ال يعطي اهتماما لالعتبار الشخصي فهو من الشركات 

سيسه يتطلب ي ألن تأانب المالهذا الصنف من الشركات يهتم بالجالشركة، أو بعبارة أخرى  رأسماليقدمها في 

 بشركات األموال . هذا الصنف األخير التجاري و يسمىرؤوس أموال ضخمة حتى يتسنى له ممارسة النشاط 

اهم من المال دون ذ يعتد فيها بما يقدمه المسإ ،موالنواع شركات األأبرز أتعد شركة المساهمة من و      

 كما، داة التقدم االقتصادي في العصر الحديثالمالي وحده جعلها أ على االعتبار وارتكازهاه، لشخص االلتفات

كبارهم ين صغارهم و موال و المدخرمن العوامل الرئيسية التي تحمل أصحاب رؤوس األ تعتبر هذه الميزة

ر االقتصادي و الصناعي بشكل فعال و ظاهر في التطوو لذلك تساهم هذه الشركات  ،فيهاموالهم على استثمار أ

، األمر نفسها الدولهذه حكومات  بها يامقد تعجز عن الق بأعمالحيان تقوم هذه الشركات و في بعض األ ،للدول

       الوطني وجمهور المدخرين االقتصادلحماية لذا و، خيرة تتخوف من شركات المساهمةالذي جعل هذه األ

    إلداراتهادقيق قانوني  متنظي بإصدار التشريعات تقام، و الغير الذين يتعاملون مع هذا النوع من الشركات 

كان تدخال بارزا  مرهذا األفي  التشريعاتن تدخل فإالواقع في  و، مرةياج متين من القواعد اآلها بستحاطو أ

 . طابع النظام القانوني أخذبحيث 

 التي اإلدارة مجلس ذات مساهمة شركة شكل تحت إما تنشأ دهاننا نجإف شركة المساهمة بالرجوع لنظامو       

و في هذا الشكل تسير الشركة من قبل مجلس اإلدارة و رئيس لهذا  ،الكالسيكي النظام ذات بالشركة تسمى

 المديرين مجلس ذات مساهمة  شركة شكل تحت المجلس مع جمعيات العامة للمساهمين، كما يمكن أن تنشأ

وهو نظام يرى بأن تعهد اإلدارة لعدة ، المزدوج النظام ذات الشركة عليها يطلق التيو المراقبة ومجلس

 .هذا التسيير رقابةسلطة فصلت فيه سلطة التسيير عن  حيث أشخاص

ذ تباشر إ ،هذه الشركة تكون منهاالتي تجهزة بتعدد األ لشركة المساهمةداري البنيان اإل وعليه يتميز       

ورة هذا الشكل من الشركات نظرا لخط ،حكم المشرع تنظيمهاأابية متعددة رق دارية وها بواسطة هيئات إنشاطات

وعلى ذلك نجد جمعيات المساهمين التي تتكون من جميع المساهمين و التي تعتبر  القومي، االدخارعلى 

كما نجد ، بالشركةصاحبة السلطات في الشركة تتولى الرقابة و تتخذ القرارات الجوهرية و المصيرية المتعلقة 

نبثق من يوهو هيئة محدودة العدد  -حسب الحالة -و مجلس المديرين مع مجلس المراقبة أدارة اإلمجلس يضا أ
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 حدود في سلطاته ويمارسو لحسابها ها باسم تصرفو يتولى اإلدارة الفعلية لشركة ي جمعية المساهمين

توجد  تلك الهيئات لىإضافة إ ، المساهمين لجمعيات صراحة المخولة الصالحيات مراعاةمع  الشركة موضوع

الهيئة  وهيشركة و تعقد محاسباتها النظرا لكبر حجم مشروع المساهمة شركة يان نهيئة أخرى تشترك في ب

و المحاسبية  ةانتظام العمليات الماليمراقبة صحة واختصاص  الذي لهحسابات ومثلة في مندوب الالمالرقابية و

  .لهذه الشركات

 لمبدأ خضعها المشرعأ التي تتكون منها شركة المساهمة المختلفة الهيئات تحقيق التوازن بين هذهلو      

تمثل مجموع  شكل هرم، ففي قاعدة الهرم توجد جمعيات المساهمين التي التدرجهذا  يأخذفيما بينها  تدرجال

مع مجلس المديرين مجلس و بعدها مجلس اإلدارة أ ويأتي، وتتمتع بالسلطة العليا في الشركةالمساهمين 

مندوب  ما نجد أيضاك ، جمعيات المساهمين لقراراتو الذي يعتبر الهيئة التنفيذية حسب الحالة المراقبة 

م خاصة مهاو  لكل منها سلطاتخصص و  بين هذه الهيئاتلسلطات االمشرع قسم  لى ذلكإضافة إو ،للحسابات

 .عليها االعتداءخرى األ على الهيئات و نطاق عمل يحظر

      ،أعلى سلطة في الشركةضم مالك الشركة الجهاز الذي ي باعتبارهالمساهمين ا جمعيات تعد بالتالي       

ي التي تقرر إنشاء الشركة فه ،ي ترسم خطط الشركة و تحدد نشاطهاالت القرارات الحيويةجميع  باتخاذهاو ذلك 

الرقابية وإنهاء  وتتولى عملية تعيين أعضاء الهيئة اإلدارية هي التي ق على قانونها األساسي، ووتصاد

المحظورة  باألعمالالقيام دارية ترخص للهيئة اإل ، وتصادق على الميزانية وأعمال اإلدارةكما ، وظائفهما

تعديل قانونها الشركات وتحويلها و كاندماجالقرارات الخاصة  التخاذالسلطة كما يرجع إليها أيضا  عليها،

و في ضوء ذلك كان على المشرع ، لذا تعتبر المستوى األول من اإلدارة في شركة المساهمة ها،حل و ساسياأل

 تأسيسمنذ مرحلة  تبدأالتي سس قانونية تمارس من خاللها سلطاتها الجمعيات و يضع لها أ هذه عملن ينظم أ

 .انتهائهاالشركة و تنتهي عند 

حولها دراسات فقد انعقدت  ،داة لنهوض بالمشاريع الكبيرةشركة المساهمة بوصفها أ ألهميةبالنظر و       

 دارتها مجلس إ ،مسؤولية المؤسسين فيها و ،انقضائها و تحويلها و اندماجهامثل حكامها كثيرة تناولت معظم أ

راسة غفلت دأ عمقةن هذه الدراسات المأ إال، أخرىس مالها و مواضيع و زيادة رأ فيها و حقوق المساهمين

ي ترسم خطط الشركة ، والتعلى سلطة فيهاجمعيات المساهمين التي تعد أعلى جهاز إداري في هذه الشركة و أ

 .و تحدد نشاطها

ت لدينا القناعة الكافية بضرورة تولد ،ن الموضوع مازال يكتنفه الغموضألو انطالقا من هذه المؤشرات       

دراسة شاملة لجمعيات المساهمين الهدف هو تقديم  و ،المذكرةجعلها محال لهذه  ودراسة هذه الهيئة  اختيار

 من خالل مقارنة النظام الجزائرييم النظام القانوني الذي يحكمها في شركة المساهمة و تقي ةجماعي كهيئة
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محل  القانونو يرجع سبب اختيار القانون الفرنسي بالذات ليكون  .نظام الموجود في القانون الفرنسيبال

لجزائري لم ا القانونن الفرنسي إال أ القانونري مقتبس من الجزائ القانونكون  الجزائري بالقانونالمقارنة 

من النهضة  ستفادةاالهو من المقارنة هنا  و بالتالي القصد، الفرنسي القانونوجدها يتابع التطورات التي أ

     ليها .التي سبقونا إفرنسا و من التجارب العلمية في علم القانون في 

 بل البد من دعمها، ال تكفينا معرفة النصوص القانونية بأنه رأيناحاطة الشاملة بالموضوع من أجل اإل و       

الكشف عن المشاكل التي و  موضوعال إلثراءلقوانين المقارنة الفقه في ا وأراءحكام المحاكم على أ باإلطالع

لذا  نقدية عمقة، فضال عن دراسة الموضوع دراسة ميفرزها الواقع العملي و التي  تتطلب المعالجة التشريعية 

حكام هذه بما استقرت عليه أ مذكرتنان ندعم كم كانت رغبتنا كبيرة في أو ، حكام القضائيةسنستند إلى بعض األ

شركة المساهمة الجزائرية في نطاق القضائية  حكاماألبندرة  اصطدمتو لكن هذه الرغبة ، القضاء الجزائري

جعلنا نعتمد على ما استقر عليه العمل في القضاء مر الذي األ ،و موضوع جمعيات المساهمين خصوصا عموما

 . و الذي له مسيرة طويلة في هذا الموضوع الفرنسي

هذه ، المساهمة اتقانوني لجمعيات المساهمين في شركبموضوع النظام البالتالي تتعلق هذه المذكرة        

لطرح مختلف ها الجتماعون فيها الشركة بحاجة و في كل مرة تكالتي تجتمع مرة في السنة على األقل الهيئة 

ت القانونية تكمن شكالياملة من اإلذا الموضوع يثير جن بحث هو مما ال شك فيه أ ،االنشغاالت التي تخصها

جمعيات في هذه العمل لتنظيم  الجزائري التي اتبعها المشرع القانونيةحكام األما هي على الخصوص في 

 السلطاتليات و اآلما هي ثم  ،األخرى؟قياسا بالتشريعات النظام هذا في ه قيمدى توف ماو؟  شركة المساهمة

خرى التي تتكون بالموازاة مع الهيئات األ شركةالالتي منحها المشرع الجزائري لهذه الهيئة للقيام بدورها في 

  ؟.خيرة هذه األ منها

ساسي على المنهج التحليلي و ذلك فيما و بشكل أ هذه في دراستنا اعتمدنا السابقة االشكالياتجابة على لإل       

على المنهج المقارن عند ، و المتممقانون التجاري الجزائري المعدل و يخص النصوص التي جاء بها ال

جزائري في ن خصوصيات القانون اليلتبيسيما القانون الفرنسي الجنبية وعات و األنظمة األيلى التشرالرجوع إ

محل المقارنة ن يتوضيح جل الفوارق بين النظام، وفيه وف على أوجه القصوركذا الوقهذا المجال و

  .مع مراعاة دائما البيئة الوطنية هم النتائج التي يمكن تطبيقها في نظامنا الوطنيالستخالص أ

الفصل  ناصصخحيث ، إلى فصلين موضوعال قسمناوتماشيا مع المنهج المتبع، وتحقيقا ألهداف الدراسة،      

الفصل  في تناولنا، في حين المساهمةفي شركات المساهمين  جمعياتسس القانونية التي تحكم األ نيلتبياألول 

                  هم السلطاتو ذلك من خالل معرفة أ في شركات المساهمة جمعياتهذه الالذي تلعبه  الثاني الدور

ية معرفة القيود القانون اكذو ،تدخل في شؤون الشركةلل لهذه الجمعيات المشرع ختصاصات التي خولهاو اال
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 ناالتي توصلالمالحظات جل  هااضمن الدراسة بخاتمة لنختم، و جزاء مخالفتها السلطاتالتي ترد على تلك 

 .ليهاإ
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 الفصل األول : 

 المساهمة اتفي شرك 1األسس القانونية التي تحكم جمعيات المساهمين

ن لهذه الشركة تنظيما متكامال يتألف من هيئات ذات أن من بين الخصائص المميزة لشركة المساهمة إ     

والقواعد شؤونها وفقا للشروط المتفق عليها في نظامها  مورها وتسييرأدارة إتكفل  اختصاصات محددة

 ،2دارتها وهيئة مراقبتهاإوهذه الهيئات هي الجمعية العامة للشركة ومجلس  المنصوص عليها في القانون،

 لما لها من دور، 3س المال الهيئة العليا في الشركةأصحاب رأالتي تضم المساهمون العامة تبر الجمعية وتع

سس قانونية تمارس من أيضع لها  و عمل هذه الهيئة كان على المشرع أن ينظملذا  ها،في وصالحيات واسعة

  .خاللها سلطاتها

كيف تصدر ؟ و كيف تجتمع ؟ ومما تتألفو جمعيات المساهمين؟ وما هي أنواعها؟ ب المقصود فما هو     

 (المبحث األول)سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين نخصص و غيرها لإلجابة على هذه التساؤالت ...قراراتها ؟ 

 .صدار قراراتها إها ولتحديد كيفية سير (المبحث الثاني)جمعيات المساهمين في شركة المساهمة و ماهيةلتحديد 

 المبحث األول :

 المساهمة ماهية جمعيات المساهمين في شركات

    من حيث وجود سلطات ثالث فيها هي: السلطة التشريعية  شركة المساهمة بالدولة 4لقد شبه بعض الفقه     

دارة يقابل تقابل السلطة التشريعية ومجلس اإلفي الشركة  للمساهمين القضائية، فالجمعية العامةوالتنفيذية و

جمعية الن أويترتب على التشبيه السابق ، الحسابات تقابل السلطة القضائية مندوبيالسلطة التنفيذية و هيئة 

فيها يجتمع المساهمون ويتدارسون ف ،المساهمةلمساهمين صاحبة السلطة والسيادة العليا في شركة العامة ل

القرارات التي تتعلق بنشاط الشركة  ونتخذوي ياها القانونإسلطات التي منحهم الحوال الشركة ويمارسون أ

 ؟التي تحكم انعقادها الضوابطهي  وما ،()المطلب األول؟لمساهميناجمعية  مفهومفما  ،مصيرها و ومستقبلها
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وحي فاروق لقمان، .و أيضا 291، ص  2112منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ،.و أيضا سعيد يوسف البستاني ، قانون األعمال و الشركات921ص 
  . 286، ص  9115، دار الفكر العربي، القاهرة  ،-دراسة مقارنة–سلطات و مسؤوليات المديرين في الشركات التجارية 

)
. 01، ص  8000دار حامد ، األردن ، الطبعة األولى ، ، - دراسة مقارنة -عبد الرحيم عبد العزيز جويحان ، قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة  

4
  



األسس القانونية التي تحكم جمعيات المساهمين في شركات المساهمة                                                          األول الفصل  

 

6 
 

 المطلب األول :

 المساهمة: اتجمعيات المساهمين في شرك مفهوم

براز مختلف إو بيان خصائصها و  ةهذه الهيئحديد المقصود بالمساهمين يتطلب ت ةجمعي مفهومن تحديد إ     

 (الفرع األول)نتناول في  ينلى فرعإوعليه سوف نقسم هذا المطلب  مور،نواعها و تركيبتها وغيرها من األأ

منها التي تميز كل نوع  بجمعيات المساهمين في شركة المساهمة وأنواعها مبينين جملة الخصائص المقصود

خرى التي تتكون منها شركة عالوة عن الخصائص التي تتميز بها هذه الجمعيات عن الهيئات األ،خرعن اآل

        شاركة فيها صاحب الحق في الم بتبيينتركيبة هذه الجمعية و ذلك نبين  (الفرع الثاني)المساهمة، ثم في 

 .شروط مشاركته و 

 ول:الفرع األ

 :في شركات المساهمة جمعيات المساهمينب المقصود

لهذه الهيئة وتحديد  تعريفتقديم بجمعية المساهمين في شركة المساهمة يستلزم  تحديد المقصودن إ     

 مختلف بيانفضال عن  وال(أ) خرى التي تتكون منها الشركةالخصائص التي تميزها عن غيرها من الهيئات األ

 .)ثانيا( نواعهاأ

 أوال : تعريف جمعية المساهمين:

لذلك لم يضع القانون  ،ورجال القانون وليس من شأن المشرع يراد التعاريف هو من شأن الفقهاءإن إ     

 لىإمر الذي يدفعنا األلجمعيات المساهمين، الفرنسي تعريفا محددا  القانوننظيره على غرار الجزائري 

وسنشير  لفاظف متقاربة المعنى مختلفة األنها تعاريأإال المتعلقة بها، ه كثرت تعاريف الذي رأي الفقهلالرجوع 

 : ها كمايليإلى بعض

بقوله:" الجمعية العامة للمساهمين هي مجموع المساهمين  جمعية المساهمين1اءالفقه دحأ لقد عرف     

المجتمعين للبحث في شؤون الشركة اجتماع البرلمان للتداول في شؤون الدولة، فهي السلطة العليا في الشركة 

 أو هي الشركة نفسها على حد تعبير رستو ".

ن إشركة نفسها، وفي واقع األمر، فنه عد جمعية المساهمين الأ ن نالحظه على هذا التعريفأما يمكن      

 جهزة في الشركة .أجمعية المساهمين ما هي إال جهاز من عدة 

، وصاحبة السلطة العليا في الشركة بقوله :" الجمعية العامة للمساهمين هي مصدر السلطات 2خرأوعرفها      

القرارات الالزمة بشأنها بما  تخاذاتتكون من جميع المساهمين الذين يجتمعون للتداول في شؤون الشركة و 

دارة الشركة إدارة الذي يتولى الشركة، فهي التي تختار مجلس اإل عمالأشراف على اإل يضمن لها الرقابة و

                                                           
)

. 842كرم ياملكي،المرجع السابق، ص أ 
1
  

)
. 222،  ص  0991ردن ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األ مكتبة، ردنيعزيز العكيلي ،الشركات التجارية في القانون األ

2
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  وهي التي تعين مدققي الحسابات و تصادق على حسابات الشركة ،لحسابها وتحت رقابتها بوصفه وكيال عنها

دارة الشركة، ويعود إليها حق تعديل نظام الشركة وغير ذلك من إعماله في أدارة على و تحاسب مجلس اإل

 دارة الشركة وتحقيق مصلحتها التي هي مصلحة المساهمين".إالقرارات التي تصدر عنها بهدف 

نه جعل من جمعية المساهمين مصدر السلطات و صاحبة السلطة العليا في أو يالحظ على هذا التعريف      

ن هذه الجمعية تتكون من جميع المساهمين وهذا أخرى في الشركة، وأجهزة أقراره بوجود إ الشركة وهذا يعني

ن سلطة أن هذا التعريف يوحي بأيتفق مع القانون، ولها سلطات التخاذ القرارات الالزمة بالشركة كافة، إال 

 1 .جمعية المساهمين مطلقة و غير مقيدة بشيء و هذا مخالف ألحكام القانون

 ختصاصاهي هيئة عليا تختص بأخذ قرارات ليست من للمساهمين بالقول:" الجمعية العامة  2ها أخرعرفو     

تضم كافة المساهمين والذين يتم استدعائهم لمناقشة والتصويت على جدول  المديرين، دارة وهيئات مجلس اإل

الجمعيات العامة العادية ن نميز فيها بين أويمكننا ، دارة في الشركةعمال المعد من طرف هيئات اإلألا

 كتمالالجمعيات تتخذ القرارات ضمن شروط وهذه ا، والجمعيات العامة غير العادية والجمعيات الخاصة

 نظمة الشركات و التي تتغير حسب نوع الجمعية."أغلبية  المقررة بالقانون و أنصاب و 

لمساهمين هي جمعيات تتكون من مجموع ل العامة جمعياتالن أاريف الفقهية السابقة يتضح لنا بمن التع     

ومن  ،لهاخرى المكونة السلطات األ مصدر عتبارهاباتمثل أعلى سلطة فيها  ،المساهمين بالشركة كأصل عام

ق على قانونها األساسي، صادوت هاي التي تقرر إنشاءفه، ة الشركةخطر القرارات في حياأخاللها يتم اصدار 

الرقابية وإنهاء وظائفهما، وتصادق على الميزانية وأعمال  ووتتولى عملية تعيين أعضاء الهيئة اإلدارية 

، كما يرجع إليها أيضا السلطة التخاذ القرارات الخاصة كاندماج الشركات وتحويلها وتعديل قانونها 3اإلدارة

هم الخصائص التي أكما يتضح لنا  ول من اإلدارة في شركة المساهمة.المستوى األتعتبر حلها، لذا  و األساسي

  تتميز بها هذه الهيئة و التي تتمثل في:

هو البحث و التشاور لتصريف شؤون  واألخيرول هدفها األ جتماعاتاعبارة عن  لمساهميناجمعيات  نإ -9

 مصلحتها .الشركة و ذلك عن طريق اتخاذ القرارات الالزمة إلدارتها و تحقيق 

 على سلطة في شركة المساهمة .ألذلك فهي  س مالأصحاب رأنها ال تتكون إال من المساهمين إ -2

                                                           
)

. 01، المرجع السابق، ص  -دراسة مقارنة -عبد الرحيم عبد العزيز جويحان ، قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة 
1
  

2) 
Jacques Azéma , Raphaëlle Besnard Goudet, Blandine Rolland, Jean Pierre Viennois, Dictionnaire de droit des 

affaires, Ellipses éditions , Paris, 2007 , p 58.  
3)

 81المؤرخ في  19-51األمر رقم  من القانون التجاري الجزائري،و   5مكرر 501و  4مكرر  501 و 118 و 141 و 102و  100 و 100 الموادنظر أ

 خوذ من الموقع االلكتروني:أم ،000عدد  ،0951ديسمبر  09الجريدة الرسمية ، المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري 0951سبتمبر 

www.joradp.dz 

Voir article L 225- 5 et L 225- 81  et L 225- 105, Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 

Journal officiel de république française du 26 juillet 1966, p 6402 ,  www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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الشخصي للمساهمين بل العبرة باالعتبار المالي فقط ، فالقدر  عتبارلالنها جمعية ال عبرة فيها أاضافة إلى  -1

 .1ن يؤثر في قرارات الجمعيةأس المال هو ذاته القدر الذي يستطيع من خالله أالذي يمتلكه المساهم في ر

مثال ذلك ، عيات المساهمين في شركة المساهمةنواع من جمأقرت بعض التشريعات بوجود عدة ألقد  وهذا      

جمعيات المساهمين العمومية هي  :"أنص على تي تنقانون التجارة اللبناني المن  971المادة  ما جاء في

    يعارض هذا التقسيم  2ن جانب من الفقهأغير  ،الجمعية التأسيسية و جمعيات عادية وجمعيات غير عادية "

توجد جمعية عامة واحدة تتكون من جميع  وإنما في الحقيقة للمساهمين، و يرى بأنه ال توجد عدة جمعيات

ناقشها في اجتماعها تسمى اجتماعات متنوعة وتبعا لنوع المواضيع التي ستنها تعقد أ الشركاء في الشركة إال

 في : جتماعاتاالو تتمثل هذه  ،الجمعية

الذي ينعقد مرة واحدة فقط في حياة  جتماعاالوهو  ،ويسمى أيضا باالجتماع التأسيسي األول: جتماعاال -1

إلعالن  عندما تدعو إليه لجنة المؤسسين جميع المكتتبين كتتاباالمن عملية  نتهاءاالبعد  نعقادهاالشركة ويكون 

الجمعية العامة  سماطلق على هذا االجتماع أ 3ن المشرع الجزائري و حتى الفرنسيأو نالحظ  ،تأسيس الشركة

 التأسيسية.

 ، للشركةهو االجتماع السنوي للجمعية والذي ينعقد مرة واحدة بعد انتهاء السنة المالية واالجتماع العادي:  -2

ويعد هذا االجتماع واجب يقع على عاتق مجلس ، مورها واتخاذ القرارات الالزمة بشأنهاأللنظر في مختلف 

 لزامي أو القانوني الذي الباالجتماع اإل  ن يعمل على عقده، لذا سماه البعضأو المديرين الذي يجب أدارة إلا

يمكن إذا تطلب األمر بحث مواضيع ال 4خالل السنة الماليةن هذا االجتماع قد ينعقد أ إال، غفالهإيجوز للشركة 

و يسمى هذا .5مام اجتماع عادي للجمعية تم بطريقة غير عاديةأتأجيلها إلى االجتماع السنوي وعندها نكون 

 النوع من االجتماعات بالجمعية العامة العادية.

مور التي ينص أللمناقشة مواضيع تدخل ضمن ااالجتماع الذي ال ينعقد إال  : وهواالجتماع غير العادي -3

عدد محدودا لالجتماعات غير العادية للجمعية  ليس هناك موعدا أو و القانون بحثها في اجتماع غير عادي،

و يحمل  ذ لم تتطلب مصلحة الشركة ذلكإدي بدا في اجتماع غير عاأ المساهمين ال تجتمع جمعية قدإذ  ،العامة

  عية العامة غير العادية.الجم اسمهذا االجتماع 

                                                           
1)

كلية الحقوق، الدكتوراه في القانون التجاري،  درجةلنيل رسالة مقدمة  ارة شركات المساهمة،إدالعمومية و دورها في  رحاب محمود داخلي علي،الجمعيات 

 مكتبة القانون واالقتصاد ، الطبعة األولى، ،-دراسة مقارنة -سهم والقيود الواردة عليهايضا خالد عبد العزيز البغدادي، تداول األأو.00،ص8000مصر، 

 . 9ص  ، 8008، السعودية
2)

عبد  ضا أي و.  424ص  ،8001عمان،  التوزيع، ، دار الثقافة للنشر و -دراسة مقارنة – الخاصة الشركات التجارية،األحكام العامة وفوزي محمد سامي، 

، ص 8002  ، دار حامد، األردن، األولىالطبعة ، -دراسة مقارنة -الخاصةموال س مال شركات األأتخفيض ر، النظام القانوني لالرحيم عبد العزيز جويحان

 . 204، ص 2002، ، لبنان  مبادئ القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية محمد السيد الفقي،. و أيضا  014
3) 

Voir article L225-7 du Code de commerce français. 

من القانون التجاري الجزائري 100المادة  أنظر  
4)

 Jean- Pierre Le Gall , Mémentos Droit commercial, 12
e
 édition, éditions Dalloz ,Paris, 1998, p 98.  

5)
 Jean Lagadec, Droit Commercial et Des Affaires, Vuibert , Paris, 2007, p 219 . 
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نواع من أبإمكانها عقد ثالث واحدة تتكون من جميع المساهمين وجمعيات المساهمين هي جمعية إذن      

االجتماعات أو ن هذه أ ، إالتسمى الجمعيةعمالها أفي جدول  للنقاشللمسائل المطروحة  و تبعا االجتماعات

التي تميز  ختالفاتاالمع وجود بعض ها حكام التي تنظماأللى حد كبير في جل إالجمعيات تشترك وتتماثل 

التي تميز كل  خصائصجملة الو نواع جمعيات المساهمين أ تحديدإلى مر الذي يدفعنا ، األىخرعن األ جمعية

 نوع منها.

  أنواع جمعيات المساهمين في شركة المساهمة : :ثانيا

ن نحدد أنواع جمعيات المساهمين في شركة المساهمة آخذين بعين أالقوانين المقارنة نستطيع  بالرجوع إلى     

فصفة الجمعية  ،1نها جمعية واحدة للشركة وإنما جاء التقسيم لتنوع الغرض الذي تعقد من أجلهأاالعتبار 

ولى جهزة األنظمة وتسمية األول المعقود للتصويت على األفاالجتماع األ ،2مناطها المسائل التي تنظرها

السنة الجمعية التأسيسية، ويجتمع المساهمون كل سنة في جمعية للمصادقة على حسابات  سماللشركة يحمل 

وتحمل اجتماعات الجمعية  ،وهذه الجمعية هي الجمعية العاديةو غير ذلك رباح المالية والبت في توزيع األ

ال سيما في فرنسا كشفت الممارسة هذا إضافة إلى  .نظمةعادية تجتمع لتعديل األ خرى اسم جمعيات غيراأل

لى صالحية إ بعضهالى صالحية الجمعية العادية وإتتخذ خاللها قرارات يعود بعضها  وجود جمعيات مختلطة

دية من سهم العاسهم تختلف عن األأذا كانت الشركة تضم مساهمين يملكون إ وأخيرا، 3عاديةالجمعية غير ال

من وسنحاول تبين كل نوع ، الفئة من المساهمين تجتمع في جمعية خاصةن هذه إحيث الحقوق التي تخولها ف

 فيمايلي : نواعهذه األ

 الجمعية العامة التأسيسية : -أ

الكتتاب طريقة التأسيس الفوري وفيه يقتصر ا، نه توجد طريقتان لتأسيس شركة المساهمةأمن المعلوم      

هذا النوع من الشركات  4مثل نظيره الفرنسي تأسيسخضع المشرع الجزائري أعلى المؤسسين فحسب لذلك 

      سهمها أالمتتابع والذي تطرح فيه الشركة إلجراءات بسيطة، والطريقة الثانية هي طريقة التأسيس 

جراءات مختلفة يقوم بها إمعقد يستغرق وقتا طويال ويتطلب  وعندها يكون تأسيسها، لالكتتاب العام 

                                                           
1)

، و نفس المعنى نادية محمد  80، ص  ، المرجع السابق -دراسة مقارنة -عبد الرحيم عبد العزيز جويحان ، قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة  

نفس المعنى علي حسن يونس، الشركات التجارية، الشركات ذات . وأيضا في 245ص  ، 8000، القاهرة النهضة العربية، الشركات التجارية، دار معوض،

علي البارودي و جالل . و أيضا  412 ، ص 252، رقم  0922قاهرة، ، دار الفكر العربي، السهم المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة و التوصية باأل

 . 812المرجع السابق ، ص  وفاء محمدين،
)

. 110ص  ، 8004اإلسكندرية، ة المعارف ، أمنش ،الطبعة الثانيةحمد محمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية، أ 
2
  

3) 
Georges Ripert et René Roblot par  Michel Germain , Traité de droit commercial, Les sociétés commerciales, Tome 1, 

Volume 2 , 19
e
 édition, Lextenso éditions, Paris, 2009, n° 1557 , p 371 . 

4) 
 .من القانون التجاري الجزائري 109لى إ 101 من تناولتها المواد

Voir articles L 225-12 à L 225-16- 1 du Code de commerce français 
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 التأسيسيةالعامة المساهمين جمعية دعوة   التي تعد المرحلة الختامية جراءات ومن تلك اإل و ،1المؤسسون

 .2لالنعقاد

التي تضم جميع  التأسيسية هي الجمعية :" الجمعيةبقوله اتالجمعيهذا النوع من  3الفقهعرف لقد و     

لتعلن  في حياة شركة المساهمة واألخيرةولى ضال عن المؤسسين، تنعقد للمرة األالمكتتبين في الشركة ف

 ،ميع المكتتبين في رأسمال الشركةنها الجمعية التي تضم جإ:" بقوله خرآ 4كما عرفها "، تأسيسها بصفة نهائية

و يناط بها مراقبة عملية التأسيس و الموافقة على تقويم الحصص العينية، وعلى نظام الشركة والمصادقة على 

األول ومراقب الحسابات، ولكونها موقوتة بمرحلة تأسيس الشركة، فأنها تزول دارة عضاء مجلس اإلأاختيار 

 ." ية بمجرد انتهاء هذه المرحلةمن الناحية القانون

هذا النوع من تمثل قاعدة  وهي ، المساهمة شركة بداية فيالتأسيسية  العامة الجمعية تتشكلوعليه      

بنى توت ، ن كل المعامالت التأسيسية قد تمت بشكل صحيحأحقق من تالبالتأسيسية  عمدتهاأتصنع  ذإشركات ال

ياة الشركة وتزول فهي ليست وبعد ذلك ينتهي دورها نهائيا في ح ، نظام الشركة وتوافق على المقدمات العينية

 يلي : مافي اتالجمعيالنوع من هذه  ميزتن نحدد الخصائص التي أيمكن ، و من هذا دائمة

مرة  إالخرى ال تجتمع ولكنها على خالف الجمعيات األ، همةالجمعيات في حياة شركة المسا ىولأنها إ -9

ول أالشركة للوجود البد من البدء في ، فلكي تظهر 5جراءات التأسيسإدة و تنتهي مهمتها بالتصديق على واح

 .و بعدها تزول هذه الجمعية نهائيا 6المطاف بالجمعية التأسيسية التي تقرر هذا الحدث

 تتعلقن تكون اختصاصاتها ألذلك من الطبيعي  ،ةخالل فترة تأسيس الشرك تجتمعنها جمعية وكما رأينا إ -2

وافق على وتالشركة مال س أفي ر الكامل تتأكد من االكتتابهي التي ف، سهاباألعمال الضرورية الالزمة لتأسي

و تصادق ،األولونالحسابات وأعضاء مجلس المراقبة  مندوبيو ن القائمين باإلدارة يتعي ، وساسياأل هاقانون

 .7ن وجدتإ الحصص العينية على تقدير

                                                           
1 )

،  0952القاهرة ،  -الكويت و دار الفكر العربي  -دار الكتاب الحديث  ولى، بو زيد رضوان ، الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، الطبعة األأ

 . 244ص 
2)

 . من القانون التجاري الجزائري  600نظر المادة أ 

Voir article L225-7 du Code de commerce français. 
)
. 220، ص نفسهبو زيد رضوان ، المرجع أ

3
  

)
. 295، ص   8008،  االسكندرية، مطبوعات الجامعية دار ال محمد فريد العريني، الشركات التجارية ، 

4
  

)
. 004، ص 0951  ،، بدون مكان نشربو زيد رضوان و حسام عيسى ، شركات المساهمة و القطاع العام، دار الفكر العربيأ

5
  

)
. 215ص  ،8002لبنان،   ،، دون دار النشر ولى، الطبعة األ -دراسة في القانون المقارن –نعيم مغبغب،  رجل األعمال و القانون 

6
  

7)
 . من القانون التجاري الجزائري 100و المادة  8في فقرتها  100ظر المادة أن

Voir articles L 225- 7 alinéa 2 et L 225-8  du Code de commerce français. 
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ولى لنشأت الشركة وعلى على المرحلة األ المكتتبينوقوف  لىتهدف إ وبالتالي للجمعية التأسيسية اختصاصات 

وإعطاء رضاهم النهائي والختامي على عقد  صحتهااالجراءات التي اتخذت من طرف المؤسسين والتدقيق في 

 سيسية .اهمة هو مهمة الجمعية العامة التأنشاء النهائي لشركة المسو بالتالي اإل، 1الشركة واعتماده

حكام الجمعية العامة غير أالشركة تسري عليها  تأسيسالدور الذي تلعبه في  ألهميةنها جمعية ونظرا إ -1

التي سنبينها  غلبية في التصويت وألا في الحضور والالزم النصاب القانوني ي أ ،2باالنعقادالعادية المتعلقة 

 .الحقا

كانت ن إين ويمكن عدها بالضبط جمعية للمساهم الجمعية التأسيسية ال 3خير وحسب بعض الفقهوفي األ -2

 .الشركة و بعدها تختفيل تأسيس نما هي جمعية للمكتتبين يكون دورها قبإتتكون من مساهمي المستقبل، 

لى حين إنما هي جهاز مؤقت، تدوم إ و في شركة المساهمة الجمعية التأسيسية ليست جهاز دائما إذن     

 .بعدها تنحل ضمنياتنصيب الهياكل القانونية للشركة و

 الجمعية العامة العادية : - ب

نواع الجمعيات التي يجتمع فيها المساهمون في شركات أعية العامة العادية نوع ثاني من تعد الجم     

قد لو ،4قل في السنةم ال مرة على األألى االدخار العلني إلجأت الشركة ن تنعقد سواء أيجب  التي والمساهمة، 

عمال التي تختص بها والتي تتعلق باإلدارة ة العامة العادية نظرا لنوعية األسميت هذه الجمعية باسم الجمعي

، فهي جمعية تتولى اتخاذ 5داريةكة التي هي من اختصاص الهيئات اإلشردارة اليومية لعمال اإلأدون  يةالعاد

 . لشركة ساسين تمس بالقانون األأدارية دون ادية التي تتعدى سلطات الهيئة اإلالقرارات الع

عادية سنوية تنعقد مرة في السنة لى جمعية عامة إن هذا النوع من الجمعيات يقسم أ 6ويرى بعض الفقه     

ثناء السنة أخر في آي وقت أو جمعية عامة عادية تنعقد بصورة غير عادية في ، بعد قفل السنة المالية جبارياإ

اية االنعقاد بصورة ن ال تكون غأعلى ، تظرة في الشركة تقتضي عقدهاالمالية عندما تحدث ظروف غير من

تتولى  و خر من الجمعيات،آالذي يعد من اختصاص نوع  تعديل نظام الشركة -ي االنعقاد الطارئأ –استثنائية 

المصادقة على الحسابات السنوية وتتخذ الثانية باقي القرارات الهامة التي تشهدها  ي الجمعية السنويةأ ولىاأل

هذه د سميت ولق، 7الشركة طوال حياتها دون التدخل في اختصاص الخاص بالجمعية العامة غير العادية

ولم يفقدها الفقه صفتها كجمعية  خيرة بجمعية عامة عادية في دور انعقاد غير عاديالجمعية في صورتها األ

                                                           
1) 

Jean-Pierre Sortais, Société anonyme, Encyclopédie juridique Dalloz - Répertoire des Sociétés, Tome 1, éditions 

Dalloz, Paris, 2005, nº 282. 
2)

 . من القانون التجاري الجزائري  602نظر المادة أ 

Voir article L 225- 9 du Code de commerce français. 
3) 

Jean-Pierre Sortais, op. cit, nº 288. 
)

من القانون التجاري الجزائري. 151المادة  أنظر 
4
  

5) 
Philippe Merle, Droit Commercial, Sociétés Commerciales, 14

e 
édition,  éditions Dalloz ,Paris, 2010, nº 459, p 559. 

6) 
F.Lemeunier , Société Anonyme , 21

e
 édition, éditions Delmas, Paris, 2007,  nº 1222 , p 242  .  

7) 
Paul Le Cannu ,Droit des Sociétés, 2

e
 édition , éditions E.J.A , Paris , 2003 , n° 790, p 505 . 
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وألنها تباشر اختصاصات دارجة  ،عادية لبقاء شروط المداوالت فيها نفس الشروط المخصصة للجمعية العادية

ما أ. الحذر حتى ال نخلط بينها و بين الجمعية العامة غير العادية البد من لذلكو، دارة العاديةعمال اإلأفي 

ولم يحدد الجمعيات العامة العادية  سكت عن تصنيففقد  الفرنسينظيره المشرع على غرار  المشرع الجزائري

 .حاالت االنعقاد الطارئ لها بل ترك ذلك لظروف الشركة 

  كمايلي:النوع من الجمعيات  هذاالتي تميز خصائص جملة الدد ن نحأيمكن  و     

 .نظمةيل األتعدثناء حياة الشركة لهدف غير أجمعية المساهمين العامة العادية هي كل جمعية تجتمع  -9

حتى  ،1السنة المالية انتهاءكثر من شهر على األأقل مرة في السنة خالل ستة لزاميا على األإن تجتمع أيجب  -2

ن يجب تعينهم وليس هناك ربح يوزع، وليس هناك استثناء على هذه بومندوو أولو لم يكن هناك مديرون 

  .داريةالمحكمة بناء على طلب الهيئة اإل و بناءا على قرار تمديد المدة منأ ،2القاعدة إال في حالة القوة القاهرة

ثناء ألى ذلك إدية و كل مرة تكون الشركة بحاجة بطريقة متكررة وعا ن تجتمعأ لجمعيةهذه الو إن كان يجوز 

دارتهم إدارة عن عضاء مجلس اإلأتعد فرصة للمساهمين لمساءلة  لذا فهيذا اقتضى الحال ذلك. إالسنة المالية 

 3و مجاال لمناقشة وضع الشركة و مستقبلها .

  4و زوال شخصيتها المعنوية .نها و على عكس الجمعية التأسيسية ال ينتهي عملها إال بانقضاء الشركة إ -1

ياها إال الواسع للصالحيات التي منحها تعد الجمعية السيدة في شركة المساهمة و الدليل على ذلك هو المج -2

عدا تلك الممنوحة اتخاذ كل القرارات في الشركة ما ذ لها سلطةإ ،الفرنسيالمشرع المشرع الجزائري على غرار 

فهي التي تصادق على  ،داريةات التي هي من اختصاص الهيئات اإلالقرار و 5للجمعية العامة غير العادية

تقوم بتعيين الهيئة اإلدارية المتمثلة في  و تحتفظ بها، وهي التيأرباح األحسابات السنة المالية و تقرر توزيع 

فضال عن  ،مجلس اإلدارة دون مجلس المديرين والهيئة الرقابية المتمثلة في مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات

هيئة زيادة عن كونها  كونها المختصة في وضع حد لوظائفهم فيما عدا مندوب الحسابات الذي يكون عزله قضائيا

 6حد الفقهاءألذا وصفها  ....بين الشركة كشخص معنوي وأحد القائمين بإدارتها  االتفاقيات إلبرام بعض ترخيص

 ." المساهمة شركةفي " جمعيات التشريع العام  بأنها

                                                           
1) 

شهر التي تسبق قفل  السنة أمن القانون التجاري الجزائري:" تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل الستة  0فقرة   151أنظر المادة 

لمختصة التي تبت في ذلك بناء اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة بأمر من الجهة القضائية ا ديد هذا األجل بناء على طلب مجلسالمالية ، فيما عدا تم

الجمعية العامة العادية السنوية يكون في أجل  انعقادعلى عريضة ".  ونالحظ في هذا الصدد أن هناك خطأ في الصياغة باللغة العربية، إذ تم النص على أن 

 أدق:نص في صياغته الفرنسية جاء ة،  لذا فإن الالسنة الماليتكون بعد اختتام المصادقة على الحسابات  شهر قبل قفل السنة المالية مع أنستة أ

 “ l' assemblée générale ordinaire est  réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice...” 
2)

 Georges Ripert et René Roblot par  Michel Germain , op . cit, nº 1558 , p 371 et 372 , et Mémento Pratique Francis 

Lefebvre, op . cit, n° 46244, p 637 .  
)

. 008ص ،  8008لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية  الطبعة األولى ، يوسف حميد معوض ، الموجز في قانون الشركات التجارية، 
3
  

)
. 855ص   ،8005 الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،، الطبعة الثانية نادية فضيل ، شركات األموال في القانون الجزائري،  

4
  

5)
 . من القانون التجاري الجزائري  151انظر المادة  

Voir article L225- 92 du Code de commerce français. 
6) 

Yves Guyon ,Droit des Affaires - droit Commercial Général et Sociétés- , Tome 1, 9
e 

édition, éditions Delta, Paris, 

1996, p 284. 
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وذلك ألنها جمعية تنعقد على ، ثناء حياة الشركةأ سمى بل المحوري في الرقابة الدوريةتعتبر الجهاز األ  -8

ثناء حياتها وتمتد حتى بعد أهذه جد واسعة تنبسط على الشركة  واختصاصاتها الرقابية ،قل مرة في السنةاأل

       مسائل المتعلقة بمالية الشركة وهذا االختصاص يشمل الرقابة على ال ،انقضائها ودخولها مرحلة التصفية

 .1دارة و المسائل الخاصة بتصفيتها عمال مجلس اإلأو 

قل و الممثلين على األأذا حاز عدد المساهمين الحاضرين إولى إال ا في الدعوة األنها جمعية ال يصح تداولهإ -6

سهم التي لها الحق في على نسبة خمس األالقانون الجزائري وفي  سهم التي لها الحق في التصويتربع األ

غلبية أوتبت ب ،نفي كال القانوني نه ال يشترط أي نصاب في الدعوة الثانيةأإال  ،التصويت في القانون الفرنسي

  صوات المعبر عنها.األ

 الجمعية العامة غير العادية: - جـ

 ،قلمساهمين مرة واحدة كل سنة على األن تعقده الجمعية العامة للألى االجتماع العادي الذي يجب إضافة إ     

جتماع للمساهمين لعقد ادعوة الجمعية العامة  2الجزائري و الفرنسيالتشريع على غرار تجيز معظم التشريعات 

 ،مور الشركة الخارجة عن صالحية الجمعية العامة في اجتماعها العاديأي وقت للنظر في أغير عادي في 

 .بالجمعية العامة غير العاديةوتسمى هذه الجمعية  ساسي للشركةوالتي تتمثل في تعديل القانون األ

مرا دارجا ولكن أليس  الشركة ن تعديل نظامأالعادية بولقد برر الفقه سبب تسميتها بالجمعية العامة غير      

لذلك قد ال تجتمع هذه الجمعية نهائيا طوال حياة الشركة لعدم حاجة الشركة لمثل هذا  ،3تقتضيه ظروف خاصة

على النصاب الالزم لصحتها وعلى التصويت  ستثنائياالنائية و لقد انعكس هذا الطابع التعديل، فهي هيئة استث

حكام التي تخضع خرى فهي نفس األحكام األما باقي األأ ،صاتها و القرارات التي تصدر عنهافيها وعلى اختصا

 4 لها الجمعية العامة العادية.

ساسي األ يناط بها اختصاص تعديل النظاموبالتالي الجمعية العامة غير العادية هي تلك الجمعية التي      

 : بالخصائص التاليةتتميز وهي  ،دارة الشركةإفي  شتراكاالي خر لحقوق المساهمين فآللشركة وتمثل وجه 

مور و للنظر في األأ نها وكما يدل عليها اسمها ال تنعقد إال لظروف استثنائية للنظر في تعديل نظام الشركةإ -9

لذا فقد ال تنعقد اطالقا ، و دمجها ... أبها حياة الشركة ذاتها مثل حلها خرى على درجة من الخطورة تتأثر األ

 .5عددا محددا النعقادها وأفال يوجد موعدا ، لى ذلكإذا لم تحتج الشركة إ

                                                           
1)

ذ ليس لهذه الجمعية التدخل بصفة مباشرة فيما حدده القانون من اختصاصات إن رقابة الجمعية في هذا الصدد هي رقابة مشروعية وليست رقابة مالئمة إ 

دارة إ ألعمالثناء مباشرتها أدارية لمراعاة مقتضاها بالغها للهيئة اإلإتوصيات يتم  اقتراحصدار توجيهات وإفي مجرد  شرافها ينحصرإ وإنمادارية ة اإلئللهي

 . 829ص ،  8000،  دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية، أنظركثر أ لإلطالعالشركة ، 
2)

 . من القانون التجاري الجزائري  154نظر المادة أ 

Voir article L225- 91 du Code de commerce français. 
)

. 215يضا نادية محمد معوض،المرجع السابق، ص أو .   490علي حسن يونس، المرجع السابق، ص 
3
  

4) 
Georges Ripert et René Roblot , par  Michel Germain , op . cit, nº 1591 , p 402 . 

)
. 805بدون سنة نشر، ص  األردن،،  خالد ابراهيم التالحمة، الوجيز في القانون التجاري ، جهينة للنشر و التوزيع 

5
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بة للمشرع بالنسس مالها أرمن  ¾ ن الدعوة النعقادها تكون اختيارية إال في حالة خسارة الشركة إ -2

التدبير  لتتخذ 1حيث يتوجب عندئذ انعقادها مالها بالنسبة للمشرع الفرنسيس من رأ½ الجزائري ولنصف 

  .المناسب

لذا  ،ساسيكة والتي تستوجب تعديل نظامها األلى حياة الشرإتخاذ القرارات المصيرية بالنسبة نها تختص باإ -3

ساسي الذي قامت الهيكل األن تغير أكة و تستطيع بما لها من صالحيات فهي تلعب دورا كبيرا في حياة الشر

و تعديل أو بالتقصير أو تغير مدة حياتها سواء بالمد أن تزيد رأسمال الشركة أكنها فيم ،عمدته الشركةأعلى 

عالوة على ذلك  .نما مقيدة بأحكام القانونإ و .. لكن هذه الصالحية غير مطلقةو شكلها.أموضوع الشركة 

نونيا في باتخاذ القرارات التي تدخل قاليس هناك مانع من قيام هذه الجمعية  بأنه ئيالقضا اعتبر االجتهاد

 2غلبية المفروضة على الجمعية العامة العادية.شروط األ حتراماتحت تحفظ  اختصاص الجمعية العادية

 ق بنصاب صحة االجتماع إال فيما يتعل، لتي تحكم الجمعية العامة العاديةحكام انها جمعية تخضع لنفس األإ -2

شد من تلك المقررة في الجمعية العامة العادية وذلك نظرا ألهمية أحكام أذ تطلب القانون إو التصويت 

و الممثلين يملكون النصف أعدد المساهمين الحاضرين كان ذا إيصح تداولها إال  ذ الإ ،3لقرارات التي تصدرهاا

فإذا لم  نية،ثناء الدعوة الثاأسهم ذات الحق في التصويت وعلى ربع األولى سهم في الدعوة األقل من األعلى األ

فيما يعرض عليها بأغلبية وتبت  ،األكثرلى شهرين على إجاز تأجيل الجمعية الثانية خير يكتمل هذا النصاب األ

ين أو رع الفرنسي فيتطلب لصحة تداولها أن يملك المساهمين الحاضرما المشأ ،صوات المعبر عنهاثلثي األ

مع  ثناء الدعوة الثانيةأسهم ذات الحق في التصويت األولى وعلى خمس الممثلين الربع على األقل في الدعوة األ

  .4ذا لم يكتمل النصاب المطلوبإلى شهرين على األكثر إ تأجيلهاحق 

 المختلطة:  العامة جمعية المساهمين -د

 فيهاوجود جمعيات مختلطة، تتخذ  كشفت الممارسة السيما في فرنسا لى الجمعيات السابقة الذكرإضافة إ     

فهذه ، لى صالحية الجمعية غير العاديةإخر اآل وبعضهالى صالحية الجمعية العادية إقرارات يعود بعضها 

تكلفة لى تجنب إمثل هذه الجمعيات نشاء إرجع الفقه سبب أولقد  ،5الجمعية تسمى جمعية المساهمين المختلطة

نتج عن الواقع و ليس  اتجمعيهذا النوع من الو بالتالي  ،االجتماعات المتتابعة للجمعيات العادية وغير عادية

 6من طرف القانون. منظم

                                                           
1)

 .من القانون التجاري الجزائري 80مكرر  501أنظر المادة 

Voir article L225- 248 du Code de commerce français. 
2) 

Véronique Magnier , op. cit., nº 102, p 273. 
3)

المنشورات الحلبي  ،الطبعة األولى الشركات التجارية،-هاني محمد دويدار، القانون التجاري،التنظيم القانوني للتجارة و الملكية التجارية والصناعية

 .511ص   ، 8002،  ، بيروت الحقوقية
4) 

 من القانون التجاري الجزائري.   8فقرة   151أنظر المادة 

Voir article L 225- 91 du Code de commerce français 
5) 

France Guiramand et Alain Héraud , Droit des sociétés –Manuel et Applications ,éditions Dunod, Paris, 2011 ,p 260 . 
6)

Com.26 oct. 2010 , n° 09-71.404, n° 1068, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, éditions 

Dalloz, Paris , 2011,  n° 1, p 128, et Philippe Merle, op. cit. nº  491, p 596, 
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هي تلك الجمعية التي تجتمع للموافقة على قرارات تتعلق في جزء  المختلطةالمساهمين جمعية  إذن     

باالختصاصات الممنوحة للجمعية العامة غير العادية قصد  خرآالجمعية العامة العادية وفي جزء باختصاص 

وفي هذه الحالة، فإن مداوالت هذه الجمعية يجب أن تحترم تجنب استدعاء و اجتماع جمعيتين متتابعتين، 

حسب نوع القرار المتخذ قواعد  حترامايجب فيها ذ إ ،كم الصنفين من القرارات المتخذةالقواعد الخاصة التي تح

نوعا خاص جمعية المساهمين المختلطة ال تشكل في الحقيقة  ة. و بالتاليالعادية و الجمعية غير العادي الجمعية

وهي  ،حداها جمعية عادية واألخرى غير عاديةإما يوجد فيها نوعين من الجمعيات نإو  من جمعيات المساهمين

   نصاب الكلى القواعد الخاصة المتعلقة بكل نوع من الجمعية إو بكل الجمعيات المتعلقةتخضع لقواعد العامة 

 1حسب حسب طبيعة القرارات المتخذة فيها .التي تغلبية و األ

 جمعيات المساهمين الخاصة: -ه

الجمعية  مثل حكامهجزائري هذا النوع من الجمعيات و إن كان قد نص عليها في بعض ألم ينظم المشرع ال     

في فقرتها الرابعة من القانون  66مكرر  798الخاصة لحائزي شهادات االستثمار و هو ما أشارت إليه المادة 

عكس المشرع الفرنسي الذي خصها بقواعد تنظم سيرها كباقي الجمعيات وهذا بموجب ، التجاري الجزائري

 الفرنسي . من القانون التجاري   L. 225- 99المادة

سهم ذات صحاب األأهيئة في شركة المساهمة تضم  :"أنهاب جمعيات المساهمين الخاصة 2الفقه عرف ولقد     

لحقوق المرتبطة سهم ذات حق التصويت المزدوج، وهي تبت في كل التعديالت التي تمس باأفئة خاصة مثل 

خصوصا شروط العادية ومطبقة في الجمعيات غير تتخذ قراراتها حسب القواعد الوسهم، بتلك الفئة من األ

 ". غلبيةاأل

ن جمعيات المساهمين الخاصة وخالفا عن الجمعيات المساهمين العامة أمن خالل هذا التعريف يتضح لنا       

 ،سهم ذات نوع محدد في الشركةمحفوظة ألصحاب األن الجمعيات الخاصة إفن وا كل المساهمالتي يجتمع فيه

     ،األسهمترتقب تعديل الحقوق المرتبطة بهم، بحيث تجتمع عندما يتم تعديل الحقوق المتعلقة بذلك النوع من 

قد تتعدد  لذلك ،3مختلفة يوجد إال في الشركات التي تصدر قيم منقولة و بالتالي فهذا النوع من الجمعيات ال

و كل  ،ي تصدرها فلكل نوع جمعية خاصة بهالتسهم نواع األأالجمعيات الخاصة في شركة المساهمة بتعدد 

وهي تخضع لنفس  ،سهمجمعية الخاصة لهذه األاللمشاركة في سهم ذات تلك الخاصية يمكنه اأمساهم يملك 

  4بطالن ... ، بيةغلأ، عالمإ، لعامة غير العادية من استدعاءحكام التي تطبق على الجمعيات ااأل

                                                           
1)

 F.Lemeunier, op. cit ,  nº 1233 , p 300 , et  Michel de Juglart et Benjamin Ippolito, Les sociétés commerciales- Cours 

de droit commerciale-,  2
 
volume , 10

e
 édition , éditions Montchrestien  E.J.A , Paris, 1999 , nº 634 , p 572 . 

2)
 Jacques Azéma , Raphaelle Besnard Goudet, Blandine Rolland ,Jean Pierre Viennois, op.cit ,p 60 . 

3) 
Xavier Seux-Baverez ,Les Zoom ’s - Droit des Sociétés , Gualino éditeur ,Paris , 2000 ,p 56 .   

4) 
Yves Guyon , Assemblées d’Actionnaires, Encyclopédie juridique Dalloz- Répertoire des Sociétés, Tome 1, op. cit  , 

n° 317et 318 et 288 , p 41 . 
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يعتبر القرار المتخذ  ذ الإ ،سهم الخاصةصحاب األأفي حماية حقوق فتتمثل اختصاصات هذه الجمعية  ماأ     

بعد موافقة جمعيتهم الخاصة  سهم ساريا إالقص من حقوق حملة فئة معينة من األمن الجمعية العامة والمنت

الموافقة ن تصدر ألى إارات الجمعية العامة تبقى معلقة فقر ،1مر يعتبر باطالي حكم يخالف هذا األأ و ،عليه

ون ذا كان المساهمإ نهأتتمثل في لة نقطة قانونية أالفقهاء في هذه المس ثارأولقد . عليها في الجمعيات الخاصة

فما مدى  ،قد حضروا الجمعية العامة ووافقوا على القرار الذي مس بحقوقهمالجمعية الخاصة الذين تتكون منهم 

 ر من جمعيتهم الخاصة؟مكانية تطبيق شرط ضرورة موافقة على ذلك القراإ

ن حضور الجمعية العامة يغني عن أوافقة الشخصية كافية لوحدها ولو ن المألو  2الفقهبعض يرى  هنا     

سهم الفئة ذات الشأن لما كان بالمشرع حاجة إليراد نص واضح موجب أالجمعية الخاصة المؤلفة من حملة 

فالجو العام الذي يسود  ،سهم التي يحملونهاالعائدة لفئة األ ر الماس بالحقوقلموافقة الجمعية الخاصة على القرا

سهم الخاصة تحت يقع حملة األ فلكي ال ،سهمرادة حملة الفئة الخاصة من األإفي الجمعيات العامة قد يؤثر على 

وجب أاستخالص الحقوق العائدة ألسهمهم هم في موقف غير قادرين على علي عامل من العوامل التي تجأتأثير 

مستنتجة من حضور الجمعية موافقة صريحة من جمعيتهم الخاصة وعدم االكتفاء بالموافقة ال لمشرع صدورا

 و الموافقة الشخصية.أالعامة 

 ذ الإدور ضعيف في حياة شركة المساهمة ن جمعيات المساهمين الخاصة لها أب نستخلصن أوعليه يمكننا      

3 .ليها فقطإلتي تخص المساهمين الذين ينتمون مور ايمكنها التدخل فيها إال في األ
 

ن المشرع الجزائري على غرار أساهمين في شركة المساهمة نستنتج نواع جمعيات المأوبعد تبيين مختلف      

 :هماساسيين أنواع جمعيات المساهمين على معيارين أنظيره الفرنسي قد اعتمد للتمييز بين مختلف 

ذ خصص إي يعد توزيعها من النظام العام، االختصاصات الممنوحة لكل جمعية والتول يتمثل في المعيار األ -1

"فبحسب الموضوعات ، صة بها تمارسها لوحدها دون غيرهاالمشرع لكل نوع من الجمعيات اختصاصات خا

 .4المعروضة على الجمعية يحدد نوعها" 

حكام خاصة ألكل جمعية  المشرع ذ وضعإة الجمعية المعنية وكيفية سيرها ويتمثل المعيار الثاني في تركيب -2

 قرارات داخلها.الغلبية الواجبة التخاذ األنعقاد واالالواجب لصحة النصاب المتمثلة في وبها تميزها عن غيرها 

 جوهر التمييز بين جمعيات المساهمين و سببه الرئيسي في القانون الجزائري و الفرنسي. فهذان المعياران هما 

 ،المساهمة فأنها ليست مختلفة في حقيقتها وجوهرها ةا تنوعت جمعيات المساهمين في شركمهم وبالتالي     

مور الشركة وتحقيق أهو اتخاذ القرارات الالزمة لسير لى تحقيق غرض واحد إفهي جمعيات تهدف 

                                                           
)

.  820، ص  8001، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة األولى القوانين الوضعية و الشريعة االسالمية،فوزي عطوي ، الشركات التجارية في 
1
  

)
.   828، ص نفسهفوزي عطوي ،المرجع  

2
  

3) 
Alexis Constantin ,Droit des Sociétés, éditions Dalloz ,Paris , 2004 , p 090 .  

)
. 829هاني محمد دويدار،المرجع السابق، ص  

4
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مع وجود بعض  حكام التي تنظم مباشرتها لسلطاتهااأل جللى حد كبير في إتتماثل وهي تشترك و ،1مصالحها

تتفق مع  نافعةقرارات جمعيات هذه النه و حتى تصدر إال أ ،خرتميز كل نوع منها عن اآل التي خاصةالحكام األ

 لذا، تتوفر فيهم شروط محددةشخاص معينين على ألمشرع حق حضور اجتماعاتها مصلحة الشركة حصر ا

سنبين  الهيئة هذه لتحديد مفهومواستكماال  نواعهاأ و مختلف من جمعيات المساهمينوبعد تبين المقصود 

 .هذه المشاركةطرق  خيراو أ المشاركة فيهاتركيبتها و شروط 

 :ع الثانيالفر

 :في شركة المساهمة  المساهمين اتتأليف جمعي

ليست مفتوحة للجمهور، بل هي  و باعتبارها هيئة من هيئات شركة المساهمة فإنهان جمعيات المساهمين إ     

وسوف ، شخاص الذين سمح لهم القانون بذلكاأل إالليها الدخول إلذلك ال يمكن  ،مطبوعة بالخصوصية جمعيات

       شروط المشاركة فيها) ثانيا(وال( ثم أجمعيات )هذه الصحاب الحق في المشاركة في أنبين في هذا الفرع 

 .)ثالثا(  المشاركة طرقخيرا أ و

  أوال: صاحب الحق في المشاركة في جمعيات المساهمين:

ن طريق وع ،عات جمعيات المساهمينصحاب الحق في حضور اجتماأن هم في األصل ين المساهمإ     

 الفرنسيالمشرع المشرع الجزائري على غرار  نأ وتسييرها، إال ة الشركةدارإالتصويت فيها يشاركون في 

عادة ما  بالجمعيةن الحاضرين إلذا ف ،حضور هذه االجتماعات من غير المساهمين أجاز لبعض األشخاص

 يملكون هذا الحق:  شخاص الأ شخاص لهم الحق في التصويت على القرارات وأ: لى صنفينإيكونون مقسمين 

  الذين لهم الحق في التصويت) المساهمين(: شخاصاأل -أ

ن حضور هذه االجتماعات إوعليه ف ،2ساس المشاركة في جمعيات المساهمين تقوم على صفة الشريكأن إ     

سهم العينية من األكان أسواء المساهم وال تأثير لنوع السهم الذي يملكه  ،3الشركة هو حق مقرر لكل مساهم في

المساهم الذي لم يسدد كامل حتى  و، 4سهم التمتعأسهم رأس المال أو أو أ أو لحاملها سميةا سهمأ وأالنقدية  أو

  .5جمعيات إذا وفى بربع قيمة األسهم التي اكتتب بهاالن يحضر اجتماع أسهمه له أقيمة 

                                                           
)

. 412علي حسن يونس،المرجع السابق،  ص  
1
  

2)
 Renee Kaddouch , Le droit de vote de l’associe, Thèse pour le doctorat en droit ,Présentée et soutenue le 14 décembre 

2001, Faculte de droit et de science politique , d’Aix Marseille, p 354 . et Véronique Magnier , op . cit , n° 142 , p 86. et 

France Guiramand et Alain Héraud , op . cit  ,p 810 
3) 

جامعة فؤاد ، مطبعة ، الطبعة األولى محمد صالح بك، شركات المساهمة في القانون المصري و القانون المقارن و مشروع قانون الشركات ، الجزء الثاني 

 . 018،  ص  0949ول ،بدون مكان نشر، األ
4)

Georges Ripert et René Roblot par  Michel Germain, op . cit , nº 1559 , p 372.    
5) 

نظر أكثر أ لإلطالع االكتتاب ،في الشركة وهذه الصفة تثبت منذ حصول  االشتراكيترتب على صفة حضور اجتماعات جمعيات المساهمين ن حق أل

، س المعنى علي حسن يونس.و في نف 422، ص  8001، الفكر الجامعي ، اإلسكندرية نور بندق ، أصول القانون التجاري، الدار أ وائل مصطفى كمال طه و

 . 211، ص نفسهالمرجع 
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 لهيجوز  الفرنسي مثل القانون مشروع فحسب القانون الجزائري عن الوفاء بدون عذر ما المساهم المتأخرأ    

و مرور  أما بعد إعذاره ،عذارهالنقضت مدة ثالثين يوما التالية اعذر بالوفاء وأيكون قد ال ن أالحضور بشرط 

                                                                        .1جمعيات المساهمينو التصويت بالحضور  ه فيحق المدة القانونية الممنوحة له يفقد

قصر كشركاء يها لإن ينظم أيمكن نه فإ ،2لما كان الشريك في شركة المساهمة ليس له صفة التاجر و     

ن درتهم على التصرف بأنفسهم ألنه ونظرا لعدم قأكباقي الشركاء، إال  االلتزامات يتمتعون بنفس الحقوق و

منحهم  ،عمال اإلدارةأتصويت على القرارات يعد من قبيل في المناقشات وال شتراكواالاالجتماع  لىإحضور ال

حتى  الشرعيين يهمو ناقصيها ممثلأهلية فاقدي األوعلى ذلك يشارك عن  ،3القانون الحق في تعيين ممثلين عنهم

 .لى توكيل خاصإون حاجة د و من المساهمين واو لو لم يكون

 ةمارسمن عدم ماديته تمنعه من أالشخصية المعنوية بيد  كتسابهفبرغم من ا كشخص اعتباريالمساهم ما أ     

ضوره فح ،4لى شخص طبيعي ليمثله في عالقاته مع الغيرإ، لذلك يفرض عليه تفويض سلطاته حقوقه بنفسه

 5.ن يكون مساهم أيشترط فيه الذي ال يكون عن طريق ممثله  ذنإبالجمعية العامة 

ال  فأنهم ،6التي تعد فئة فريدة من القيم المنقولة ناتجة عن تقسيم السهم شهادات االستثمار صحابأما أ     

 لحاملين كان يجوز إو، يحضرون اجتماعات الجمعية فهذا الحق ممنوح ألصحاب شهادات الحق في التصويت

  وبالتالي فحاملي، طالع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهميناإلشهادات االستثمار 

ماعدا عندما يجتمعون في  دارة الشركةمباشرة في إ غير شهادات االستثمار ال يشاركون بطريقة مباشرة وال

قرارات الهم الذين لهم الحق في المشاركة في  شهادات الحق في التصويت فأصحاب ،جمعياتهم الخاصة

  .من القانون التجاري الجزائري  67مكرر  798لمادة او ذلك حسب نص  الجماعية

سمح القانون الفرنسي لشركة المساهمة التي رباح دون حق التصويت األ ولوية فيسهم ذات األحملة األ ماأ     

نشاء هذه إفحرمانهم من التصويت شرط عند  ،اتاتخاذ القراريشاركون في الجمعيات و في  ال فإنهمصدارها إ

                                                           
1) 

من  49مكرر  501و المادة  45مكرر  501المادة أنظر ،سهم بعد شهر من طلب الدفع الموجه إلى المساهم المتخلفن القانونين يجيزان للشركات بيع األأل

 القانون التجاري الجزائري.

Voir article L 228-29 et R 228-26 du Code de commerce français. 
2) 

، نشر ي لتجارفرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، األعمال التجارية، التاجر، الحرفي، األنشطة التجارية المنظمة، السجل ا

 . 020، ص 8002 وهران، ،EDIKوتوزيع ابن خلدون  
3)

 Mémento Pratique Francis Lefebvre, op . cit , nº 46870 , p 662. 
4) 

Mohamed Salah, Les sociétés commerciales, les règles communes, la société en nom collectif, la société en 

commandite simple, tome 1, Edik , Oran , 2005, nº 382, p 232. 

منه  10نه بالعودة للقانون المدني الشريعة العامة و السيما المادة أينص المشرع الجزائري على نيابة الشخص المعنوي المساهم في شركات المساهمة إال  لم ف

يكون لها و التي تنص على :" يتمتع الشخص االعتباري بجميع الحقوق إال ما كان منها مالزما لصفة االنسان و ذلك في الحدود التي يقررها القانون 

المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  9178سبتمبر  26رخ في المؤ 85-78األمر رقم ،  خصوصا :.. نائب يعبر عن ارادتها ..."
   www.joradp.dz لكتروني:اإلو المتمم، و المأخوذ من الموقع ، المعدل 75،عدد 9178سبتمبر  11

5)
 Jérôme Bonnard , Droit Des Sociétés, , 8 édition, hachette Supérieur, Paris, 2011, p 104. 

6)
Jean-François Artz ,Certificats d'investissement et certificats de droit de vote, Encyclopédie juridique Dalloz- 

Répertoire des Sociétés, Tome 1, op. cit , nº 8 , p 2. 

http://www.joradp.dz/
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ذا لم تدفع إمن جديد  بالتالي حقهم في الحضورنهم يسترجعون حقهم في التصويت في الجمعية و أإال  ،األسهم

 .1ولوية الواجبة لثالث سنوات مالية متتاليةرباح األاأل

مهما  حق حضور اجتماعات جمعيات المساهمينفي الشركة  ممساه لكليكون نه نخلص إلى أ مما سبق     

ذ توجد عدة حاالت مستشكلة إ ،البساطة وطالق لقاعدة ليست على هذا القدر من اإلن هذه اأإال ، كان نوعها

 نحددها كمايلي : 

 :و الخاضعة لالنتفاع  األسهم المشاعةصحاب أ -1

ولكن صفتهم هذه ، شخاص فكل المشاعين لهم صفة المساهمسهم مملوكة بين العديد من األعندما تكون األ     

تعيين جمعيات هذه الللمشاركة في  عليهميجب  ذإ ،مساهمينق الحضور في جمعيات العا حال تخول لهم جمي

  .وكيل من القضاءالاتفاق عين بينهم فإذا لم يحصل ، 2بدال عنهم يصوت في الجمعيةيحضر و وحيد  عنهموكيل 

حالة إمثل سائر المنقوالت، وبذلك يمكن يجوز التعامل فيه نه فإ السهم مال منقول لى ذلك و مادامإضافة إ     

 تحديد صاحب الحق في حضور في هذه الحالة الجزائري غفل المشرعأولقد  ،3رلى الغيإنتفاع به حق اإل

 والتي منحت،4التي تنظم الحق في التصويت لألحكامولكن وبالنظر  ،م المالكأهو المنتفع أ جمعيات المساهمين

ذن للمنتفع حق حضور إ، غير العادية اتجمعيلفي ا للمالكو 5ى المنتفع في الجمعيات العاديةالتصويت إل

ن إال أ 6وهو نفس حكم المشرع الفرنسي، الرقبة حضور الجلسات غير العاديةالعادية ولمالك العامة جلسات 

زئة في نظامها الخروج عن هذه التج للشركةيجوز  ذإ،في القانون الفرنسي ال يتعلق بالنظام العام وزيعهذا الت

  .فبتنظيم توزيع مختل

  :و المشمولة بالحراسة القضائية المرهونة األسهم - 2

وبالتالي يمكن ترتيب رهن  ،رباح تدخل ضمن عناصر الذمة المالية للمساهمأسهم وما تدره من ن األإ     

هو الدائن المرتهن أو أجمعيات اجتماع المن له الحق في حضور يضا أ لمشرع الجزائريالم يحدد  وهنا ،عليها

ن حق التصويت يمارس أالقانون التجاري نجدها تنص على  من 671ولكن بالرجوع للمادة  ،المدين الراهن

ن يشارك فعليا في أيمكنه ممارسة التصويت بدون  خير الن هذا األإوعليه ف من مالك األسهم المرهونة،

التي نص عليها في  و حكام المشرع الفرنسيأ، و هي نفس حق الحضور يثبت للمدين الراهن نأي أ، االجتماع

 .من القانون التجاري  L 225-110المادة 

                                                           
1
)Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires, op. cit, nº 176, p 25 . 

2)
 F.Lemeunier, op. cit, nº 715, p171.  

3) 
  . 000، ص  8001سكندرية، رباح الشركات التجارية، المكتب الجامعي الحديث، اإلأ، توزيع  حمد الورفليأ

)
من القانون التجاري الجزائري.  159نظر المادة أ 

4
  

5) 
ة العامة العادية مصلحة المنتفع تماشيا مع المبدأ العام الوارد في القانون المدني أخذ الثمار المتمثلة في األرباح وهذا ال يتحقق إال في إطار الجمعي فمن
السنوية
 

 .القانون المدني الجزائري 526لذلك له الحق في حضور جمعيات العادية، أنظر نص المادة 
6) 

Voir article L225-110 du Code de commerce français. 
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يا كان نوعه فهو ال ع الجزائري لم ينظم هذه المسألة أيضا، إال أن الحجز أن المشرأما األسهم المحجوزة فإ     

 لى حجز تنفيذي.ى له حق الحضور و التصويت طالما أنه لم يتحول إيفقد المساهم حقوقه قبل الشركة، فيبق

ارسة حق سهمها الخاصة فال يمكن حضور ممثل عنها بالجمعية العامة أو ممأإذا حازت الشركة ذاتها  و     

أما الشركات قيد التصفية فيشترك  ،1تحاد الذمةسهم منقضية إلإذ تعد هذه األ ،سهمالتصويت المرتبط بهذه األ

  2.عنها المصفون، ويشترك وكالء التفليسة عن الشركات التي صدر عليها حكم باإلفالس

حضور أشخاص الذين ليس لهم الحق في التصويت : -ب

ذ هناك إ ،ن ربط الصلة بين حق المشاركة في الجمعيات العامة للمساهمين بصفة الشريك ليست مطلقةإ     

 نأل و نظرا ،شخاص ال يتمتعون بهذه الصفة يسمح لهم المشرع بالدخول في الجمعيات بدون صوت تداوليأ

شخاص الذين لهم حق حضور ن األإف ،لمساهمين بطبيعتها هيئة قرار ال تلتئم إال التخاذ القراراتا اتجمعي

 : والذين يتمثلون في التصويت دد الذين لهم حققل من عأن يكون لهم الحق في التصويت أجلسات الجمعية دون 

 حضور أعضاء مجلس المديرين :  -1 

 استدعاء، وهو من يتولى 3يعتبر مجلس المديرين الهيئة اإلدارية في شركة المساهمة ذات النظام الجديد     

فهم على أعضاء مجلس المديرين حيازة أسهم الضمان، ومن ثم، المشرع ولم يشترط   ،لالنعقاد الجمعية العامة

ليسوا إجباريا مساهمين في الشركة وإنما يمكنهم أن يكونوا أجانب عنها، ومع ذلك فإن حضورهم ضروري 

 4 إلعطاء المساهمين إعالم جيد التخاذ القرارات المناسبة لنشاط الشركة.

 حضور مندوبي الحسابات:  -2

مندوب الحسابات ن و ذلك أل، ات المساهمينلحسابات الحق في حضور اجتماعات جمعيكذلك لمندوب ا     

ترتكز مهمته األساسية في المراقبة والمصادقة على حسابات الشركة  ،هيئة هامة في نظام شركة المساهمةيعد 

حق يثبت له و، يضا لحضور االجتماعأو المديرين دعوة أدارة مجلس اإلليه إن يوجه ألذا يلزم  ،5مهاوانتظا

 التي تلزم 6الفرنسيالقانون  أحكام القانون التجاري الجزائري ومن حضور اجتماعات جمعيات المساهمين 

                                                           
)

. 425نور بندق، المرجع السابق، ص أمصطفى كمال طه ووائل  
1
  

2)
  –، منشورات بحر المتوسط و منشورات عويدات،  بيروت ، الطبعة الثانية ، الجزء الثاني -الشركات التجارية -لياس ناصيف ،الكامل في قانون التجارة إ 

 .242.، ص  0998، باريس
3) 

وما بعدها من القانون  622و هو نظام نصت عليه المواد  ت مجلس المديرين ومجلس المراقبةالمساهمة ذاذات النظام الجديد شركة شركة بالقصد ن
 المؤرخ 81-78المعدل والمتمم لألمر رقم 9111أفريل  28المؤرخ في  15-11جاء بها المشرع بموجب المرسوم التشريعي التي و التجاري الجزائري 

 .27، العدد  9111أفريل  27والمتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  9178سبتمبر  26في 
)  

. 012، ص 8005-8001حميدة نادية، حقوق المساهمين في شركات المساهمة ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في قانون األعمال، كلية الحقوق ، وهران، 
4
 

5) 
 Mohamed  Salah et Farha  Zéraoui, Pérégrinations en droit Algérien des sociétés commerciales, EDIK, Oran  2002,  

nº 35, p 88. 
6) 

Voir article L 823-17 et R 823-9 alinéa 3 du Code de commerce français. 

.من القانون التجاري الجزائري 08مكرر  501المادة  أنظر  
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كثر أعتها عند استدعاء المساهمين على لكل جمعيات المساهمين مهما كانت طبيه الهيئة اإلدارية باستدعاء

.1تقدير، زيادة على األحكام العامة التي تنظم هذه المهنة

  ممثلي كتلة حاملي سندات الدين:حضور  -3

والدائن ممنوع من  يندائن همفي إدارة أعمال الشركة، ألنالدين التدخل  سنداتلحاملي نه ال يجوز أ بما     

 فيهاولكن يمكنهم المشاركة لى اجتماعات الجمعيات، الحضور إ لهمال يجوز  نهفإ ،2التدخل في شؤون مدينه

وهو نفس ، بواسطة ممثلين عنهمي أ و دون الحق في التصويت عن طريق جمعيتهم الخاصة ستشاريةابصفة 

حدد بصفة قانونية مجموع القرارات التي يجب على الشركة  خيرأن هذا األغير  موقف المشرع الفرنسي

فيجب على الشركة أن ى القرار المتخذ الموافقة علتهم فإذا رفضت جمعيفيها، استشارة جمعية حاملي السندات 

كل هذه األمور لم يتعرض لها المشرع الجزائري، مكتفيا فقط و .تسدد دين حاملي السندات الذين يطلبون ذلك

في جميع المسائل المدرجة في جدول  وكالئهم، تدخل حاملي السندات بواسطة ممثليهم أوب تسمح  بقاعدة عامة

 .3إقالتهم وأبتوظيف مسيري الشركة  المتعلقة المسائلاألعمال بصفة استشارية دون حق التصويت ماعدا 

، فمنذ قانون اجتماعات جمعيات المساهمينلى إالبد من استدعاء لجنة المؤسسة  بالنسبة للتشريع الفرنسي و     

 ليهماإويجب بناء على طلبهما االستماع  يستطيع عضوان في لجنة المؤسسة حضور الجمعيات العامة، 2119

المساهمين في حالة الشركات المسعرة في ات جمعيخيرا أ كما تستدعى عند جميع المداوالت المتخذة باإلجماع

 .4البورصة

إال  ،السابق ذكرهم شخاص معينيننقول إن جمعيات المساهمين بمختلف أنواعها تتكون من أ في الختامو     

 توفر فيهم شروط المشاركة المطلوبة قانونا.  ثبتوا إال إذا أ شخاص المشاركة فيهااألهؤالء يمكن ل نه الأ

 شروط المشاركة في جمعيات المساهمين: :ثانيا

لذلك ال يمكن المشاركة  ،رمفتوحة للجمهو ن جمعيات المساهمين وكما سبق القول ليست اجتماعات عامةإ     

في  ن تتوفرأ 5فرض المشرع الجزائري مثل نظيره الفرنسي ولقدفيها إال بإثبات الحق في هذه المشاركة، 

  تتمثل في :جملة من الشروط المشاركين 

 

 
                                                           

1)
المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  9119أبريل  27المؤرخ في  15-19من القانون رقم  21و  2الفقرة  21أنظر المادتين  

 .21، العدد 9119ماي  9المعتمد، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 
)

. 001، ص  السابق الورفلي، المرجع دأنظر أحم.و في نفس المعنى  218المرجع السابق، ص  محمد صالح بك، 
2
  

3) 
 .من القانون التجاري الجزائري 01مكرر  501و  90مكرر  501 و 59مكرر  501و  59مكرر  501و  22مكرر  501 وادالمأنظر 

Voir articles L 882-55et L 228-65  du Code de commerce français. 
4) 

Alfred Jauffret , Manuel  Droit Commercial , 22
e 
 édition, éditions Delta ,Paris, 1996, n° 450, p292, et article L 2323-

67 alinéa 3 du Code du travail français , www.legifrance.gouv.fr 
5) 

Voir article L225-114 du Code de commerce français. 

.من القانون التجاري الجزائري 280و  120المادتين  أنظر  
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 ثبات الصفة:إ -أ

و أسواء كان مساهم  شخص يريد المشاركة في اجتماعات جمعيات المساهمين اثبات صفتهيجب على كل      

عندما بالنسبة للمساهم مر ليس صعب وهذا األ ،وذلك حسب الشروط المحددة في القانون ،و غيرهمأ ممثله

تقديم شهادة  وبالتالي يكفي ،1مسكه الحساب الذي تتولى الشركةفي هذه األسهم تسجل  سهم تكون اسمية إذاأل

 وايثبت إذلحاملي شهادات الحق في التصويت  مر بالنسبةوكذلك األ ،لحضور الجمعيةتسجيل في الحساب 

بينما إذا اتخذت  2يضا.أن تكون اسمية أن هذه السندات يجب أل ،سميةاالسهم األ يبنفس طريقة حامل مصفته

تثبت صفة و كالبنوك مثال، 3ففي هذه الحالة يمسك الحساب من طرف وسيط مؤهل هالحاملاألسهم شكل 

استيداع األسهم المسجلة في الحساب حتى تاريخ  فيها الوسيط الماسك للحساب مبينهذا بموجب شهادة  المساهم

  .الجمعيةلى تاريخ إ هسهمأي ف المساهم عدم تصرفيضا تلك الشهادة أتثبت كما  ،انعقاد الجمعية

وخالفا لهذه األحكام فإن إثبات صفة المساهم في التشريع الفرنسي تخضع للتسجيل الحسابي باسم المساهم       

الجمعية إذا كان رأسمال الشركة يتكون في جزء منه  النعقادأو  باسم الوسيط المؤهل في أجل ثالثة أيام السابقة 

وعلى الوسيط المؤهل الذي يمسك حساب األسهم للحامل ، االسميالشكل  ذمن أسهم للحامل والجزء اآلخر يتخ

منح المساهم شهادة مشاركة أو بطاقة قبول تخول له حضور جلسات الجمعية. أما إذا كان رأسمال الشركة 

 االسميةفقط يتم إثبات صفة المساهم من خالل تسجيل األسهم في حسابات األسهم  اسميةمكونا من أسهم 

            4عقاد الجمعية.نالشركة يوم ا الممسوكة من طرف

ل اجتماع ن يثبتوا صفتهم كوكالء عن مساهمين ويقدموا وكالتهم قبأيضا يجب أساهمين وبالنسبة لوكالء الم     

                                                         و قانونية .أو هذا سواءا كانت الوكالة اتفاقية  5سهم لحاملهاأفي نفس شروط المتعلقة ب

 تنفيذ االلتزامات المالية قبل الشركة : -ب 

ع قيمة األسهم المستحقة خر على مشاركة المساهم في الجمعيات يتمثل في دفآلقد وضع المشرع قيد قانوني      

وبالتالي ، 6اكتسابه صفة المساهم الشركة وساسي في دخوله هذه المبالغ هي السبب والشرط األ ناألداء،أل

إعطاء الحق في القبول  تكف عناألسهم التي لم يسدد مبلغ األقساط المستحقة منها في اآلجال المحددة 

                                                           
1)

المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة  9118ديسمبر  21المؤرخ في  215 -18المرسوم التنفيذي رقم من  01أنظر المادة 

 .51 ، العدد9118ديسمبر  22ريدة رسمية الصادرة بتاريخ التجمعات، ج و

2)
 Renee Kaddouch , op . cit, p 310 . 

3
 

)
 .من القانون التجاري الجزائري  8الفقرة  25مكرر  501نظر المادة أ

4) 
Voir article 35 du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret  n°67-236 du 23 mars 1967 sur les 

sociétés commerciales, Journal officiel de république française, n° 287 du 12 décembre 2006, p18762 ,  

www.legifrance.gouv.fr 
5) 

Renee Kaddouch, op. cit, p 310 . 
6)

 وأقل من قيمتها االسمية، و يتم الوفاء بالباقي مرة واحدة بنسبة الربع على األسهمهم النقدية أتفرض مرحلة تأسيس شركة المساهمة على المساهمين اكتتاب  

 و هو ما نصت عليه،  جل ال يتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في سجل التجاريأدارة في على عدة مرات بناء على قرار من مجلس اإل

 .من القانون التجاري الجزائري 191المادة 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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عذار وذلك بمرور مهلة ثالثين يوما من توجيه اال ،والتصويت في الجمعيات وتخصم لحساب النصاب القانوني

  1 .القانون بيع هذه األسهم في البورصة وترفع عن المساهم هذه الصفةجاز أذ إ، المساهم المقصرإلى 

ن يقوم أهم حضور جلسات جمعيات المساهمين ثبات صفته كمساإاع وعليه حتى يتمكن المساهم الذي استط     

 حرمانهساسي لممارسة حقوقه و إال جاز للشركة أفهذا شرط  ،المالية اتجاه الشركة داءه اللتزاماتهأ بإثباتيضا أ

  . لتزاماتهاى غاية تنفيذ لإمن حقه في المشاركة في الجمعيات 

 سهم :مضي مدة معينة على حيازة األ -جـ 

 إدارتهابو القائمين أيس شركة المساهمة رئ بحيث عاقب 2قد نص على مثل هذا القيد المشرع الجزائريل     

ن أ يشترط وبالتالي فهو، قلائزين عليها منذ شهر على األسهم الحصحاب األأجل القانوني في األ يدعواالذين لم 

قل قبل مين مالك لألسهم لمدة شهر على األيكون المساهم الذي يريد المشاركة في اجتماعات جمعيات المساه

 انعقاد الجمعية.

ن له عدة طرق يمكنه من المشاركة في الجمعيات فإعه بشروط تمتالمساهم لصفته و  بإثباتو على ذلك      

 خاللها المشاركة في اجتماعات جمعيات المساهمين. 

 لمساهمين :اطرق المشاركة في جمعيات : ثالثا

ن الكثير من أإال  ،لى االجتماعإفي الجمعيات تكون بحضوره الشخصي المساهم مشاركة  نأصل األ     

الحضور يجاد طرق تسهل عليهم إلذلك حاولت التشريعات  ،شخصياالمساهمين ليس في وسعهم الحضور 

ل طرق تتمثعموما ، ولى مقر االجتماعإنقل المادي دون الت جمعيات المساهمين اجتماعاتفي والمشاركة 

 :المشاركة في جمعيات في

 المشاركة المباشرة : -أ

وذلك بالتنقل  ،ي الجمعياتالمساهم بنفسه فونقصد بها مشاركة ، بالمشاركة المادية 3يسميها البعضو     

الوحيدة التي تسمح  ألنهالى مقر االجتماع، وتعد هذه الطريقة في المشاركة الطريقة المرغوب بها إالمادي 

لى ايجاد مناقشات فعالة إلى الجمعيات إذ يسمح حضور المساهمين إهيئة، بتحقيق صفة التداول في هذه ال

لى تقوية الحضور في الجمعيات إلذلك نجد الشركات الحديثة تسعى  ،المساهمين ووحيوية بين مسيري الشركة 

تكون  ن المشاركة المباشرة للمساهمين غالبا ماإورغم ذلك ف ا للمساهمين الحاضرين،من خالل منح هداي

 4.دةمحدو

                                                           
1) 

Voir article L228-29 et R228-26  du Code de commerce français. 

.من القانون التجاري الجزائري  49مكرر  501نظر المادة أ  
)

من قانون التجاري الجزائري. 201نظر المادة أ 
2
  

3) 
Renee Kaddouch , op . cit , p 357 . et Alexis Constantin , op. cit, p 020 

4) 
Yves Guyon, Assemblées d’Actionnaires, op. cit, n°118  et 119,  p19 
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 :نابةو اإلأالمشاركة عن طريق التمثيل  -ب

ريقة التي تسمح شخصيا اجتماعات جمعيات المساهمين باعتبارها الطإذا كانت القاعدة هي حضور المساهم      

ن إتعذر حضور المساهم شخصيا، لذلك فنه غالبا ما يأإال  ركة ومراقبة حسن سيرها،دارة الشإله بالمشاركة في 

ولقد ،مكانية تمثيل المساهمين داخل الجمعياتإتمنح 1سهمعلى الطابع الديمقراطي لشركات األالقوانين وحفاظا 

مر بالضرورات العملية وكثرة مشاغل المساهمين، كما اعتبرها وسيلة لعالج ظاهرة فسر بعض الفقه هذا األ

ن التمثيل أإال  2.غياب المساهمين عن حضور اجتماعات الجمعية ووسيلة لتحقيق النصاب المطلوب لصحتها

و أهلية و فاقد األألة القاصر حيان كما في حايق وكيل الزما وضروريا في بعض األفي الجمعيات عن طر

 . 3يضا المالك على الشيوع الذين يمثلون عن طريق وكيل مشتركأو  عتباريةاالشخاص األ

لى إن سكوت القانون ال يؤدي بنا أهم في التمثيل في الجمعيات، إال ولم ينظم المشرع الجزائري حق المسا     

ن نستنتج ضمنيا أذ يمكن إ ،ت وفق للقانون الجزائريالجمعيايجوز للمساهم تعين وكيل عنه في  القول بأنه ال

من القانون التجاري والتي نصت على الوكالة عند التحدث عن ورقة  659هذا الحق من خالل أحكام المادة 

 .4منه المتعلقة بضرورة تبليغ نموذج الوكالة إلى المساهم 595وأحكام المادة  الحضور

اعتبر حق المساهم في وفإن هذا األخير نظم أحكام الوكالة تنظيما دقيقا،  الفرنسي،ومقارنة مع التشريع      

شخاص الذين ، كما حدد األو كل حكم مخالف يعد وكأن لم يكن تعين ممثل عنه في الجمعيات من النظام العام

شريك له  وأوهم زوجه أو مساهم آخر  ية أصالة،ن ينيبهم المساهم عنه إذا تعذر عليه حضور الجمعأيمكن 

سهم في ة قبلت بتداول األنظمذا األإ وأوفي الشركات المسعرة في البورصة برم معه عقد مدني تضامني،أالذي 

كما  .ن يمثل من طرف كل شخص حسب اختيارهأ يضاه أن المساهم يمكنإسلوب تداول المنظم فأالبورصة ب

اآلخرين قصد تمثيلهم دون أي حدود ما عدا تلك أجاز لكل مساهم أن يتلقى الوكاالت الصادرة عن المساهمين 

التي تفرضها األحكام القانونية التي تحدد الحد األقصى لألصوات الممكن حيازتها من طرف المساهم سواء 

ن تتطلب في المساهم حتى أيمكنها  فاألنظمةأو أحكام القانون األساسي  ،5بصفته الشخصية أو بصفته وكيال

 6 سهم ...دنى من األأ، امتالك عدد القدم في الشركة :لمث يكون ممثل عن غيره شروط

                                                           
1)

 . 102، ص 2115، دار الكتب القانونية، مصر، -دراسة مقارنة –عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة 
2)

و أيضا أبو زيد رضوان ، . 14، المرجع السابق ، ص  -دراسة مقارنة–ز جويحان ، قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة عبد الرحيم عبد العزي 

 . 411المرجع السابق ، ص 
3) 

Michel de Juglart et Benjamin Ippolito, op. cit, n° 572, p 550.  
4
 

) 
مكانية تعيين وكيل عنه يصوت بدله في إو التي منحت للمكتتب الجزائري القانون التجاري من  102و  108المادتين نص لى إكما يمكن االستناد 

 الجمعيات و نعطي للمساهم كالمكتتب هذا الحق .
5) 

Voir article L. 225-106  issu de l’ordonnance n° 2010- 1511 du 9 décembre 2010,portant transposition de la directive 

2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, Journal 

officiel de république française n° 0286 du 10 décembre 2010, p 21612 , www.legifrance.gouv.fr 
6) 

Mémento Pratique Francis Lefebvre, op. cit , nº 46921 ,p 665. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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صوات في حيان وسيلة لشراء األتتخذ في كثير من األ  –راها البعضكما ي-جازة في التوكيل ن اإلأغير      

ولتفادي ، الجمعيات من قبل كبار المساهمين حتى يتمكنوا من ضمان التصويت على القرارات وفق مصالحهم

    تتمثل في: التي و قيودا على هذه الرخصة وهي ما تشكل شروط الوكالة المشرع الفرنسي وضعهذا األمر 

، عقد تضامني مدني ابينهم يربط و شريكهأ و زوجهأوكيل المساهم سوى مساهم آخر  ن يكونأال يمكن  -1

يقومون بكشف ، 1شخاص غرباء يكنون العداء للشركةأتجنب دخول  راد بهذاأن المشرع أب ويرى الفقه

حتى تكون للوكيل مصلحة جدية في مراقبة تصرفات يضا أ، والمضاربين سين وسرارها لمصلحة المنافأ

   .2المسيرين

ة وإنما يستفاد ضمنا ، وهذا الشرط لم ينص عليه المشرع الفرنسي صراح3ن يكون التوكيل ثابتا بالكتابةأ - 2

ن يكون التوكيل صادرا من الموكل و موقعا منه وموضحا فيه أحيث تطلبت   R. 225-79ةمن نص الماد

 البيانات الخاصة به من اسم و لقب و عنوانه .

ضمنيا من خالل  نماإلم ينص صراحة على الوكالة و  -ولوكما سبق الق-ما بالنسبة للمشرع الجزائري أ     

ن تكون الوكالة أو التي اشترطت  659من نص المادة ننا يمكن استنتاج شروط هذه الوكالة أبعض المواد، غير 

نه لم أبة، كما ن تكون مكتوأو بالتالي البد  ...تتضمن اسم الوكيل و لقبه و موطنه وكذلك اسم موكله ولقبه و 

يدلي بها بصفته وكيل أو ن أصوات التي ال يجوز للشخص لم يحدد عدد األ ، ون يكون الوكيل مساهمأيشترط 

الحد  من العدد االجمالي لألسهم بالنسبة لوكيل المكتتب وهو  8ن ال تتجاوز نسبة أكان قد اشترط ن إو ، نائبا

مر نفس األبالتالي و من القانون التجاري،  611و هو ما نصت عليه المادة  سهمذاته المشروط حتى لمالك األ

 بالنسبة لوكيل المساهم.

لى القواعد العامة في القانون المدني إنه وبالرجوع أالة بعدد محدد من الجمعيات، إال لم يقيد الوك نهأ كما     

معين للوكالة ..." جل الو بانتهاء األأالعمل الموكل فيه، منه تنص على:" تنتهي الوكالة باتمام  856نجد المادة 

ن الوكالة تعطى أعلى 4نصعكس المشرع الفرنسي الذي  ،ن كل جمعية تقابلها وكالة جديدةأو عليه نقول ب

ليست  الجمعياتوبالتالي الوكالة الدائمة والتي تعطى لتمثيل في العديد من  ،مبدئيا لجمعية واحدة محددة فقط

جمعية تسري بالنسبة ن الوكالة المعطاة لأ، غير 5يضاأ موال المساهمأ إلدارةمقبولة، كما تبطل الوكالة العامة 

 ال تجدد الوكالة في ف ، 6عمال نفسه ألي سبب كانليها مع جدول األإعيات المتعاقبة التي تتم الدعوة لى الجمإ

                                                           
)

. 102 مين السيد رمضان، المرجع السابق ، صأ عماد محمد 
1
  

)
. 212، ص  822المرجع السابق، رقم  علي حسن يونس، 

2
  

3)
 Michel de Juglart et Benjamin Ippolito, op . cit  , nº 520, p 552 . et Paul Le Cannu et Bruno Dondfro, Sociétés et 

autres groupements – Sociétés par actions- , Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique , Janvier – 

Mars  2011, n° 1, op. cit, p 125. 
4) 

Voir article R. 225-79 alinéa 3du Code de commerce français. 
5) 

Cass .Com . 29-11-1994 :Bulletin mensuel Joly, Droit des sociétés,  n°2, Février 2005, CD-Rome,  note Barbiéri.   
6) 

Jean-Marie Van Hille,La Société Anonyme,Aspects Juridiques et Pratiques, Bruylant,Bruxelles  - Belgique, 1992,p 190 
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     ولى عاديةعطاء الوكالة عينها لجمعيتين، األإمكانية إجاز أعمل الموكل فيه لم يتم بعد، كما ن هذه الحالة أل

 .يوما 98و في مهلة أنفسه و الثانية غير عادية تعقدان في اليوم 

وقد اعتمدها المشرع يعين الوكيل باسمه ولقبه وفيها الوكالة االسمية  للوكالة شكلين همان ومهما يكن فإ     

ن ألى الشركة دون إلة التي يوقعها المساهم ويوجهها وهي الوكا الوكالة على بياضو، الفرنسيالجزائري و

ن المشرع الجزائري يشترط تحديد أ، ولقد رأينا 1و تعليمات تصويت خاصةأوامر أيحدد هوية وكيله وبدون 

ما المشرع الفرنسي أ، ن تكون الوكالة على بياضأنه يمنع أ وهذا يعني بمفهوم المخالفة،، هوية الوكيل كاملة

مال عأيعرقل همالهم إ المساهمين و غيابن مين النصاب القانوني ألأت بهدف ز هذا النوع من التوكيالتجاأفقد 

حيان في معظم األنه أمن منطلق  فقهيا حول سالمتهحدث جدال أنمط من الوكاالت ن هذا الأإال  .العامةالجمعية 

لى مركز إالعديدة المحالة على بياض مزيفة بفضل السلطات  بأغلبيةيتزود المسيرين بمساعدة المصرفيين، 

لى اصطناعية مما يجعل التصديق عغلبية أليه فساد جمعيات المساهمين وخلق وهو ما يترتب ع ،2الشركة

م بإرسال ن المساهأكما ، بدون مراقبة ذ يمررون مشاريع القراراتإ جراء شكليا ال جدوى منهإ القرارات

هذا التصرف يلغي و ،سهمهأداري للمشاركة و التصويت عن ناب الجهاز اإلأنه أالوكالة على بياض يعني 

لذلك تذهب بعض المحاكم الفرنسية  ،عمال المسيرينأساس في رقابة جمعية العامة و التي تتمثل في األوظيفة ال

نة على بي 3ن يكون المساهم الذي يعطي السلطة على بياضألى اشتراط إممنوحة على بياض الي تقييد السلطة ف

 عطاء هذه السلطة. إعمال الجمعية قبل من جدول األ

 المشاركة بالمراسلة :  - جـ

لى قبول إات على واضعي القانون في فرنسا حتم هاجس تحسين تدخل المساهمين في حياة الشرك لقد     

من قانون التجاري  L.255-107حضور المساهم بالمراسلة، فكل مساهم حسب القاعدة المعبر عنها في المادة 

وقد ،في مقدوره الحضور والتصويت في جمعيات المساهمين بالمراسلة بواسطة صيغة تحدد بياناتها بمرسوم

في هذا الصدد، يكون و  .نما افتراضي فقطإ ن حضور المساهم هنا ليس حضور حقيقي وأ 4اعتبر البعض

ل قبل انعقاد جلسة الجمعية العامة ما لم يحدد أجل للمساهم الحق في أن يبعث موقفه في مدة ثالثة أيام على األق

 اسي. آخر في القانون األس

 ذ رأى البعض ضرورة قبولها ألنهاإ ،الفقه في فرنسا حول قبولها اختلفن هذه الطريقة في الحضور أإال       

نها تجنب أوتكافح ظاهرة الغياب، عالوة على دارية للشركة المساهم للمشاركة في الحياة اإل فعل من دورت

                                                           
1) 

Yves Guyon , Droit Des Affaires , op. cit ,p 298. 
2) 

Georges Ripert et René Roblot , par Michel Germain , op . cit , nº 1561, p 371. 
3)

   :أنظركثر أ ، لإلطالعرسال وكاالت على بياض بشأنها إسهم التي تم صوات المرتبطة باألالوكاالت رئيس الجمعية هو الذي يملك األفي هذا النوع من  

Philippe Merle, op. cit., nº 470 , p 572 .et Jean-Marc Moulin, Sociétés Anonymes- Droits des actionnaires, 

Jurisclasseur des sociétés , CD-Rom Février 2003, Fascicule1484,  nº 42.  
4)

 Renee Kaddouch, op . cit, p 361 . 
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خر بينما رأى البعض اآل ،1المساهمين البحث الشاق عن وكيل يقوم بتوكيله وتواجه تعسف الوكالة على بياض

و بناء  ،2هان هذه الطريقة في التصويت ضربت بقوة مبدأ التداول في الجمعيات ألنها تقضي على المناقشات فيأ

 و التصويت .على ذلك رفضها. أما المشرع الجزائري فال يعترف بهذا النوع من الحضور 

  المشاركة بوسائل التواصل عن بعد : -د

جاز استعمال أما المشرع الفرنسي فقد أ مشاركة،ليضا على هذه الوسيلة لألم ينص المشرع الجزائري      

بواسطة شاشات تستعمل لهذا  3تلك التي تسمح برؤية جلسات الجمعية العامة عن بعد وأ وسائل التقنية لالتصال

مكانية إقع مفتوح كليا على المناقشات مع رتكز على نقل اجتماع الجمعية تلفيزيونيا على موت تيالغرض، و ال

في كل  فتراضيةاالمكانية المشاركة إكن المشرع الفرنسي المساهمين من وبهذا م، ي وقتفي أتدخل كل مساهم 

ويعد المساهمين المشاركين بهذه الطرق  .4طوار التداول والمناقشات وليس فقط المشاركة في التصويتأ

و بوسائل أبالمقابلة البصرية  االعتدادنه اشترط لصحة أإال ، غلبيةاألحاضرين ويحسبون في النصاب و

ن تتيح الوسيلة المستعملة التحقق من أ الجمعية،التواصل المسافي في حساب نصاب المساهمين المشاركين في 

 . 5شخصية المساهم

وممارسة  لمساهم الجتماعات الجمعية العامةحرص على حضور اقد ن المشرع الفرنسي أسبق نالحظ  مما     

رع الجزائري الذي لم ، عكس المشوجد عدة طرق لمشاركة المساهمين في الجمعياتأ إذ ،دوره بكل فاعلية

  مر.بد من إعادة النظر في هذا األمر اهتمام كبير لذا الاأل يولي هذا

 ،ساسا من المساهمينأخيرا وبعد تبين مفهوم و طبيعة جمعيات المساهمين و التي تعد اجتماعات تتكون أ و     

 يحتم علينا منطق الدراسة تبين مختلف الضوابط التي تحكم انعقاد هذه االجتماعات وهو موضوع المطلب التالي

 المطلب الثاني

 في شركة المساهمة  ضوابط انعقاد جمعيات المساهمين

ضمان مشاركة كل المساهمين قصد اة الشركة، لذا واجتماع المساهمين في الجمعية العامة حدث في حييمثل     

 .(ولالفرع األ) لالنعقادالتي تحكم مسألة دعوة هذه الجمعيات  القواعدوضع القانون جملة من ها في

المشاركين  تزويد المساهمين التشريعاتوجبت أهذه الجمعيات  انعقادولكي يتحقق الغرض المنشود من      

حتى دنى من الحضور كما اشترطت توفر حد أ ،فيهايجابي إلومات التي تمكنهم من اتخاذ دور بالوثائق والمع

                                                           
1)

 Philippe Merle, op. cit., nº  450 , p 573. 
2) 

Jean-Marc Moulin op . cit , nº  42 .   
3) 

Voir article R. 225-75 et  L225-107, II du Code de commerce français  . 
4) 

Renee Kaddouch, op. cit, p214. 
5) 

Georges Ripert et René Roblot , par  Michel Germain , op . cit , nº 1562-2 ,  p 377 . 
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 جمعياتيعرف بشروط صحة انعقاد ا هو مو ،قابلة للتنفيذ بقوة القانون الجمعية التي تتخذها تكون قرارات

  .(الفرع الثاني) المساهمين

 :ولاألالفرع 

 دعوة جمعيات المساهمين لالنعقاد

 مالك الشركة سلطاتهم العليا، لذا ال ونالمكان الوحيد الذي يمارس فيه المساهم تعد جمعيات المساهمين     

ذ إيسية أم خاصة، كانت عادية أم غير عادية تأسأسواء 1ن تجتمع لوحدها بدون استدعاءأيمكن لهذه الجمعيات 

واقع الحال مشتركة فيما بين البد من توجيه دعوة تتوافر فيها شروط وإجراءات نص عليها القانون، وهي في 

الجهة في هذا الفرع نظام دعوة جمعيات المساهمين لالنعقاد من خالل تبين  لذلك سنبينو .2واع الجمعياتأنكل 

 (.ثالثا)ى هذا االستدعاءمحتوخيرا أو)ثانيا(  االستدعاء جراءإ قةطريثم  وال(أ)هااستدعاء لتي لها اختصاصا

 الهيئة التي لها اختصاص استدعاء جمعيات المساهمين: :أوال

، هماستدعاء لزمت ضرورةأن كل المساهمين على علم بوقت االجتماع ومكانه أحتى تضمن التشريعات ب     

يثار في حالة  ساسي ومنها ما يعد اختصاصها استثنائيأمنحت هذه المهمة لعدة جهات منها من لها اختصاص و

 . ساسا القيام بذلكأيئات المختصة و رفض الهأعدم وجود 

 الهيئة التي لها االختصاص األساسي: -أ

مر ألن هذا األ، لالنعقادإلى الهيئة المكلفة بالتسيير مهمة دعوة الجمعية العامة  3تعهد غالبية التشريعات     

بأن منح  الفرنسي 4وقد رأى بعض الفقه، والتي هي من اختصاص هذه الهيئات يعتبر من قبيل األعمال اإلدارية

جمعية الألنها حسب رأيه الهيئة األقدر على تحديد متى يكون اجتماع  ،مر مناسبا جداأاالختصاص لهذه الهيئات 

 ضروريا و مناسبا .

ينص صراحة على الهيئة المختصة باستدعاء جمعيات المساهمين  نجده ال وإذا جئنا إلى التشريع الجزائري     

والمتمثلة في مجلس  5داريةاإلالهيئة إلى مهمة ال هذه يظهر لنا بأنه منح هحكامأص بتمح نه وأإال  ،لالنعقاد

مثل  دارة بالنسبة للشركات ذات التكوين التقليدي ومجلس المديرين بالنسبة للشركات ذات التكوين الحديثاإل

قل من أصبح عدد القائمين باإلدارة أإذا نه أنص على مثال ت القانون التجاريمن  697المادة ف باقي التشريعات،

عقاد ن يستدعوا فورا الجمعية العامة العادية لالنأ الباقيين على القائمين باإلدارةدنى القانوني، وجب الحد األ

ة غير العادية في دارية استدعاء الجمعية العامى عاتق الهيئة اإلكما وضع عل ،عضاء المجلسأتمام عدد إقصد 

                                                           
1) 

Jean Lagadec, op. cit, p 215, et Patrice Giron, Droit Commercial, éditions Foucher, Paris , 2007, p 173 .  
)

. 42، المرجع السابق ، ص  -دراسة مقارنة–قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة عبد الرحيم عبد العزيز جويحان ، 
2
  

) 
ردني .من القانون األ 044من القانون المصري و المادة  80المادة 

3
  

4)
 Yves Guyon , Droit Des Affaires , op. cit ,p 285 . 

5)
وهران،  المراسيم التنفيذية الحديثة، دار الغرب للنشر و التوزيع، وفقا للنصوص التشريعية وحكام الشركات التجارية أ، عماريفتيحة يوسف المولودة  

 . 050 ص ،2117
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وعليه نستنتج  ..،.21مكرر  798و ذلك في المادة  س مال الشركة عن الربعأصل الصافي لرحالة انخفاض األ

 .و المديرين حسب الحالةأدارة االستدعاء يعود مبدئيا لمجلس اإل ن قرارأبطريقة غير مباشرة 

حيث ،1على خالف المشرع الفرنسي الذي حدد صراحة وبكل وضوح الهيئة المختصة باستدعاء الجمعيات     

ضافة إنه منح أإال  تولي مهمة االستدعاء،المتمثلة في مجلس اإلدارة أو المديرين فرض على الهيئات اإلدارية 

بدون وضع  في الشركات ذات التكوين الحديث صالحية استدعاء الجمعية لالنعقاد 2لى ذلك لمجلس المراقبةإ

 .أي شروط خاصة

 ال و ،3كهيئة جماعية مجتمعةالمديرين  وأدارة ألعضاء مجلس اإل صلاالستدعاء في األيعود حق و هذا      

عضاء بهذه ذ ال يتمتع هؤالء األإ ،ال للقائمين باإلدارة أن يقوموا بذلك و 4يسوغ لرئيس مجلس اإلدارة لوحده

عند معالجته الوضعية التي يقل فيها  5الفرنسيمثل نظيره و  فالمشرع الجزائري ،الصالحية بصورة منفردة

اإلدارة الباقين وليس ألحدهم القانوني، منح حق االستدعاء للقائمين ب أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى

 .بصورة منفردة بصالحية االستدعاءو رئيسه أوهذا ما يبين عدم تمتع أعضاء مجلس اإلدارة  ،فقط

خرى تداولت حسب المنصوص ألاذا تم اتخاذه في هيئة هي إي إال بالدعوة لالجتماع شرع يكون قرار كما ال   

 ،صولدارة يضم عضو غير معين بحسب األإ قرار استدعاء الجمعية عن مجلس قانونا، فإذا صدر مثالعليه 

ن هذا القرار يعتبر غير إف ،سهم المطلوبة حسب نظام الشركةعضاءه ال يملكون عدد األأومن طرف مجلس أ

  ذا تم غير قانوني .إو بالتالي يكون اجتماع الجمعية ، 6شرعي

عي البد من صدور قرار من مجلس يكون استدعاء الجمعية العامة لالنعقاد قانوني وشروحتى  وعليه     

ن يتم هذا االستدعاء وفقا أكما يجب  صول القانونية المطلوبة،وفق األ المديرين ككل، مجتمع وأدارة اإل

بالنسبة للجمعية و  .ن تمإان اجتماع الجمعية باطل  كو إال ،لألصول المحددة في نظام الشركة و طبقا للقانون

 611حسب المادة  لالنعقادتها اختصاص دعوفدارية غير معروفين بعد عضاء الهيئة اإلأين يكون أالتأسيسية 

 لى المؤسسون.إ يعودمن القانون الفرنسي  L 225-7من القانون التجاري الجزائري و التي تقابلها المادة 

 

  

                                                           
1) 

Voir article L 225-103 du Code de commerce français. 
ة في هذا األمر، يرى الفقه الفرنسي بأن األمر اختياري بالنسبة لهذا المجلس، اذ يمكنه استعمال حقه في استدعاء الجمعية أو ال يستعمله فله مطلق الحري (2

 لالطالع أكثر أنظر:   "peutالتي أعطته هذا الحق نصت فقط بأنه " يمكنه   L 225-103ألن المادة 

Lamy CD- ROM , sociétés commerciales , 2005 , nº 2100 . 
3) 

Philippe Merle, op. cit. nº  410 , p 560. et  Mémento Pratique Francis Lefebvre, op . cit  nº 46020, p 623.   
4) 

Joël Monnet, Sociétés Anonymes - Conseil d'administration – Fonctionnement et pouvoirs, Jurisclasseur des sociétés, 

op.cit,  fascicule 1379,  nº 46 .  
5
)Voir article L 225-84 du Code de commerce français. 

 من القانون التجاري الجزائري. 8الفقرة  105المادة  أنظر
6) 

Yves Guyon , Assemblées d’Actionnaires, op. cit.,  nº  09 , p  1 .  
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  االستثنائي: ختصاصاالالهيئة التي لها  -ب

كن في ل دارية،لى الهيئة اإلإلالنعقاد  العامة الفرنسي مهمة استدعاء الجمعيةسند المشرعين الجزائري وألقد      

ا لجهات ن ترفض القيام بذلك فقررأ وأخيرة عن توجيه الدعوة ن تغفل هذه األأ حتمالال انفس الوقت تحسب

ن الهيئات المختصة أمر حتى ولو كلما لزم األن تستدعى أفالجمعية العامة يجب  ،خرى القيام بهذه المهمةأ

 في: التي تتمثلو لهذا سمح المشرعان لجهات احتياطية استدعاءها ،و رفضت اجتماعهاألت همأقانونا 

 مندوب الحسابات: -1

لمندوب الحسابات استدعاء الجمعية العامة  1على غرار نظيره الفرنسي لقد سمح المشرع الجزائري     

، احدى الجمعيات لالنعقاد دارية عن استدعاءخير تقاعس الهيئة اإلاحتياطية، فإذا الحظ هذا األ بصفةلالنعقاد 

 فهنا ،عضاءهاأكقرار من شأنه عزل أحد  لهيئة اإلداريةستتخذ قرار غير مالئم ل هذه األخيرة كانت السيما إذا

يشكل  مراقبة سير الشركة، وبالتالي ال باعتباره الموظف الذي له سلطة هاءاستدعايجوز له تولى بنفسه 

  .2 خرى الممنوعمن طرفه تدخل في شؤون الهيئات األاستدعاء جمعية 

ذ يجب عليه إ، سلطته محدودةجعل المشرع الفرنسي نه و مادام اختصاص مندوب الحسابات احتياطي أإال      

 خرىأمن جهة  داريةتدخله من جهة و تقاعس الهيئة اإل وال و قبل دعوة الجمعية لالنعقاد و حتى يثبت شرعيةأ

عن طريق رسالة موصى عليها مع العلم  المديرين وأدارة لى مجلس اإلإبدأ بتوجيه طلب استدعاء الجمعية ن يأ

سئلة التي ستسجل في جدول األ و لى استدعاء الجمعيةإسباب التي دفعته األها ن يبين فيأيجب  ،كمابالوصول

وبعدها يحق  ،3ذا لم يقم المسيرين بذلكإجل الذي ينفذ فيه االستدعاء األيضا يذكر الوقت المناسب وأعمال واأل

ذا لم تقم الهيئات المختصة قانونا باستدعائها.كما لم يجيز المشرع إبنفسه في حالة ما له استدعاء الجمعية 

ما المشرع الفرنسي أ الة االستعجاللمندوب الحسابات استدعاء الجمعية إال في حالة واحدة وهي حالجزائري 

 .4وتهاون الهيئة المختصة للقيام بذلك لغى ضرورة توفر االستعجال ووضع شرط توافر مصلحة الشركةأفقد 

 الوكيل القضائي :  -2

استدعاء جمعيات المساهمين لالنعقاد، لكن و لتجنب تعسف حق  داريةاإل لهيئةمنح المشرع الجزائري للقد      

5اعترف ،يتبعه من امتناع مندوب الحساباتما قد و الهيئةهذه 

م، و غيرهأ دائنا أو مساهماسواء كان مصلحة الصاحب 

بينما سمح المشرع الفرنسي بتعيين وكالء من قبل المحكمة يتولون دعوة الجمعية لالنعقاد بناء على طلب سواء 
                                                           

1) 
Voir article L225-103 alinéa 2-1° du Code de commerce français. 

من القانون التجاري الجزائري. 1الفقرة  4مكرر  501المادة أنظر   
2) 

Renee Kaddouch, op. cit, p 242. 
3) 

Yves Guyon, Assemblées d’ Actionnaires , op.cit, nº 26, p 7. 
4)

لى إن تقرير شرعية دعوة الجمعية لالنعقاد من طرف مندوب الحسابات يعود إاالستعجال ومصلحة الشركة فن المشرعين لم يبينا المقصود بحالة أبما  

  :نظرأكثر أ لإلطالعخير القضاء فهو الذي يفحص مدى شرعية قرار هذا األ

Renee Kaddouch, op. cit, p241 
)

.من القانون التجاري الجزائري 1الفقرة  111و المادة  8الفقرة  102ما نصت عليه المادة يضا أو  8الفقرة  525أنظر المادة  
5
  



األسس القانونية التي تحكم جمعيات المساهمين في شركات المساهمة                                                          األول الفصل  

 

31 
 

  %8عدة مساهمين يملكون  وأحد أو من أ ،لجنة المؤسسة في حالة االستعجالومن قبل أمن كل ذي مصلحة 

، 1في سوق منظم للتداولكانت أسهم هذه األخيرة قابلة ذا إمن قبل جمعية المساهمين  س مال الشركة، أوأمن ر

لجمعية من طرف مصلحة الشركة وعدم استدعاء ان يسبب عن طريق أيجب  األخيرتينفي الحالتين والطلب 

  قانونا.الهيئات المختصة 

يشكل خرقا لسير العمل الطبيعي ألجهزة  المساهمين لالنعقاد جمعيةالستدعاء  الوكيل القضائين تعيين ألو      

و بالتالي ، 2وضعت المحاكم شروطا صارمة لقبول مثل هذا الطلب السيما شرط المصلحة الجماعية ،اإلدارة

 لى تعيين وكيل قضائي لدعوة جمعيةإمشروعية اللجوء  الحرية في تقديرقاضي للن إبعد توجيه الطلب ف

وجود لمصلحة الشركة فال مبرر لقبول القاضي تعيين وكيل  مقبول فطالما الن هذا الشرط أونعتقد . المساهمين

لم سواءا في القانون الجزائري أم الفرنسي  مرالمواد التي نصت على هذا األن أالسيما و لدعوة الجمعية لالنعقاد

 .ة تلزم القاضي بقبول طلب الطالبمرآترد في سياق عبارات 

 المصفي : - 3

و من طرف أكثر من طرف الشركاء أ أويتم تعين وجوبا مصفي   ة التصفية،الشركة في مرحلعندما تكون      

ثناء هذه الحقبة الزمنية يلتزم أ القضاء لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات يتولى طيلتها القيام بإجراءات التصفية، و

قة على السنة المالية للمصاد شهر من قفلأالعامة العادية السنوية خالل ست المصفي قانونا باستدعاء الجمعية 

 3."دارة بعد حل الشركة جهزة اإلأن المصفين يحلون محل ذلك أل "و الحسابات السنوية،

ذ يجب إ ،4واجب استدعاء الجمعية لالنعقاد في حالة التصفية للمصفي في نفس الوقت سلطة و و بالتالي     

ذلك تستدعى الجمعية من طرف هيئة  نعدامامن تسميته، وفي حالة  شهرأعائها في ظرف ستة عليه القيام باستد

كما يجب على . مرضائي بناء على طلب كل من يهمه األالمراقبة، إن وجدت، أو من طرف وكيل معين بقرار ق

عفائه من إصفي و براء المإية للنظر في الحساب الختامي وفي لى االنعقاد في نهاية التصفإالمصفي دعوتها 

 بإجراءاتتعيين وكيل يقوم  ن يطلب قضائياأإال جاز لكل مساهم  تام التصفية ووالتحقق من اخت الوكالة

 .5الدعوة

المشرع الجزائري بذكر الهيئات السابقة كهيئات مختصة احتياطيا باستدعاء جمعيات المساهمين  كتفىاولقد      

 ومنحهم هذا الحق و هم : خرينآشخاص أضاف ألالنعقاد على نقيض المشرع الفرنسي الذي 

 

                                                           
1) 

Voir article L225 - 103 alinéa  2-2º et L 2323-67 alinéa 1 du Code du travail français.  
2)

 ،8005،لبنان ،  الحلبي الحقوقية، منشورات الطبعة األولى ، -دراسة مقارنة–وجدي سلمان حاطوم ، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية 

  . 282و  285ص 
3) 

Georges Ripert et René Roblot, par Michel Germain, op. cit. nº 1576, p 386. 
4)

Paul Le Cannu , op. cit., n° 592, p507. 
5)

 .من القانون التجاري الجزائري   552  و 525 تينالماد أنظر 

Voir article L225 - 103 alinéa 2-3º du Code de commerce français. 
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 غلبية:مساهمي األ -

غلبية في األ يمساهمل في فقرتها الثانية من القانون التجاري الفرنسي  L 225-103لقد أعطت المادة      

دعوة  إمكانية و بعد توقف المراقبةأو التبادل أق التصويت بعد عرض عمومي للشراء و في حقوأس المال أر

 ،بتبرير حالة االستعجال الستدعاء الجمعية ونملزم واهنا ليس مساهمي األغلبيةو  ،لالنعقادجمعيات المساهمين 

في ن حقهم ستدعاء الجمعية ألالالمديرين  وأدارة اإلمجلس تقديم طلب إلى وال أعليهم ومع ذلك يجب 

 ال يمكنهم استعماله إال في حالة رفض هذه الهيئة استدعاءها. االستدعاء 

 المؤقت: المسير -

نما إفي دعوة جمعيات المساهمين لالنعقاد و المشرع الفرنسي على حقهلم ينص و بالنسبة للمسير المؤقت      

ن مسير الشركة أب 1بعضهمحيث يرى  إال أنهم اختلفوا في هذا األمر مكانيةاإلهذه  عطوا لهأ نالذي اء همالفقه

ما في أ ،مر الذي عينه منحه هذه المهمةن األأء جمعيات المساهمين لالنعقاد لو المؤقت يكون مختص باستدعا

ذلك  وابرر قدو ،تردد في السماح له باستدعائها مكانية فلقدي في حالة عدم منحه هذه اإلأالحالة المعاكسة 

 .يهلإالتي لم تشير  و لذين يملكون صفة استدعاء الجمعيةشخاص ابالمادة التي حددت األ

وبالتالي  ،داريةالهيئة اإلدارة الشركة في مكان إمادام المسير المؤقت يعين لمهمة  نهأب 2بينما يرى آخرون     

مادام  ى ذلك ووعل، لى االنعقادإيات جمعالن ترتب له نفس سلطاتهم ومن بينها سلطة دعوة أي قمن المنط

النافعة للتسيير العادي  استدعاء كل الجمعياتأعطوا له إمكانية  العادية لتسيرالمؤقت يحل محل هيئات االمسير 

 ليست مختصة بالتسيير العادي و بما أنهاالجمعية غير العادية بمر ذا تعلق األإما أ ،ي الجمعية العاديةأللشركة 

  .بذلك يسمح له نه البد من ترخيص قضائيإف

لم ينص على الجزائري بأن المشرع  3الفقه الجزائريعلى عكس ما ذهب إليه بعض و، في األخير نشيرو     

دارية ومندوب على الهيئة اإل الحقهذا  وقصر ،حق المساهم في طلب انعقاد الجمعية أثناء حياة الشركة

إلى نص  ستنادباالومسيري الشركة، فإننا نقول و نزاعات بين المساهمين الالحسابات قصد منع الحسابات و

مشرع فيهما سمح لكل معني ن الأمن القانون التجاري الجزائري  757يضا المادة أو  668و  695المادتين 

وبالتالي يمكن لكل مساهم استعمال  ،ن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامةأباألمر 

 4 قة.محددة في المواد السابهذه الوسيلة الستدعاء الجمعية العامة لالنعقاد و ذلك في الحاالت ال

                                                           
1) 

Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires , op .cit , nº 34, p 8 . 
2)

 Mémento Pratique Francis Lefebvre, op . cit , nº 46070, p 629 , et Alexis Constantin , op. cit  , p 42 . 
3)

 . 852نادية فضيل، المرجع السابق ، ص  
4)

القائمين إذا أهمل مجلس اإلدارة إجراء تعيينات في حالة شغور منصب قائم باإلدارة أو أكثر بسبب الوفاة أو االستقالة ،أو في حالة أن أصبح عدد  -تتمثل تلك الحاالت في  
 . 695باإلدارة أقل من الحد األدنى القانوني أو المنصوص عنه في القانون األساسي ، و هذا حسب المادة 

 . 695حسب المادة أو إذا أهمل القائمين باإلدارة الباقيين استدعاء الجمعية إذا أصبح عددهم أقل من الحد األدنى القانوني قصد إتمام عدد أعضاء المجلس  -
من القانون التجاري، جاز لكل معني أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة  668إذا أهمل مجلس المراقبة القيام بالتعيينات، المذكورة في المادة  -

 إلجراء التعيينات والمصادقة على التعيينات المشار إليها في المادة .
لجمعية في ظرف ستة أشهر من تعيينه يجوز لكل من يهمه األمر أن يطلب تعيين وكيل قضائي يتولى دعوة الجمعية لالنعقاد و هذا حسب في حالة إذا لم يستدعي المصفي ا -

 .من القانون التجاري الجزائري 757المادة 
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طالما أن المشرع الجزائري دون استثناء جميعا ن والمساهم فهمعن صاحب الحق في االستدعاء  أما     

 1يضا يستدعى كل شخص عينه القانون.و أوالفرنسي منح لهم نفس الحقوق وحملهم نفس الواجبات، 

 .اشكال استدعاءهأنتساءل عن طرق وفإننا ن بينا الهيئة المختصة بدعوة جمعيات المساهمين لالنعقاد أبعد و    

 شكال استدعاء جمعيات المساهمين لالنعقاد: أو  طرق : ثانيا

لى اجتماع الجمعية مهما كان النظام التأسيسي الذي تقوم عليه إدارية بدعوة المساهمين تلتزم الهيئة اإل     

 تهم:بها المساهمون لحضور جمعياالطريقة التي يستدعى هنا وسنبين  متتابع، وأيا فور كان الشركة سواء

 في القانون الجزائري: -أ

الكيفية  عن تحديد الطرق المتعلقة باستدعاء جمعيات المساهمين لالنعقاد أو لقد سكت المشرع الجزائري     

من  597و  596ترك األمر لنظام الشركة، باستثناء ما جاء في المادتين و، 2باالجتماعهم عالمإالتي يتم بها 

 القانون التجاري: 

قل هم الحائزين منذ شهر واحد على األسصحاب األأو القائمون بإدارتها أن يستدعي رئيس شركة المساهمة أ -

كان قد نص عليها في  ، إذاأو برسالة موصى عليها على نفقتهم، برسالة عادية على سندات اسمية لكل جمعية

 ساسي أو بناء على طلب المعنيين باألمر . انون األالق

ة قبل أن يعلم رئيس شركة المساهمة المساهمين بموجب رسالة موصى عليها بالتاريخ المحدد النعقاد الجمعي -

 قل من التاريخ المحدد لالنعقاد . خمسة و ثالثين يوما على األ

المساهمين الحائزين ن تستدعي شخصيا إال أالمختصة ئري لم يوجب على الهيئة بالتالي فالقانون الجزاو     

سالة برو ذلك  ،ساسي على ذات األمرذا نص القانون األإو أذا سبق منهم طلب ذلك على نفقتهم إ لسندات اسمية

المعتادة في لى الطرق و لكن بالرجوع إ ،مرفي غير ذلك فال نص يبين األو ،عادية أو برسالة موصى عليها

عن  لى الطرق السابقة الذكرضافة إن االستدعاء يمكن أن يتم إفإ -ى ضوء التشريعات األخرىعلو - االستدعاء

 القانونية . لإلعالناتو في النشرة الرسمية طريق النشر في جريدة مؤهلة أ

        نه أإال  ،انعقاد الجمعيةبين تاريخ  و ي المدة بين االستدعاءأ ،تاريخ االستدعاءمشرعنا كما لم يحدد      

حددت المهلة الممنوحة لممارسة التي  و ،عالم المساهمينإة المنظمة لحق حكام القانونيلى األإالرجوع و ب

ن نجعل هذه المهلة نفسها المطلوبة أول يمكن قل في االستدعاء األم المؤقت بخمسة عشر يوما على األعالاإل

 تاريخ انعقاد الجمعية.للفصل بين تاريخ االستدعاء و 

                                

 
                                                           

)
.05ص ات المساهمين في هذه المذكرة ،ليف جمعيأتالفرع الخاص ب أنظر 

1
  

2)
 Mohamed Salah, les valeur mobilières émises par les sociétés par actions, éditons EDIK , Oran , 2001, n° 56, p 70. 
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 القانون الفرنسي :في  -ب

من المشرع  1لة إعالم المساهمين بتاريخ انعقاد الجمعيةأالفرنسي أكثر تنظيما لمسالمشرع  لقد كان     

 : حيث جعل استدعاء المساهمين على مرحلتين الجزائري،

الستدعاء، وفيه يعلن باإلجراء التمهيدي ل 3وقد سماه البعض2جتماعباالشعار ففي المرحلة األولى يتم اإل  -

 أعمالهاسجيل مشاريع القرارات في جدول و يسمح لهم بت سيعقد المساهمينن اجتماع لجمعية أللمساهمين ب

للتداول في السوق المنظمة يرسل  لةبسهم الشركة غير قاأذا كانت إوهنا ، داريةلى ما وضعته الهيئة اإلإتضاف 

رادوا تسجيل مشاريع القرارات في جدول الجمعية إذا أالذين يجب عليهم لى المساهمين إباالجتماع  اإلشعار

ا يمكن للمساهمين كم ،4قل قبل تاريخ اجتماع الجمعيةيوما على األ 28إرسال تلك المشاريع إلى الشركة خالل 

ذا إما أ، و الكترونية تحت نفقتهمباالجتماع عن طريق رسالة مسجلة أ شعارطلب من الشركة أن ترسل إليهم إ

في  لزامياإ شعارينشر هذا اإل سهمها اسميةأو ليست كل أ قابلة للتداول في البورصةالشركة سهم أكانت 

5BALO  ريع القرارات مشا ،األعمالشعار جدول هذا اإلو يتضمن . قل قبل االجتماعيوما على األ 18خالل

ين تنشر المعلومات ووثائق المخصصة أ إنترنيتيضا موقع أ، كما يبين و المديرينأدارة المقدمة من مجلس اإل

 للمساهمين .

ترك المشرع و هنا  ،6و النهائيأ أي االستدعاء التام، لى االجتماعإلة الثانية يتم اإلخطار بالدعوة وفي المرح -

 ن الشركةخطار كافة المعلومات عيجب أن يتضمن هذا اإل، واالستدعاءتحدد طريقة نظمة لالفرنسي الحرية لأل

    محافظة مركز الشركة عالنات القانونية في و ينشر هذا اإلخطار في جريدة اإل .و عن الجمعية التي ستنعقد

جميع  و في نشرة اإلعالنات القانونية اإللزامية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور إلى االدخار، أما إذا كانت

لى كل مساهم على نفقة و مضمونة توجه إاألسهم اسمية فإن هذا النشر يمكن أن يحل محله رسالة عادية أ

ا و تقع و موصى عليهأدعائهم عن طريق رسالة عادية سهم االسمية يتم استصحاب األأخيرا أ، والشركة

 .الشركة بها قبل كل من المساهم و ذاإدعائهم بوسيلة اتصال االلكتروني يمكن استو المصاريف على المساهم،

أيام بالنسبة  91 ول ويوما على األقل بالنسبة لالستدعاء األ 98تاريخ الجمعية بـ قبل  خطارويتم هذا اإل

 .7لالستدعاء التالي

                                                           
1) 

جراه على أو التعديل الذي   0915مارس  82المؤرخ في  821-15و المرسوم التنظيمي رقم  0911جويلية  84المؤرخ في  125-11صدر قانون رقم أذ إ

 . 8001ديسمبر  00المؤرخ في  0111-8001ير بموجب المرسوم التنظيمي رقم خهذا األ
2)

 Georges Ripert et René Roblot, par Michel Germain, op. cit, nº 1578, p 387, et Alexis Constantin, op. cit, p069 
3) 

Philippe Merle, op. cit. nº 412 , p 562 . 
4)

 Voir article R 225-72 du Code de commerce français.  
5) 

Bulletin des annonces légales obligatoires ( BALO) : journal d’annonces légales permettant aux sociétés qui font 

appel public à l’épargne de faire paraître les avis d’insertion qui leur sont imposés par la loi ,voir Laure Siné, Droit des 

sociétés, 7
e 
édition , éditions Dunod, Paris , 2006 , p 149 . 

6) 
Philippe Merle, op. cit. nº  414 , p 562 . 

7) 
Voir article R 225-19 du Code de commerce français modifié par le décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux 

droits des actionnaires des sociétés cotées , Journal officiel de république française n° 0145 du 25 juin 2010 , p 11450 , 

www.legifrance.gouv.fr     

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 محتوى االستدعاء:: ثالثا

إال  ،الجمعيةطار إفي هم حتى يضعلى المساهمين إاستدعاء  توجيهضرورة الجزائري تطلب المشرع  لقد     

نه لم يبين محتوى هذا االستدعاء عكس المشرع الفرنسي الذي حدد محتواه بدقة و استوجب ضرورة ذكر أ

 ساسية التالية:األ البيانات

 تاريخ و ساعة اجتماع الجمعية :  -أ

يتضمن ن ألذا يجب  ،يتعين دعوتها لالنعقاد من تلقاء نفسها بل للمساهمين ال تجتمع الجمعية العامة     

ن ذكر ذلك كانت باطلة و ال ترتب وإذا خلت الدعوة لالجتماع م ،وال تاريخ و ساعة اجتماع الجمعيةأاالستدعاء 

ذ يسمح للمساهمين إهداف أله عدة  د تاريخ االجتماعن تحديأل ،و الغيرأثر قانوني في حق المساهمين أي أ

وأيضا يسمح لهم بتحضير الجيد من ، مقر الشركةمقيمين بعيدا عن مكان بالحضور لالجتماع حتى و لو كانوا 

 طالع.من معرفة وقت ممارسة حقهم في اإل خيرا يمكنهمأو  1،جل المشاركة الفعالة في االجتماعأ

 مكان االجتماع : -ب

ما يكون مقر و غالبا ، يضا مكان االجتماعأن يذكر االستدعاء أيجب  تاريخ و ساعة االجتماعلى إضافة إ     

ن مر ألجمعياتها في قاعة مؤجرة لهذا األ فالشركات المسعرة غالبا ما تعقد ،جباريإالشركة لكن هذا ليس 

هنا  3و يرى الفقه .ن يحدد نظام الشركة مكان محدد تجتمع فيه جمعيات الشركةأو يمكن ،2محلها غير كافي

حجام المساهمين عن إظاهرة حتى نقضي على ليه إمكان يسهل على المساهمين الوصول ن يحدد أضرورة 

 حضور الجمعيات.

 جدول أعمال الجمعية:  - جـ

عمال أجدول  إلى اجتماعات جمعيات المساهمين ن يتضمن االستدعاءألى العناصر السابقة يجب إضافة إ     

وثيقة تبين  هوجدول األعمال ف ، 4ساسي الذي يحدد اختصاص الجمعية التي ستجتمعالعنصر األ ألنهالجمعية 

سئلة التي تستدع الجمعية العامة لتتداول و تصوت عليها، وبالتالي يسمح للمساهمين بمعرفة ما سيدور قائمة األ

ن يحرر بحيث يكون محتوى األسئلة المسجلة فيه يظهر بوضوح ألذا يجب  ،النقاش حوله في الجمعية مسبقا

 .5دات أخرىبدون أن يكون هناك ما يدعو إلى االستناد إلى مستن

ة العامة وتمكين المساهمين من عمال قبل انعقاد الجمعيعداد جدول األإولقد اشترطت التشريعات وجوب      

ن تحديد ألى إضافة إ لمناقشة المسائل الواردة فيه، ستعدادواالتى يتسنى لهم تحضير تدخالتهم طالع عليه حاإل

                                                           
1)

Yves Guyon, Droit Des Affaires , op . cit, p 287 . 
2)

Yves Guyon, Droit Des Affaires , op . cit, p 287 . 
)

. 00ص رحاب محمود داخلي علي، المرجع السابق،  
3
  

4)
 Mémento Pratique Francis Lefebvre, op. cit, nº 46263, p 640 , et Alexis Constantin, op. cit, p 050.  

5) 
Georges Ripert et René Roblot, par Michel Germain, op. cit, nº 1579, p 388. 

حمد الورفلي، المرجع أيضا أو . 210، ص 9112، مصر ، النهضة العربية ، دارالثانيالجزء ، سميحة القيلوبي،الشركات التجارية يضا في نفس المعنىأو 

 .  19السابق ، ص 
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وبناء عليه يعتبر باطال كل شرط يدرج في  ،سيرها منظما المسائل التي ستناقش في الجمعيات يجعل انعقادها و

  1عمال و توزيعه على المساهمين .نظام الشركة يقضي باإلعفاء من وضع جدول األ

ذ بين إ ،خرى عديدةأمت فيها كما فعل بالنسبة لمسائل لة بل لزم الصأم ينظم المشرع الجزائري هذه المسول     

في  دارية والمساهمونالقرارات التي تقدمها الهيئة اإل المساهمين بنص مشاريعفقط األحكام التي توجب تبليغ 

يعد ن إذ نص على أ المشرع الفرنسي الذي نظمها بدقة عكس ،الجزائري من القانون التجاري 675المادة 

و استثنائيا من طرف رئيس محكمة التجارية  ،2لى االجتماعإعمال من طرف الهيئة التي دعت جدول األ

وبالتالي فجمعية المساهمين بالرغم من صفتها كهيئة عليا  ،وكيل يقوم باستدعاء الجمعية عندما يعينالمختصة 

داري من اختصاص إهو عمل هذا األخير ن تحديد أل، عمالهاأبتحديد جدول  الشركة ليست مختصة في

سئلة الضرورية التي ال تخرج عن لتداولية تسمح لها بإقحام بعض األن كانت خاصيتها اإ و ،المسيرين قانونا

 .3موضوع االجتماع المحدد مقدما

الجمعية عمال أتسجيل مشاريع القرارات في جدول  عطى القانون الفرنسي ألقلية المساهمين حق طلبأكما      

ذ إن هذا الحق محصور ضمن حدود ضيقة أإال ، ءلى ما وضعه محرري االستدعاإوالتي تضاف  4التي ستنعقد

 لجمعياتعطى نفس الحق يضا أأ و ،س مال الشركةأمن ر % 8قل ل المساهمين الطالبين على األيمث نأيجب 

داري ر الجهاز اإلمنع احتكال و هذا، للجنة المؤسسةو ،5سهم الشركة مسعرة في البورصةأذا كانت إالمساهمين 

نها تعريضه أالمسائل التي من شذي قد يبعد كل لعملية تحديد المسائل التي ستتم مناقشتها في الجمعية و ال

في حين يضيف الفقه حملة شهادات التصويت و يعطي لهم أيضا الحق  .لإلحراج و المسائلة و ربما المسؤولية

 6في طرح أسئلة تسجل في جدول أعمال الجمعية.

 خرى تتعلق بالشركة:أبيانات  -د

ات جمعيات المساهمين عدة بيانات اجتماعلى إن يتضمن االستدعاء ألى البيانات السابقة يجب إضافة إ     

ويوم  ،س مالها وعنوان مركز الشركة ورقم تسجيلهاأن:اسم الشركة ونوعها ومبلغ رخرى وعادة ما تكوأ

غير عادية وجدول  االجتماع الثاني وساعته ومكانه في حالة عدم توفر النصاب، ونوع الجمعية عادية أو

اء المكان شروط التي يمكن للمساهم التصويت بالمراسلة في القانون الفرنسي وعند االقتض وتبين 7عمال...األ

ن تودع فيه هذه أسهم و الوقت الذي يجب دات عدم القدرة على التصرف في األن تودع لديه شهاأالذي يجب 

 سهم.األ

                                                           
) 

. 215المرجع السابق، ص  لياس ناصيف،إ
1
  

2)
 Voir article L 225-001 du Code de commerce français. 

3)
 Renee Kaddouch , op . cit, p 375 .  

4
 )Jérôme Bonnard , op . cit , p 104. 

 5) 
Voir article L 225- 105 du Code de commerce français modifié par l’Ordonnance n° 2010-1511 du  9 décembre2010 , 

   précité .   
  6)

 Jean-François Artz , op . cit , nº50 , p 2. 
  7)

 Paul Le Cannu , op. cit, n° 792, p 510. 
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بمختلف ظم حياة الشركة لمساهمين هو الخروج بقرارات تنن الهدف من عقد اجتماعات لو أخيرا و أل      

القرارات صحة و بالتالي  ،توافر جملة من الشروط لصحة اجتماع هذه الجمعيات التشريعاتوجبت أ، جوانبها

 .و هو ما يشكل موضوع الفرع الموالي  الصادرة عنها

 : الثانيالفرع 

 شروط صحة انعقاد جمعيات المساهمين :

على بناء لى ذلك إكل سنة و كلما دعت الحاجة  المساهمين وتنعقد مرةلمساهمين من جميع اجمعية تتكون      

لغرض المنشود من اجتماع ولكي يتحقق ا الشركة، خاذ القرارات التي تسيردعوة من الجهة المختصة الت

نافع في  ويجابي إلومات التي تمكنهم من اتخاذ دور وجبت القوانين تزويد المساهمين بالوثائق والمعأالجمعية 

ومن جهة أخرى لتجنب اتخاذ القرارات من طرف فئة ، هذا من جهة لمناقشات ومن التصويت على علم وبينةا

لذا اشترطت  ،د يضر بالشركة و بالمساهمين فيهاق رادة الجماعية وهو ماتعبر عن اإل قليلة من المساهمين قد ال

  النعقاد الجمعيات. معين فر نصاباالتشريعات ضرورة تو

عالم المساهمين بالوثائق إ: وجوب هما  لمساهمين توفر شرطيناجمعيات وعليه يشترط لصحة اجتماع      

 .  )ثانيا(سهماب قانوني معين من مجموع قيمة األو ضرورة توافر نصوال( )أ 1الخاصة بالشركة

 عالم المساهمين :إ :أوال

و لكي تكون  ،دارة في الشركةاإلجهزة أ المساهمين ويعد اجتماع الجمعية العامة حلبة المواجهة بين جموع      

المواجهة مجدية ونافعة للشركة البد من تزويد المساهمين بالوثائق والمعلومات التي تمكنهم من ممارسة دورهم 

الفرنسي هذه الحقيقة  درك المشرع الجزائري وأولقد ، 2الرقابي بفاعلية ومن اتخاذ القرارات عن علم وبينة

ة من موضوعات وما ن يعلم سلفا بما سوف يبحث في اجتماع الجمعية العامأالحق في  3لكل مساهم لذلك قررا

بالنشاطات التي تقوم بها واإلطالع على الوثائق الخاصة بالشركة سواء تعلقت هذه الوثائق ، يطرح من تقارير

وذلك عن ، المالي هاعلقة بمركزالبيانات المت وأدارة القرارات المقدمة من قبل مجلس اإلو بمشاريع أالشركة 

 الهيئة اإلداريةلزام إو عن طريق أطالع المساهمين عليها في مركز الشركة إل طريق وضع هذه المعلومات

 .و بناء على طلبهم ألى المساهمين إبإرسالها تلقائيا 

                                                           
1)

الطبعة  ، -دراسة نظرية و تطبيقات عملية -عمال لياس البيطار، قانون األإيضا سلمان بوذياب و عبد اهلل أو  498حسن علي يونس ، المرجع السابق، ص  

، سعيد يوسف البستانيو أيضا ، 050، ص ، المرجع السابق فتيحة يوسف المولودة عماري و أيضا . 91، ص  0922ولى ، دار العلم للماليين ، لبنان، األ

 . 409المرجع السابق ، ص 
2) 

االسكندرية،  الجماعي بين وحدة اإلطار القانوني وتعدد األشكال، دار الجامعة الجديدة،المشروع التجاري  -محمد فريد العريني، الشركات التجارية

 .895،ص 8005
3
 

)
الكين الشركاء ليس حقا محصورا على المساهم وحده، وإنما منحه المشرع الجزائري إلى كل من مالك الرقبة والمنتفع ولكل واحد من  الم عالمإن حق اإل 

 90مكرر  501و  21مكرر  501و  128واد الم أنظرصحاب حملة سندات االستحقاق ... أيضا لحملة سندات المساهمة و لممثلي جماعة ألألسهم المشاعة، و

 .من القانون التجاري الجزائري 



األسس القانونية التي تحكم جمعيات المساهمين في شركات المساهمة                                                          األول الفصل  

 

38 
 

 ،منهلى التضييق إ منهم بعضالذ يدعو إقه والقضاء بصدد نطاق هذا الحق، في الف حتدمان الخالف أبيد      

مبررات المشروعة الثبات إالشركة و سرارأفشاء إدنى من المعلومات وبشرط عدم أذلك بقصره على تقديم حد و

يتورع عن منافسة  هو إال حائز مؤقت لسهم ال يهمه سوى الربح وال ن المساهم ماأل ،طالعلتأييد طلب اإل

وتزويدهم بأقصى حد ممكن من  هفيلى التوسع إ خراآلالبعض يدعو بينما  ،1ذا اقتضت مصلحته ذلكإالشركة 

إال صارت وتها، دارإ مراقبةوفي تقرير شؤون الشركة جديا  حتى يشارك المساهمالمعلومات التفصيلية 

  2بالشركة.ضرار ألحق تقرارات غير مدروسة بعناية جمعيات المساهمين تصدر 

ن اذلرنسي الومنهم المشرع الجزائري والف ،التشريعاتو الفقه غلبية الساحقة منأتأييد خير األ تجاهاالوينال      

فر شرطين في اكما يفترضا تون موضوعات معينة، ألى المساهمين بشإعالم كاف إالشركة بتقديم  نيلزما

القانوني للشركة بما ة بحيث تعكس واقع الوضع المالي ون تكون المعلومات المفصح عنها حقيقياإلعالم أولهما أ

في الوقت عالم اإلن يكون أ ، و ثانيان يتخذ القرار المناسبمساهم من أالمكن رة حقيقية و صادقة تيكون فك

لقضائي الذي حكم بعدم ا هو نفس موقف االجتهادو 3من المعلومات المفصح عنها. ستفادةكن االالمناسب حتى يم

   عالم كاف حولرفضت الموافقة على قرار زيادة رأس مال الشركة بسبب غياب إ قلية التيألوجود تعسف ل

 هذه المعلومات؟ لذا نتساءل عن مضمون  ،4العملية

 بها: ينعالم المساهمإالمعلومات الواجب  -أ

الم المساهمين على إعإن      

وكال النوعين سواء  

مسبقا أو دائما يمارس من المساهم بموجب طريقتين، إما أن يمارس بمقر الشركة أو أن تقوم الشركة  انك

 .5من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المساهم نفسه ى المساهمرسال الوثائق المقررة قانونا إلبإ

من القانون  652و  651و  675و  677ضمن أحكام المواد  اإلعالمحق المشرع الجزائري  وقد نظم      

" يمنع الشركاء غير  القانون المدني الذي ينص على أنه من 211المادة  التجاري تطبيقا للمبدأ العام الوارد في

يخالف  اتفاقالمديرين من اإلدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر ووثائق الشركة ويقع باطال كل 

  .من اإلطالع على وثائق الشركة المساهموعلى هذا األساس ال يجوز ألي شخص أن يمنع ، ذلك"

 

 

                                                           
1
)Yves Guyon , Droit Des Affaires , op. cit, p 289. 

)
مايليها .و  808ص ،  2115ولى،  منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان، الطبعة األبراهيم جاسم، حقوق المساهم في الشركة المساهمة، إفاروق  

2
 

)
.و ما بعدها 051.، ص 8000عمار حبيب جهلول آل علي خان، النظام القانوني لحوكمة الشركات، دار الكتب القانونية و دار الشتات و البرمجيات مصر، 

3
  

4)
 Cass. Com., 20 mars  2007, n° 05-19.225, La semaine juridique, édition générale, 1 Août 2007 , n° 31-35, LexisNexis 

Paris, 2007, n°179,  p 21.  
)  

. 012حميدة نادية، المرجع السابق، ص 
5
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 : عالم السابقمجال اإل – 1

 ةمن دراس المساهم يمكن كونههمية كبيرة أمساهمين ال جمعياتعالم السابق على انعقاد اإليشكل      

مثل  هتم المشرع الجزائريأ لهذا ،بشأنها في االجتماعن يتخذ القرارات ألى الجمعية قبل إالمستندات التي تقدم 

لمعلومات التي تحديد المستندات وا ويمكن ه،مل على حمايتعو االمساهمين مسبق بإعالم الفرنسينظيره المشرع 

  مايلي: كمسبقا و التي تحدد حسب نوعية الجمعية التي ستعقد طالع عليها يجوز للمساهمين اإل

اري الجزائري الحق لكل من القانون التج6511عطت المادة ألقد  :بالجمعية العامة العاديةالوثائق الخاصة  *

في مركز الشركة أو  يطلعن أالعامة العادية في  ماع الجمعيةقل التي تسبق اجتيوما على األ 98جل أمساهم في 

 :   على تهامكان مديري

لى الحالة و ذلك حتى يستطيع المساهم التعرف ع والحصيلةجرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية  -

 عمالها و ما حققته من نتائج .المالية للشركة و سير أ

ة أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقب وقائمة القائمين باإلدارة : و التي تتمثل في اإلطالع على القوائم -

تحت  على الهيئة اإلدارية أن تضع مثل هذه القوائم  2على غرار نظيره الفرنسي حيث ألزم المشرع الجزائري

الجمعية العامة العادية،  النعقادتصرف المساهم وأن تسمح له باإلطالع عليها خالل الخمسة عشر يوما السابقة 

وبناء عليها يستطيع المساهمون التعرف على  أعضاء الهيئات اإلدارية والرقابية و تقدير و تقييم مدى قدرتهم 

 يادة الشركة و تسييرها والتأكد من عدم وجود  حاالت التنافي المنصوص عليها قانونا. على ق

 نه لم أال إ، قائمة المساهمينتمكين المساهمين من  3مثل نظيره الفرنسي كما فرض المشرع الجزائري     

في اليوم السادس عشر السابق  وذلكنما في األحكام الجزائية إ وينص على ذلك في نظام الجمعيات العامة 

 للمساهم فكرة عن عدد المساهمين ومعرفة شركائه  عطاءإالوثيقة من شأنها ن هذه أل ،4النعقاد الجمعية العامة

بهم والتنسيق معهم في المسائل التي سيتم مناقشتها  تصالاالمن خالل  همفرصة التعرف على اتجاهات و تتيح له

  دارة على هذه الجمعيات .يطرة جهاز اإلية العامة لمواجهة سفي الجمع

زيادة ات أهمها التقارير التي ترفع إلى الجمعيواإلطالع على الوثائق التي يصادق عليها مندوب الحسابات  -

   ة .عاملين في الشركللعلى الوثيقة التي تبين المبلغ اإلجمالي الناتج خالل السنة المالية واألجور الممنوحة 

                                                           
1)

حدد تفت من التعقيد والغموض،طالع المساهم على وثائق الشركة ساده نوع إن المشرع الجزائري في تنظيمه لوقت أعالم لة اإلأن ما نالحظه عن مسأإال  

 ،ةيوما السابقة لالنعقاد الجمعي 01من القانون التجاري الجزائري بـ  120مدة االطالع المساهمين على الوثائق المتعلقة بالجمعية العامة العادية المحددة بالمادة 

سق او عليه فليس هناك تنالعادية  هما كان نوعها ومنها الجمعية العامةيوما قبل انعقاد الجمعية م 20من القانون التجاري نصت على مدة  155ن المادة أإال 

 . بين النصين
2)

 .من القانون التجاري الجزائري 120المادة  أنظر 

Voir article L 225- 115 -1º  du Code de commerce français. 
3) 

Voir article L 225 -116 du Code de commerce français. 
4
 

)
 .من القانون التجاري الجزائري  2الفقرة  209المادة  أنظر 
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 ساسي من انعقاد الجمعيات العادية السنوية هون الهدف األإ : الخاصة بالجمعية العامة العادية السنويةالوثائق  *

حوال الشركة و نشاطها خالل السنة المالية المنقضية، لكن تعتبر مصادقة أتمكين المساهمين من التعرف على 

تحت  591هم ما يميز هذا النوع من الجمعيات لذلك فقد اشترطت المادة أالمساهمين على حسابات الشركة من 

 جل خمسة عشر يوما السابقة النعقادها مايلي:أوضع تحت تصرف المساهمين في خالل عقوبات جزائية 

       امالع ستغاللااللى حساب إضافة إ ،لديون الموجودة في ذلك التاريخصول وارد بمختلف عناصر األالج -

     فة حالة الشركة لى معرإيصال المساهم إوهذا بهدف  ،باإلدارةقائمة القائمين و حساب النتائج و الميزانية و

 . 1عمالها حتى يكون على دراية تامة أموالها ونتيجة أو كيفية استثمار 

الجمعية العامة طار التحضير النعقاد إففي ، تقارير الهيئة اإلدارية والرقابية التي تعرض على الجمعية -

حسب الحالة تقريرا حول سير عمل الشركة يكون مرفقا  السنوية يقدم مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين

و يعتبر هذا التقرير من  ،2بمالحظات مجلس المراقبة حول تقرير مجلس المديرين وعلى حسابات السنة المالية

ي على تسيير الشركة يجعله دارلجهاز اإلشراف اإتي توضع تحت تصرف المساهمين كون هم الوثائق الأ

خر بوضعيتها، لذا يشترط أن يكون هذا التقرير واضحا ودقيقا حتى يتسنى لجميع آكثر من أي جهاز أمحيطا 

المساهمين فهمه ولو لم يكونوا على دراية بالمسائل اإلدارية، كما يشترط أن يكون مرفقا بتقرير مندوب 

 .3ال عقد اتفاقية بين الشركة وأحد القائمين بإدارتهاالحسابات في حالة ما إذا تم مث

بمثابة  ذ تعد هذه الوثائقإ ،سبابهاأجلس اإلدارة أو مجلس المديرين و نص مشاريع القرارات التي يقدمها م -

االستشارة  أو دراستها شخصيا، للمساهمين حتى يتسنى المدرجة في جدول األعمال، عرض وتفصيل لمحاور

 .لدى المختصين للموافقة أو االعتراض عليها أثناء انعقاد الجمعية العامةحول مضمونها 

المبلغ اإلجمالي المصادق عليه من طرف و ،دارة عند االقتضاءلومات الخاصة بالمرشحين لمجلس اإلالمع -

 .رمندوبي الحسابات واألجور المدفوعة لألشخاص المحصلين على أعلى أج

لقاب و موطن أسماء و ألك االجتماع و المتضمنة اليوم السادس عشر السابق لذقائمة المساهمين المحددة في  -

و ذلك قبل  ،سهم التي يملكها كل مساهماريخ في سجل الشركة و كذا عدد األسهم مقيدة في ذلك التأكل صاحب 

 خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية العامة و منها الجمعية العامة العادية السنوية . 

 نهاألالجمعية العامة غير العادية اجتماعا ذو طابع خاص  تعتبر :العادية الوثائق الخاصة بالجمعية العامة غير *

لذا كان البد من ، ةهمية بالغة في حياة الشركأفالقرارات المتخذة فيها لها  بالتالي، ونظمةتختص بتعديل األ

ولقد نصت  التصويت على هذه القرارات على علم و دراية،عالم يستطيع من خالله عطاء المساهم حقا في اإلإ

قرارات المقترحة و تقرير مجلس من القانون التجاري و التي تتمثل في:نص ال 591على هذه الوثائق المادة 

                                                           
1)

 .  822محمد صالح بك، المرجع السابق ، ص  
2) 

 .من القانون التجاري الجزائري 151و  111و   209 و 501 وادالم أنظر
3)

 .من القانون التجاري الجزائري 2الفقرة  158 و  0الفقرة  182المادتين  أنظر 
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السابقة  ل خمسة عشر يوماأجوذلك في ، لحساباتمجلس المديرين وعند االقتضاء تقرير مندوبي ا وأدارة اإل

المتضمنة  قائمة المساهمين المحددة في اليوم السادس عشر السابق لذلك االجتماع و، و النعقاد الجمعية العامة

سهم التي دد األسهم مقيدة في ذلك التاريخ في سجل الشركة و كذا عأل صاحب كلقاب و موطن أسماء و أ

 عية العامة.يملكها كل مساهم و ذلك قبل خمسة عشر يوما من انعقاد الجم

طالع على المستندات لب اإللى الشركة و يطإن يتقدم المساهم أنه من النادر ألقد بين الواقع العملي هذا و     

حد  بإرساللزام الشركة لجأت التشريعات إلى إلذلك  ،لظروفه الخاصةالتي ستعرض على الجمعية العامة نظرا 

شراف على اإل و عن استخدام حقهم في الرقابةوا ال يتقاعسحتى لى موطنهم لمساهمين إمعين من المعلومات ل

عالم المساهمين إهذه الطريقة في 1وقد تبنى المشرع الجزائري .المسيريندارة الشركة وتركها لسلطان إ

لى إ زم الشركة بإرسال نموذج الوكالةأل كما، 2يتم مستعمال المصطلح القانوني"التبليغ " دون أن يذكر كيف

ببعض المستندات بناء على طلب من المساهم، لكن ليس في األحكام العامة التي تنظم  مرفقةالمساهمين 

ة بإرسال نموذج وكالة لكل وفقا لذلك تلتزم الشرك و .3الجمعيات العامة بل نص عليها في األحكام الجزائية

ريع باإلدارة، نص مشان ترفقه في نفس الوقت بالوثائق التالية: قائمة القائمين أذا طلبه و يجب إمساهم 

دارة عند يان مختصر عن المترشحين لمجلس اإلسبابها و كذا بأعمال مع بيان القرارات المقيدة في جدول األ

، لعامة العاديةمر يتعلق بالجمعية اذا كان األإلعام و حساب النتائج والميزانية ا ستغاللاالاالقتضاء، حساب 

   الحسابات  التي تقدم للجمعية.دارة و مندوبي وتقارير مجلس اإل

 طالع المؤقت و التي تتمثل في: اإلوجد ثالث طرق لممارسة أفإن هذا األخير مشرع الفرنسي و مقارنة بال     

ن أمن لشركة االمشرع الفرنسي  مكنالجزائري على خالف التشريع  وهنا  لى المساهم:إرسال نموذج وكالة إ -

بالبريد  رسال هذه الوثائقإ مكانيةمعينة مع إمستندات ببطلبه وترفقه  وأه للمساهم نموذج الوكالة بنفسها توج

مشاريع المقترحة من طرف  عمال الجمعية المختصة، نصجدول األ وتتمثل هذه المستندات في ،اإللكتروني

مالية الماضية، جدول حساب النتائج دارة و المساهمين، تقرير عام عن وضعية الشركة خالل السنة المجلس اإل

ان ذا كلشركة أخرى إ متصاصهاالشركة و ا تأسيسلخمس سنوات مالية و كل سنة من السنوات المنصرمة منذ 

عد مع جميع المعلومات التي تجلب أنظار رسال وكالة و تصويت عن بعددهم أقل من خمسة، استمارة طلب إ

ب ارسال معلومات تخطر المساهمين أن لهم الحق في طلب بطل ةاستمار، الختيار الوسيلة المناسبةالمساهمين 

  R.225-106حكام المادة هار أظ، استمارة تصويت بالمراسلة، إR.225-83 حكام المادة من أ ستفادةاال

                                                           
1
 

)
 .من القانون التجاري الجزائري 155 ةأنظر الماد 
)  

. 010حميدة نادية، المرجع السابق، ص 
2
  

3
 

)
 .من القانون التجاري الجزائري 202أنظر المادة  
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لشخص وكالة  إعطاءب تصويت بين ثالث طرق: ختيارحالة عدم حضور المساهم يمكنه اال نه فيعلى أ التأكيد

  .1الوكيل سم، إرسال وكالة للشركة بدون ذكر اةيت بالمراسل، تصومؤهل

في  لى المساهمينشركة إو من خالل المقارنة بين التشريعين نالحظ توسع المعلومات التي ترسلها ال     

زائري من المعلومات التي يرسلها يوسع المشرع الج حبذا لولذا ، القانون الجزائريرنة بالفرنسي مقا القانون

 عن دراية. رأيهبداء المساهم قصد تمكين المساهم من إى لإ

      ليه وثائق طلب من الشركة أن ترسل إيمكن للمساهم في التشريع الفرنسي : إرسال الوثائق إلى المساهم -

هذه الوثائق تختلف  دارة الشركة،اتخاذ قرار دقيق فيما يخص سير و إحتى يتمكن من ، ضروريةو معلومات 

وثائق مشتركة بين كل الجمعيات و أخرى تضاف إذا تعلق ، فهناك موضوع و طبيعة الجمعية المنعقدة حسب

 .2و الجمعية  العامة غير عادية أمر بالجمعية العامة العادية السنوية األ

و هذه الوثائق تتسع عن تلك التي  :ي مقر الشركة أو في مركز إدارتهاتحت تصرف المساهم فوضع وثائق  -

حساب االستغالل العام .... و هي تختلف الجرد، ، ومنها ناء على طلبهمالى المساهمين ب بإرسالهاتلتزم الشركة 

و يمكن إذا كانت أسهم  .3و الجمعية العامة غير العاديةأ ذا كانت الجمعية العادية السنويةأيضا حسب ما إ

 .البورصة اطالع عليها في موقع الشركة على اإلنترنتالشركة قابلة للتداول في 

  دائم:ال عالممجال اإل -2

في كل وقت  ستعالمامكانية إهمين الفرنسي للمسانظيره المشرع عطى المشرع الجزائري على غرار ألقد      

يمارس  عادة ما ، و4حصر ذلك في حدود احترام مصلحة الشركةالفقه سيرها، ولكن  وضاع الشركة وأعن 

ن أو أع الوثائق والمعلومات تحت تصرفه ين توضأمركزها و ألى مقر الشركة إ بانتقالهما إ هذا الحق المساهم

ول ن هذه المعلومات تدور حأحكام القانونية من خالل استقراء األلنا يتبين و. يتم تبليغه عنها من قبل الشركة

 على : 5المعلوماتمل هذه تالسابق للشركة و تشيتعلق بالتسيير  و تخص كل ما ةالعمليات الماضي

، تسييرالائف خرى التي يمارسون فيها وظ، وعند االقتضاء بيان الشركات األلهوية الكاملة للقائمين باإلدارةا -

لوظائف التي السيما ا عمال يتضمن تسمية أجهزة جديدةألدارة إذا كان جدول اوية المرشحين لمراكز اإلوكذا ه

 سهم المملوكة .، وعدد األةخيرالمهنية طيلة السنوات الخمسة األ خرى و نشاطاتهمأيمارسونها في شركات 

   و عند االقتضاء من المساهمين أو مجلس المديرين، أدارة المقدمة من مجلس اإل مشاريع القراراتعرض  -

 لى الجمعية .إن الذي يقدم و مجلس المديريأدارة بيان أسبابها كذا تقرير مجلس اإل و

                                                           
1)

 Voir article R 225 -81 modifié par le décret 2010-1619 du 23 décembre 2010 relatif aux droits des actionnaires de 

sociétés cotées , Journal officiel de république française n° 1299 du 26 décembre 2010 , www.legifrance.gouv.fr 
2)

 Voir articles R 225 -81 et R 225-83 du Code de commerce français. 
3)

 Voir articles R 225-89 et R 225 -83 et R 225-90 et L 225- 115 et L 225- 116  du Code de commerce français. 
4) 

Jack Bussy , Droit Des Affaires, Presses de Sciences PO et Dalloz, Paris , 1998, p 166 . 
5
 

) 
 .من القانون التجاري الجزائري 152 ةأنظر الماد

http://www.legifrance.gouv.fr/
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الوثاق التلخيصية و الحصيلة حسابات النتائج و:  مة العاديةالمستندات الرئيسية التي ستناقش في الجمعية العا -

و التقرير الخاص بمندوب الحسابات المبين لنتائج الشركة خالل كل سنة مالية من السنوات المالية الخمس 

ذا كان عددها يقل عن إشركة خرى في هذه الأو دمج شركة أنشاء الشركة إو كل سنة مالية مقفلة منذ أخيرة األ

 .   خمسة

عند لى الجمعية إلذي يقدم تقرير مندوب الحسابات ا مر يتعلق بجمعية العامة غير العاديةإذا كان األو -

 االقتضاء .

، الجرد، حساب النتائج، الميزانياتي وقت على حساب االستغالل العام و أو يحق للمساهم االطالع في  -

دارتها لممارسة إو بمركز أوضعها تحت تصرف كل مساهم بمقرها و تلتزم الشركة ب تقارير مندوب الحسابات،

  1خيرة.المالية الثالث األمر إال بالسنوات ، لكن ال يتعلق األالدائم عليها طالعهإ

خالل السنوات  أوراق الحضور الممسكة في الجمعيات العامة المحاضر و 2لجزائرييضيف المشرع او -

نتظام ألنها تسمح للمساهم بمراقبة ا طالع على المحاضر، فال شك في ضرورة اإلخيرةالثالث المالية األ

خالصة و،عمال، جدول األجتماع، شكل االستدعاءمكان االث يدرج في المحاضر تاريخ و، بحيالجمعيات العامة

لمؤيدة و المعارضة صوات او عدد األثناء االجتماع و القرارات المتخذة في الجمعية أالمناقشات التي وقعت 

 .ثباته في المحضرإو كل ما يطلب المساهمون  و التي لم تصوتلكل قرار 

عالم الدائم سلك في ذلك مسلك المشرع شرع الجزائري عند تحديده مجال اإلن المو في األخير نقول أ     

الفرنسي الذي حدد و حصر حق اطالع المساهم الدائم على وثائق و حسابات الشركة المتعلقة بالسنوات المالية 

   .3يضاالثالث األخيرة أ

 : عالماإلكيفية مباشرة حق  -ب 

ن أجل ألى الشركة من إته كمساهم و ذلك قبل تقديم طلبه ن يقيم الدليل على صفأوال أيجب على كل مساهم      

لى الشركة لإلطالع على الوثائق، إعند االنتقال و أطالع عليها وثائق الالزمة لممارسة حقه في اإلترسل له ال

 يلي : طالع فيماطرق ممارسة حق اإل تتمثلو

 طالع بواسطة وكيل:اإل -1

ساهم من جانبه  التي تلتزم الشركة بوضعها تحت تصرف الم طالع على المستنداتن يتم اإلأصل األ     

بذلك خر للقيام ألى شخص إن يعهد المساهم أنه ليس هناك ما يمنع أ، إال سرار الشركةأشخصيا حفاظا على 

لإلطالع  بينما لم ينص المشرع الجزائري على حق المساهم في منح توكيل، 4نيابة عنه في القانون الفرنسي

                                                           
)

من القانون التجاري الجزائري. 209المادة  أنظر 
1
  

)
 .في فقرتها الرابعة من القانون التجاري الجزائري 209المادة  أنظر 

2
  

3)
 Voir articles L 225- 115 et L 225- 115  du Code de commerce français. 

4) 
Voir articles R 225 -91 et R 225 -92 du Code de commerce français. 
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سمح للمساهم بتوكيل غيره لينوبه في المشاركة في الجمعية فنرى رع ن المشأنه وبما أإال  ،الشركةعلى وثائق 

صور قيام شخص بحضور جمعية دون نتن أنستطيع  ذ الإ ،مح للمساهم بتوكيل غيره لإلطالعبأنه بذلك قد س

 وبالتالي نقول المشرع الجزائري قد قبل ضمنيا بهذا. باإلعالم  ةالمشاركة مرتبطفعالم اإل ممارسة الحق في

 الحصول على صور من المستندات : -2

أمام صعوبة حصول المساهم على المعلومات التي يحتاجها من المستندات التي توضع تحت تصرفه      

ئما على طلب ، فإن المساهم يحرص داعددها أو نتيجة لضيق مدة اإلطالعلإلطالع عليها لدى الشركة نتيجة ت

، إال أن نصورة من المستندات بحيث  يتمكن من دراستها و فحصها إما على إنفراد أو مع غيره من المساهمي

، لذلك أسرارها و تأثير على سير أعمالهاهذا الطلب قد يرفض من جانب الشركة خشية أن يؤدي إلى تسرب 

ن المساهم أ كل في فرنسا أصبح من حق 9167المشرع الفرنسي بتنظيم هذه المسألة إذ بصدور المرسوم  اهتم

أما المشرع  ،تي توضع تحت تصرفه لإلطالع عليهاالمستندات الو  يحصل على صورة من المعلومات

 الجزائري فلم ينص على هذه المسألة.

 : و طلب خبرة التسير سئلة الكتابيةاأل -3

قصد باألسئلة الكتابية تلك التساؤالت التي يطرحها المساهم على الهيئة اإلدارية بمجرد إطالعه على ي     

ألن الهيئة  ،سئلة وسيلة من وسائل إعالم المساهموتمثل هذه األ، غة له قبل انعقاد الجمعية العامةالوثائق المبل

 يتبناإلدارية ملزمة باإلجابة عنها بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر.غير أن المشرع الجزائري لم 

 مهماجاز لكل مساهم أعلى خالف المشرع الفرنسي الذي  ،طريقة األسئلة الكتابية كوسيلة إلعالم المساهمين

لم يحدد عدد  و 2، وهذا حتى يوم االجتماع1سئلةأي يملكها طرح استفسارات على شكل سهم التكان عدد األ

ال تخرج عن نقاط جدول  أنسئلة بشرط أهم طرح ما يشاؤون من ذ يمكن لإ سئلة الواجب تقديمها للمسيريناأل

في مهلة شهر، و إال يمكن لهؤالء المساهمين طلب  جابة عليهااإلو يجب على مجلس اإلدارة ، 3عمالاأل

 .استعجاليا تعيين خبير تسيير

يم الشركة تقد رأسمالمن  % 8كثر الذين يملكون نسبة أو أسمح المشرع الفرنسي للمساهم  وعلى ذلك     

حول مدى وجاهة  برأيهو يدلي ، عالم الطالبين بعملية التسيير التي فيها لبسإطلب لتعيين خبير تسيير يتولى 

  لى موضوع الشركة ومصلحتها كما يظهر النقائص وعدم صحة الوثائقإيات التي قام بها المسير بالنظر العمل

                                                                                                                         

                                                           
1) 

Alexis Constantin , op. cit  , p 42 . et Philippe Merle, op. cit., nº  456, p 580 .  
2) 

Voir article L 225- 108 -3 du Code de commerce français. 
3) 

Paul Le Cannu , op. cit., n°200-1 , p 513, et Jean-Marc Moulin ,op . cit, nº 19 . 
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الجزائري   مشرعولم ينص .1و التي حددها بدقة  نه قيد هذا الحق بجملة من الشروطأ، إال التي توجد بالشركة

 يضا.على هذه الطريقة أ

 :المطلوب توفر النصابثانيا : 

يفترض أن يشارك كل المساهمين في اتخاذ القرارات داخل جمعياتهم العامة، وذلك لكونهم ذا كان المنطق إ     

من المساهمين والواقع  الفاآلخصائص شركة المساهمة التي تضم ن أاء ولهم مصلحة داخل الشركة، إال شرك

، يشارك فيها إال عدد قليل من المساهمين يحضر للجمعيات وال حيث ال ،العملي الذي يؤكد الغياب المالحظ لهم

 ،هااشتراط مشاركة كل المساهمين فيذا تم إلى القرارات إيات والوصول يستحيل انعقاد هذه الجمعوبالتالي 

رادة الجماعية حتى تنعقد دنى من اإلألمصلحة المساهم و الشركة حد  امنهحماية  التشريعات تولهذا فقد اشترط

رارات التي الشرعية في القمصداقية وجمعيات المساهمين انعقاد صحيحا هذا الحد الذي بوجوده نضمن ال

ن يحقق أالبد  صحيحة لكي تكون مداوالت الجمعية وقراراتها قانونية ووبالتالي  ،ستتخذها هذه الجمعيات

 .كيف يتم حسابه؟و، فما المقصود بالنصاب؟ و الممثلون النصاب الالزم قانوناأالمساهمون الحاضرون 

 :فرضهتعريف النصاب و الهدف من  -أ

 المساهمين المشاركين في الجمعيةس المال الواجب امتالكه من طرف أر من رمقدا بأنهالنصاب عرف لقد      

.العامة مباشرة أو موكلين، حتى تكون قرارات هذه الجمعية و مداوالتها شرعية و نافذة 
2

     

، شاركين في الجمعيةيتعلق بعدد المساهمين الم دنى الذي يشترط كنصاب الفإن الحد األووفقا لهذا التعريف     

س مال ها هذه األسهم في رأسهم و النسبة التي تمثلن من أالمساهموساسا بما يملكه هؤالء إنما هو متصل أ و

من طرف المساهمين المشاركين  ترجم النصاب في نسبة معينة من األسهم يجب امتالكهاي و بالتاليالشركة، 

 .3و بممثليهم في الجمعية العامةم أسواء بأنفسه

                                                           
1) 

و المديرين و ذلك أسئلة المكتوبة التي قدموها من طرف رئيس مجلس االدارة األجابة عن ال يحق تقديم الطلب إال في حالة عدم حصولهم على اإلولها أ

كثر من عمليات تسيير الشركة أي تخرج من مراقبة أو أن ينصب طلب الخبرة على عملية أكما يجب ، جوبة المقدمة و في حالة عدم كفاية األأخالل مدة شهر 

جراء الخبرة لها، فالمساهمون ال يمكنهم طلب إخيرا البد من تحديد العملية المراد أ و ،المساهمين خبير التسيير العمليات التي هي من اختصاص جمعيات

لهذا فقد أيدت محكمة النقض الفرنسية حكم محكمة .يخالف مصلحة الشركة ن الأن يثبت الطالب جدية الطلب وأتوضيح على كل عمليات التسيير كما يجب 

لية التي طلبت تعيين خبير التسيير و ذلك بسبب عدم تحديد تلك األقلية العملية اإلدارية المراد إجراء الخبرة لها  بطريقة االستئناف القاضي برفض دعوى األق

 واضحة ، لإلطالع أكثر أنظر : 

Cass. Com., 14 Févr. 2006, n° 05-11.822, La semaine juridique,  édition générale, 8 mars 2006 , n° 10-11, LexisNexis 

,Paris, 2006, n°1550,  p 518. 

2
 ) 

Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires, op . cit , n° 156, p 22, et Bruno Dondero , Droit des sociétés, éditions 

dalloz, Paris, 2009 , p 122, et Le Quorum,  

https://www.associatheque.fr/fr/guides/fonctionner/kit-assemblee-generale.html 
3)

 -8002كلية الحقوق، قسنطينة،  قانون الخاص،في الماجستير المقدمة لنيل شهادة  مذكرةخلفاوي عبد القادر، حق المساهم في رقابة شركة المساهمة،  

 . 832ص ، 8002

https://www.associatheque.fr/fr/guides/fonctionner/kit-assemblee-generale.html
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لجمعيات معبرة و بشكل جعل القرارات التي تتخذها هذه ا لىإ توافر نصاب معين فرضمن  و يرجع الهدف     

ذ كلما زاد عدد المشاركين في إ ،صحاب الشركة و مالكهاأة الجماعية للمساهمين باعتبارهم رادصادق عن اإل

  .لى الصوابإقرب أكان هذا القرار اتخاذ أي قرار كلما 

 مقدار النصاب: - ب

كبر أفيفرض في الجمعيات العامة غير العادية نصاب  ،يختلف مقدار النصاب حسب نوع  الجمعية المنعقدة     

         يرجع ذلك لخطورة و حساسية القرارات التي تتخذهاو ،من ذلك المفروض في الجمعيات العامة العادية

 تي تقوم عليها الشركة .و يتمثل النصاب في :التي تتعلق باألسس و القواعد الو تصدرها الجمعية غير العادية و

 بالنسبة للجمعية العامة العادية : -1

إال إذا حضره مساهمون يمثلون  1ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا في القانون الجزائري     

فإذا لم يتوافر النصاب القانوني  األول،التصويت، هذا في االجتماع  على األقل ربع األسهم التي لها الحق في

    2الفرنسيالقانون في ما أ ،في االجتماع األول، وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان دون تحديد أي نصاب

سهم على األقل من األ 9/8فال يصح تداولها في الدعوى األولى إال إذا حضر مساهمون يمثلون خمس األسهم 

سهم الشركة غير قابلة ، و إذا كانت أينصاب في االجتماع الثان أليالتي لها حق التصويت و دون تحديد 

  .ن تزيد من مقدار النصابأ لألنظمةللتداول في البورصة يمكن 

ظاهرة  ليعالج ي نصاب في الدعوة الثانيةأمن عدم اشتراط هدف  المشرع نأبعض الفقه  عتبرأولقد      

، 3ساهمين الذين يتخلفون عن الحضورعقوبة تفرض على المخرى من جهة أعتبره أالغياب في الجمعيات و

ن تأجيل الجمعيات أهو الحرص على مصلحة الشركة ذلك  الهدف من وراء ذلكن أب 4خرالبعض األ ىرأبينما 

 عمال الشركة و نشاطها.أعرقلة و تعطيل  العامة باستمرار يؤدي الى

ن أن تنعقد بشكل صحيح وأهل يمكن للجمعية العامة العادية  نطرح االشكال التالي:مر يجعلنا ن هذا األأإال      

 ؟تتوفر فيه شروط النصاب مساهم واحد فقط  جتماعاالذا حضر في إتكون قراراتها نافذة 

ن االجتهاد أكما  ،نع ذلكال نجد نص يم فإنناحكام القانون التجاري الجزائري و الفرنسي أ لىإبالرجوع      

ن الجمعية أيرى ب 6ن البعض من الفقهأ إال، 5بصحة الجمعية التي يحضرها مساهم واحدقر أالقضائي الفرنسي 

ال يمكنها التداول و بالتالي ال وجود للمناقشات و تبادل  ألنهاالتي تتكون من مساهم واحد ليست مشروعة 

 صلح للشركة .صوب و األلآلراء بين المساهمين للخروج بالرأي األ

                                                           
1) 

 .من القانون التجاري الجزائري 8الفقرة  151أنظر المادة 
2) 

Voir article L225-98 alinéa 2 du Code de commerce français. 
)

 . 411بو زيد رضوان ، المرجع السابق، ص أ 
3
  

)
. 848خلفاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص  

4
  

5) 
CA Paris 11-6-1981 , citer par Mémento Pratique Francis Lefebvre, op. cit, nº 47570 , p 184 . 

6) 
Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires, op . cit , nº  154, p 22  .  
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 العامة غير العادية :بالنسبة للجمعية  -2

ن توافر الجمعية اشترط القانوف هذه نظرا ألهمية و حساسية المواضيع التي تتخذ بشأنها القرارات من طر     

ذ ال تنعقد بشكل صحيح و ال يصح تداولها إال إذا كان عدد المساهمين إنصاب خاص لصحة انعقادها 

، فإذا لم يتحقق الحد األدنى ولىفي الدعوة األ 1األسهمالحاضرين أو الممثلين يحوزون النصف على األقل من 

في الدعوة األولى وجب دعوة الجمعية مرة ثانية على أن يحضر مساهمون يمثلون ربع األسهم ذات الحق في 

التصويت، فإن لم يكتمل النصاب األخير جاز تأجيل اجتماع الجمعية الثانية إلى شهرين على األكثر من يوم  

لدعوة األولى فقد خفض نصاب ا أما القانون الفرنسي، بقاء النصاب المطلوب الربع فقطجتماع مع استدعائها لال

فإن لم يكتمل  ،سهم التي لها الحق في التصويتنسبة خمس األتطلب و في الدعوة الثانية الربع من النصف إلى 

    .من يوم  استدعائها لالجتماعالنصاب األخير جاز تأجيل اجتماع الجمعية الثانية إلى شهرين على األكثر 

و تحويل أصدار عالوات اإل وأرباح و األأ االحتياطن بإلحاق س مال الذي يكوأفيما يخص قرار زيادة ر و     

غلبية المنصوص األ و المقرر سابقا حسب شروط النصاب خالفا للنصابالجمعية تفصل  ستحقاقاالسندات 

  طلوبة في الجمعية العامة غلبية الماألالتي تفرض النصاب وو ريمن القانون التجا 678عليها بالمادة 

 .2العادية

أو حتى التأسيسية  و غير العاديةأمر بالجمعية العامة العادية نه سواء تعلق األأ لىإشارة خيرا تجدر اإلأ و     

متوفرا حتى  و يبقىها فتتاحن يتوفر عند اأيجب  بحيث ،طوال الجلسة المطلوب يجب المحافظة على النصاب

ذا لم إالنقاش و رفع الجلسة وتوقيف  ،ثناء سير الجمعيةأهذا يتوجب تسجيل كل مغادرة تحصل و ل ،3نهايتها

وهذا  .ويدون ذلك في محضر الجمعية تجنبا ألية معارضة الحقة، يصبح النصاب متوفرا بعد هذه المغادرة

 فال يمكن  ،خرى ال يحقق الهدف من فرضهأو مرحلة دون أفي فترة  النصاب ن وجود، أل4الحكم منطقي

 .باي المرحلة التي يغيب فيها النصضمان ما يناقش من مسائل وما يتخذ من قرارات ف

 كيفية حساب النصاب: - جـ

ن طريقة حسابه ال إف ،ب نوع الجمعية العامة المنعقدةعموما النصاب و على خالف مقداره الذي يتحدد حس     

 .لطريقة تطبق على مختلف الجمعياتفنفس ا تختلف من جمعية ألخرى

 شهادات  هاو تدمج مع 5سهم التي لها الحق في التصويتن النصاب يحسب فقط من األأومبدئيا نقول ب     

سهم سهم المصدرة من الشركة األيجب طرح من مجموع األالنصاب  ولذلك لحساب، 6الحق في التصويت

                                                           
1) 

 .من القانون التجاري الجزائري 8الفقرة  154المادة  أنظر
2)

 Voir article L 225-91 alinéa 2 et  L 225-120 du Code de commerce français. 
3)

 Mohamed Salah , les valeur mobilières émises par les sociétés par actions ,op. cit , nº 70 , p 89. 
4)

 Jack Bussy , op . cit  , p 029 . 
5)

Dominique Schmidt, les conflits d’intérêts dans la société anonyme, édition Joly et Delta, Paris , 2004, nº028, p 136 , 

et 137. et  Renee Kaddouch,  op . cit , p221.  
6)

 Lamy CD- ROM , op.cit , nº  2501 . 
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كاألسهم التي يحوزها القائم باإلدارة في حالة تعلق المداولة ، المحرومة من حق التصويت ألي سبب كان

يضا أو ،....هاأسهم مقدم الحصص العينية عند تقدير أو، مبرمة بينه وبين الشركة يةة على اتفاقبالمصادق

رباح دون حق التصويت في القانون الفرنسي ال تقوم في حساب النصاب ماعدا في ولوية في األسهم ذات األاأل

كما تدخل في حساب النصاب و األغلبية في  سنوات. 1رباح ألصحابها لمدة استثنائية وهي عدم دفع األحالة 

ذا المراسلة إبو  ،1الجمعية بوسائل التواصل عن بعد القانون الفرنسي أسهم المساهمون الذين يشاركون في

سهم الشائعة ال يمكن حسابها في النصاب في حالة في حالة وجود األهذا و .المطلوبة قانوناتوفرت الشروط 

 2و في حالة عدم االتفاق فيما بينهم.أعلى الشيوع سواء بسبب عدم وجوده غياب تعيين ممثل وحيد لمالك 

ن الهدف أذلك  ،استبعاد األصوات المحرومة من التصويت عند حساب النصاب أمر منطقيانرى أن و     

ن، رادة الجماعية من المساهميدنى من اإلاألتعبير القرارات المتخذة عن الحد ساسي من فرض النصاب هو األ

 رادة و بالتالي ال معنى لحسابهم .من التصويت ال يشاركون في هذه اإلو المحرومون 

مثل  ،عند حساب النصاب نجاز حساب خاص لبعض القراراتإيجب عند االقتضاء نه ألى أخيرا نشير إو     

لمساهم صاحب المصلحة من يجب استبعاد اتبرم بين الشركة و أحد المساهمين هنا  تفاقيةا التصويت علىعند 

بالنسبة للتشريع  سهم ذات التصويت المزدوجصحاب األأيضا البد من احترام عند االقتضاء أ و، المشاركة

 لى إمر يرجع ن هذا األإثبات وجود النصاب فإكيفية ما عن أ .و المتعدد في القانون الجزائري 3الفرنسي

سهم التي لم الذي يبين األ المقارنة بين بيانات التي تحتوي عليها ورقة الحضور مع بيانات محضر الجمعية

 االجتماع و تركيبة الجمعية .... تصوت في 

رادة إها الحق في التصويت و التي تمثل سهم التي لء الذي يحسب منه النصاب هو كل األن الوعاإعليه فو     

 .على سواء الشركاءنافعة للشركة وصائبة و ذلك حتى تصدر جمعيات المساهمين قراراتو، 4ساهمينكل الم

 المبحث الثاني :

 :قراراتهاجمعيات المساهمين ل صدارإ

بمستقبلها  الشركة و القرارات التي تتعلق بنشاطهم أتتخذ فيه  تعد جمعيات المساهمين المكان الرئيسي الذي     

رادة ه القرارات و ضمان تعبيرها عن اإليجدر بنا التعرف على كيفية اتخاذ هذلهذا س التي تقوم عليها، ساألو

لشركة في مصلحة اجمعيات المساهمين لقرارات  اتخاذوحتى تضمن التشريعات  ،( ولاألالجماعية )المطلب 

  .)المطلب الثاني ( ة من الضوابط تضمن بها تحقيق ذلكوضعت جمل

 

                                                           
1) 

Voir article L 225-107 alinéa 2 du Code de commerce français. 
2)

 Lamy CD- ROM , op . cit  , nº  2501  . 
3) 

Paul Le Cannu , op. cit., n° 200, p 520 . 
4) 

Dominique Schmidt, op . cit , nº082,  p 136 et 137 . 
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 ول:األ المطلب

 جمعيات المساهمين لقراراتها تخاذا

ساهمين شخصيا أو عن ة بمشاركة جميع الميتحقق عقد الجمعيات العامة للمساهمين في شركة المساهم     

التي قرارات ال عمال الجمعية و اتخاذحول المسائل المطروحة في جدول أ رأيهمبداء قصد إ، طريق ممثليهم

 .(الفرع الثاني )المساهمين لحقهم في التصويت  عن طريق ممارسةو ذلك تسير بموجبها الشركة 

حقيق الهدف المرجو و ت الشركةواعها اتخاذ القرارات الخاصة بأنجمعيات بمختلف هذه اليمكن ل ال نهإال أ     

 اتجراءإ بعد سيرها وفق مراحل وإال رادة الحقيقية لمجموع المساهمين لى اإلإالوصول ها والذي يتمثل في من

 .ول( )الفرع األمعينة 

 ول:الفرع األ

 جمعيات المساهمين جراءات سيرإ

البد ، و نافعة لها صالحةارات دارة الشركة و اتخاذ قرمعيات المساهمين من المشاركة في إحتى تتمكن ج     

ن نقسم هذه أويمكن تضمن حسن تنظيمها و سيرها، حددها القانون جراءات و خطوات من أن تسير وفق إ

 ) ثانيا( : ساسيةأجراءات إو وال( ) أو تمهيدية أولية أجراءات إنوعين  لىإجراءات اإل

 التمهيدية: جراءاتاإلوال : أ

التشريع الجزائري  أنإال  ،سير وعمل جمعيات المساهمين ت هامة تنظماجراءإجراءات التمهيدية اإل تعتبر     

ها اذ تركإالنصوص التي تنظم هذه المسائل،  بصفة خاصة و التشريع الفرنسي عموما ال يتضمن إال القليل من

 جراءات فيما يلي :ن نجمل هذه اإلأساسي للشركة، ويمكن للقانون األ

 تحرير ورقة الحضور : -أ

كل مرة تكون فيها  قل في السنة ومرة على األساهمون في جمعية عامة يجتمع الم أن ذكرناكما سبق و      

لتجنب كل نه وامة المتعلقة بحياة الشركة، إال أوذلك التخاذ القرارات اله، لى اجتماعهمالشركة بحاجة إ

ي وقبل انعقاد أ 2الفرنسيمثل نظيره  1لزم القانون الجزائريأالتي قد تلحق بالجمعية المنعقدة النزاعات الالحقة 

اجتماع  اشخاص الذين حضروتثبت فيها أسماء األ شاء ورقة تسمى بورقة الحضورإنللمساهمين جمعية 

 و ذلك بتوقيعهم عليها. الجمعية

                                                           
) 

من القانون التجاري الجزائري . 280و   120 تينلمادأنظر ا
1
  

2)
 Voir article L225-114 du Code de commerce français. 
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يتم من خاللها معرفة جميع المعلومات ، ن هذه الورقة تعتبر وثيقة جد هامةبأ 1ويرى جانب من الفقه    

توافر الجمعية المنعقدة و ذلك من خالل اثبات  تثبت شرعيةبصفة المشاركين في الجمعيات، كما الخاصة 

تي يملكونها والسلطات التي سهم الو المعتبرين حاضرين وكذا عدد األ عدد المساهمين الحاضرينالنصاب أي 

و بالتالي في  للمصادقة على المشاريع المقترحة، المطلوبةغلبية األهم، كما تضمن أيضا توافر ممثلي لىفوضت إ

ة الذين اشترطهما غلبيالمتعلقة بالنصاب و األ ة الجلسة و مدى احترامها للقواعدمراقبة صحغيابها ال يمكن 

  2.ة الجمعية المنعقدة القانون لصح

لزم مكتب الجمعية أو ، القانون التجاري من 659في المادة  على هذه الورقةقد نص المشرع الجزائري لو     

سم او ، سهم التي يملكهاوطنه و عدد األكل مساهم حاضر و لقبه و م اسم: وذكر البيانات التالية فيها هانشائبإ

ن ، كما ألزم أسهم التي يملكهاوطنه و عدد األكذلك اسم موكله و لقبه و مو كل مساهم ممثل و لقبه و موطنه

صوات التابعة لهذه كذلك األ موطنه و لقبه و لوكالة التي تتضمن اسم كل موكل وا بورقة الحضورلحق ت

  البيانات السابقة ضرورة ذكر ألقاب و أسماء وعناوين المساهمين لىإ 3، ويضيف المشرع الفرنسيسهماأل

 صوات المرتبطة بها.تصويت بالمراسلة للشركة وعدد األسهم التي يملكونها وكذا عدد األ رسلوا استمارةالذين أ

معرفة عدد المشاركين وشرعية حضورهم والتأكد من هوية بتسمح ورقة الحضور و باعتبار  و بالتالي     

ن يتم ألصحتها  اشترط القانون العامة زم لعقد الجمعياتتأكد من توفر النصاب الاللونها لتي يحملسهم ااأل

 .4التوقيع عليها من طرف المساهمين و الوكالء

ل جمعية فإذا انعقدت جمعيتان في ك قد نص المشرع الجزائري والفرنسي على وضع ورقة الحضورلوهذا      

، واحدة للجمعية العامة يوجب مسك ورقتين للحضور 5ن الفقهإولى عادية و الثانية غير عادية فن واحد األآفي 

 .، حتى و لو كان لهم نفس المساهمين و نفس المكتبخرى للجمعية العامة غير عاديةاألالعادية و 

 .لى مكتب الجمعية مهمة المصادقة عليهاسند المشرع إالبيانات الواردة بورقة الحضور أ صحة إلثباتو     

 تكوين مكتب الجمعية : -ب

دارة الجمعية إيتولى  ،معيةيجب تكوين مكتب يدعى بمكتب الجية جمعية و قبل فتح المناقشات أالنعقاد      

 شخاصمن مدى توفر شروط المشاركة في األوذلك بالتأكد  ،6و يسهر على السير الحسن ألشغالها المنعقدة

حكام و يراقب مدى احترام األ، ليها إقبل الدخول  الذين يتقدمون للمشاركة في الجمعية بصفة المساهم أو الوكيل

المكتب أيضا كما يحرص وذلك بالمصادقة على ورقة الحضور،  رهاغلبية الواجب توفو األ المتعلقة بالنصاب

                                                           
1)

 Mohamed Salah , les valeur mobilières émises par les sociétés par actions ,op. cit , nº 12 , p85 . et Georges Ripert et 

René Roblot , par Michel Germain, op . cit , nº 1580 , p 390. 
)

. 028أحمد الورفلي ، المرجع السابق ، ص  
2
  

3) 
Voir article R 225-95 du Code de commerce français. 

4) 
 . جزائريخيرة من القانون التجاري الفقرة األ 120المادة 

Voir article R 225-95 alinéa 7 du Code de commerce français. 
5)

 Renee Kaddouch,  op . cit , p252, et Mémento Pratique Francis Lefebvre, op. cit, nº 47520 , p 179 . 
)

. 052، المرجع السابق، ص  فتيحة يوسف المولودة عماري 
6
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جراءات و قواعد انعقاد إصحة مدى انتظام وبصفة عامة يراقب مكتب الجمعية و ،عملية التصويت على صحة

         ،1يؤكد على هذا االنتظام بالتوقيع على محضر الجمعيةالجمعيات و تصويت المساهمين فيها، وو سير 

 2 و بالتالي فالمكتب هو عامل ضروري في جمعيات المساهمين .

ال وه الجزائري سلطات القانونلم ينظم مكتب في جلسات جمعيات المساهمين هذا الرغم الدور الذي يلعبه  و     

فقد  9167السيما المرسوم القانون الفرنسي وما أ ر،بذكره عندما تكلم عن ورقة الحضو حتى تكوينه مكتفيا

في القانون  تب الجمعية يتكونن مكإفالسابق لى المرسوم أورد عدة أحكام تنظم هذا المكتب، وبالرجوع إ

في و ،و رئيس مجلس المراقبةأدارة اإل يكون عادة رئيس مجلسومن رئيس وهو نفسه رئيس الجمعية  الفرنسي

في حالة عدم  ، وساسيطرف الشخص الذي يعينه القانون األبالتالي الجمعية من المكتب و يرأسحالة غيابه 

من طرف لالنعقاد دعوة الجمعية  تذا تمإ و ،3بنفسهاتعين الجمعية رئيسا لها  يساسالنص في القانون األ

تتمثل .و 4ن المكتب يرأس من طرف صاحب هذه الدعوةإمصفي فو أو وكيل قضائي أدوب الحسابات من

داخل االجتماع  واالنضباطسير المناقشات و حفظ النظام تو سئلةل األاستقبافتح المناقشات وفي  الرئيس وظيفة

و رفعها و حتى أو يمكنه في سبيل ذلك تعليق الجلسة  ،عمالمع لزوم احترام جدول األعمال الجمعية أه يوجتو 

خيرا يصوت بوكالة على بياض في أ و ،المشاكل التي تحصل خالل االجتماعكما يدقق في ، 5منع المداولة

  .حاالت المبينة في القانونال

ن أو يساعد الرئيس عضوين للمكتب يعينان كفارزين لألصوات وقد اشترط المشرع الفرنسي في تعينهما      

 في ذلك ضمانة ألن هؤالء و، 6ليهماإبالمهمة المسندة  قبالن يأ و األصوات،لكين ألكبر عدد من ونا ماكي

ق عن نتائج تعبر بصدعطاء إ صوات وفرز األاهة و صحة عملية نزستكون لهم مصلحة في حسن سير و

همية أت و حسابها لما لهذه العملية من صوافرز األنزاهة عملية ، و بذلك تضمن رادة الجماعية للمساهميناإل

 و تأثير مصيري على نتائج التصويت، و بالتالي على حقوق المساهمين و على مصلحة الشركة.  بالغة

من  اختيارهمن يمك صوات الذيناالجتماع و جامعي األ مين سر في بدايةأن رئيس المكتب يعين إخير فأو      

يبين ، ويضع أمين السر محضر الجمعيةو .7ساسيعدا وجود نص مخالف في القانون األخارج المساهمين ما

يت سهم المشاركة في التصوعدد األتأليف المكتب وجدول األعمال وونمط الدعوة ومكانه و فيه تاريخ اجتماعها

و نصوص  ،ندات و التقارير الخاضعة للجمعية، وملخصا للمناقشاتالمستالتوصل إليه، وو النصاب الذي تم 

                                                           
)
. 831خلفاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص  

1
  

2)
 Bruno Dondero , op . cit  ,p 191.   

3) 
Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires, op. cit, nº 151,  p 22. 

4) 
Voir article R 225- 100 alinéa 8 du Code de commerce français. 

)
. 021، ص السابقحمد الورفلي، المرجع أ 

5
  

6)
 Philippe Merle, op. cit., n°  420 , p 580 et 582 . 

7) 
Voir article R 225- 100 alinéa 8 du Code de commerce français. 



األسس القانونية التي تحكم جمعيات المساهمين في شركات المساهمة                                                          األول الفصل  

 

52 
 

خيرا يوقع عليه أعضاء المكتب و يحتفظ به في مركز أ ، ولمتخذة باألصوات و نتيجة التصويتالقرارات ا

 .  1الشركة في سجل خاص مرقم و يحمل التأشيرة

 من صحة توفر شروط انعقاد الجمعية يقوم رئيس المكتب بافتتاح الجلسة . يتأكدوبعد تكوين المكتب الذي       

 افتتاح الجلسة و التأكد من انتظامها : - جـ

التأكد من توفر و يقوم بعدها ب ،قوم رئيس الجمعية بافتتاح الجلسةي عضاء مكتب الجمعيةأتعيين  بعد     

الجلسة دون  نه يعلن عن رفعإالنصاب لم يكتمل فن أفإذا وجد  ،ثر فحص ورقة الحضورإالنصاب القانوني 

 2. لجلسةا عل بعض المساهمين يلتحقون بقاعةنه يجب عليه انتظار بعض الوقت لأإال ، مواصلة التنفيذ

عمال و يفتح ر يقوم الرئيس بالتذكير بجدول األبعدها و بعد التحاق كل المشاركين و تحرير ورقة الحضو     

، عمالجل طلب توضيحات حول بعض النقاط المدرجة في جدول األألمجال بهذا الخصوص للمساهمين من ا

، و ال يوجد أي ى قانونية االستدعاء و المداوالتويضع تحت تصرف المساهمين مختلف الوثائق التي تشهد عل

صحة االستدعاء يثبت  نعلى ذلك يمكن أ، وبين هذه الوثائقي ال في القانون الجزائري و ال الفرنسي نص

لى سخة من رسائل االستدعاء المرسلة إلى االجتماع فيها و نو الجرائد التي تم نشر الدعوة إبنسخة من الجريدة أ

و مختلف الوثائق المرسلة  دما تكون مرسلة برسالة مسجلة،المساهمين و محافظي الحسابات و دليل االستالم عن

 3 للمساهم بناء على طلبه...

التي يختلف مضمونها حسب و 4و المديرين بتالوة تقاريريهم السنويةأدارة بعدها يقوم رئيس مجلس اإلو     

 :نوع الجمعية المنعقدة

لخصا عن يتضمن م هون هذا التقرير هو تقرير سنوي للتسيير، وإف سنوية فإذا كانت الجمعية المنعقدة عادية  -

هم الصعوبات و العوائق التي واجهتها ألسنة المالية المنصرمة كما يبين نتائجها خالل اعمليتها ونشاط الشركة و

 خالل نفس الفترة .

رراته من مشروع مبداري وقرير يضمن موقف الجهاز اإلن التإالجمعية المنعقدة غير العادية ف ذا كانتإما أ -

الشركات التي تأخذ  المديرين وفيو مجلس أدارة ليه مجلس اإلإو الذي عادة يسعى  ،ساسيتعديل القانون األ

لى تقرير مجلس المديرين مالحظات مجلس المراقبة حول مهمته المتمثلة في إنه يضاف إشكل الحديث ف

 5 .ممارسة الرقابة الدائمة على تسيير مجلس المديرين

خرى حسب ي األهأما النوع الثاني من التقارير التي تتم قراءتها فهي تقارير مندوب الحسابات و تختلف      

 :نوع الجمعية 

                                                           
1) 

Voir articles L  225-100 et L 225-101 et L 225-106 du Code de commerce français. 
)

 .021، ص  السابقأحمد الورفلي ، المرجع 
2
  

3) 
Mémento Pratique Francis Lefebvre, op. cit, nº 47120 , p 184 .  

4)
 Philippe Merle, op. cit., nº  428,  p 584 . 

)
, 842خلفاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص  

5
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يبين فيه نتائج عمليات المراقبة  ،يقوم مندوب الحسابات بإعداد تقرير السنوية ففي الجمعيات العامة العادية -

كما خالل مهمته ، كتشفهااالنقائص و المخالفات التي الحسابية التي قام بها خالل السنة المالية المنصرمة و 

 .على هذا التقرير بالتقرير العاميطلق داري ووية التي وضعها الجهاز اإلالحسابات السنيحدد فيه موقفه من 

تقريرا خاصا حول التعديل ن مندوب الحسابات يضع إبالجمعيات العامة غير العادية ف مرذا تعلق األإما أ -

على  همون قبل المصادقة يستنير به المسا وهو ما، ساسي مهما كان هذا التعديلاأل جراءه على القانونإ رادالم

  1.التعديل المقترح

 .21192ماي  98لغى المشرع الفرنسي قراءة هذه التقارير بموجب قانون أولقد      

 باألساسيةنصفها تسير وفق لها الجمعيات خرى أجراءات إ هناكجراءات التمهيدية السابقة لى اإلإضافة إ و     

 صائبة . القرارات الو دورها في اتخاذ  ألهميتهاذلك و

 : ساسيةجراءات األاإلثانيا : 

ساسي الذي يسمح بتحقيق الغرض جراء األاإلدور  جراءات التمهيدية السابقة الذكر يأتيمن اإل االنتهاءبعد      

 ما المتمثل في تمكين المساهمين من تبادل الرأي ومناقشةفي جمعيات و همينالرئيسي من عقد جلسات للمسا

هم أ تعتبرالتي  أي فتح المناقشات والمداوالت و،ضمن تقاريرهم الحساباتمندوبو  المسيرون و يهميعرضه عل

و ذلك ألنها المرحلة الوحيدة التي يكون فيها احتكاك و مواجهة مباشرة  ن،يجري داخل جمعيات المساهمي ما

 التناقش لذلك تعد خاصية ، 3خرىأمن جهة و المساهمين فيها من جهة بين مسيري الشركة و القائمون بإدارتها 

في شركة المساهمة و كل قرار يؤخذ من المساهمين خارج الجمعية ال  ةساسيأ خاصيةاول في الجمعيات التدو 

 4.قبل اتخاذ أي قرار ن التداول و التناقش في الجمعياتفالبد م ، يحتج به في الشركة

في فقرتها  521يذكرها إال ضمنيا من خالل نص المادة لم مشرع الجزائري مرحلة المناقشات ولم ينظم الو     

 عداد محضر للجمعيات .إنون التجاري عندما عاقب على عدم الثالثة من القا

 جراء المناقشات :إكيفية  -أ

هداف ذلك لتحقيق األو ،سئلةاأله وجيون يشارك في المناقشات أمساهم يشارك في الجمعية العامة  يحق لكل     

ن يناقشوا ألخاصة الحسابات مثله مثل ممثلي الجمعيات ا لمندوبيضا أكما يجوز  ،هذا االجتماعمن المرجوة 

         لكن هل يجوز لصاحب المصلحة و .5ثناء النقاشاتأفي صحتها  يابهمرتاالتعبير عن  الوثائق و محتوى

 ستؤدي بالها مشاركته فين أمناقشات السابقة للتصويت خصوصا والمشاركة في الو الممنوع من التصويت 

 ؟ لتأثير في التصويتالى إشك 

                                                           
)
. 810خلفاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص  

1
  

2) 
Georges Ripert et René Roblot , par Michel Germain, op . cit, nº 1580, p  391 . 

)
.818خلفاوي عبد القادر، المرجع نفسه، ص  

3
  

4)
 Yves Guyon , Assemblées d’Actionnaires, op. cit, nº 044, p 21 . 

) 
 .029أحمد الورفلي ، المرجع السابق، ص 

5
  



األسس القانونية التي تحكم جمعيات المساهمين في شركات المساهمة                                                          األول الفصل  

 

54 
 

يها على في جميع الحاالت التي نص المشرع فنه وأ 1مر حيث رأى بعضهمي هذا األالفقه ف ختلفا     

، في المداوالت في الجمعية العامة ال ينبسط على حق االشتراك حرمانن هذا الإف، الحرمان من حق التصويت

المساهم المحروم من حق التصويت له فائدته من حيث تنوير الجمعية بأمور كثيرة يعرفها حيث يبقى اشتراك 

 الذيممارسة حق التصويت تعكس جو المناقشات مرحلة ن أ 2البعض اآلخرعلى عكس ذلك اعتبر  ، وجيدا

، فحضور المداوالتالمشاركة في ، لذلك رأى بأن الحرمان من التصويت يتبعه الحرمان من سبق اتخاذ القراري

إبقائه غريبا عن جو لذلك البد من المتخذ  القرارالمحروم من التصويت في المناقشات من شأنه التأثير على 

 .منعالمام نصف أفعاال و إال كنا  المنع من التصويتيكون التمهيدية لكي المداوالت المناقشات و

عا لحرمان المساهم من ما يمنع االشتراك في المداولة تب الجزائريالقانون ولم يرد في القانون الفرنسي وال      

      النقاش و يثري صويت في المداوالت يغني ن مشاركة المنتفع الممنوع من التألى إضافة ، إحق التصويت

بالتالي يجوز للمحروم من التصويت و ،راء المتعاكسةلمعلومات من خالل المواجهة في اآليزيد من ا و

 .المناقشات و المداوالتشاركة في الم

 : بالطرق التاليةعادة ما تتم  المساهمين جمعياتفي  المناقشات مهما يكن فإن و     

 :  داريمسائلة الجهاز اإل -1

 سئلة له طرح  األحيث يحق  3ساسية الممنوحة للمساهمدارية األيعتبر حق االستجواب من الحقوق اإل     

و مجلس المديرين حسب الحالة باعتبارهم من أدارة ، أي مجلس اإلللشركةداري عضاء الجهاز اإلأساسا على أ

لة أسئلة حول كل مستكون األبحياتها ككل، ودارتها بل وإشركة و و يحتكر المعلومات المتعلقة بتسيير ال  يملك

د التي تم بها واالتفاقات والعقوال خاصة ما يتعلق بنشاط الشركة والعمليات التي قامت مدرجة في جدول األعم

 هذا خالل السنة المالية المنقضية .برامها وإ

نها أقرارات يرون  دارياإلسباب اتخاذ الجهاز أكما يحق للمساهمين طلب توضيحات و تفسيرات حول      

ن يطلبوا شروحات حول حسابات السنة المالية المنقضية و مقارنتها أو لهم  ،ر الشركةر ضرورية لحسن سيغي

 السنوات السابقة .بحسابات 

ليها و بالتالي إداري للوصول داف البعيدة التي يسعى الجهاز اإلهنه يحق للمساهمين معرفة األإخيرا فأ و     

ن للمساهمين الحق في إعامة فو بصفة  ،نظرته المستقبلية لنشاط الشركة و االحتياطات التي تم اتخاذها لذلك

 4لبس.الو أغموض اللة يشوبها أسئلة حول كل مسأطرح 

                                                           
)

. 802و  805، ص وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق 
1
  

2) 
Dominique Schmidt, op. cit.,p 139 . 

)
. 010محمد صالح بك، المرجع السابق، ص  

3
  

)
. 831خلفاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص  
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ذي ال يعرض مصالح سئلة المساهمين بالقدر الأو مجلس المديرين باإلجابة على أدارة ويلتزم مجلس اإل     

لى الجمعية العامة إن يحتكم أفله  و الرد عن سؤاله غير كافأجابة إلن اأا رأى المساهم ذإ و، الشركة للخطر

 1 .التي يكون قراراها واجب التنفيذ

على  باإلجابةو المديرين حسب الحالة ألزم المشرع الفرنسي أعضاء مجلس اإلدارة أ ذلك إضافة إلى     

سئلة جزء من تشكل اإلجابة على هذه األ على ذلك و ،2نليهم المساهمواألسئلة المكتوبة التي وجهها إ

 المناقشات.

م منه للشركة وطلب تفسيراتداري اإل ضاء الجهازأعحق المساهم في مساءلة  بناءا على ما سبق نرى أن     

ن هذا أى الشركة، ذلك لممارسة الرقابة عل للمساهمنجع الوسائل الممنوحة أو هم أباإلجابة من  التزامهممع 

ن لحق المساهم في طرح إخرى فأو من جهة  ،مباشر بين المساهم و بين المسير تصالاالحق يسمح بوجود 

ذا إمسيرين من الوقوع في الحرج خاصة تخوف اللى إن وجود هذه الوسيلة يؤدي أ سئلة جانب ردعي ذلكاأل

الجمعية العامة التي قد  مماأن هذا التقديم سيكون أ، و و غير مبررةأجوبة التي سيقدمونها غير كافية كانت األ

ن مسيري إتائج فلهذه النتجنبا  ، وكثرأو أداري عضو من الجهاز اإلقالة إخاصة في حالة الرد الكاذب  تقرر

  مديريها سيحرصون قدر المستطاع على حسن تسيير الشركة.الشركة و

 مسائلة مندوب الحسابات : -2

مندوب حسابات أو أكثر يتولى  بتعيينشركات المساهمة الجزائري و الفرنسي  المشرعكل من لزم ألقد      

من مالءمتها لحسن سير  التأكدو المالية و اإلدارية  أنظمتهالشركة و تدقيق حساباتها و فحص عمال امراقبة أ

لى تحقيق التي تعمل عاألخرى مندوب الحسابات مع هيئات الشركة  اوضع ينالمشرعأي أن ، ةأعمال الشرك

لذا يستطيع كل  ،في حدود المهمة الموكولة إليه 3ساهمينوكيال عن المه اعتبرأغراضها و النهوض بها وأ

  4.ثناء انعقاد الجمعيةمساهم أن يستفسر منه عما ورد بتقريره أ

طلب التوضيحات حول مدى صحة  و سئلة لمندوب الحساباتفي توجيه األ وكذلك للمساهمين الحق     

مهامه  رقابة التي قام بها خاللالمعلومات المقدمة لهم في وثائق الشركة و حول عمليات الفحص و التدقيق و ال

بوجه خاص  و بعمله كمندوب لحسابات الشركةن يدلي برأيه في كل ما يتعلق أيه لعو ، عن نتائج هذا الفحصو

 5ما يتعلق بحسابات الشركة.

هو مقترح عليهم في جدول  وبالتالي يمكن للمساهمين التناقش بإعطاء رأيهم و بكل حرية حول كل ما     

هو ما و، لتحاور فيما بينهموا اآلراءلى تبادل إبالضرورة الحق تؤدي وممارسة المساهمين لهذا و األعمال،

                                                           
) 

. 420علي حسن يونس،المرجع السابق ،ص 
1
  

2)
 Voir article L 225-102 du Code de commerce français. 

3
 ) Éric Garaud , Commissaire aux comptes , Jurisclasseur des sociétés, op.cit, fascicule 1085 , nº 5. 

)
. 021ص محمود الكيالني، المرجع السابق،  

4
  

)
. 458، ص  نفسهعلي حسن يونس،المرجع 

5
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لى تعرف إيؤدي في الرأي  االختالفن أذلك ، حيح كبيرةالص لى القرار السليم وإمكانية الوصول إيجعل 

، غير أنه لمحيطة بالقرارات التي سيتخذونهاالمساهمين الحاضرين في الجمعية على كل الجوانب و المعطيات ا

    و الجمعية العامة يجب على المساهمين أثناء المناقشات احترام وجوبا مبدأ تعلق األسئلة بما يهم المساهمين 

طار الذي يحد سئلة و اإلتساءل عن مضمون هذه األهذا ما يجعلنا ن ،هدافاأل هذه سئلة التي ال تحققو تجنب األ

 هذا المضمون؟

 مضمون المناقشات : -ب

التي و ،المنعقدة ةجمعيالنقصد بمضمون المناقشات مختلف المواضيع و المسائل التي يتم التناقش حولها في      

هذه  تاذها داخل الجمعية العامة ماداماتخ المرادساسا على القرارات أ باالعتمادحيان غلب األأتحدد في 

 عمال .بينه جدول األوهو ما ي 1لة التصويتالمناقشات تعتبر مرحلة تمهيدية و مساعدة لمرح

و بالنسبة للتشريع  ،طار الذي تتم وفقهاإلالذي يحدد مضمون المناقشات و يبين  عمال هوجدول األ وعليه     

يدي الشركة أكتوبة التي وضعها المساهمون بين سئلة المعمال األحتوى عليه جدول األاما  إلىالفرنسي يضاف 

و بالتالي في هذه المرحلة يكون من حق كل  2.جابة عليهاعلى المسيرين اإل ذ يجبإالجمعية سابقا قبل انعقاد 

و ذلك  ،عمالو المسائل المدرجة في جدول األ اتدارة في الموضوعق مناقشة مجلس اإلمساهم حاضر ح

و بإبداء والتعبير عن كل ما يتعلق بهذه المسائل  ،التي يرغب في توضيحها ستفساراتاالسئلة و بطرح األ

 . دون الخروج عليه 3ثناء االجتماع من وقائع خطيرةأيضا ما يتكشف أ السيما مشاريع القرارات المقترحة و

ركة ال تستطيع التداول إال في فجمعيات المساهمين بالرغم من كونها الهيئة العليا في الشو على ذلك      

فال ، يضا المسيرين خاضعين لنفس المنعأ ، وان تعدل فيهأعمالها وال يمكنها أة في جدول سئلة المسجلاأل

عمال مكانية تصحيح جدول األإحرم القاضي من عمال، كما يمن قبل في جدول األ يير ما حرروهيمكنهم تغ

 .4تسير الشركة عمالأدارة ألنه يمنع عليه التدخل في المحدد من طرف هيئات اإل

حال و هو الذي  بأيعمال المحرر من طرف الهيئة المختصة ال يمكن المساس به وبالتالي فجدول األ      

      ذ فيها ضمان لكل من المساهمين إبيرة ولهذه القاعدة حسب بعض الفقه أهمية ك، حدد مضمون المناقشاتي

جلسة الجمعية بمسائل ال علم لهم ثناء أللمساهمين عدم الوقوع في مفاجآت فهي تضمن  ،على سواء و المسيرين

ساسي في الرقابة مر الذي يعطل حقهم األاأل جراء مناقشة بشأنهاإ ة دراستها وبها و بالتالي لم تتح لهم فرص

 وان يكونألة مطروحة للمداولة دون أمام مسأ منفسهوا أحتى ال يجد للمسيرينو ضمان  على حسن سير الشركة،

 5.مو قراراته مفي الدفاع عن تصرفاته ممن حقه ممما يحرمه ،لبحثها و الرد عليها ونمستعد

                                                           
)
. 811خلفاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص  

1
  

2)
Philippe Merle, op. cit., n° 428, p 584 . 

)
. 854ص ،  0999الشركات التجارية ، النسر الذهبي للطباعة، بدون مكان نشر ،  عزت عبد القادر، 

3
  

4)
Renee Kaddouch,  op . cit, p251. 

)
. 820، المرجع السابق ،ص -المشروع التجاري الجماعي بين وحدة االطار القانوني و تعدد االشكال  -محمد فريد العريني، الشركات التجارية 

5
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في غير المسائل المدرجة في جدول الجمعية تداول عدم قدرة تنص على  1ذا كانت القاعدة العامةإنه أ إال     

ذا كانت إ و خرآلى موعد إافة حتى و لو تم تأجيل االجتماع و باإلضأتغييرها بالحذف كما ال يمكنها  أعمالها

و هو ما يعرف بمبدأ  ،2جراءات السابقة الذكرنه البد من اتخاذ كل اإلإئلة جديدة يراد طرحها للمناقشة فسأهناك 

ذ بإمكانها المداولة في إمبدأ هذا الالخروج على نه هناك استثناء يحق بموجبه للجمعية إفعمال، ثبات جدول األ

، عمالهاألة مدرجة في جدول أجتماع، حتى و لو لم تكن هذه المساالالوقائع الخطيرة التي تنكشف أو تطرأ أثناء 

رتكابه مخالفات إدارة في حالة كأن تقرر الجمعية عزل عضو مجلس اإل حوادث الجلسة،ذلك تطبيقا لنظرية و

السماح بإدراج المسائل   السبب في و ،3ضو المجلس المستقيل أثناء الجلسةتعيين عضو جديد خلفا لع جسيمة أو

خرى أفصل فيها بدون انتظار عقد جمعية سراع في اللجلسة هو خطورتها التي تستوجب اإللطارئة في اا

 .لتناقش فيها

ثناء االجتماع يثير الكثير من الغموض سواء من حيث تقدير أطلح الوقائع الخطيرة التي تنكشف ن مصأإال      

، لذلك قد ثناء االجتماعأو من حيث اشتراط اكتشافها أعمال ورة الموضوعات لتدرج ضمن جدول األمدى خط

دراجها و مناقشتها بجدول إطلب تنكشف لجانب من المساهمين وقائع خارج االجتماع مباشرة و يعتزمون 

 ليس هناك معيار لتحديد الخطر.أي  ،4ح لهم بذلكعمال فال يسماأل

، وإنما هي مالليست مدرجة في جدول األع لةألجلسة بإمكان الجمعية البت في مسإضافة إلى حوادث ا     

للجمعية العامة  نإفأدرج حل الشركة في جدول األعمال إذا ، مثال ذلك 5هلة مسجلة فيأنتيجة مباشرة لمس

 ألنها نتيجة الحل المباشرة . ، التطرق للتصفية

عمال فقد جرى دخال بعض المرونة على جدول األإ ضافات وجل ترك الباب مفتوح على كل اإلأومن      

ن يتضمن هذا الجدول ذكر عبارة مسائل متنوعة بحيث تسمح هذه العبارة بالتصدي لمواضيع أعلى  العمل

تخول الجمعية حق المداولة بأي  ن هذه العبارة الأ رأىن الفقه ولك ،6ضرورية عند اجتماع هيئة التداول

و المستعجلة المدرجة في  بالمواضيع الطارئةعمال بل فقط من اختصاصها غير مدرج في جدول األموضوع 

 عمال .جدول األ

                                                           
1)

 Voir article L 225-101 du Code de commerce français. 
2) 

Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires, op. cit, nº  64, p12. 
3)

Georges Ripert et René Roblot , par Michel Germain, op . cit , nº 1579,  p 388 . 
)

. 219و  212سميحة القيلوبي، المرجع السابق ، ص  
4
  

5)
بطال إلى إحيث ردت الطلب الرامي  0954أذار  88الصادر بتاريخ  020-010الحكم الذي قضت به محكمة بيروت التجارية في قراراها رقم  و هو 

ذا إعمالها أمور غير المدرجة صراحة في جدول ن تبحث في األأنه يجوز للجمعية العامة أقرارات الجمعية العامة و ذلك لخروجه عن صالحياتها بقولها :" ب

ول تالوة يتضمن في بنده األ 82/01/0955عمال الجمعية المنعقدة في أن جدول أنه يستفاد أعمال  بما مور الملحوظة في جدول األكانت داخلة ضمنا في األ

ا سكنية بدال من عادة تصنيف بعض عقارات الشركة بجعلهإنه يحوي اقتراح بأعمال الشركة و من تفحص هذا التقرير يتبين أدارة عن تقرير مجلس اإل

عادة تصنيف العقارات و إعمال و هي مرتبطة بيضا في جدول األأفراز و بيع العقارات الشركة واردة لة اإلأن مسأفرازها و بيعها و بما إصناعية بغية 

به و التي لها الحق كجمعية  أفاجصوال على الجمعية العامة التي لم تأعادة تصنيف بعض عقارات الشركة مطروحا إمتالزمة معها فيكون بالتالي مشروع 

، الجزء األول، منشورات  -اجتهادات و نصوص  –حنا، تجارة عادية بالتداول فيه و اتخاذ المقرارات بصدده لعدم خروجه عن نطاق صالحياتها ". بدوي  

  . 010و  049، ص  0992الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 
6)

 Renee Kaddouch,  op . cit ,p 377.  
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موضوع  يعتبر متالزما مع ال وأعمال ضوع غير مدرج في جدول األأي موفي مداولة كل ن إوعليه ف     

 فإذا، ظر به بصورة مستعجلة تعتبر باطلةجلسة يجب النالو ناتجا عن ظرف طارئ في أ مدرج بهذا األخير

مال الشركة بدون تسجيل هذا  سأسهم زيادة رأفضلية في االكتتاب في ثال حق األم مساهمينالجمعية لغت أ

معية باعتباره ساسا رئيس الجأيحرص على تطبيق هذا المبدأ و 1بطاله.إعمال فالقرار يجب مر في جدول األاأل

 .و يسيرها  من ينظم المناقشات

يحق لها  وال، عمالهاأبجميع المسائل الواردة في جدول  المداولةتعتبر جمعية المساهمين ملزمة في هذا و     

   المناقشات قبل ذلك،  اختتاملى إيس ذا عمد الرئإو  ،2اختتام االجتماع إال بعد االنتهاء من الفصل بها جميعا

ذا وجد إولكن بصورة استثنائية  .3ن رئيسا جديدا إلدارتها عند االقتضاءن تعيأن تستمر و أحق للجمعية 

ة غير كافية فيؤجل االجتماع شرط ن معلوماتهم في المسائل المعروضة عليهم للمناقشأالمساهمون الحاضرون 

ن القرارات المتخذة إلمداولة بالرغم من طلب التأجيل فذا توبعت اإ عضاء الجمعية هذا التأجيل وأب ن يطلأ

 .ةباطلتكون 

 موضوعو هو بالتصويت على القرارات المراد اتخاذها  المساهمين جمعياتخيرا تنتهي المناقشات في أ و     

 الفرع الموالي .

 :الثاني الفرع 

 في جمعيات المساهمين على اتخاذ القرارات التصويت

رادة لى هذه اإلإجل الوصول أنه ومن إف ،رادة الجماعية للمساهمينتسير وفق اإل جمعيات المساهمينن أبما      

خير عملية لمعرفة ذلك هو قيام هذا األرادة كل مساهم على حدى، والوسيلة الإب معرفة و التعرف عليها يج

يعتبر التصويت الوسيلة التي تضمن لجمعيات بالتالي و ،جمعياتهذه الالتصويت داخل  بممارسة حقه في

هي  ما ق؟ وفمن يملك هذا الح ،تخاذ القرارات المتعلقة بهااة والمساهمين المشاركة في تقرير شؤون الشرك

)ثانيا( و ما هو النصاب المطلوب التخاذ  طرق ممارسته؟ما هي و )أوال(  ؟القواعد المتبعة في توزيعه 

 القرارات داخل جمعيات المساهمين؟ )ثالثا(

 ن:ويت على قرارات جمعيات المساهميصاحب الحق في التص: وال أ

نتيجة مشاركته في  منحة تمنح للمساهم ، فهو4بملكية السهم في جمعيات المساهمين يتصل حق التصويت     

 مأوكالة اتفاقية كانت الواء و وكيله سأساهم كأصل ن صاحب الحق في التصويت هو المإبالتالي فو ،الشركة

كل مساهم له حق ذلك بقولها من القانون المدني الفرنسي و  9522مر المادة على هذا األ نصتلقد قانونية، و

                                                           
1)

 Cass. com. 25 Sept . 2012, N°11.17, La semaine juridique ,édition générale, 15 October 2012, LexisNexis ,Paris,  n° 

42  , p 1893 .  
)

. 280محمد السيد الفقي،المرجع السابق، ص  
2
  

3
)Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires, op. cit, nº  206, p 28. 

4)
 Alexis Constantin , op. cit , p 42 . 
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،      ن تعتدي على هذه األحكامأنظمة ال يمكنها األ الجماعية بالتصويت عليها وقرارات الالمشاركة في اتخاذ 

  .التي منحت لكل سهم صوت واحد على األقل في الجمعيات من القانون الجزائري 652المادة و كذا 

فيترتب على ذلك ، ةدارعمال اإلأرادة المساهم و عمال من إدالء بالتصويت يعد تعبيرا عن اإلن أو باعتبار      

ن يباشر التصويت بنفسه أ هليةعديم األلمساهم يجوز ل لذا الفي المصوت،  ة األموالدارإهلية أاستلزام توافر 

 لىإقد يؤدي هلية كان ذلك باطال ووت عديم األفإذا ص، 1و وليهأإال من خالل وصيه  جمعيات المساهمينفي 

و أغلبية الالزمين لصحة االنعقاد و األأدر عنها من قرارات لتخلف النصاب ما يصبطالن مداوالت الجمعية و

 3و بالتالي يصوت عنه وصيه أو وليه. ،2صدار القراراتإ

كن و ل، اص فكل المشاعين لهم صفة المساهمشخوكة على الشيوع بين العديد من األوبالنسبة لألسهم الممل     

بل يجب عليهم تعيين وكيل عام  ،التصويت ال يمكن لهم ممارستهامنها حق الحقوق المرتبطة بهذه الصفة و

  4 و نائب يمثلهم جميعا.أيت لواحد من الشركاء على الشيوع ، و عليه يرجع الحق في التصوتمثيلهميتولى 

 في هذه الحالة يتعين علينا التفرقة بين الجمعية العامة العادية  ومثقلة بحق االنتفاع هم ساألهذا و قد تكون      

نها هي ذا كنا بصدد الجمعية العامة العادية أل، فللمنتفع مباشرة حق التصويت إةو الجمعية العامة غير العادي

ذا كان إ ماأ و توزيع األرباح و هي أمور تهم المنتفع دون مالك الرقبة، دارة الذمة المالية للشركةإالمختصة ب

، وهذه القاعدة من لمالك الرقبةالمرتبط بها التصويت حق فيرجع  ةمر يتعلق بالجمعية العامة غير العادياأل

ذ يمكن إنسي الفر للقانونمر يختلف بالنسبة ن األأإال  ،نتهاكهاانظام العام في القانون الجزائري ال يجوز ال

  5 .بين المالك و المنتفع قة مختلفةبطريصوات هذا التنظيم و توزع األ اختراقلألنظمة 

المشرع الجزائري على غرار  أقر ، حيثأسهمه مشمولة برهن إذا كانتال يمنع المساهم من التصويت كما      

يحفظ له الحق في وعليه  ،هو المساهم المدين الراهن األسهم المرهونة عنن الذي يصوت أب 6نظيره الفرنسي

تأسيسا على ذلك، يتعين على الدائن المرتهن إيداع  ،المساهمين والتصويت فيهاجمعيات حضور اجتماعات 

 حتى يتمكن المساهم من ممارسة حقه في التصويت لمؤهل إذا كانت األسهم للحاملاألسهم لدى الوسيط ا

 .      7ن، أما إذا اتخذت األسهم الشكل االسمي فإنها تسجل في حساب الشركة بأنها على سبيل الضماالمرتبط بها

ليس لهم حق دون حق التصويت رباح ولوية في األسهم ذات األن حاملي األإفالفرنسي بالنسبة للقانون و     

 لى قطع الصلة و الرباط الطبيعي الموجود بين السلطة إسهم تؤدي فهذه األ، جمعيات المساهمينالتصويت في 

                                                           
)

. 822، ص ضيل ، المرجع السابق، و في نفس المعنى نادية ف 210، ص  821علي حسن يونس،المرجع السابق رقم  
1
  

)
. 829، ص نفسهنادية فضيل ، المرجع  

2
  

3)
 Jérôme Bonnard , op. cit , p 104. 

4) 
 .الجزائريمن القانون التجاري  8الفقرة  159المادة   نظرأ

Voir article L 225-110 alinéa 2 du Code de commerce français. 
5)

 .من القانون التجاري الجزائري1الفقرة  159المادة   نظرأ 

Voir article L 225-110 alinéa 1 et alinéa 4 du Code de commerce français. 
6) 

 الجزائري.من القانون التجاري  2الفقرة  159المادة نظر أ

Voir article L225-110 alinéa 3 du Code de commerce français. 
7)

 . من القانون التجاري الجزائري 20و المادة  25مكرر  501المادة  نظرأ 
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الية رباح لثالثة سنوات مذا األإه ذ يسترجعونإ، فقط ختفىانما إو ن حقهم هذا لم يلغى تماما أ إال ،و ملكية السهم

 .1 متتالية لم تمنح لهم

دارة التصويت باعتبارهم عضاء مجلس اإلأن يمارس أن نطرحه هنا هو: هل يجوز أو السؤال الذي يمكن      

 مساهمين بالشركة متى حضروا الجمعية العامة ؟ 

         هي الرقابة مساهمين جمعية ال وظيفةنه ومادامت ألى إ 2فذهب رأي ،اختلف الفقه حول هذه الحالة     

فليس  لذلك ،دارتهم للشركةإء يدللون على حسن عضان هؤالء األإف ،دارةعضاء مجلس اإلأشراف على و اإل

، بتصرفاتهمالمتعلقة ى قراراتها وفي مداوالت الجمعية العامة و التصويت عل شتراكباالمن المقبول السماح لهم 

غلبية أو يملكون  دية من كبار المساهميندارة هم في الحالة العاعضاء مجلس اإلأن ألى إ 3خرآبينما اتجه رأي 

همين في شؤون لى تحكم صغار المساإفي المداوالت فيؤدي ذلك  االشتراكو أفإذا منعوا من التصويت  ،سهماأل

ما أدارة في التصويت. عضاء مجلس اإلأمشاركة رأي يريد ن هذا الأي أهو وضع غير مقبول و، الشركة

      في التصويت بما يملك من أسهم هحقمن لمساهم عضو مجلس اإلدارة الم يمنع مشرع الجزائري للبالنسبة 

   .التصويت و بذلك له حق

و ممثلي  السنداتممثلي حملة كقد يشهد الجمعية العامة من ليس مساهما في الشركة نه نشير إلى أوأخيرا      

ومن ناحية  .الشركةذا ثبتت لهم صفة المساهم في إ إالفي التصويت  لكنهم ال يشتركون ،... جمعيات الخاصة ال

الحق في التصويت ن تمارس أسهمها الخاصة فال تستطيع أذا ملكت الشركة في حقيبتها إفي حالة ما  أخرى

 . 4منهم ةوال تصبح الشركة بعملية الشراء واحدن هذه الحقوق مقررة للمساهمين أل، سهمالمرتبط بهذه األ

 صوات بين المساهمين في الجمعيات؟ وكيف تتم  هذه العملية ؟ هي القواعد المتبعة في توزيع األ لكن ما     

يتمثل في مبدأ في جمعيات المساهمين التصويت  سناد حقإن معيار أ يسئلة هولية عن هذه األجابة األإلن اإ

 س المال، فما المقصود بهذا المبدأ ؟ أمع رصوات تناسب األ

 س المال :أصوات مع رالمقصود بمبدأ تناسب األ -أ

سهم التي صوات بقدر عدد األن لكل مساهم عدد من األأ س المالأصوات مع رتناسب األ مبدأيقصد ب     

كبر من ألتالي كلما حاز المساهم على عدد وبا ،قلعلى األواحد ، فكل سهم يعطي الحق في صوت 5يملكها

 .كبرأمتخذة في جمعيات المساهمين سهم كلما كان تأثيره على القرارات الاأل

                                                           
1) 

Jean-Marc Moulin op . cit , nº  20 .   
)

. 214، ص  829رقم  يضا علي حسن يونس، المرجع السابق ،أ.و  211محمد صالح  بك،المرجع السابق، ص  
2
  

)
. 182مين السيد رمضان، المرجع السابق، ص أعماد  محمد  

3
  

)
. 450، ص  252، رقم نفسهعلي حسن  يونس،المرجع 

4
  

5) 
Jean-Marc Moulin,  op. cit , nº 89 . 
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 صوات بين المساهمينعند توزيع األمبدأ بهذا ال 1الفرنسيالمشرع على غرار  المشرع الجزائري خذلقد أو     

من أجل تأمين ضع عقوبات إضافة إلى و ،مخالفتها يجوز االتفاق على قاعدة من النظام العام ال هلجع و

 .2هاحترام

سهم أكبر عدد من أيحوزون  الذين-لى سيطرة كبار المساهمين إيؤدي  ذه القاعدةالتطبيق المطلق لهن غير أ     

ات العتبارى هذا المبدأ الخروج عل الفرنسي و الجزائري المشرعذا قرر كل من ، ل3نهاعلى شؤو -الشركة

 س المال .يشكل استثناء على مبدأ تناسب األصوات مع رأ و هو ما معينة

 س المال:أصوات مع رمبدأ تناسب األستثناءات الواردة على اال -ب

خروجا عن المبدأ الذي يقضي بأن يكون حق التصويت متناسبا مع قيمة رأس المال التي تنوب عنه، فإنه      

يجوز النص في القانون األساسي للشركة على تحديد عدد األصوات المقررة لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه، 

المقابل أجاز القانون منح  خرى، وفياألشريطة أن يكون التحديد واحدا لجميع األسهم دون تمييز فئة عن 

 المساهم حق تصويت يفوق عدد األسهم التي بحوزته لمبررات معينة .

بتحديد عدد  الواردة على مبدأ تناسب األصوات مع رأس المال ن تكون االستثناءاتأيمكن و بالتالي      

ملكها كل مساهم التي يصوات ألكامل الحرية للشركة في تحديد عدد ا 4حكام الراهنةذ منحت األ، إاألصوات

تحقيق حماية  و سهمبهدف تقليص تأثير كبار حاملي األ، ساسي حين حضوره الجمعية العامةبموجب قانونها األ

و إن كان هذا األمر مقيد بشرط وجوب فرض هذا التحديد على جميع األسهم دون تمييز  ،للمساهمين الصغار

 . فئة عن األخرى

قصى ألالعدد ايمكن أن يضعه القانون األساسي للشركة، حدد المشرع الجزائري  إلى التحديد الذيضافة إ      

ي تنص على:" لكل التمن القانون التجاري و 611المادة لألصوات التي قد يملكها مساهم ما و ذلك بنص 

من العدد  %8ن يتجاوز ذلك نسبة أيعادل عدد الحصص التي اكتتب بها، دون صوات مكتتب عدد من األ

 جمالي لألسهم " و يطبق هذا التحديد على المساهم كما يطبق على الوكيل.اإل

فقد سمح  ،صواتبزيادة عدد األل كما يمكن أن يحدث استثناء على مبدأ تناسب األصوات مع رأس الما     

من القانون التجاري  22مكرر  798بموجب نص المادة  للجمعية العامة التأسيسية المشرع الجزائري

 ماأ ،و لكن بشروط محددة قانوناتتمتع بحق تصويت يفوق العدد المفترض حيازته سهم أ إنشاءالجزائري 

لما كانت األسهم المتعددة األصوات من شأنها أن تنقص من حقوق الحائزين على األسهم و ع الفرنسيشرمال

                                                           
1)

 .من القانون التجاري الجزائري 124نظر المادة أ 

Voir article L. 225-122 du Code de commerce français. 
2)

 من القانون التجاري الجزائري. 280المادة نظر أ 
)

. 115عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق،ص 
3
  

4)
 من القانون التجاري الجزائري. 121نظر المادة أ 

Voir article L 225-125 du Code de commerce français . 
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وضع عدة شروط ، و 1اكتفى بالنص على األسهم ذات الصوت المزدوجقد المساواة، ف ية، والمساس بمبدأالعاد

نفس قل باسم م اسمية مسجلة لمدة سنتين على األسهرها و منها أن تكون األصداإ التي تريد لشركاتا على

 .المساهم و أن تكون محررة بالكامل

ذ ال يجوز من إ ،بشكل ال يتجزأ بملكية األسهمبط حق التصويت هو حق مرتن كان عالوة على ما سبق، وإ     

نه في أدارة الشركة، إال إسيلة التي تسمح له بالمشاركة في باعتباره الو الناحية المبدئية حرمان المساهم منه

رغم  قبل الشركة التزاماتهكعدم تنفيذ وقد يرجع هذا لتصرف من المساهم نفسه  ،حقهذا الحاالت معينة يلغى 

ن يحرم كما يمكن أ ،2جزاء يفرض على مالك الحق في التصويتو بالتالي الحرمان هنا يعد  نذاره بذلكإ

تقدير مصلحته الفردية كحالة  المساهم من حقه في التصويت في حاالت وجود تعارض بين مصلحة الشركة و

ستعمل صوته لكي ال يهذا دارتها...و بإ لقائمينأحد او  تبرم بين الشركة التي اتيتفاقاالو حالة أ األموال العينية

 3.ج الشركةنانية له خارأيجاد مصلحة إبقصد  ته كمساهم و مصلحة الشركةاستعماال مخالفا لمصلح

سهم بدون أنفسه عندما يصرح للشركة بإصدار  وأخير قد يمنع المساهم من التصويت نتيجة تدخل المشرع      

حائزي و كحالة ، أحاملي هذه األسهم من التصويتحرم بالنسبة للتشريع الفرنسي أين ي الحق في التصويت

على دعوتهم لكل جمعية تعقد في  4لم ينص القانون الجزائريو التي قل قل من شهر واحد على األأسهم منذ األ

في القانون  سهم النوعيةصحاب األيضا أأو، بالتالي ليس لهم الحق بالضرورة في التصويت الشركة و

  التصويت.محرومون من فهم  5الجزائري

المنع ما حاالت أ، همينالكل مساهم الحق في التصويت في جمعيات المس المبدأن أ لىنخلص في الختام إ     

مؤقتة، فبمجرد أن يزول سبب المنع ترجع للمساهم حريته الكاملة في إبداء رأيه في  تعد حاالت عارضة و منه

 األمر الذي يدفعنا إلى االستفسار عن طرق التصويت؟، أية مسألة تعرض للتشاور في إطار الجمعية العامة

 التصويت : قطرثانيا :

و إن كان قد أشار إلى بعضها  ،طرق التصويت في الجمعيات بنصوص قانونيةلم ينظم المشرع الجزائري      

من  678و  672 و التي نصت عليها المادتين كحالة التصويت باالقتراعلجمعيات العامة في األحكام المنظمة ل

 ،التي يتم بها التصويت في الجمعيةالطريقة  يقرربالتالي نظام الشركة هو الذي ، والجزائريالتجاري القانون 

                                                           
1) 

Voir article L225-123 du Code de commerce français. 
2) 

Mohamed Salah , les valeur mobilières émises par les sociétés par actions ,op. cit., nº 24-3 , p 38.   
) 

. 800، ص  وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق
3
  

)
من القانون التجاري الجزائري. 201نظر المادة أ 

4
  

5) 
 الجريدة الرسميةالسهم النوعي و كيفياته، ة شروط ممارس المتضمن 8000نوفمبر  00في  المؤرخ 218-00المرسوم التنفيذي رقم :  من 1تعرف المادة 

س مال الشركة، ناتج عن خوصصة مؤسسة عمومية اقتصادية،تحتفظ به الدولة مؤقتا، و يخولها أنه سهم في رأ": السهم النوعي على  8000لسنة   15العدد 

 سباب ذات مصلحة وطنية ".التدخل بموجبه ألحق 
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حفظ في محضر الجلسة جراء التصويت بنداء اسمي ثم يإو بأيادي و برفع األأن يتم التصويت بالكتابة أمكن في

  .1كما قد يكون التصويت سري، رأي كل مساهم

  لتصويت في جمعيات مشرع الجزائري ابتدع طرق أخرى للخالفا  و 2غير أن المشرع الفرنسي    

تسيير الشركة تشجيع المساهمين على المشاركة في ل ذلكو  ،طريقة التصويت بالمراسلة منهاو المساهمين 

ثار بياض و اآلو لتجنب التفويضات على ، عدم حضورهم جلسات الجمعية العامةرغم  ومراقبة حسن سيرها

و لعالج ظاهرة غياب المساهمين و الحصول على نصاب التصويت على  ،3رتبة عليها من جهةتالسيئة الم

ويتم لذلك اعتبر كل شرط يمنع امكانية التصويت بهذه الطريقة كأن لم يكن.، أخرىالقرارات من جهة 

م الحق في وضع الصدد، يكون للمساههذا  وفي ،التصويت بالمراسلة بموجب استمارة أو نموذج تعده الشركة

و المعارضة أو االمتناع عن التصويت، على أن يبعث موقفه في مدة ثالثة أيام على األقل قبل أرأيه إما بالقبول 

تلحق  انهأساس أولكن هذه الطريقة انتقدت على  .حدد أجل آخر في القانون األساسيانعقاد جلسة الجمعية ما لم ي

 .4جمعيات المساهمينل وتقضي على المناقشات في الضرر بخاصية التداو

، 5االلكتروني التصويت باستعمال وسائل االتصاليضا للمساهم إمكانية كما أعطى المشرع الفرنسي أ     

وضع مرجع إلكتروني خاص يسمح  بهذه الطريقةوتأسيسا على ذلك، يتعين على المساهم الذي يريد التصويت 

و من خالل هذا المرجع يصوت  للشركة من التعرف عليه بواسطة رمز مقدم مسبقا من طرف المعني باألمر

 على القرارات .المساهم 

 تخاذ القرارات في جمعيات المساهمين :النصاب القانوني ال: ثالثا

خيرة والتي تتمثل المرحلة األ تأتيالمقترحة مشاريع القرارات تداول جمعية المساهمين حول بعد المناقشة و     

، حريةبكل  برأيهين يبدي كل واحد منهم أالمطروحة على النقاش ع مشاريالفي  تصويت المساهمين على كل 

ن تكون هذه القرارات نابعة عن أنه البد إتتخذها جمعية المساهمين فعالة ف نه وحتى تكون قرارات التيأال إ

 .دارة الشركةإلذي يكون فعال في ن على صحته هو القرار اوفالقرار الذي يجمع المساهم ،كل المساهمينرأي 

نه يستحيل إالف فلى مئات اآلإالذي قد يصل الذي تتكون منه شركات المساهمة ونظرا للعدد الهائل ولكن و

القرارات داخل الجمعيات  التخاذجماع كل المساهمين على رأي واحد لذا اشترطت التشريعات إلى إالوصول 

 .غلبيةياساتها يتم وفق قانون األتحديد سن توجيه الشركة و سيرها وإتالي فوبال، تصوااأل 6غلبيةأموافقة 

                                                           
1) 

Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires, op. cit, nº  091 ,p  27.   
2) 

Voir articles L. 225-106 et L. 225- 107 du Code de commerce français. 
)

 . 120المرجع السابق ، ص  ،عماد محمد أمين السيد رمضان  
3
  

4) 
Renee Kaddouch, op. cit , p 312 

5) 
Voir article L 225-107  du Code de commerce français . 

6) 
     صوات متطلب من طرف المشرع يختلف حسب الشركات و الجمعيات و يسمح بموافقة على قرار مطروح للتصويت الشركاءغلبية هي عدد من األاأل

 .و الموافقة عليه
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سهم التي ساس األأ، فهل تحسب على غلبيةاألهذه ن الكيفية التي يتم بها حساب أر هنا خالف بشثيأولقد      

متنعة من هذه النسبة صوات المسقاط األإم يجب أبما فيها الممتنعين عن التصويت  ينعقد بها االجتماع صحيحا

 صوات التي شاركت بالفعل في عملية التصويت ؟لى األإغلبية فقط منسوبة و احتساب األ

سهم س جميع األأساغلبية على ن تحسب األأيجب  بأنه 1مهبعض ىاختلف الفقه في هذا األمر، حيث ير     

ن االمتناع عن التصويت هو أواعتبر ب ،ات الممتنعة عن التصويتصوبما فيها عدد األ في الجمعية الممثلة

امتنع عن ومن المساهمين في الجمعية العامة حضر لقرار المطروح على التصويت، فمن رفض هادئ ل

بينما  ،الموافقةكيفية التي صاغ بها عدم مر المعروض بصرف النظر عن اللم يوافق على األ التصويت فهو

التي شاركت بالفعل  سهمغلبية على ضوء نسبة األن يتم حساب هذه األأبأنه يتعين  2خر من الفقهآرأى جانب 

د ال يمكن حسابه ألي من موقف محاي متناعاالن أل ،صوات الممتنعةقاط األسإبالتالي يجب في التصويت و

 صوات المساهمين التي صوتت. أبسكوتهم فوضوا الرأي ألغلبية  الممتنعين عن التصويت بأن اعتبرو، الطرفين

التخاذ القرارات في جمعيات المساهمين اشترط فقد ما المشرع الجزائري و على غرار المشرع الفرنسي أ     

 يلي :  و ذلك كما تختلف حسب نوع الجمعية المنعقدة أغلبية

 الجمعية العامة العادية: -أ 

اهمون التي يحوزها المسالمعبر عنها  صواتبأغلبية األ في الجمعية العامة العاديةرارات تتخذ الق     

 ،3ال تؤخذ األوراق البيضاء بعين االعتبار إذا أجريت العملية عن طريق االقتراعالحاضرون أو الممثلون، و

 . صوات الممتنعةاألهم الممثلة دون سساس جميع األأغلبية على وعليه تحسب األ

ن يتم خذة من الجمعيات العامة العادية أخر لصحة قرارات المتالمشرع الفرنسي فقد اشترط هو اآل ماأ     

المعتبرون حاضرون) مصوتون و تي يحوزها المساهمون الحاضرون أصوات المعبر عنها الاأل بأغلبيةاتخاذها 

 و الممثلون.  أ 4 بالمراسلة و بوسائل التواصل عن بعد(

 ر العادية :الجمعية العامة غي -ب

، أي المصوتة فعال، صوات المعبر عنهادية ال تتخذ إال بأغلبية ثلثي األقرارات الجمعية العامة غير العاإن      

  .5وال تؤخذ األوراق البيضاء أي الممتنعة إذا ما أجريت العملية عن طريق االقتراع

العادية بموجبها تتخذ قرارات بشروط أخرى بيد أن هناك أحكاما خاصة تطبق على الجمعية العامة غير      

بإضافة  مثلما هو عليه الحال بالنسبة لعملية زيادة رأس المال ،عكس الشروط المتطلبة لتعديل القانون األساسي

                                                           
)

. 512دويدار، المرجع السابق ، ص  محمد  يضا هانيأ. و  411بو زيد رضوان، المرجع السابق، ص أ   
1
  

)
 . 428، ص  السابقعلي حسن يونس ، المرجع  

2
  

3)
 من القانون التجاري الجزائري. 8الفقرة   151نظر المادة أ 

4)
 Voir article L225-92 et  L225-005 du Code de commerce français. 

5)
 من القانون التجاري الجزائري. 2الفقرة   154نظر المادة أ 

Voir article L 225-91 du Code de commerce français. 
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ففي هذه الحالة البد من موافقة جميع المساهمين، ومن ثم، تطبق قاعدة اإلجماع، إال إذا  القيمة اإلسمية لألسهم

فتطبق شروط  االستحقاقعالوات اإلصدار أو تحويل سندات  أو األرباح أو االحتياطة بإلحاق تحققت هذه العملي

 .1النصاب واألغلبية المطلوبة في الجمعية العامة العادية

تخرج الجمعية العامة غير العادية عن إطارها العام  االنفصالفإنه في حالة اإلدماج أو عالوة على ذلك،      

، إضافة إلى حالة تحويل شركة المساهمة إلى شركة تضامن فتطبق نفس قاعدة، أما 2إلى تطبيق قاعدة اإلجماع

شروط تعديل  قرار تحويل شركة المساهمة إلى شركة توصية بسيطة أو شركة توصية باألسهم فتتخذ بنفس

القانون األساسي مع ضرورة موافقة جميع الشركاء الذين سيصبحون شركاء متضامنين، أما إذا تقرر تحويلها 

 .3إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تطبق الشروط المقررة لتعديل القانون األساسي لهذا  النوع من الشركات

 ،عضاءهأمحضر الجمعية و يوقع عليه تب الجمعية يحرر مك وبعد التصويت على القرارات ترفع الجلسة و     

ص القرارات المتخذة في ويعتبر هذا المحضر وثيقة تحتوي ملخص صادق وموضوعي عن المناقشات و نصو

فهو يسمح بنشر  وبذلك، صحة و قانونية المناقشات يبرهن على حقيقة وو، 4نتائج التصويتالجمعية و

عن جلسة الجمعية التي لم حتى وجب القضاء كتابة محضر أ ، لذاللمساهمينعالم دائم إالمناقشات ويضمن 

 5 .تجتمع

من  521و ذلك في المادة  حكام الجزائيةفي األ إالمحضر الجمعية  ىلم ينص المشرع الجزائري عل و     

ت الممضية من عن قرارات الجمعيا لم يحرروا محاضر الذيندارة لس اإلعضاء مجأين تابع أ ،القانون التجاري

كان م: تاريخ ويةالتال يحتوي على البيانات ملف خاص مقيدة بمركز الشركة فيعضاء المكتب وأطرف 

النصاب  سهم المشاركة في التصويت،دد األعتكوين المكتب، األعمال،جدول  االجتماع، طريقة االستدعاء،

روحة للتصويت و نتائج ص المشاريع المط، نملخص للمناقشة الوثائق والتقارير المطروحة للجمعية، ،قانونيال

للحوادث التقنية التي محضر الين يضافة وجوب تبإمع  6هو نفس الحكم بالنسبة للمشرع الفرنسيالتصويت.و

 .في حالة استعمال الوسائل التقنية للتواصل عن بعد شوشت وعرقلت سير الجمعية

يؤدي  ال إالرئيس المحكمة التجارية و  ن يكون هذا المحضر مرقم و موقع عليه من طرفأيجب و     

بكل  ن يعترضوا على محتواهأن للمساهمين بالتالي يمك و ،من قانونية الجلسة والمتمثلة في التحقق 7وظيفته

  .ثبات عكسهإلى حين إالطرق و يبقى صحيح 

                                                           
1) 

 من نفس القانون.  151من القانون التجاري الجزائري والتي تحيلنا إلى المادة  190المادة و أيضا أنظر  129 أنظر المادة
2)

 .من القانون التجاري الجزائري 541المادة  نظرأ 
3)

 .من القانون التجاري الجزائري 05مكرر  501أنظر المادة  
4) 

Philippe Merle, op. cit., n° 424, p 585. 
5)

Lamy CD- ROM , op . cit  , nº  2584  . 
6)

Voir articles R 225-006 et R225-99 du Code de commerce français. 
7) 

Paul Le Cannu , op. cit., nº  20 2, p 521. 
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 إالالمساهمين ال يمكن االحتجاج بها في مواجهة الغير  اتن قرارات جمعيأ نشير إلى في الختامو      

رنسي كما تطلب المشرع الف ،نفسه الذي يخضع له تأسيس الشركة و هي تخضع مبدئيا إلى النشر ،1بنشرها

تالية للجمعية  يوما ال 98خالل  قابلة للتداول في البورصة وجوب أن تنشر سهمهابالنسبة للشركات التي تكون أ

 . 2المساهمين بها  إلعالمخرى التصويت و جملة من المعلومات األ نتائج لى االنترنتفي موقعها ع

و حتى تكون  ،صواتاأل بأغلبيةقرارات  بإصدارنتهي ت لمساهميناات جمعيات ن اجتماعنقول إ مما تقدم و     

يجب  الذين تغيبوا عنه وع أالمساهمين سواء منهم الذين حضروا االجتما و للهيئة اإلداريةملزمة تلك القرارات 

 اتخاذمن ن جمعيات مساهمي تمكنالتي الضمانات  مر الذي يجعلنا نتساءل عناأل، أن تكون في مصلحة الشركة

 .تكون بذلك ملزمة و واجبة التنفيذ شركةو نافعة ل  قرارات صائبة

 المطلب الثاني:

 لشركة جمعيات المساهمين لقرارات نافعة  اتخاذ ضمانات

تعتبر ضمانات  م حق المساهم في التصويت و تحميهحكام و القواعد التي تنظإن كل األبدء نقول  يبادئ ذ    

كونها تسمح للمساهمين الذين تتكون  ة،لشركفي مصلحة اقرارات تتخذ جمعيات المساهمين و ضوابط تجعل 

 هذه الممارسة، ي اعتداء علىفي التصويت بطريقة سليمة و تمنع أمنهم هذه الجمعيات من ممارسة حقهم 

  ين يكون لكل مساهم الحق في التصويت أ، جمعياتال داخلالتصويت المساهم في حرية  لى ذلك مبدأيضاف إ

 هناحكام و على ذلك سوف تقتصر الدراسة ألا تلكو لقد سبق وأن فصلنا في  ،بكل حرية رادتهو التعبير عن إ

 .ول()الفرع األ على مبدأ حرية التصويت في جمعيات المساهمين

ي الحق ف طي لهال يعيراه مناسب  على ماالتصويت في الجمعيات  ته فيحريللمساهم بقرار اإلغير أن      

استعمال حرية التصويت في  حتى تضمن التشريعاتبما يضر الشركة، لذا وساءة استعمال هذه الحرية إ

أقرت جزاءات هذه الحرية وستعمال التعسف في ا ساهمين على سواء فقد منعتبما ينفع الشركة و الم الجمعيات

 .)الفرع الثاني(في حالة التعسف 

 : ولاألالفرع 

 المساهمينجمعيات  التصويت في مبدأ حرية

قرارات  بإصدارهدافها أوتحقيق في شركة المساهمة  بدورهاالمساهمين  جمعياتن نتصور قيام أيمكن  ال     

رادته بالتصويت إوالتعبير عن  رأيهبداء إبحرية تامة في ن يتمتع كل مساهم فيها أبدون تطورها تسير الشركة و

منح كل ن يأ، لذا يجب ثناء انعقاد الجمعياتأ عليه وشهده قبل و طلعاو ذلك من خالل ما  ،يراه مناسبا على ما

فبعد المداوالت  ،يملكهاسهم التي و نوع األأن عدد مهما كاحرية بكل مساهم الحق في اختيار ما يراه مناسب 

                                                           
1) 

Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires , op.cit, nº  201,  p39 .  
2) 

Voir article R225-006- 1 du Code de commerce français, issu du décret 2010-684 du 23juin 2010 , précité .  
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، يصوت كل مساهم و بكل حرية على ما سئلة المطروحةاألجابة المسيرين عن إو سئلة والتناقش وطرح األ

مبدأ "عتبر الذي ي حرية التصويت بمبدأاألمر  و يسمى هذايرى فيه مصلحة له كصاحب حصة في الشركة، 

  جل ضمان للمساهم أن التشريعات ومن إلذا ف .1"حتى و لو لم يرد هذا صراحة في قانون الشركات ساسيأ

حقه في إبداء رأيه بكل حرية وبدون تأثير من أي شخص آخر منعت بعض التصرفات التي قد تمس بهذا 

 تتمثل في: التي و ،المبدأ

  التنازل عن حق التصويت : منع - أوال

سلطة داخل  لصاحبهيمنح ألنه  ،للسهمساسية المالزمة لتصويت كما مر معنا من الحقوق األيعتبر حق ا      

بطاله إو أزالته إال يمكن ، لذا ارات الهامة و المصيرية بالنسبة لهاالمشاركة في اتخاذ القرو يسمح له بالشركة 

ذ يجوز له إخرى ال يلزم باستعمال هذا الحق أن المساهم من جهة إمر كذلك فن كان األإ وي ظرف كان، أتحت 

 .و رفض ذلك بكل حرية أالتصويت 

؟ فالحياة خرآي التنازل عن حقه هذا لصالح شخص هل حرية المساهم في التصويت تعطي له الحق فلكن      

يت في و بعض المساهمين عن حقهم بالتصوأحد أتدل على وجود حاالت يتنازل فيها شركات العملية ل

 يعتبر تنازلهم هذا قانوني و صحيح ؟فهل ، 2سهمهمأبمعزل عن آخرين  ألشخاص الجمعيات العامة

  جمعيات ن حق المساهم في التصويت ببأ 3البعض منهميرى ذ ، إرمأللقد اختلف الفقه في هذا ا      

فيجوز له التنازل  فليس هناك ما يمنع المساهم من التعامل فيه كيف يشاء بالتاليو ، المساهمين يعد حق فردي

على شخص  ي تقتصر ممارستهذالتصويت من الحقوق الشخصية ال حق أنب 4خر، بينما يرى فريق آعنه

لقضاء ا هو ما أيده لى شخص آخر، وإنه يرفض التنازل عنه أ، أي و بواسطة نائب عنهأالمساهم سواء بنفسه 

حق الشريك فقط دون من القانون المدني الفرنسي التي تنص على  95225لمادة لى نص اإالفرنسي مستندا 

 .كة في الجمعياتسواه في المشار

سية المطبقة في جمعيات ساالتصويت تشكل مبدأ من المبادئ األن الحرية في أبالرغم من و بالتالي      

موضوع  في التصويتن يكون حقه أمكن ، فال يهم ال يستطيع التصرف في هذا الحقن المساأ إال، المساهمين

مر يتعلق بحق جوهري بغير عوض مادام األو أسواء كان هذا التنازل بعوض  ،6تنازل بمعزل عن السهم

حرية ن أصحيحا  ذا كانإ"  :نهأب حكام الصادرة عن محكمة باريسحد األأجاء في  لذا فقد ،7مرتبط بصفته

ن إنظمتها فأو في أيرد هذا صراحة في قانون الشركات ساسيا حتى و لو لم أممارسة التصويت تعتبر مبدأ 

                                                           
)

.004ص  ،  8002، ،لبنان ولى ، المؤسسة الحديثة للكتابالطبعة األ، المساهمين في الشركات المساهمةغادة أحمد عيسى، االتفاقيات بين  
1
  

)
.00ص  ، نفسهمرجع غادة أحمد عيسى، ال 

2
  

3)
Renee Kaddouch, op . cit 028  . 

)
. 228، ص 822علي حسن يونس،المرجع السابق، رقم  

4
  

5)
Voir article 1844 du code civil français : "Tous associé a le droit de participer aux décisions collectives "   

)
. 00غادة أحمد عيسى، المرجع نفسه ، ص  

6
  

7)
Georges Ripert et René Roblot , par Michel Germain, op . cit, nº 1610, p 414 .  
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عترف به لمصلحة المساهم دون سواه، لكن ليس هناك ما يمنع أ، فهو حق يستطيع التصرف بهالمساهم ال 

   1المساهم من التخلي عن حرية ممارسته من خالل التخلي عن صفته كمساهم ".

كل اتفاق مخالف لهذا المنع يعتبر التصويت وفي ن يتنازل عن حقه أال يستطيع المساهم  على ذلكو       

قابلة غير  يأمنح وكالة دائمة مثال  ، فال يمكن للمساهميتخذه هذا التنازلالذي شكل ال مهما كانوذلك ، 2باطال

مما يؤثر على  وكالته ال يستطيع الرجوع عنن المساهم في هذا النوع من الوكاالت أل ،ألي شخصللعزل 

القيام  أيضا للمساهمال يمكن ، كما 3و ممنوعة هي محظورةف الذتعد تنازال  فهي على ذلكوحرية التقرير لديه 

 ن هذه الوكالة حته التعهد و في حالة حدوث ذلك فإتجاه الذي يحدده من في مصلبتعهد مطلق بالتصويت في اال

  و هذا التعهد باطالن .

و التي تتمثل حرية التصويت في جمعيات المساهمين  بمبدأخرى تمس أهناك حالة ، لى التنازلإضافة إ و      

 ، فما مدى صحتها ؟التصويتفي اتفاقات 

 اتفاقات التصويت : - ثانيا

ال تكفي وحدها للشركة ساسي نظام األحكام القانونية والبنود الواردة في الن األأكدت التجربة على ألقد       

بعد  المساهمونيلجأ  لذلك غالبا ما ،قامتها فيما بينهمإالخاصة التي يرغب المساهمون في  لتنظيم العالقات

 ،فيما بينهمتهم عالق اتفاقات جانبية تنظم بعض نواحي سير العمل في الشركة تراعي برامإلى إتأسيس الشركة 

عدة  وأت التي من خاللها يتعهد مساهم االتفاقا بأنها التي عرفت، 4و من بين هذه االتفاقات اتفاقات التصويت

 . 5كثر من القراراتأو أو بعدم التصويت بمناسبة واحد أمساهمين بالتصويت في اتجاه معين 

اهم ال ن المسفإالتصويت وخالفا لحالة التنازل عنه اتفاقات حالة نه في وفقا للتعريف السابق يتضح لنا أ      

هذه مشروعية  و فما مدى صحة، نما يلتزم بممارسته في اتجاه معين فقطإو، ساساأ في التصويت يفقد حقه

صويت في اتجاه معين قد يحرمه ن التزام المساهم بالتأ خصوصا و ،و القرارات الناتجة عن تنفيذها االتفاقات

  ؟ القرار السليم والمناسب ختيارامكانية إمن 

و عدم بالقيام بالتصويت في اتجاه معين أتلزم اتفاقات التصويت المساهم المتعاقد أن قلنا ما سبق وك     

قد ف، في فرنسا للنقد اموضوعلذلك كانت هذه االتفاقات منذ القدم ، 6المساهمين طالقا في جمعياتالتصويت إ

بعد مشاركته في النقاشات و سماعه لكن  ،يتفق مساهم على التصويت في اتجاه معين قبل انعقاد الجمعية

   نهإال أ ،الذي كان ينوي التصويت عليهخر غير ت على قرار آيصوو يرغب في الت رأيهللشروحات قد يغير 

نوع من االتفاقات غالبا ما يهدف إلى ن هذا الإضافة إلى أ، رأيهال يمكنه تغير التي أبرمها بموجب االتفاقية و 

                                                           
)

.004، ص  السابقغادة أحمد عيسى، المرجع  
1
  

)
. 842لياس ناصيف، المرجع السابق، ص إ 

2
  

3)
 Georges Ripert et René Roblot , par Michel Germain, op . cit, nº 1610 , p 414 . 

)
 . 010، ص  وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق 

4
  

5)
 Mémento Pratique Francis Lefebvre, op . cit  , nº  47740 ,p 696 . 

6)
Renee Kaddouch, op . cit , p840 . 
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ي فرنسا يتردد في ن االجتهاد القضائي فلذا فإ، على حساب الباقي منهمحقيق مصلحة فئة من المساهمين ت

 لمداوالت الناتجة عنها.و بطالن الى تقرير بطالنها قبولها و يميل أكثرا إ

المشرعين لم يتطرقا إلى مثل هذه  كال الحظ أننيع الجزائري أو التشريع الفرنسي وبالرجوع إلى التشر      

   رشوةحيث اعتبرا  1معين اتجاهفيما عدا الجريمة المتعلقة بمنح مزايا معينة للتصويت في  االتفاقات

و أمام السكوت . أطرافه عليه االمساهمين للتصويت في اتجاه معين أو االمتناع عنه سلوكا إجراميا عاقب

ن مبدأ وجوب ممارسة المساهم لحقه في أى بأر و ،لمسألةلى االجتهاد القضائي الفرنسي تصد التشريعي

تحكم دائما ببطالن اتفاقات  ليس مبدأ مطلق، لذا فالمحاكم الفي جمعيات المساهمين التصويت بحرية تامة 

حرية  بمبدألى المساس إ االتفاقيةدت أ فإذا ،2هذاعندما المساهم بالتزامه يحرم بالكامل من حقه  إالالتصويت 

فهي  المبدأذا لم تمس بهذا إما أ ،ممنوعة وباطلة كحالة التنازل عنه تكونالتصويت في الجمعيات المساهم في 

 .صحيحة 

وضع ، حيث راعت شروط معينة ذاال تقر بصحة هذه االتفاقات إال إ ن المحاكم الفرنسيةفإ، بصفة عامةو      

 : و التي تتمثل في ايير لتحديد شرعية هذه االتفاقاتاالجتهاد القضائي الفرنسي و حدد العديد من المع

 .3ضد مصلحة الشركة حتى تكون صحيحة تفاقاتاالن ال تكون هذه أيجب  -

و أالتزامه بالتصويت في اتجاه معين ن تدفع للمساهم نتيجة أي مكافأة مباشرة يجب أن ال تكون هناك يجب أ -

  معاقب عليه . باألصواتفاالتجار  ،4عدم التصويت مطلقا

 ، فاالتفاقات الدائمة باطلة.5ن تبرم لمدة محددةأ -

ي حكم من النظام أو ال تصطدم مع  ،الشركةسلطات القانونية الممنوحة لهيئات الن ال تتعدى أيجب و أخيرا  -

 6.في الشركةالعام 

 :نوعين هما لىإيمكن تصنيفها  شكالأ عدة التصويت اتاتفاق تأخذ و عموما     

 االتفاقات المقيدة لممارسة التصويت : -1

تداول في لهمية لأفال  ،ساسية للسهم بحرية تامةأبصورة ن يمارس حق التصويت المالزم أيجب       

     كل من الفقه  نأغير ،  7محدد مسبقا عن طريق اتفاق رأين كل واحد يصدر صوت ضمن أالجمعيات لو 

ورود بعض البنود في  –هذا الحق  همية لممارسةأرغم ما يوليان من  - انال يعارضء الفرنسيين و القضا

                                                           
1) 

 من القانون التجاري الجزائري. 2الفقرة  204نظر المادة أ

du Code de commerce français.  Voir article L242-9, 3º. 
2) 

Mémento Pratique Francis Lefebvre, op . cit  , nº 45540,p  696 . 
3)

Pierre Mousseron, Les Convention Sociétaires, Lextenso éditions ,Paris, 2010 , p 280 et 281. 
4)

 Bruno Dondero , op. cit, p 123. 
5) 

Dominique Legeais, Droit Commercial et des Affaires, 16
e
 édition ,éditions Dalloz ,Paris, 2005 , p 169 . 

6)
Jean-Marc Moulin op . cit , nº 39. 

7)
Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires, nº 196, p 27 . 
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، شرط االحتفاظ الحق حرية ممارسة هذاو تحد من أن تنظم أنها أو في اتفاقات جانبية من شأكات نظمة الشرأ

امة فال يمكن الغاءه بقرار من ن يمارس بحرية تأساسي الذي يعتبر حق التصويت حق فردي يجب بالمبدأ األ

ت ن يكون موضوع اتفاقاأو ال يمكن  ،و من خالل بند قد يرد في النظام الداخليأفي الجمعية العامة  األغلبية

رادة الحرة المعبر عنه بنتائج المناقشات ن يكون التعبير الصحيح عن اإلأجب خاصة تحد من ممارسته ألنه ي

 التي تجري في الجمعية العامة .

 :لىإصنيفها تشكال عديدة يمكن أ بدورها االتفاقات المقيدة لممارسة التصويتو تأخذ      

ساهم ات يلتزم المو في هذه االتفاق :خريناآلمتناع عن التصويت إال برأي لى االلتزام باالإات الرامية االتفاق - 

خر و موافقته، لذا يعتبر هذا االتفاق تعد صارخا على حرية ممارسة التصويت ذن شخص آبعدم التصويت إال بإ

صل بين عدة لتعارضه مع مبدأ حرية المساهم في ممارسة التصويت الذي يتعلق بالنظام العام كاالتفاق الحا

عمال الشركة، و القرار بينهم تتعلق بسير أ باإلجماعسهم باتخاذ قرارات مساهمين كبار يملكون أكثرية األ

لمتفق عليها لم صوات االمبرم يعتبر الغيا ما لم يتبين أن األصوات الباقية بعد حذف األالمتخذ بناء على االتفاق 

 غلبية . تؤثر في اتجاه األ

مين التفاقات االتفاقات التي ترمي إلى تأو مثل هذه ا :بالتصويت في اتجاه معين االلتزاملى إات الرامية االتفاق -

فاقات التي تلزم المساهمين بمنح يضا كاالتة مصلحة الشركة لذا تعتبر باطلة أمصلحة خاصة دون مراعا

 ذمتهم . إلبراءدارة مخالصة أعضاء مجلس اإل

 االتفاقات الموجهة لممارسة التصويت : -2

ن تسلب صاحبه ألى توجيه الصوت دون إمي هذه االتفاقات ة التصويت تروبعكس االتفاقات المقيدة لحري     

صويت لذلك فهي صحيحة و قانونية لى خرق مبدأ حرية التإبالتالي ال تؤدي ، وحرية ممارسته بشكل مطلق

 ات :من هذه االتفاقو

إذ يمكنه الرجوع و تقييد حق الموكل هذه الوكالة ال تؤدي إلى حرمان أ :االتفاقية المتضمنة توكيال على بياض -

ه ن المساهم يحتفظ بحقصيانة حرية ممارسة التصويت خاصة أمكانية تكفي لعنها في أي وقت يشاء، و هذه اإل

 .1خيرة يل و الحضور شخصيا حتى اللحظة األعزل الوك في

تزام المساهم بالتصويت باتجاه ن ال: لقد سبق و قلنا أاالختياربالتصويت باتجاه معين مع بقاء حرية  لتزاماال -

و لكن إذا كان هذا االلتزام من  ،على حرية المساهم التأثيرن هذا االلتزام ين يعتبر باطال فيما لو كان من شأمع

ن القضاء يعتبره صحيحا و قانونيا كاالتفاق ن يؤثر على حرية االختيار، فإشأنه توجيه هذا الصوت من غير أ

كثر في شركة تابعة مشتركة بين فريقين من المساهمين أو أعضاء لمراكز األلذي يتوقع توزيع متساو ا

  لشركتين .

                                                           
1) 

 و مابعدها. 009، ص غادة أحمد عيسى، المرجع السابق 
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مين سياسة عامة أالتصويت ت تانت الغاية من اتفاقاذا كإن نستنتج القاعدة التالية : أبناء على ما تقدم يمكن       

ر المساهمين فتعتبر هذه او مستقرة إلدارة الشركة تجاه التصرفات المنتقدة التي قد تصدر عن بعض كب

ات ن االتفاقأذا كان من شإما أ ،دارة في الشركةعمال اإلأونية ال بل ضرورية و نافعة لسير ات قاناالتفاق

ن توسع دائرة التدخل من خالل تفضيل مصلحة بعض المساهمين الشخصية على المصلحة العامة أالمبرمة 

دارة في الشركة بشكل بارز و بالتالي فهي مال اإلعألى تعطيل سير إتعتبر غير قانونية و تؤدي غالبا للشركة، ف

 1 باطلة.

االتفاقية التزامه يتعرض للجزاء لم ينفذ المتعهد ب فإذاتعتبر صحيحة و مشروعة تصويت ذن هناك اتفاقات إ     

ما أ ،2ممكنالتنفيذ العيني كلما كان ذلك ب و، أبدفع تعويض للطرف المتضررحسب القواعد العامة فيعاقب 

القرار المتخذ من طرف الجمعية فيعتبر صحيحا و مشروعا بالرغم من مخالفة المساهم المتعاقد لالتفاقية 

يعد في  ن المساهم المتعاقد الأما االتفاقات غير المشروعة فإ. 3الملتزم بها حين استعمل حقه في التصويت

ساس معية تنفيذا لالتفاقية يلغى على أو القرار المتخذ في الج آثار،ن االتفاقية الباطلة ال تولد األصل ملتزم أل

صوات التابعة لالتفاقية ، و تبقى المداولة صحيحة إذا رعيت األغلبية من دون حساب األغلبية مزيفةع أاصطنا

  .مشروعةالغير 

مثل هذه االتفاقات في التشريع الجزائري و ال الفرنسي يبطل ي نه ال يوجد نص قانونأوباعتبار  على ذلكو     

ن اتفاقات إف على رشوة المساهمين للتصويت في اتجاه معين أو رفض التصويت مطلقا غير الذي يعاقب جزائيا

 .4ن لمصلحة الشركةوذا ما صوت المساهمإلتصويت صالحة و صحيحة و قانونية ا

عطاء المساهم الحرية في التصويت في جمعيات المساهمين هو الوصول إ ن الهدف منإو في الختام نقول      

استعمال هذه الحرية في غير محلها و ألهداف  نأ، إال مصلحة المساهمين و مصلحة الشركة لى قرارات فيإ

في ممارسة حرية تعسف غير تلك المقررة يجعلنا ندخل في حيز ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق أي ال

 . التصويت
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 الفرع الثاني:

 : المساهمين جمعياتفي ممارسة حرية التصويت في  التعسف

تفادى خطر الوقوع في أحد ن جمعيات المساهمين وهي تؤدي وظائفها في اتخاذ القرارات ينبغي أن تإ     

الثاني العدوان على حقوق و ،سيرها نتيجة تحكم بعض األقليةول شل نشاط الشركة وعرقلة ، األمحظورينال

 األقلية و على مصلحة الشركة. 

ة عن طريق تعطيل بالنسبة للمحظور األول يجب عدم ترك الفرصة ألقلية من المساهمين لشل عمل الشرك     

الجمعية العامة وفقا  ، حيث تصدر القرارات فيغلبية تسمح بتفادي ذلكقانون األ قاعدةو ،صدور القرارات

. و يترتب على هذه القاعدة أن الشركة ال ت قليلة جدا يتطلب فيها اإلجماعات باستثناء حاالصوألغلبية األ

على األقلية أن تخضع ، فالشركة محكومة باألغلبية وهمتتعطل أعمالها لمجرد عناد بعض المساهمين أو سوء نيت

 ، إال في حدود. غلبيةقرارات األحتى أن تمتنع عن تنفيذ لما تراه األغلبية و ليس لها أن تفرض وجهة نظرها أو 

بالنسبة للمحظور الثاني ال يجوز لألغلبية أن تسحق األقلية، وال يجب أن تتخذ سلطتها سندا لخدمة أغراض      

، فاألغلبية ال تملك سلطات مطلقة غير محدودة تجاه باقي مع المصلحة الجماعية أنانية و شخصية متعارضة

حماية و ، بط ضرورية لحماية حقوق المساهمينفهذه السلطات تحكمها ضوا الشركاء و تجاه الشركة نفسها،

 . 1، و الصالح العامالشركة

اتخاذ قرار مخالف ولى من خالل صورتين، األيظهر  في ممارسة حرية التصويت ن التعسفإوعليه ف     

و أ ،غلبيةتعسف األيعرف بما هذا و خريناآلمساهمين الضرار باإلالقصد الوحيد هو لمصلحة العامة للشركة و

 2قلية .تعسف األيشكل غير موافق للقرار وهذا  رأي بإعطاءرفض التصويت ب

 :تعسف األغلبية  -وال أ

نه ووفقا للقواعد المنظمة لهذا النوع من العقود وطبقا للقواعد إف ،شركة المساهمة عبارة عن عقد نأل     

، و بغياب فقة كل الشركاءو تبديل بند من بنوده يتطلب مواأيتعلق بهذا العقد والسيما تغيير ن كل ما إف 3العامة

 . يمسهي تعديل أنه ال يمكن القيام بإجماع فهذا اإل

واع الشركات و التي أنلمميزات التي تختلف بها عن بقية نه و نظرا لخصائص شركات المساهمة واأ إال     

نه يصعب بل و يستحيل الوصول إف ، الفلى مئات اآلإلمساهمين فيها الذي قد يصل من ا من بينها العدد الضخم

ضافة إما قد يعرقل نشاط الشركة وسيرها،هنا وهمي، م فاإلجماع ، ماع كل المساهمين على رأي واحدإجلى إ

 . 4الشركةقرار و يعيق العدام إلى إتبدادية الفردية فشخص واحد يؤدي سلى اإلإجماع يؤدي ن اإلألى إ

                                                           
) 

. 210و  249، ص  وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق
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2)
Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires, op . cit,  nº 204, p 28 .   
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3
  

4)
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اشترطت التخاذ القرارات داخل ن مختلف التشريعات والقوانين وعلى اختالف منابعها وسياساتها إلهذا ف     

في  هذه القاعدة تطبق بصفة دائمة ومضطردة و ، و1غلبيةالمساهمين الذين يمثلون نسبة األ جمعيات موافقةال

تفرض  القرارات التيصوات هي التي تصنع أغلبية األلشركة، فكل جمعيات المساهمين التي تنعقد خالل حياة ا

 ة غلبية " أي سياد" قانون األ وقد أطلق على هذه القاعدة اسم، 2قلية الرافضةو منهم األ على سائر المساهمين

  لى مايلي : إغلبية لى األإسناد السلطة إويرجع سبب ، ما تراه األغلبية

كثر وبالتالي فهم األ ،ملكية أقرانهمغلبية المتخذين للقرار يملكون في الشركة حصصا تفوق األ يهممسان أ -

  اإلدارة سلبا أو إيجابا األمر الذي يقلل من احتماالت سوء اإلدارة ووقوع حاالت الغش و االحتيال بأعمال تأثرا

 م و للشركة. ستحرص على اتخاذ القرارات الصائبة التي فيها مصلحة له فاألغلبية، فيها

ات التي تعزز نشاط الشركة القرار تأييدلى بة لملكية الشركة يجعلهم يميلون إغلبية بالنسن كبر حجم ملكية األإ -

لى خالف ، عية الرصينة للشركة في هذا المجالمد البعيد بما يساعد على بناء االئتمان والسمعة التجارعلى األ

 .3جل القصيرأرباح كبيرة و سريعة في األ تلك القرارات التي تهدف إلى الحصول على

و بالتالي ، خاذ القراركبر عدد من المساهمين في اتألى مشاركة إغلبية يؤدي ن فرض  قانون األألى إضافة إ -

 رادة جماعية و ليس عن فئة منهم فقط .إصدر قرارات جمعيات المساهمين عن ت

قلية شل نشاطها من طرف األ و 4عرقلة سير الشركةلى منع إغلبية عمال قانون األإخيرا يؤدي أ و -

 .المعارضة

المساهمين بغرض تحقيق مصلحة  ألغلبيةصدار القرار إن القانون منح سلطة أنالحظ  و مما تقدم     

 ، نيةناأغراض شخصية أال السلطات الممنوحة لها لتحقيق غلبية في استعمنه قد تتعسف هذه األأ إال، 5الشركة

بل وبهذه  ،دها القانون الذي منحها ذلك الحقغير تلك التي حد ألهدافسلوب و أو بهذا تستعمل حقا بطريقة و 

هداف التي جاء بها القانون وعندئذ من الصعب القول أن مثل هذه القرارات األ الطريقة تستعمل هذا الحق ضد

تبع ضرورة إيجاد وسائل كفيلة بإرجاع ال يمكن أن تكون محل مناقشة ألنها صادرة عن األغلبية، مما يست

  فما مفهوم تعسف  ،غلبيةبتعسف األ مراألو لذا سمي هذا  ،ت األغلبية لتصب في مصلحة الشركةقرارا

 .؟جزاءاتهغلبية ؟ و ما هي األ

 

 

                                                           
1) 

هلل  محمد عطا عن الموضوع أنظر، للمزيد اضرين اجتماعات الجمعيةلى الشركاء الحإغلبية في نطاق الجمعيات العامة للمساهمين تتحدد بالنظر األن إ

مكتبة القانون و االقتصاد ، الطبعة األولى، ، -دراسة مقارنة–قلية المساهمين في الشركات المساهمة أالناجم الماضي، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية 

 . 40، ص  8008الرياض ، السعودية، 
2)

 Lamy CD- ROM , op . cit  , nº  8121 . 
) 

.  25عمار حبيب جهلول آل علي خان، المرجع السابق، ص 
3
  

4)
 Bruno Dondero , op. cit, p 124. 

5)
Lamy CD- ROM , op . cit , nº  8121  . 
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 غلبية و شروطه:مفهوم تعسف األ

ما  صدارإ، فإن تلك األغلبية ليست حرة في ة عموما تقوم على قانون األغلبيةلمساهمذا كانت شركات اإ     

ن تصب قراراتها في و إنما البد من أ، 1قليةبحيث تضر و تجحد بحقوق مساهمي األتشاء من القرارات 

 .مصلحة الشركة و إال اعتبرت متعسفة في استعمال حقها

هذا أمام و، بوضع نص خاص يعرف تعسف األغلبية الجزائري الفرنسي واللم يتعرض المشرع و     

لقد و، من حيث تعريف التعسف و ضبط عناصره غلبية، تصدى القضاء الفرنسي لبناء نظرية تعسف األالموقف

غلبية في شركة المساهمة، فالحقوق ليست لحق للحد من سلطات األاستعانوا بنظرية التعسف في استعمال ا

و التعسف، من لى التحكم أبشكل ال يؤدي إتعملها ن يساحبها كيفما يشاء بل ينبغي عليه أامتيازات يباشرها ص

غلبية يكون عندما القرار :" يتخذ بخالف المصلحة العامة ن تعسف األإحسب محكمة النقض الفرنسية فو هنا 

 .2 "غلبيةاألحة لللشركة و لمص

اإلطار الذي تم اعتماده كمرجع في هذا ، وأسيس مفهوم تعسف األغلبيةولعل أهم  قرار قضائي فرنسي في ت     

، الذي 9169فريل أ 95الفرنسيين، هو قرار محكمة النقض الفرنسية في  اءمن طرف معظم المحاكم و الفقه

، باحا مهمة على مدى سنوات متتالية، حققت أرPicardفي أن شركة مساهمة فرنسية تدعى   تتلخص حيثياته

هذه األرباح إلى االحتياط األمر الذي أدى و كانت الجمعية العامة في نهاية كل سنة تتخذ قرارا بإحالة أغلبية 

رباح الموزعة ، من جهة لضعف األصيبهم باألضرارنها تأ، و قدروا قلية من هذه السياسةإلى استياء شركاء األ

نع رواج أسهم ، و من جهة أخرى اعتبروا أن سياسة تكديس األرباح تخفي حقيقة ازدهار الشركة و يمعليهم

، حتى يتم رباحوى مطالبين بإبطال قرار ترحيل األالذي دفع باألقلية إلى رفع دع األمر الشركة في البورصة

 توزيعها على المساهمين .   

ح استجابت محكمة االستئناف لهذا الطلب معتبرة "أن روح عقد الشركة بالمبدأ هو أن يتم توزيع األربا     

  ، ال بضمان مشروع عليه األغلبية لم يكن مبرراصوتت و أن االحتياط الذي  ،دوريا، في نهاية كل سنة مالية

ناف أن قرار "، و لهذه األسباب أعلنت محكمة االستئمواجهة مصاريف مؤقتة و استثنائيةو ال بضرورة 

 . األغلبية كان تعسفيا

، التي طرحتها و أعلنت عن معايير تعسف األغلبية، نقضت محكمة النقض هذا القرار ثر الطعن بالنقض،إ     

بية في اتخاذ قرار في جمعية ي حيثيات قرارها، وقضت بضرورة توافر شرطين متالزمين لتحقق تعسف األغلف

 ، وهما : عامة

 .-المصلحة الجماعية  -أن يكون القرار مخالفا للمصلحة العامة للشركة  -9

                                                           
)

. 824ص  ، 8009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، ، الطبعة األولى -ساليب النشاطأآلية التكوين و  –دريد محمود علي، الشركة المتعددة الجنسية  
1
  

2)
 . 000علي خان، المرجع السابق، ص  عمار حبيب جهلول آل
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 أن يشكل القرار إخالال بالمساواة بين مساهمي األغلبية و مساهمي األقلية .  -2

السابقين  لب توافر شرطينن التعسف يتطأب 1غلبية من الفقهاألقرت أراء القضاء آانطالقا من  عليه وو     

وفر الغطاء المشروع ن هذا الشرط المزدوج يحكمه المنطق، ما دام أن مخالفة المصلحة الجماعية ال توذلك أل

، بينما المقصود من تعسف يؤدي إلى معاقبة اإلدارة السيئة و االستناد إلى هذا الشرط وحده لتدخل القاضي

، هذا من جهة، بل معاقبة إساءة السلطة يئة أو معاقبة قرار يزعج األقليةاألغلبية ليس معاقبة سياسة اإلدارة الس

، فقد قضت محكمة ته في تحديد إطار التدخل القضائين شرط اإلخالل بالمساواة تكمن أهميألو من جهة أخرى 

، بحجة أن القرار ، برفض دعوى تعسف األغلبية27/19/9118االستئناف في باريس في قرارها الصادر في 

، ففي هذه القضية كان قرار الجمعية العامة المنازع كل المساهمين بنفس درجة الخسارة المنازع فيه قد أصاب

ن الضرر إ، لذلك فاستثمار عقاريةفي شركة فيه ينص على إزالة حق األشغال الدوري الممنوح لكل المساهمين 

 . 2كان بالتساوي على جميع المساهمين

 غلبية هو :ساس الذي ينبني عليه تعسف األن األإسبق ف بناءا على ما     

، رار بغرض تحقيق مصلحة الشركةصدار القإغلبية سلطة لألنون منح : فالقامخالفة المصلحة العامة للشركة -9

 ،هاحقصة تعتبر متعسفة في استعمال غلبية السلطات الممنوحة لها بتفضيل مصلحتها الخاذا استعملت هذه األإف

فال يكون هناك تعسف من هذه  ولم تلحق ضرر بالشركةلى تحقيق مصلحتها الخاصة أما إذا لم تسعى إ

 3.غلبيةاأل

يجعلهم كلهم متساوون في ن اشتراك المساهمين في شركة أل :ى مبدأ المساواة بين المساهميناالعتداء عل -2

فال يجوز ، همينالحقوق و االلتزامات، لذا يجب مراعاة هذه المساواة عند اتخاذ القرارت داخل جمعيات المسا

 . قرارالعيب أ و إالخر تمييز مساهم عن اآل

 .4ن تتوفر هذه الشروط مجتمعةألزاما إكما يشترط  -1

، فهل هو تجاوز سف األغلبية في جمعيات المساهمينفقد ثار إشكال فقهي حول وضع إطار لتع خيراأ و     

 لحدود السلطة ؟ أم هو إساءة الستعمال السلطة ؟ 

، تكون الجمعية متجاوزة لحدود سلطتها مثال: إذا جمعيات المساهميني نطاق أعمال فيرى الفقه بأنه      

لعادية قرارا بتعديل نظام إذا اتخذت الجمعية العامة ا ، أوآخررت قرارات هي من اختصاص جهاز أصد

 . 5تصاص الجمعية العامة غير العادية، الذي هو أصال من اخالشركة

                                                           
1)

Renee Kaddouch,  op . cit , p 74 .  
) 

و ما بعدها .  161، ص  وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابقحكمان مأخوذان من مرجع 
2
 

3
 ) CA Paris, 3e ch., sect. A, 21 mars 2000, n° 1998/10480, Bulletin Mensuel Joly, Droit des sociétés, op. cit , 245 . 

4)
 Mémento Pratique Francis Lefebvre, op . cit , nº  45540  , p 696 . 

)
. 161، ص  نفسهوجدي سلمان حاطوم، المرجع  

5
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و يتعلق بالقرار الذي يكون صادرا ضمن اختصاص الجمعية  ذلك،إساءة استعمال السلطة فهو غير  أما     

هدف إلى تحقيق مصالح غير تلك التي فرض القانون ينه أإال  الموضوعية،مراعيا األحكام الشكلية و  العامة

والفارق الوحيد الذي يميز إساءة استعمال السلطة في الجمعيات العامة لشركات  سبيلها.اتخاذ القرارات في 

، يكمن في أن المصلحة التي تعمال السلطة في القانون اإلداريأن إساءة اس ،المساهمة عنه في القانون اإلداري

 ،للمساهمين العامةفي الجمعيات  ، بينما األغلبيةتحقيقها محصورة بالمصلحة العامةإلى  تهدف السلطة اإلدارية

، كل ذلك ، وهو أمر ال يمكن إغفالهأنها تحقق مصلحتها كذلك ، إالانت تسعى إلى تحقيق مصلحة الشركةو إن ك

  الشركة أو على حساب أقلية  بشرط أن ال تنحرف األغلبية و تستعمل سلطتها على حساب مصلحة

 . 1المساهمين

نها تحقيق مصلحة الشركة فهي بهذا تحقق الهدف من أغلبية قد اتخذت قرارات من شذا كانت األإوعليه      

ساسا في مصلحة الشركة أن مصلحتها هي قلية أل مجال للكالم عن حماية مصلحة األمنحها سلطة التقرير، و ال

مين أهنا الحق في الحماية و ت لألقليةن إة الشركة عند اتخاذها لقرارتها فغلبية مصلحذا لم تحترم األإما أ

 .حهامصال

القرار المتعسف و الحكم بالتعويضات لكل من ألحق به هذا القرار  بإبطالغلبية و يكون تصحيح تعسف األ     

غلبية التي أصدرت القرار و األ ،مالئمة وللقاضي أن يجبر الضرر وفق الطريقة التي يراها أكثر ،2ضرر

حمل نه إذا كانت الشركة تتأويض و ليست الشركة، و تفسير ذلك و بالتالي التع هي هي التي تتحمل تبعاتالتعسف

 ن تكون قرارات هذه األجهزة صحيحة.أأن ذلك مشروط ب ، إالجهزتها القانونيةأتبعات القرارات التي تتخذها 

و ليس فيها  ،حسن السياسات بالنسبة للشركةأفيها  تختار سياسة معينة ترىغلبية و خيرا قد تجتهد األأ و     

 أو االختيار فتلج الرأيقلية في ين المساهمين و قد تختلف معها األسوء نية وعدم اعتداء على مبدأ المساواة ب

 في استعمال حقها .قلية األ تتعسف، و بذلك بها هذا القرارمور تعطل أالى خيرة هذه األ

 قلية : تعسف األ -ثانيا 

  سلطات  خرى في تنمية الشركة حيث منح القانون لهاخرى من المساهمين تساهم هي األأتوجد مجموعة      

في  حريتهاي استعمال ن تتعسف فأبدورها يمكن التي و ،المساهمينقلية أهي و حقوق داخل الشركة و

ا تملك سلطة التقرير في نهأ عتباراغلبية على األن كان من السهل استيعاب تعسف أنه و أغير  ،التصويت

نه ال يمكن لألقلية أ، بمعنى التي ال يمكنها التقريرقلية مر يختلف عندما نتكلم عن تعسف األن األإالشركة ف

ي أقلية؟ و على ، فكيف تتعسف األفة لهذه المصلحةفرض وجهات نظرها وتعطيل قرارات األغلبية غير المخال

 التعسف؟ ساس يتقرر هذاأ

 
                                                           

)
 .212 ص، وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق 

1
  

2)
 Bruno Dondero , op . cit  ,p 125 
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 قلية و شروطه:عسف األمفهوم ت -

جتماع األقلية هي مجموعة المساهمين الذين تفرض عليهم قرارات األغلبية الحاضرة أو الممثلة في ا     

، بل تعتمد على س المال الكليأال تعتمد على قدر مساهمتها في ر إن أهمية األقليةفو على ذلك ، الجمعية العامة

 . 1لما يمثله مساهمة كل المساهمين الذين حضروا اجتماع الجمعية العامةما تمثله بالنظر 

مما تقدم يمكن تعريف األقلية بأنها المساهم أو مجموعة المساهمين الذين لم يصوتوا للقرار الذي اقترحته      

 المجموعة التي تمتلك المساهمة األكبر في رأس مال الشركة. 

 نها مجموعة من المساهمين الممثلين في الجمعيةأتمتاز بخصيصة هامة و هي قلية ن األأ لنا يتبين كما     

 قلية عن المساهمين غير الحاضرين و غير الممثلين في الجمعية و الذينالعامة، و بذلك يختلف مساهمو األ

     الغائبين  قلية يخضعون تماما كالمساهمينن مساهمي األأن كان صحيحا إمساهمين السلبين، و اليطلق عليهم 

قلية عن المساهمين على معنى هام يميز بين مساهمي األن الحضور ينطوي أ إالغلبية و السلبيين لقرارات األ

غلبية تتوافر فيهم نية المشاركة بشكل واضح و تجمعهم الرغبة في األ يقلية كمساهماألي ، فمساهمالسلبين

 الذين يعدون مضاربين . التعاون و االتحاد و هذا خالفا للمساهمين السلبين

غلبية من حيث اهتمامهم بنشاط الشركة و حياتها و قوة قلية يقربون من مساهمي األمساهمي األ نإو عليه      

، و هو ما سيما شركات المساهمةموال المكانا خاصا من شركات األ تحتل فاألقليةنية المشاركة، و من هنا 

  .2تجاهلهاوظيفة ال يمكن  يعطي لها دورا هاما و

فعندما يتطلب  ،سلطة تعطيل القراراتمساهمين قلية في جمعيات الاألو من الصور الواضحة لسلطة      

صوات تمثل نسبة محددة ال يصح القرار ي الجمعية العامة عدد معين من األالمشرع لصحة بعض القرارات ف

  ذا كان يحوز مساهم أو مجموعة منإ، ف3دورا بارزا لألقليةسلطة التعطيل  تأخذبدون هذه النسبة هنا 

و يمكنهم أفيمكنه  المال،رأس  المساهمين الحاضرين أو الممثلين في الجمعية العامة غير العادية أغلبية ثلث

بذلك  معطلينباالمتناع عن التصويت عندئذ االعتراض على اتخاذ أي قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية 

، وهنا تتصارع تعطيل تحت مسمى المصلحة الجماعيةتستعمل األقلية حق الو .غلبيةخذ قرار اقترحته األأ

 . 4لألقلية المعطلة بالنسبةالمراقبة حق بتتعلق األخرى  و لق بحق التقرير بالنسبة لألغلبيةسلطتان األولى تتع

للمساهمين،  العامةاألغلبية هي التي تحكم في الجمعيات  لمساهمةيحا في شركات ان كان صحإعليه و     

مثل سلطة موازية تهدف يع الشركاء، إال أن تدخل األقلية والتي تحمل عبء اتخاذ القرارات التي تلزم مجمو

هي األخرى لكن بطريقة مختلفة إلى حماية مصالح الشركة، ومثال ذلك: دعوى المسؤولية المدنية على أعضاء 

                                                           
)

.249 ص، وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق 
1
  

) 
 . 440،ص  نفسهوجدي سلمان حاطوم، المرجع 

2
  

)
 . 410،ص  نفسهوجدي سلمان حاطوم، المرجع  

3
  

4)
 Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires, nº  266 , p 35 . 
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نفيذ مهمتهم، وال تستطيع الجمعية العامة أن تعطل حق األقلية مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التي يقترفونها في ت

 غير الموافقة على إبراء ذمة المديرين من استخدام حق رفع دعوى المسؤولية ضدهم . 

 واالعتراف بمثل هذه الحقوق لألقلية تبرره ضرورة التعاون بين األغلبية و األقلية فيما يتعلق بإدارة أمور     

ام قلية يصبح نظام إجماع و ليس نظأ، إن لم توجد فيه ، فنظام الشركةالمصلحة الجماعيةلشركة حرصا على ا

جل تحقيق إدارة أوبذلك فحقوق األقلية تشكل نقطة التوازن المنطقي و الضروري لسلطة األغلبية من  ،أغلبية

 جيدة . 

خالل الدفاع عن المصلحة فعال للدفاع عن مصالحها من قلية تشكل سالح ن سلطات األنقول إمما سبق      

، و هناك أسباب عديدة تقود األقلية إلى لمصلحة الجماعية، لكن قد تنقلب هذه السلطات إلى سالح ضد االجماعية

افتعال  ، أونها االغتياظ من الخضوع لألغلبية، مها ودون مراعاة المصلحة الجماعيةاألنانية في استعمال سلطات

لذا فقد ابتدع االجتهاد و غير ذلك من األسباب،  ية على شراء أسهمهم بسعر مرتفعتالف إلكراه األغلباالخ

ي أسمى صور التعسف القضائي الفرنسي نظرية تعسف األقلية في صورة االعتراض التعسفي و هالفقهي و

لى أي حد إ؟ و في التصويت حقهاعلى األقلية مراعاتها عند استعمال يجب هي الحدود التي  ، فمانظرا لنتائجها

 يمكن القول أن األقلية تجاوزت حقها أو خرجت عنه ؟ 

إلجابة على هذه االشكالية يجب تحديد معيار للتمييز بين االعتراض المشروع المشتق من حق التصويت      

 ، و االعتراض غير المشروع الذي يشكل تعسفا.ضد

، عن طريق محاولة نقل عناصر شكالية ببناء عناصر تعسف األقليةلقد تصدى القضاء الفرنسي لهذه اإل     

، قرار محكمة النقض الفرنسية ارين في هذا الصددبرز قرأ، و غلبية إلى االعتراض التعسفيتكوين تعسف األ

عامة للشركة بهدف الذي حدد عناصر االعتراض التعسفي بأنه المخالف للمصلحة ال 92/19/9112في 

، الذي 98/17/9112، و القرار الصادر في الخاصة على حساب باقي المساهمين ليةقتفضيل مصلحة األ

أضاف شرط أن يكون موقف األقلية الرافض مانعا من تحقيق عملية جوهرية للشركة بهدف تفضيل مصلحة 

 . ية الخاصة على حساب باقي الشركاءاألقل

وهرية بأنه معارضة عملية ضرورية لبقاء ثم صدر قرار عن القضاء الفرنسي فسر عنصر العملية الج      

، و تدور وقائعه حول رفض 95/16/2112الشركة، وهو القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

تستثمر ملهى( زيادة رأس مال الشركة  Forges thermalمساهم األقلية )وهو شخص معنوي متمثل بشركة 

إلعادة فتح ملهى في مدينة  لمرتين متتاليتين الذي طرحته األغلبية Casino de Dunkerqueالمساهمة

Dunkerque  . بعد ركود نشاط هذه الشركة حوالي سبع سنوات 

( و حصلوا  فعال على تعويض من جراء Forges thermalشركة األغلبية على مساهم األقلية ) دعتفا     

حققها ، و قد أيدت محكمة النقض القرار المستأنف بعد تسفيبها األقلية في اعتراضها التعالخسارة التي تسببت 
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ملية جوهرية ضرورية ) مخالفة موقف األقلية للمصلحة الجماعية ، معارضة  عمن توافر الشروط الموضوعية

،و بالتالي بعدم اتخاذ قرار زيادة رأس المالالمعترضة هدفها يكمن في وجود مصالح لهم  ( فاألقليةلبقاء الشركة

كان يفيدهم كمساهمين أقلية  المساهمة في تعجيز الشركة عن القيام بنشاطها حيث أن إحياء هذه الشركة و إن

، و بالتالي لخاصة التي تستثمر في ذات المجالكبر في عدم منافسة هذه الشركة لشركتهم اأ، إال أن إفادتهم فيها

شركة على حساب مصالح مجموع المساهمين سعت هذه األقلية إلى رفض زيادة رأس المال و تعطيل نشاط ال

    .. 1في هذه الشركة

ن عناصر إلة خاضعة لسلطته التقديرية، فأ، والمسيةالذي تصدى لهذه النظر والنتيجة أنه مادام القضاء هو     

ر نسبيا وشروط قيام تعسف األقلية ستكون متغيرة حسب النزاع المفصول فيه، و لو أن القضاء الفرنسي استق

 عنصر العملية الجوهرية. : عنصر مخالفة المصلحة الجماعية وى عنصرين أو شرطين هماعل

دنى لشروط قيام ة، على األقل نص يضع الحد األألتنظيم قانوني تشريعي لهذه المس نرى ضرورةعليه و     

 .تعسف األقلية

ذ ليس هناك قرار إخيرة و مطالبتها بالتعويض قلية يكون بمساءلة هذه األن تصحيح تعسف األإخيرا فأ و     

الذي قد يصيب إما شركاء األغلبية، و إما  ،ض يؤول إلى كل من أصابه ضرر شخصي، و التعوي2يبطل

قلية وتصويت في مكانها على يمكن تعيين وكيل لتمثيل شركاء األ، و فضال عن ذلك الشركة، و إما االثنين معا

  ذ يرى بعض الفقه الفرنسي إ 4المشاغب المساهم المعترض بإقصاءو أ 3الشركةالقرارات المطابقة لمصلحة 

  الفقيه الفرنسي و قد برر، ام الشركة على بند يجيز اإلقصاءأن اإلقصاء هو الحل األمثل عندما ينص نظ

Schmidt 9511اإلقصاء كجزاء لالعتراض التعسفي استنادا إلى نظرية الخطأ الناجم عن مخالفة نص المادة 

من القانون المدني الفرنسي و مخالفة واجب االستقامة بين المساهمين بحيث أن الشريك المخطئ وضع نفسه 

، و عدم استبعاده منها دون إرادته ، أما قلة من الفقه فقد أخذت بحق الشريك بالبقاء في الشركة5خارج الشركة

 وذلك حماية للحرية الشخصية . 

بعد تبين مختلف األسس القانونية التي تحكم جمعيات المساهمين و كيفية اصدارها  و في ختام هذا الفصل و     

للقرارات التي تسير بها الشركة، سوف نبين في الفصل الموالي السلطات التي منحها المشرع لهذه الجمعيات  

 و حدود تلك السلطات .

 

 
                                                           

) 
 .و ما بعدها 410،ص  السابقوجدي سلمان حاطوم، المرجع 

1
  

2)
 Michel de Juglart et Benjamin Ippolito, op . cit  , nº 581, p 558 .  

3)
 Mémento Pratique Francis Lefebvre, op . cit , nº  47750 ,p700 , et Bruno Dondero , op . cit ,p 125 

4) 
،  8000تونس،  ، طرش للكتاب المختص، مجمع األ الطبعة األولى،الجزء الثاني، االسمكمال العياري، المسير في الشركات التجارية ، الشركات خفية 

 .825ص 
5)

Dominique Schmidt .op.cit,  p 263 



 دور جمعيات المساهمين في شركة المساهمة                                                                             الفصل الثاني 

 

80 
 

 الفصل الثاني:

 دور جمعيات المساهمين في شركات المساهمة

الجزائري المشرع  هاخص لذا، الهيئة العليا في شركة المساهمة أن قلناوكما سبق و تعد جمعيات المساهمين     

       فلها أن تتدخل  ،همية تشارك بها في إدارة الشركةبسلطات متعددة و بالغة األالفرنسي نظيره على غرار 

لها سلطات على الهيئة  وطار الذي تسير فيه، التي تتولى مهمة تعينها و رسم اإلدارية و تراقب أعمال الهيئة اإل

ه، كما لها سلطة تعديل النظام األساسي ذ يمكنها تعينه و طلب عزلالمتمثلة في مندوب الحسابات إة والرقابي

نه ورغم اتساع سلطات إال أ، ها من الصالحيات...شركة وغيرولى التي تسري في فلكها الالذي يعد النواة األ

صدار ب على الجمعية االلتزام بها عند إيرد على هذه السلطات قيود يجفإنه جمعيات المساهمين في الشركة 

 .ا و إال جاز الطعن فيها بالبطالنقراراته

لدراسة سلطات جمعيات المساهمين  (ولالمبحث األ)نخصص  لى مبحثينوعلى ذلك سنقسم هذا الفصل إ    

 تلك لجزاء الذي يترتب على تجاوزا (المبحث الثاني)نتناول في بينما بينين من خاللها دورها في الشركة، م

 .السلطات

 ول :المبحث األ

 المساهمة : اتلمخولة لجمعيات المساهمين في شركالسلطات ا

سند لها المشرع ، لذلك فقد ألشركةشخاص المالكة األنا تتكون جمعيات المساهمين من ن ذكركما سبق وأ     

متشعبة و ذات مدى زمني سلطات نها أ هاهم ما يميزأالفرنسي عدة سلطات المشرع الجزائري على غرار 

و ر الشركة سواء كانت هذه األمور متعلقة بإدارة الشركة أمومتشعبة ألنها تتدخل في جميع أ فهي، بعيد

ضائها      المالية، وهي سلطات ذات مدى زمني بعيد ألنها تمتد من تكوين الشركة وال تنتهي إال بانق بمسائلها

  1.و زوال شخصيتها المعنوية

صاصات تؤدي ختجملة من االالمشرع للجمعية التأسيسية  ففي مرحلة التأسيس باللجوء العلني لالدخار منح     

يظل  و الذي الشركة الذي يقوم بتحريره المؤسسون نظام على تصادق فهي التي، 2لى الوجودلى بعث الشركة إإ

   فشل مشروع الشركة  عليهالموافقة  هذه األخيرةإذا رفضت ف ،3مشروعا حتى توافق عليه الجمعية التأسيسية

الحصص  قرار تقديرإ، كما لها سلطة 4ال يجوز للمؤسسين المضي في استكمال إجراءات التأسيسو عندها 

مندوب أو أعضاء مجلس المراقبة و  باإلدارةالقائمين تعيين سلطة لها أيضا و ،المنافع الخاصةالعينية و

لم  ذاالتي إو  جزة لحساب الشركة في طور التأسيسالمناألعمال على خيرا تصادق و أ ،ولوناأل الحسابات

                                                           
 )

. 77رحاب محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص 
1
  

2 )
 من القانون التجاري الجزائري.من  066و المادة  2في فقرتها  066نظر المادة أ 

Voir articles L225- 7 alinéa 2 et L 225-8  du Code de commerce  français.  
 )
.671لمرجع السابق، ص ، ا-شكال المشروع التجاري الجماعي بين وحدة االطار القانوني و تعدد األ–محمد فريد العريني ،الشركات التجارية  

3
  

 )
. 661المرجع السابق ، ص  ، و زيد رضوان  و حسام عيسىأب 

4
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جراءات السابقة تقوم بعد القيام بكافة اإل وخير و في األ 1،المؤسسون بالتضامنعنها تقرها الجمعية يسأل 

نشاء النهائي لشركة وبالتالي اإل عن ذلك، تأسيس الشركة وبدء حياتها بوضع محضر بإعالنالجمعية التأسيسية 

  . 2التأسيسيةالمساهمة هو مهمة الجمعية 

ة ثناء حياتصاصات أخرى لها اختظهر جمعيات أمعية التأسيسية ونه بتأسيس الشركة تنتهي الجغير أ     

الشركة رباح التي تحققها لها سلطات واسعة على األإذ همية عما ذكر سابقا، الشركة و حتى بعد حلها ال تقل أ

كما لها وحدها سلطة التحكم في  ،وراق المالية التي تصدرها شركة المساهمةوعلى االحتياطيات وعلى األ

طات على كما لها سل ،يض وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركةو التخفل الشركة سواء كان ذلك بالزيادة أرأسما

ت المساهمين جمعيابمعنى أن ل،  ...و تجديد عضويتها  الرقابية كتعيينها وعزلهاهيئات الشركة اإلدارية و

وإن كان المشرع جعل هذه  ائل غير الماليةيتعلق بالمسنها ما يتعلق بالمسائل المالية ومنها ما ماختصاصات 

من خالل اجتماعات عادية والثانية تباشرها من خالل الجمعية األولى تباشرها  ،ت في مجموعتيناالختصاصا

سلطات جمعيات  (ولالمطلب األ)لى مطلبين نتناول في إ اجتماعات غير عادية، وسوف نقسم هذا المبحث

 بالمسائل غير المالية .سلطاتها المتعلقة ( المطلب الثاني)المساهمين المتعلقة بالمسائل المالية وفي 

 ول :المطلب األ

 سلطات جمعيات المساهمين المتعلقة بالمسائل المالية

ن خاللها طات تستطيع معلى هيئة في شركة المساهمة بسللمشرع لجمعيات المساهمين بوصفها ألقد عهد ا     

رباح توزيع أو عدم توزيع األ والتي من أهمها سلطتها على األرباح إذ يمكنها تقرير، التحكم في أموال الشركة

الية التي وراق الم، كما لها سلطة على األو اختياريةات نظامية أيكة لتكوين منها احتياطالتي تحققها الشر

سهم الصادرة عن لحقوق والمميزات المتعلقة بجميع أنواع األذ تختص بسلطة تعديل اتصدرها شركة المساهمة إ

يضا لها سلطة و أ، التي يمثلها السهم في الجمعيةصوات و عدد األأألرباح شركة ومن ذلك منح امتيازات في اال

و ل الشركة سواء كان ذلك بالزيادة أماس كما لها سلطة التحكم في رأ ،إلغائها الموافقة على اصدار السندات و

 كة. التخفيض وفقا لما تقتضيه مصلحة الشر

       جمعيات على األرباح السلطة  (الفرع األول)ع نتناول في ولى ثالث فرلذلك سوف نقسم هذا المطلب إو     

ق المالية التي تصدرها الشركة و أخيرا سلطتها وراى األسلطاتها عل (الفرع الثاني)و في  ،حتياطيتكوين اال و

 . (الفرع الثالث)و هذا في  الشركة س مالعلى رأ

 

 

                                                           
1) 

Jean-Pierre Sortais, op. cit., nº de  308  à 312 . 
2) 

Jean Pierre Le Gall , op. cit , P 89.  
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 ول:الفرع األ

 رباح و تكوين االحتياطي :في توزيع األالمساهمين  سلطات جمعيات

و هذا واضح من  ،رباح بقصد توزيعها على المساهميناسي من إنشاء الشركة هو تحقيق األن الهدف األسإ     

تعد الهيئة اإلدارية جردا  2على سواء، لذا بانتهاء السنة المالية1والفرنسي الشركة في القانون الجزائري تعريف

لمختلف عناصر األصول والديون التي تكون على عاتق الشركة وتضع تقريرا مكتوبا عن حالتها ونشاطها 

الجمعية العامة لكن بعدما تحدد قيق ربح يكون للمساهم نسبة منه وفإذا كانت النتيجة إيجابية وتم تح المالي،

أما قبل هذا التاريخ فال يكون للمساهم أي حق على  المساهمين،رباح التي توزع على العادية السنوية األ

ه سوف نعالج سلطة الجمعية وبناء علي، 3ات الالزمةيقبل توزيع األرباح يجب خصم اإلحتياط أنه غيراألرباح، 

 وال( ثم على االحتياطي )ثانيا( .على األرباح )أ

 رباح:جمعية المساهمين في توزيع األ اتلطوال:سأ

ن ال تتجاوز المدة التي حددها تحديدها في قانونها األساسي شرط أعادة ما تؤسس الشركة لمدة طويلة يتم      

نه ال يعقل أن ينتظر المساهم حتى انتهاء هذه المدة القتسام ما قد ينتج من ، إال أ4سنة 99القانون والمتمثلة في 

و في نهاية كل سنة مالية  ،حياتها إلى سنوات مالية لذلك جرى العمل على تجزئة نشاط الشركة أثناء أرباح،

 5 رباح التي تحققت.يمكن أن يتقاسم الشركاء األ

على سلطة في ، فقد عهد المشرع بمهمة توزيعها إلى أرباح هي هدف الشركة و المساهم معاولما كانت األ     

ثم بعدها  ،كأرباحلجمعية توزيعها ذه اهموال التي يمكن لة المساهمين، وسنبين فيما يلي األالشركة وهي جمعي

 المحققة. باألرباحنبين سلطتها في التصرف 

 توزيعها: المساهمين جمعيةرباح التي يجوز لماهية األ -أ

تقتصر على األرباح العادية رباح بوجه عام هي نتيجة العمليات المختلفة التي باشرتها الشركة، وهي ال األ     

رباح غير العادية التي تحصل عليها الشركة من السنوي فحسب، بل تشمل أيضا األ االستثمارعنها  سفرالتي أ

رباح التي يجوز ولكن إذا حققت الشركة أرباح ما هي األ ،6من ممتلكاتها كثمن عقار باعته شيءبيع أي 

 للجمعية العامة توزيعها على المساهمين ؟

                                                           
1 )

 الجزائري. المدنيمن القانون    416المادة نظر أ

Voir article 1832 du Code de civil français . 
2 )

             المتعلةق   6771يونيةو   21مةن القةرار المة ري فةي      60المةادة   أنظةر ديسةمرر مةن كةل سةنة،      16من المقرر قانونا أن تاريخ إقفال كل سنة ماليةة محةدد بتةاريخ    

 .   116 ، ص22 العدد  ،6770مارس  21الجريدة الرسمية  بكيفية تطريق المخطط الوطني للمحاسرة،
3 )

 من القانون التجاري الجزائري . 726 و  721و  760 وادنظر المأ 

Voir article L232-10 du Code de commerce  français.  
4 )

 من القانون التجاري الجزائري.   546المادة نظر أ

Voir article L 210- 2 du Code de commerce  français.  
5) 

Georges Ripert et René Roblot , par  Michel Germain, op. cit., nº 1862 , p 608 . 
 )
. 210سعيد يوسف الرستاني ،المرجع السابق ، ص  

6
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من القانون الفرنسي  L 232-11التي تقابلها المادة ومن القانون التجاري الجزائري  277طبقا للمادة      

تتكون األرباح القابلة للتوزيع من األرباح الصافية الناتجة واألرباح المنقولة بعد أن تخصم منها االقتطاعات 

لى المبالغ المقتطعة من إضافة إ اآليلة للعمال والخسائر السابقة،المنصوص عليها قانونا وحصة األرباح 

 في: ينفي التشريعالتي يمكن للجمعية توزيعها رباح وبالتالي تتمثل األ الموضوع تحت تصرفها، اطياالحتي

سها مخصوما منها المصروفات هي قيمة ما تحصل عليه الشركة من العمليات التي تمارو :رباح الصافيةاأل -1

 2يشترط بعض الفقه و، 1قانونا اقتطاع المبالغ المطلوبة خرى والتكاليف األ االستغالل وجل أ نفقتها منالتي أ

 صوريا يعاقب عليها القانون، رباحااعتبرت أن تكون محققة ومكتسبة بصورة قطعية و إال في هذه األرباح أ

ن تكون ممثلة في قيم قابلة للتحصيل غير أنه ال يشترط فيها أن تكون قد قبضت من قبل الشركة إذ يكفي أ

  .بصورة مؤكدة

ية العامة العادية ، فإذا تبين للجمع3هي تلك األرباح التي تم نقلها من سنة مالية إلى أخرىرباح المنقولة واأل -7

 األرباح قررت توزيعها على المساهمين مع مراعاة األحكام القانونية. وجود مثل هذه 

 ات التي تملكيو بعض االحتياطة العامة العادية أن توزع كل أيمكن للجمعي ذإ اتياالحتياطخيرا أو -3

باعتباره ن االحتياطي القانوني ال يجوز لها المساس به غير أ و النظام،التصرف بها بموجب نصوص القانون أ

ما االحتياطي النظامي فال يجوز توزيعه على أ ،4يأخذ حكم رأس المال من حيث وجوب ثباته وعدم المساس به

نه يمكن توزيعه كأرباح بشرط ، إال أهغراض المخصصة لإنما يتعين استخدامه في األ المساهمين بصفة ربح و

وبالتالي ال يبقى سوى االحتياطي االختياري الذي يجوز للجمعية العامة ، ترخيص من الجمعية غير العادية بذلك

 5.توزيعه بصفة ربح

من المشرع للجمعية العامة توزيع األرباح السابقة الذكر، إال أنه قيد حقها في توزيع نوعا آخر لقد سمح و      

رباح الصورية والتي يقصد بها األرباح الموزعة دون مراعاة الشروط القانونية األرباح والمتمثلة في األ

رباح ال تحققها وبالتالي فهي أ ،6المتمثلة في الموافقة على الحسابات والتأكد من وجود مبالغ قابلة للتوزيع

، ومن س المال وعدم جواز المساس بهبدأ ثبات رأويؤدي توزيعها إلى إهدار م الشركة بالفعل في سنتها المالية

 و مغشوشة ...قرر بناء على ميزانية غير صادقة أرباح التي تأمثلتها األ

ي نتيجة مركبة من األرباح السنة توزيعها ه العامة العادية جمعيةلرباح التي يجوز لترتيبا لما سبق األ     

مقيدة في هذا  ن الجمعية هناإال أ ،المبالغ الواجب اقتطاعها قبل التوزيعمقتطع منها  رباح المنقولةالمالية و األ

                                                           
)
. 666موال ،المرجع السابق ، ص س مال شركات األأعرد الرحيم عرد العزيز جويحان ، النظام القانوني لتخفيض ر 

1
  

2 )
 . 20ص  براهيم جاسم، المرجع السابق ،إاروق ف 

3 )
 . 117 المرجع السابق، ص  ،-المشروع التجاري الجماعي بين وحدة االطار القانوني و تعدد االشكال –محمد فريد العريني ، الشركات التجارية 

4) 
Dominique  Velardocchio , Dividendes, Encyclopédie juridique Dalloz, Répertoire des Sociétés, Tome 2, éditions 

Dalloz, Paris, 2005 , nº 35, p 8 . 
 )
 . 161نور بندق،المرجع السابق ، ص أ لوائ مصطفى كمال طه و  

5
  

6 )
              من القانون التجاري الجزائري. 6الفقرة  721نظر المادة أ

Voir article L 232- 12 alinéa 3 du Code de commerce  français.  
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وثانيها أن ال يترتب ، ليست صورية احا حقيقية ورباألرباح التي تقوم بتوزيعها أن تكون بشرطين أولها أمر األ

  .1س مال الشركة الذي يعتبر الضمان العام المقرر للدائنينعلى توزيعها مساس برأ

 المحققة: باألرباحدور جمعية المساهمين في التصرف  -ب 

بعدما تصادق الجمعية العامة العادية السنوية على حسابات السنة المالية، وتحدد المبلغ الذي يوضع      

كاحتياطي وتطرح كل المصاريف وتثبت وجود مبلغ قابل للتوزيع تقرر مصير هذا الربح المحقق، فلها توزيعه 

ذا ما رأت لى السنة المالية الموالية إإقله و لها نأعلى مشروع توزيع األرباح،  ين بالمصادقةبين المساهم

 ات غير القانونية. يخيرا تشكيل منه احتياطكما لها أضرورة ذلك للشركة، 

 رباح على المساهمين :تقرير توزيع األ -1

العادية في شركة المساهمة تحديد الحصة للجمعية العامة الجزائري و المشرع الفرنسي لقد منح المشرع      

تحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع ما توافق على الحسابات و تبعد ،الممنوحة للشركاء تحت شكل أرباح

و بالتالي حق المساهمين وغيرهم كالعاملين على  ،2كل ربح يوزع خالفا لهذه القواعد ربحا صوريا اواعتبر

يثبت إال بعد صدور قرار من الجمعية العامة للشركة باعتماد الميزانية التي أرباح الشركة هو حق احتمالي ال 

يصدرها مجلس اإلدارة وصدور قرارها بتوزيع األرباح، أما قبل هذا التاريخ فال يكون للمساهم أو غيره من 

 . 3ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي ال يبلغ مرتبة الحق الكامل

الجمعية توزيع األرباح أصبح المساهم دائن للشركة بحصته في الربح وله االحتجاج به لكن إذا اعتمدت  و     

وبالتالي قرار ، به قضاءا باعتباره حقا مملوكا لهن يطالبها الكافة وخاصة دائني الشركة وله أ في مواجهة

حق مؤكد حتى لى هو الذي يحول حق المساهم على األرباح من حق ذي طبيعة احتمالية إمساهمين جمعية ال

 .4رباحاعيد توزيع هذه األلو لم تعين موو

رباح الصافية الذي يتم ادية هي التي تقرر وتحدد رصيد األويتبين مما سبق ذكره أن الجمعية العامة الع     

وهي ليست مرتبطة بهذا الشأن أو ملتزمة باالقتراحات المقدمة إليها من طرف ، 5على المساهمين اتوزيعه

ه بصورة استثنائية يمكن اإلدارة أو مجلس المديرين فهي صاحبة االختصاص في تحديد ذلك، غير أنمجلس 

والتي تدفع قبل األرباح ن تقرر الجمعية العامة ذلك وهو ما يعرف بالتسبيقات على توزيع األرباح قبل أ

ومجلس اإلدارة ، 6لة للتوزيعن تثبت الجمعية العامة وجود مبالغ قابأي قبل المصادقة على الحسابات السنوية أ

                                                           
 )
. 672محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص  رحاب 

1
  

2)
              من القانون التجاري الجزائري. 6الفقرة  721نظر المادة أ 

Voir article L 232- 12 alinéa 3 du Code de commerce  français.  
 )
. 162، ص  السابقبندق، المرجع  نورأ وائل مصطفى كمال طه و 

3
  

4)
 Req, 21 octobre 1990, cités par Georges Ripert et René Roblot  par  Michel Germain, op. cit, op. cit., nº 1908, p 634. 

 )
 . 261، المرجع السابق ، ص  عماد محمد أمين السيد رمضان 

5
  

6) 
Dominique Velardocchio, op . cit  , nº 11, p 6. 
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  1هو الذي يقرر توزيعها ولكن بشرطين محددين قانونا.

  تدوير األرباح من طرف الجمعية العامة العادية:  -2

 جمعيةتحدد  بعد المصادقة على الحسابات السنوية و تقرير وجود مبلغ قابل للتوزيع،نه كما سبق القول فإ     

ن تشكل منه قانونيا ا ليست مجبرة على توزعه بالكامل إذ يمكنها أنهإال أ ،يعمبلغ الربح القابل للتوز المساهمين

وبالتالي ليس للمساهم الحق في أن ، احتياطي حر، كما قد تتخذ قرارا بإرجاء توزيعه مراعاة العتبارات معينة

ما  وهو لى تاريخ تحدده الجمعية العامةإ إذ يجوز نقل استحقاق دين األرباح ،2رباحيطلب كل سنة حصة من األ

لى سنة مالية في سنة مالية إالشركة  هارباح التي تحقق، والذي يقصد به نقل قسم من أباحريعرف بتدوير األ

 .3رباح التي تحققت في تلك السنةالتالية لها ويضاف إلى أ

وللجمعية العامة الحرية في تدوير كل الربح أو جزء منه دون حاجة إلدراج شرط يرخص لها ذلك في      

الجمعية العامة القاضي القانون األساسي للشركة بشرط أن ال يشكل ذلك اقتطاعا بدون نفع، لذا يخضع قرار 

 دته للشركة.جراء و من فائلتحقق من مالئمة هذا اإل 4رباح لرقابة القضاءبترحيل األ

وعند عدم تبينها  ،رباحالجمعية العامة التي حددت هذه األما عن طريقة دفع األرباح فيصوت عليها في أ     

. وتطبيقا ألحكام التشريع التجاري 5تعيينها للطريقة يتولى مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب األحوال

لفرنسي و من أجل تشجيع نمو رأس مال الشركات أضاف شرع االجزائري يتم الدفع للمساهم نقدا، غير أن الم

من القانون التجاري  L232-18و ذلك بنص المادة  مكانية دفع األرباح على شكل أسهم جديدة تمنح للمساهمإ

و سندات ، كما يضيف الفقه إمكانية دفع األرباح في شكل عيني كسلع ألى الجميعبشرط وجوب توجيه الطلب إ

 6المالية.محافظ الفي 

ونستخلص في األخير بأن للجمعية العامة أن تتصرف في األرباح القابلة للتوزيع التي تحققها الشركة      

خيرا باعتبارها صاحبة السلطة العليا فيها، فلها توزيعها على المساهمين أو تنقلها إلى السنوات الالحقة و أ

أحد  أن ال تتعسف في استعمال حقها هذا و أن ال تحرم إال أنها مقيدة بشرط ات،ييمكنها تكوين منها احتياط

 .ألرباح و إال حق الطعن في قرارهاالمساهمين من حقه في ا

 

 

                                                           
1 )

وزائد على مرلغ  726إذا كان للشركة قرل التوزيع المقرر بعنوان السنة المالية السابقة احتياط من غير االحتياطات التي نصت عليها المادة  -و هما: 

ة حصلت بعد تكوين متى كانت الميزانية الموضوعة خالل السنة المالية أو في آخرها ومصادق عليها من طرف مندوب الحسابات تثرت أن الشرك -الدفعات. 

منصوص عليه االستهالكات والم ونات الضرورية على أرباحا صافية زائدة على مرلغ الدفعات وذلك عند االقتضاء بعد طرح الخسائر السابقة واالقتطاع ال

                                                    زائري .  من القانون التجاري الج 721من القانون التجاري الجزائري ، أنظر المادة  2الفقرة  721والمادة  726في المادة 

Voir article L232-12 du Code de commerce  français.  
2) 

Georges Ripert et René Roblot , par  Michel Germain, op. cit., nº 1613, p 417 .  
3) 

Georges Ripert et René Roblot , par  Michel Germain, op. cit., nº 1896, p 628 . 
)

. 217، المرجع السابق ، ص  عماد محمد أمين السيد رمضان
4
 

5 )
 من القانون التجاري الجزائري. 6الفقرة  722نظر المادة أ

Voir article L232- 13alinéa 1 du Code de commerce  français.  
6) 

Dominique Velardocchio, op . cit  , n° 221, p 28 et 29 . 
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 ات :يفي تكوين االحتياط مساهمينجمعية ال اتثانيا : سلط

 لغرضا ألنهاذلك ، الشركاء دون اقتطاع أي جزء منها رباح توزع بالكامل علىإذا كانت القاعدة أن األ     

  المشرع نظيره مثل الجزائرين المشرع الرئيسي الذي يدفع الشركاء إلى االشتراك في الشركة، إال أ

للشركة الحق في فمنح  ،اتجه نحو حماية مصلحة الشركة قبل اهتمامه بحماية مصلحة الشركاء 1الفرنسي

؟ و ما هي هوم االحتياطيرباح الصافية القابلة للتوزيع لتكوين احتياطي منها، فما مفاقتطاع جزء من األ

 نواعه؟أ

خالل السنة المالية لمواجهة  المحققةرباح مبالغ التي تقتطعها الشركة من األال بأنهلقد عرف االحتياطي      

بالتالي الغرض من االحتياطي بشكل عام هو دعم  و ،2الحاجات و الطوارئ التي قد تتعرض لها في المستقبل

دور الجمعية العامة في فما  .3مبدأ ثبات رأس مالها و تقوية ضمان الدائنينائتمان الشركة والمحافظة على 

 تأسيسه وحدود ذلك ؟

 االحتياطي القانوني: -أ

ن المناسب تدعيم هذا الضمان عبر إلزام نه مولقد رأى المشرع أ، ضمانا للدائنينس مال الشركة رأيشكل      

 االحتياطي القانوني، وعليه االحتياطي القانوني هورباحها في االحتياطي سماه الشركة بوضع جزء من أ

هذا النوع من لزم المشرع الجزائري على ، ولقد أ4االحتياطي الذي يفرضه القانون على كل شركة مساهمة

أن تقتطع من األرباح نصف العشر على األقل لتكوينه وذلك تحت طائلة بطالن كل مداولة مخالفة،  الشركات

ن سلطات إعليه فو ،ع غير إلزامي إذا بلغ المال االحتياطي عشر رأس مال الشركةبيد أنه يصبح االقتطا

 ات تتمثل في : يالجمعية العامة على هذا النوع من االحتياط

القانون، وبذلك يجب لغاء تكوين االحتياطي القانوني مطلقا ألنه مفروض بنص إ مساهمينال تملك جمعية ال -1

ات األخرى و قبل تقرير توزيع يء خاص لتكوينه قبل االحتياطولوية بقطع جزعلى الجمعية أن تعطي له األ

غير أنه يصبح  ،لجمعية العامة بالتوزيعو إال عد ذلك توزيع ألرباح صورية يبطل القرار الصادر من ارباح األ

  س المال .اقتطاع هذا الجزء غير إلزامي إذا بلغ االحتياطي عشر رأ

رع لتكوينه وهو نصف العشر على األقل من دنى الذي وضعه المشيجوز للجمعية النزول عن الحد األ ال -7

غراض المحددة قانونا، فإنه يجب األ حدياطي بسبب استخدام الشركة له في أوإذا نقص مقدار االحت ،5رباحاأل

 تكوينه.عليها القيام بإعادة اقتطاع النسبة القانونية من الربح كاحتياطي قانوني ل

                                                           
1 )

 من القانون التجاري الجزائري. 726المادة نظر أ 

Voir article L 232-10 du Code de commerce français. 
 )
. 16هلل الناجم الماضي، المرجع السابق، ص  يضا محمد عطاأو ، 616رحاب محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص  

2
  

 )
. 71،ص  2662ردن ،مال الشركة المساهمة ، الدار العلمية الدولية و دار الثقافة ، األ سأنغم حنا رؤوف ننيس،النظام القانوني لزيادة ر 

3
  

 )
. 110شكال، المرجع السابق، ص المشروع التجاري الجماعي بين وحدة االطار القانوني و تعدد األ –محمد فريد العريني، الشركات التجارية 

4
  

5 )
 .الجزائري من القانون التجاري  726 أنظر المادة

Voir article L 232-10 du Code de commerce français. 
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القانون وهي غراض التي خصصها له ام االحتياطي القانوني في غير األن تقرر استخدال يجوز للجمعية أ -3

قة الجمعية العامة غير العادية ألن خيرة البد من موافاألو في الحالة  ،س مالهاتغطية خسائر الشركة أو زيادة رأ

  1س المال . هو زيادة رألق هنا بتعديل في نظام الشركة األساسي و مر يتعاأل

        سيسي :أو التأ االحتياطي النظامي -ب

 ذ قد يترك النظام للجمعيةيتأتى بناء على نص في النظام األساسي للشركة، إ هذا النوع من االحتياطي     

يستخدم واألغراض التي  رباح كل سنة لرصيدها كاحتياطي وتبين شروط ذلكالعامة تقرير اقتطاع نسبة من األ

وهنا على الجمعية العامة أن تبقى مرتبطة بأحكام القانون األساسي وهي مجبرة بتخصيص االقتطاعات  فيها،

 وتتمثل سلطة الجمعية على هذا النوع من االحتياطي في: ، 2المنصوص عليها

إذا كانت شروط تكوين االحتياطي النظامي ونسبته واألغراض التي يستخدم فيها محددة في نظام الشركة  -1

فال يجوز للجمعية مخالفة هذا التحديد إال بعد تعديل نظام الشركة عن طريق الجمعية العامة غير العادية، أما إذا 

عامة العادية للشركة وبناء على اقتراح من لم تكن األغراض محددة في نظام الشركة، فإنه يجوز للجمعية ال

 .3مجلس اإلدارة ملحق به تقرير من مراقب الحسابات أن تحدد أوجه استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة

فالجمعية  ،قطعية االحتياطي النظامي ليست نهائية ومكانية التصرف في خالفا لالحتياطي القانوني عدم إ -7

 . 4لزامية تخصيص احتياطي نظامي في المستقبلللمساهمين يمكنها أن تقرر إلغاء إة غير العادية العام

 :االحتياطي االختياري -جـ 

ناء على اقتراح من مجلس نشاء مثل هذا النوع من االحتياطي وذلك بأن تقرر إمساهمين جمعية اليمكن ل     

 طالقإ ، ولكن تقررو الفيجوز لها أن تقرر ذلك أ األمر،و المديرين، ولها مطلق الحرية في هذا االدارة أ

     ربما من غير مبرر افية لحساب احتياطها االختياري ورباح الشركة الصجمعية في االقتطاع من أالحرية لل

، لذا أجاز الفقه رباححقهم في اقتسام األ استيفاءو إلى أجل غير مسمى يؤدي إلى حرمان المساهمين من 

وبالتالي فحق  ،5لى تكوين هذا االحتياطيوجاهة األسباب التي دعت إلى القضاء لمراقبة إ للمساهمين باللجوء

ن يكون هناك داع لتكوينه في حدود ما ختياري ليس مطلق بل يجب أاالحتياطي االنشاء إالجمعية العامة في 

 يقتضيه الحرص العادي و حسن التبصر.

                                                           
 )

. 612رحاب محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص 
1
  

2 )
تم النص عليه ضمن أحكام المخطط  النظامي غير وارد في أحكام القانون التجاري الجزائري،فلقد االحتياطيأن مصطلح المال  يهتجب اإلشارة إلما 

  ، أنظر:الوطني للمحاسرة،على خالف من ذلك، فإن المشرع الفرنسي نص عليه صراحة في القانون التجاري

Voir article L 232-11 alinéa 1 du Code de commerce français.:" le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de 

l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des 

statuts, et augmenté du report bénéficiaire " . 
3
 

 )
.277بق ،ص أحمد  محمد محرز، المرجع السا  

4) 
Dominique Velardocchio, op. cit , nº  10 ,p 6. 

 )
. 277علي الرارودي و جالل وفاء محمدين ، المرجع السابق ، ص  

5
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التصرف فيه وفي توزيعه في صورة أرباح على المساهمين إذا  و للجمعية العامة العادية مطلق الحرية في     

، 2ألن هذا النوع من االحتياطي ال يلحق برأس المال من ذلك، وليس للدائنين وجه للتضرر ،1انتفت الحاجة إليه

 .كأرباحيبقى دائما من حق الشركاء المطالبة بتوزيعه عليهم  كما

المديرين إلى تكوين احتياطي مستتر عن طريق الضغط على أصول و قد يعمد مجلس اإلدارة أ وأخيرا     

المبالغة في تقويم الخصوم.... وهو ما يسمى باالحتياطي المستتر  الشركة وتقديرها بأقل من قيمتها الحقيقية أو

  . وهذا االحتياطي غير مشروع قانونا، ألن فيه حرمان للمساهمين من جانب من أرباحهم

و كما لها السلطة فيما يخص  بصفتها الهيئة السيدة في الشركة ن الجمعية العامة العادية وأنقول ب في الختامو 

لتقوية وسائل المساهمة في ات التي تراها ضرورية ياالحتياطح، لها سلطة مماثلة في تأسيس كل توزيع األربا

كما لها أيضا  .الشركة، فلها الحق في أن ال توزع كل األرباح شريطة تبرير قرارها هذا بمصلحة شركةال

 سلطات أخرى على األوراق المالية التي تصدرها هذه الشركة.

 الفرع الثاني :

 وراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة:سلطات جمعيات المساهمين على األ

مها سهم الحصص التي قدالمساهمة نوعين من الصكوك وهي األسهم و السندات، تمثل األتصدر شركة      

عطى المشرع وتمنح هذه األسهم ألصحابها حقوق، وقد أ س مال الشركةالشركاء ويتركب من مجموعها رأ

يضا وضع قيود أ، والمميزات التي ترد على األسهم والعادية سلطة تعديل تلك الحقوق أ لجمعية العامة غيرل

وض عامة تعقدها الشركة وال عبارة عن قر التي تعدالسندات النوع الثاني من الصكوك فهي ما أ(، وال)أ عليها

خيرة هي التي تقدر مدى مالئمة القرض افقة الجمعية العامة عليها، حيث أن هذه األصدارها إال بمويجوز إ

 لشركة ) ثانيا (. 

 سهم :على األجمعية المساهمين  اتأوال : سلط

تمثل أقساما ، 3رأسمالهاسهم هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركة المساهمة كتمثيل لجزء من األ     

راق المالية التي وإحدى األ وة المساهم وهي قوام شركة، 4س مال الشركة غير قابل للتجزئةمتساوية من رأ

يعطي له  ،األولىحيث تنشأ لصاحبها مركز قانوني متميز من الدرجة ، طالقتصدرها ولكنها أقواها على اإل

  5 ن تكون ملكية المساهم للسهم بشكل قانوني.الحقوق الناتجة عنها و ذلك بشرط أالحق في ممارسة كافة 

                                                           
1) 

Dominique Velardocchio, op. cit , nº  17 , p 6. 
2
 

 )
  . 06براهيم جاسم، المرجع السابق ،ص إيضا فاروق أو ،  167نور بندق ، المرجع السابق، ص وائل أمصطفى كمال طه و 

 )
من القانون التجاري الجزائري. 26مكرر  761المادة نظر أ 

3
  

 )
.212لياس ناصيف،المرجع السابق، ص إ

4
  

 )
. 621رحاب محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص  

5
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سهم والمنصوص عليها في النظام األساسي للشركة ليست مطلقة حيث ولكن حقوق المساهم المتولدة عن ال     

و وضع بعض القيود على غير العادية في بعض األحيان تعديل تلك الحقوق أجاز المشرع للجمعية العامة أ

عليه زيادة التزامات المساهمين أو  ن يترتبلنطاق ذلك التعديل حيث ال يجوز أ نه وضع حدودا، إال أسهماأل

ية في لذلك سنتناول سلطة الجمع، 1ساسية التي يستمدوها بصفتهم شركاء في الشركةاإلنقاص من حقوقهم األ

 .  سهمتعديل القيود المتعلقة بأنواع األسهم، وبعدها سلطتها في تعديل الحقوق المتعلقة باأل

 تعديل الحقوق و المميزات المتعلقة باألسهم :  -أ

مر إال أن هذا األ ،3تبعا لتساوي قيمتها 2ذا كان األصل أن األسهم ترتب حقوقا متساوية و واجبات مماثلةإ     

معينة للجمعية العامة أن تنشأ  والعتباراتإذ سمحت التشريعات  ،النظام العام في شركة المساهمةليس من 

 سهم العادية. أسهم تعطي لحامليها حقوقا وامتيازات إضافية ال توجد في األ

لمساهم بصفته ساسية التي يستمدها امين ال يمكنها المساس بالحقوق األن جمعية المساهمبدئيا نشير إلى أو      

مها: حق المساهم في المشاركة في هأوالتي من لك الحقوق باطال، اس بتذ يعد قرارها الم، إشريكا في الشركة

ته جابة عن استفساراشركة و مناقشاتها و تلقى إ، وحقه في االطالع على الوثائق المتعلقة بنشاط الدارة الشركةإ

في التصرف في  هحقالشركة،  ءرباح والمشاركة في ناتج التصفية عند انقضالى األفي الحصول ع هحقحولها، 

 .4 .جمعية بالبطالن..الطعن في قرارات اله في سهم و عدم تقييد تداولها بشكل مطلق، حقاأل

نص على نوعين نه إال أ ،سهم ممتازةبدوره أجاز للجمعية العامة التأسيسية إنشاء أ 5والمشرع الجزائري     

وهي تلك األسهم التي تمنح حق تصويت متعدد إضافة إلى األسهم ذات األولوية في  فقط من األسهم الممتازة،

شرعنا يالحظ أن هذا األخير خالفا عن م ومقارنة مع التشريع الفرنسي أسهم وسندات استحقاق جديدة، اكتتاب

ذ يجوز إ ،توزيعه على األسهم العاديةمقرر حيث منح لها حق ربح يفوق ذلك الأقر امتيازات مالية لألسهم 

 امتيازات تستطيع الجمعية منح ذا لم تتحقق الغير العادية تقريرها لكن بشروط إ و الجمعيةأ التأسيسيةللجمعية 

تمنح للمساهمين الحائزين على األسهم  األسهم ذات الربح اإلضافي تتمثل تلك االمتيازات فيوللمساهمين 

في األرباح، األسهم ذات األفضلية في األرباح دون الحق في و منها األولوية ولوية ، األسهم ذات األاإلسمية

  ...6و أيضا أسهم ذات صوت المزدوج التصويت

على سبيل الحصر نوع المزايا التي تستطيع الجمعية العامة  الجزائري و الفرنسي وبالتالي حدد المشرعان     

ح التي سم امتيازاتمن غير  االمتيازاتوعلى ذلك ال تملك هذه األخيرة إقرار أنواع أخرى من  ،منحها لألسهم 

ما عن حدود أ. مع شرط توفر جميع الشروط التي تطلبها القانون لمنح هذه المزايا بها القانون و السابقة الذكر

                                                           
 )
. 621رحاب محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص  

1
  

2 )
 من القانون التجاري الجزائري. 1 الفقرة 22مكرر  761المادة نظر أ 

3 )
 . 217فوزي محمد سامي،المرجع السابق، ص  
 )

و ما بعدها .  662عمار حريب جهلول آل علي خان، المرجع السابق، ص 
4
  

5 )
 من القانون التجاري الجزائري. 22مكرر  761نظر المادة أ

6) 
Voir articles L 232- 14 et L 228- 11 et L 225- 10 et L 228- 35- 3 et L 225-123 du Code de commerce français.  
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لجزائري و الفرنسي عن المشرع ازاء سكوت يازات التي يجوز للجمعية إقرارها لألسهم الممتازة فإنه إاالمت

وز نه يجو بذلك فإ، لتقدير الجمعية العامة مرلهذه االمتيازات التي قررها،  فإنه يتعين ترك األ قصىتحديد حد أ

األولوية في ي نسبة تشاء من للجمعية في القانون الجزائري أن تمنح لألسهم الممتازة أي عدد من األصوات و أ

  رار بمصالح صغار المساهمين.ضأنها تلتزم في ذلك مراعاة عدم اإلعلى  قاق جديدةاكتتاب أسهم وسندات استح

 سهم :األ 1جمعية المساهمين على تعديل القيود المتعلقة بتداولسلطة  -ب

و التي ال  ،باألسهمن ميزة قابلية السهم للتداول هي صفة رئيسية وجوهرية في شركات المساهمة ولصيقة إ     

 موال وإال فقدت الشركة طبيعتها كشركة ألغاءها في نظام الشركة يجوز إ ، لذا ال2يخلو قانون من النص عليها

 .فالتنازل عن السهم حق للمساهم وهو متعلق بالنظام العام، 3صاشخصبحت من شركات األأ و

هدار اعتبارات عملية تقتضيها الحفاظ إالمبدأ ومن دون قيود يترتب عليه عمال هذا إإال أن اإلطالق في      

لى تكوين مرتع إ باإلطالقن يؤدي التهاون في تطبيقه لشركة والمساهمين عموما، و يمكن أعلى مصلحة ا

من المسؤولية بواسطة التخلص من أسهمهم إلى الغير  دارتهالمؤسسي الشركات الوهمية و مجالس إخصب 

ينتقص  ن ال يهدر و المبدأ بشرط أعليهم، فكان من المنطقي التدخل لوضع القيود على هذا ال التزامدون أدنى 

  4لى ما ينافي مقتضاه.بطريقة تؤدي إ

ن هذا التنازل ال يتم بحرية مطلقة ساهم في أن يتنازل عن أسهمه إال أن كان المبدأ هو حرية الموبالتالي إ     

فرضه القانون التجاري حماية للمساهمين واالقتصاد الوطني من  امنها م فهناك استثناءات ترد عليه،

، ومنها ما رخص به المشرع إذ أجاز للجمعية نونيةالمضاربات غير المشروعة وهي ما تعرف بالقيود القا

وهي  5سهم في سبيل المحافظة على المصلحة العامة للشركةتداول األبعض القيود على حرية  دراجالعامة إ

  تفاقية.القيود اإل

للجمعية العامة غير العادية سلطة تعديل  ناطأ بدوره 6الفرنسي مثل نظيره المشرع شرع الجزائري وو الم     

سس تنال من األ حتى ال ببعض القيود، اة المطلقة بل قننهالسلط لها ولكنه لم يمنح األسهم،القيود المتعلقة بتداول 

 المساهمة والتي تتمثل في:و االعتبارات التي تقوم عليها الشركة 

لها فقط تعديل وإنما ، انونية الواردة على تداول األسهمالجمعية العامة غير العادية ال تملك تعديل القيود الق -

 فهي تخرج بنص القانون عن نطاق التعديل. القيود القانونيةالقيود االتفاقية أما 

                                                           
1 )

نظر خالد أكثر أطالع جراءات حوالة الحق في القانون المدني ، لإلإتراع إالتداول هو تنازل المساهم عن حقه في السهم بنقل ملكيته بالطرق التجارية دون 

 . 17السابق ،ص عرد العزيز الرغدادي ، المرجع 
2 )

،  2662 ،، دار النهضة العربية، القاهرة-دراسة مقارنة –وراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة حمد شوقي المليجي، التنفيذ الجرري على األأ سامةأ

 . 26ص 
 )
.  211لياس ناصيف، المرجع السابق، ص إ

3
 

 )
.  66ص ، نفسهخالد عرد العزيز الرغدادي، المرجع 

4
  

 )
 . 211، ص نفسهلياس ناصيف، المرجع إ

5
 

6 )
       من القانون التجاري الجزائري.  11مكرر  761و  26مكرر  761 دتينأنظر الما

                                         Voir article L 228-21 du Code de commerce français.   
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نه ال يمكنها تقرير تنظم تداولها، إال أ قيود اتفاقيةسهم باألحاطت مبدأ تداول اإن الجمعية و إن كانت يمكنها  -

 و عدم تحديد هذه الحرية بصورة إذ يجب دائما عدم إلغاء حرية التداول أ ،1حظر مطلق على هذا التداول

وال و تقويض الفارق حام االعتبار الشخصي في شركات األمقألن هذا سوف يترتب عليه إعادة إ ،فادحة

 .2شخاصيميز حصة الشريك في شركات األموال عن حصة الشريك في شركات األلذي الجوهري ا

 جمعية المساهمين على السندات : اتسلط -ثانيا 

إما  ،قد تحتاج الشركة أثناء حياتها إلى أموال جديدة ولتوفير تلك األموال عليها أن تسلك إحدى الطريقتين     

صدار سندات عن طريق إ االقتراضإما أن تلجأ إلى  جديدة وسهم أ بإصدار هامالس أن تلجأ إلى زيادة رأ

 .لما لها من فائدة على الشركة  وغالبا ما تفضل الشركة طريقة التمويل بإصدار السندات ،3دين

السندات، ومع ذلك في  هذه عية العامة للمساهمين سلطة إصدارللجم 4ولقد خول المشرع الجزائري     

 رأىو لقد ، ن المشرع لم يعطي السلطة للجمعيةاألساسي إصدار سندات الدين فإوعها الشركات التي موض

      صدار القروض هنا.قرار إ ألخذو المديرين حسب الحالة هو المؤهل بأن مجلس اإلدارة أ 5الفقه

من  لذا البد ،اإلصدارن ما يؤخذ على المشرع الجزائري عدم تحديده نوع الجمعية المختصة بهذا إال أ      

من الجمعية العامة غير العادية  سندات الدين صدور قرار إلصدارال يستلزم  بأنه رأىلى الفقه الذي الرجوع إ

و بالتالي فالجمعية العامة العادية هي صاحبة االختصاص لتقرير أو  ،ن يعدل نظام الشركةإذ ليس من شأنه أ

 ا مقيدة بمايلي : ن سلطتها هنإال أ 6لترخيص إصدار سندات االستحقاق البسيطة

ذا كانت شركة المساهمة موجودة مند سنتين وأعدت موازنتين ال يجوز للجمعية إصدار سندات القرض إال إ -

 . صادق عليها المساهمون بصفة منتظمة

س مال الشركة المكتتب به من المساهمين قد معية اصدار هذه السندات إال بعد أن يكون رأكما يمنع على الج -

 .االقتراضبالشركة أن تطالب بديونها قبل أن تلجأ إلى  فاألولىه، دفع بكامل

روط السابقة في صدار سندات في حالة عدم توفر الشأن المشرع أجاز للجمعية العامة للمساهمين إ إال     

و ضمانا من شركات من أشخاص القانون العام أ وكانت السندات مضمونة من الدولة أ ذاوهي إ، حددةحاالت م

بموجب سندات دين على ذمة ذا كانت السندات المصدرة مرهونة أو إ ،وفي الشروط المنصوص عليها سابقاتست

 .7شخاص المعنويين الخاضعين للقانون العامعلى ذمة األ والدولة أ

                                                           
1 )

 .72حمد شوقي المليجي، المرجع السابق، ص أسامة أو في نفس المعنى ،  277حمد محمد محرز، المرجع السابق، ص أ 
 )
.  121ص  خالد عرد العزيز الرغدادي، المرجع السابق، 

2
  

3) 
Georges Ripert et René Roblot par Michel Germain op. cit., nº 1781 , p 638.  

 )
التجاري الجزائري.من القانون  11مكرر   761و   12مكرر   761ادتين المنظر أ 

4
  

5) 
Michel de Juglart et Benjamin Ippolito, op . cit  , n°020, p 566 . 

6)
 Mohamed Salah , Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op. cit., n°38-1, p 53.  

7 )
       من القانون التجاري الجزائري.  12مكرر  761 دةأنظر الما
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  مثل تحديد قيمة السندات 1صدار السنداتالجمعية العامة للمساهمين شروط إ ن يتضمن قرارأخيرا يجب أ و -

 سهم...ابليتها إلى التحويل إلى أو مدى ق

ة المؤهلة لتقرير إصدار سندات المساهمين العامة هي الهيئة الوحيد ن جمعيةنستخلص أ تقدمومما      

ية أن تصدر سندات الدين بأ ها، كما يمكن لفي التشريع الجزائري وتحديد شروطها أو السماح بذلك االستحقاق

  2دنى للقيمة االسمية لسند الدين.يفرض حدا أ مشرع لمن المادام أ قيمة مهما كانت

ركة بهذه السلطة ذا احتفظ نظام الشأما المشرع الفرنسي فقد منح سلطة إصدار السندات إلى المسيرين إال إ     

صدار هذا النوع من القيم المنقولة. ولقد قيد سلطة الجمعية هنا للجمعية العامة أو قررت هذه األخيرة لوحدها إ

مصادق عليهما من  نه سمح للشركة التي لم تعد ميزانيتينإال أقيود التي نص عليها المشرع الجزائري بنفس ال

صول و خصوم الشركة وفقا طرف المساهمين أن تصدر هذه السندات بشرط أن يسبق اإلصدار تدقيق في أ

سهم غير إذا كانت األبكامله  س المال قد حرركما سمح أن يتم اإلصدار حتى و لو لم يكن رألشروط محددة، 

راء سندات دين أو إذا كان اإلصدار حاصل من أجل اعطاء األج ،بصفتهم مساهمين لألجراءالمحررة محفوظة 

 3 مصدرة بغية مساهمتهم في ثمار الشركة.

ومع أن الجمعية العامة للمساهمين هي الهيئة المختصة قانونا باتخاذ قرار إصدار سنـدات االستحقاق في      

ن تحقاق، األولى بسيطة والتي سبق و أانون الجزائري كما سبق القول إال أنه يوجد صنفين من سندات االسالق

والتي نقصد بها سندات االستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم وسندات االستحقاق ذات  والثانية مركبة ،بينها

مال الشركة إذ يمكن أن يتم ادة رأس زي احتمالالسندات من شأن إصدارها  فهذه قسيمات االكتتاب باألسهم،

هذه  إلصدارالسلطة الصالحة لى تعديل القانون األساسي للشركة ونتيجة لذلك ما يؤدي إ سهم، وهوتحويلها إلى أ

ية إصدار سندات قابلة جاز المشرع للجمعية العامة غير العادو لقد أ.4السندات هي الجمعية العامة غير العادية

لى الشروط المذكورة سابقا بالنسبة لسندات االستحقاق إضافة إ 5ذلك وفقا للشروط التاليةللتحويل إلى أسهم و 

 البسيطة: 

و المديرين و تقرير خاص بناءا على تقرير يصدر من مجلس اإلدارة أو المراقبة أن يصدر قرار الجمعية أ -

 التحويل . بأسسلمندوب الحسابات يتعلق 

 ،سهمو نشرة االكتتاب األسس التي يتم على أساسها تحويل السندات إلى أجمعية العامة ن يتضمن قرار الأ -

   كة في نشرة االكتتاب نه ال يجوز التحويل إال بعد مضي مدة التي تحددها الشرومواعيده منذ اإلصدار على أ

 جل المحدد فال يتم التحويل إال بموافقة مالك السند .و متى حل األ

                                                           
1 )

 من القانون التجاري الجزائري.  12مكرر  761ة أنظر الماد
 )

. 227علي الرارودي و جالل وفاء محمدين، المرجع السابق ، ص 
2
  

3) 
Voir articles L 228- 40 alinéa 1et  L 228- 39 du Code de commerce français. 

4 )
 من القانون التجاري الجزائري . 666مكرر  761 و 620مكرر  761و   660مكرر  761 وادأنظر الم 
 )
من القانون التجاري الجزائري. 667مكرر   761و   661مكرر  761 و 660مكرر   761واد المنظر أ 

5
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 .لألسهمصدار السند عن القيمة االسمية أن ال يقل سعر إ -

الحقوق المقررة ألصحاب السندات  و تعديل بعضأحذف ال يجوز للجمعية العامة للمساهمين  خيرفي األو      

  ال كان التعديل باطال.إتصدر منهم في جمعية خاصة بهم و  ال بموافقةإ

 الفرع الثالث :

 : س مال الشركةلمساهمين على رأا اتجمعيسلطات 

قد تفرض الضرورة على شركة المساهمة بعدما تباشر نشاطها إلى تعديل رأس مالها، فهي تتعرض كأي      

المشرع جاز موجوداتها سلبا أو إيجابا، لذلك أوحدة اقتصادية للعديد من التغيرات التي تؤثر بشكل مباشر في 

وبما أن تعديل ، طريق تعديل نظامهاس مالها بحسب مصلحتها عن تخفيض رأ وشركة اتخاذ قرار بزيادة ألل

 ،مساهمينن الهيئة المختصة بتعديله هي جمعية التعديالت التي تمس بنظام الشركة فإس المال يعد من الرأ

 )ثانيا( ضلتخفياوأوال( )أتعديله بالزيادة س المال من خالل على رأ هذه األخيرةنحدد سلطة وسوف 

 س مال الشركة :زيادة رأطات جمعية المساهمين عند سل –وال أ

 االختصاصوعلى ذلك  أثناء حياتها،هم التعديالت التي تمس بنظام الشركة مال من أالتعد الزيادة في رأس      

لتي تقرر ذلك وال يمكن ألي هيئة أخرى في الشركة فهي وحدها ا، على جمعيات المساهمين بإحداثها قاصر

منح المشرع  ولقد، 1ضرورية لوقوع الشركة في صعوبات ومشاكلمر حتى ولو كانت الزيادة القيام بهذا األ

للجمعية العامة غير العادية س مال شركات المساهمة  ة زيادة رأحقيصراحة أ 2مثل نظيره الفرنسي الجزائري

العامة نه و حتى يكون قرار الجمعية غير أ ،قدم لها اقتراح بذلكن يعلى أن يلتزم مجلس اإلدارة أو المديرين بأ

 لتي تطلبها القانون، و هي: امال الشركة صحيحا البد لها من مراعاة عدة شروط الصادر بزيادة رأس 

  ، وهذا الشرط بديهي 3ال بعد سداده بالكاملة العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة إال يجوز للجمعي -1

االسمية لألسهم الممثلة لرأس المال قبل أن تفكر إذ المنطق يقتضي أن تستوفي الشركة أوال ما تبقى من القيمة 

ن هذا الشرط الزم عندما تتم الزيادة نتيجة تقديم حصص نقدية جديدة فقط دون الحصص إال أ ،في زيادته

  صدارها.لعينية واجبة الدفع بالكامل عند إن الحصة األ  العينية

قانونا وهي خمس سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد ن يتم تنفيذ قرار الجمعية بالزيادة في المدة المحددة أ -7

  و تعتبر هذه المدة حدا أقصى ال يجوز بعدها تنفيذ قرار الزيادة، 4الجمعية العامة غير العادية التي قررت ذلك

و إال كانت الزيادة باطلة ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن، ويستثنى من هذا الشرط حالة زيادة رأس المال 
                                                           

1) 
Yves Guyon ,Droit des Affaires, op . cit, p  442. 

2 )
 من القانون التجاري الجزائري. 076المادة نظر أ

Voir article L 221- 627 du Code de commerce français. 
3 )

 من القانون التجاري الجزائري. 071المادة نظر أ

Voir article L 221- 616 du Code de commerce français. 
4 )

 من القانون التجاري الجزائري. 072المادة نظر أ

Voir article L 221- 627 du Code de commerce français. 
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ة عن تحويل السندات إلى أسهم أو تقديم سند االكتتاب، كما ال يطبق هذا األجل في الزيادة التكميلية التي الناتج

وا حقوقهم في سناد االكتتاب الذين مارسأأو أصحاب  ،لذين اختاروا التحويلسناد اتخصص ألصحاب األ

رأس المال التي تنازل فيها ويتم تخفيض هذه المدة إلى سنتين أو ثالثة سنوات في زيادات ، 1االكتتاب

 قانون تجاري . 899و  896المساهمون عن حق األفضلية في االكتتاب حسب المواد 

   لجمعية الصادر بالزيادة ال ينتج أثره وال يدخل في حيز التنفيذ إال إذا رعي بشأنه األوضاعن قرار اكما أ -3

رأس المال هي نفسها المطبقة في حالة  ن شروط زيادةأل ،2جراءات التي تتبع عند تأسيس الشركةاإلو

 .3التأسيس

بالتالي سلطة  و، ن تحدث بها هذه الزيادةعدة طرق يمكن أ 4والفرنسي كما حدد المشرع الجزائري      

صوص عليه في القانون وال الطريقة التي تزيد بها رأسمال الشركة محدودة بما هو من اختيارالجمعية العامة في 

 يلي : خر، و تنحصر هذه الطرق فيماطريق آيمكنها أن تتبع 

 زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة: -أ

سهم جديدة مقابل أسهم نقدية أ بإصدارس مال الشركة جوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأي     

فيه ثم تطرح هذه األسهم لالكتتاب العام يشترك  ،بمقدار الزيادة المطلوب إضافتها إلى رأس المال األصلي

أو من خالل إصدار أسهم عينية تمنح لمقدمي الحصص العينية في الحالة التي ، المساهمون القدامى و الجمهور

 5 تتم فيها زيادة رأس المال بواسطة هذه الحصص.

ألن المساهمين الجدد ، مين القدامىإلى اإلضرار بالمساه على أن زيادة رأس المال بهذه الطريقة قد تؤدي     

و يترتب على ، صليةالتي كونتها الشركة من األرباح المقتطعة من األسهم األ االحتياطية مواليشتركون في األ

جاز المشرع لذلك أ، 6سهم الجديدة بغير وجه حقاألصلية وارتفاع قيمة األ لألسهمذلك انخفاض القيمة الحقيقية 

مى بأحد ن تقرر تعويض المساهمين القداالمساواة بين المساهمين أ تحقيق في سبيلللجمعية العامة غير العادية 

 ذا تمت الزيادة بالطريق النقدي : الشكلين التاليين و ذلك إ

                                                           
 )
. 161نادية فضيل ، المرجع السابق ، ص  

1
  

 )
 . 602رحاب محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص  

2
  

3)
 Yves Guyon , Droit Des Affaires ,op.cit, p 450.  

4 )
اسمية لألسهم الموجودة " و من القانون التجاري الجزائري تنص على:" يزاد رأس مال الشركة  بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة قيمة  017المادة ذ تنص إ

على :" تصرح األسهم الجديدة مسددة القيمة إذا قدمت نقدا أو بالمقاصة مع ديون معينة المقدار و مستحقة األداء من الشركة، وإما بضم  011نصت المادة 

 .ات أو بدونهااالحتياط أو األرباح أو عالوات اإلصدار أو بما يقدم من حصص عينية و إما بتحويل السندات بامتياز

Voir article L 225- 128 du Code de commerce français. 
 )
. 112، المرجع السابق ، ص -المشروع التجاري الجماعي بين وحدة االطار القانوني و تعدد االشكال  –محمد فريد العريني ، شركات التجارية  

5
  

 )
. 601، ص نفسهرحاب محمود داخلي علي،المرجع  

6
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    ألسهمباولوية في االكتتاب لقدامى المساهمين يتمثل في حق األن تقرر الجمعية منح امتياز إما أ  -1

أجاز لها  ن المشرع و مراعاة لمصلحة الشركة سمح لجمعية المساهمين التضحية بهذا الحق وأ إال ،1الجديدة

ولوية المقررة لقدامى ضها لالكتتاب العام المباشر دون إعمال لحقوق األبع وسماح بطرح أسهم الزيادة كلها أ

حدها بطالن القرار الصادر بحرمان المساهمين عدة شروط يترتب على تخلف أ توافر  بشرط ،المساهمين

الحق التفضيلي  بإلغاء، وتتمثل تلك الشروط في أن يكون قرار الجمعية 2القدامى من حق االكتتاب باألفضلية

بناء على طلب مجلس اإلدارة أو المديرين مبين فيه األسباب الجدية التي تدعو إلى حرمان قدامى المساهمون 

يقدم تقرير من مراقب الحسابات بموافقة على األسباب التي استند إليها مجلس اإلدارة في و أن ، من هذا الحق

  ق قرار اإللغاء على جميع المساهمين  تكريسا لمبدأ المساواة.يطبت خيرا، و أطلبه بعدم إعمال حق األفضلية

بحيث تصدر ،ن تصدر الجمعية العامة قرار بإلزام المساهمين الجدد بدفع ما يسمى بعالوة اإلصدار إما أ و -7

على أساس الفرق بين القيمة  4، و يتم حساب هذه العالوة3أسهم زيادة رأس المال بأعلى من قيمتها االسمية

دية في تفرق الجمعية العامة غير العان ال على أ، الحقيقة والقيمة االسمية لألسهم القديمة قبل زيادة رأس المال

 .سهم الجديدة و القديمةالحقوق و االلتزامات بين أصحاب األ

ن تقرر ذلك حتى لى أن الجمعية إذا قررت زيادة رأس مال الشركة بحصص عينية يمكنها أإأخيرا نشير و     

وهنا البد من تعين خبير  ،نقديةو لو كان رأس المال الشركة غير محقق بالكامل عكس الزيادة بإصدار أسهم 

للتحقق من صحة تقدير الحصص العينية الجديدة و بعدها تتداول الجمعية حول الموافقة على قيمة الحصة 

أما إذا قامت بتخفيض  ،تقدير تثبت بذلك زيادة رأس المالالعينية فإذا وافقت الجمعية غير العادية على ذلك ال

تعلق بالتخفيض يكون واجب التنفيذ من طرف مقدمي الحصص أو من طرف تقويم الحصة العينية، قرارها الم

 وكالئهم المرخص لهم بذلك قانونا فإذا لم يلتزم بذلك اعتبرت الزيادة غير محققة. 

 

 

 

 

                                                           
1) 

من القانون التجاري الجزائري بقولها: " تتضمن األسهم حق األفضلية في االكتتاب في زيادات رأس المال للمساهمين بنسرة قيمة  072لمادة اأنظر 

 761دة الما أسهمهم، حق األفضلية في االكتتاب في األسهم النقدية الصادرة لتحقيق زيادة رأس المال . و يعترر كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن" وكذا

 منه.  00مكرر

Voir article L 221- 612 du Code de commerce français. 
2 )

تجب المالحظة أن القرار يتخذ من طرف الجمعية العامة غير العاديةة ولةيس الجمعيةة العامةة     من القانون التجاري الجزائري، و   766و  077 تينالمادأنظر 

 من نفس القانون .  من القانون التجاري و ذلك بالمقارنة مع النص باللغة الفرنسية  6الفقرة  766العادية كما ورد خطأ في نص المادة 

Voir articles L 221- 611 et L 221- 618 du Code de commerce français. 
3 )

إمةةا بتلةةك القيمةةة مةةع زيةةادة عةةالوة    و االسةةمية" تصةةدر األسةةهم الجديةةدة إمةةا بقيمتهةةا  و التةةي تةةنص علةةى :  مةةن القةةانون التجةةاري الجزائةةري   076المةةادة أنظر

 اإلصدار " .                                                                   

Voir article L 225- 128 alinéa 1 du Code de commerce français. 
4 )

مية لألسهم عالوة اإلصدار بأنها:" عرارة عن القيمة اإلضافية التي تضاف على القيمة االسمية للسهم و هي تحدد بين القيمة الحقيقية و القيمة االس تعرف

 www.amawi.infoمحمد العماوي على الموقع : " القديمة. 

http://www.amawi.info/


 دور جمعيات المساهمين في شركة المساهمة                                                                             الفصل الثاني 

 

96 
 

 زيادة رأس المال بدمج االحتياطي و األرباح و عالوات اإلصدار إلى رأس المال: -ب

ن االحتياطي بأنواعه المختلفة باستثناء القانوني ال اتباع هذه الطريقة ألغير العادية يمكن لجمعية العامة      

ير الغرض الذي فيجوز بالتالي لجمعية المساهمين أن تغ ،يسري عليه مبدأ الثبات الذي يسري على رأس المال

 1جله وتمول الشركة  نفسها بنفسها.خصص االحتياطي من أ

المال، حيث يذهب  االحتياطي الذي يجوز للجمعية العامة دمجه برأسولقد ثار خالف بين الفقهاء عن نوع      

ن الجمعية ال تملك تحويل االحتياطي القانوني إلى أسهم جديدة توزع على المساهمين لكنها جانب منهم إلى أ

  نه من الجائز إدماج جميع أنواع ، بينما يذهب غالبية الفقه إلى أ2تستطيع تحويل االحتياطات األخرى

ادية ، وبالتالي للجمعية العامة غير الع3حتياطي في رأس المال حتى االحتياطي القانوني بشرط إعادة تكوينهاال

حدى طرقتين: إما بزيادة القيمة باختيار إ و ذلك ،س المالمطلق الحرية في ادماج جميع أنواع االحتياطي في رأ

مين بل تتقاضى الشركة هذه الزيادة من المساه االسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال دون أن

 صدار أسهما جديدة بقيمة الزيادة و توزعها على المساهمين مجانا إما أن تقرر إ، وتقوم بدفعها من االحتياطي

 4و تدفع قيمتها االسمية من االحتياطي.

، وهنا أيضا فتوح للمساهمينن تزيد رأسمال الشركة بدمج األرباح وهذا االختيار مجمعية أخيرا يمكن للأو     

 5ن تعطى هذه اإلمكانية لكل المساهمين كل بحسب قيمة أسهمه ووفق الشروط القانونية.أعلى الجمعية يجب 

 زيادة بتحويل الديون إلى أسهم: -جـ

إلى زيادة رأس مال الشركة  بتحويل جزء من ديونها أو كلها إلى أسهم سواء  يمكن للجمعية العامة أن تلجأ     

خاصة بسندات القرض التي أصدرتها الشركة غير القابلة للتحويل إلى و ديون ة أكانت هذه الديون ديون عادي

 .7و يشترط هنا موافقة الدائنين أصحاب الحقوق التي يحصل تحويلها إلى أسهم  ،6أسهم

 س المال بزيادة القيمة االسمية لألسهم الموجودة:زيادة رأ -د

ما بإدماج االحتياطي في رأس المال ركة المساهمة بهذه الطريقة يمكن أن تتحقق إإن زيادة رأس مال ش     

أن تقرر الجمعية إلزام  وأ التي يحصل إدماجها في رأس المال،وهنا تزداد القيمة االسمية لألسهم بنسبة المبالغ 

ن يسددوا لها الفرق بين القيمة االسمية المقررة عند تأسيس األسهم التي اكتتبوا فيها و القيمة التي ن بألمساهميا

 .8رفعت إليها األسهم بمناسبة الزيادة 

                                                           
 )

. 622 ص ،ة محمد بن بوزه، بيرت ، بدون مكان و ال تاريخ نشر ترجمة إلى العربي طيب بلوله،
1
  

 )
. 666، ص السابقننيس، المرجع   نغم حنا رؤوف

2
  

3) 
Yves Guyon , Droit Des Affaires  op.cit,p 210. 

 )
. 121نادية فضيل ، المرجع السابق، ص  

4
  

5) 
Yves Guyon , Droit Des Affaires ,op.cit, p 217- 458 . 

 )
.661، ص  نفسهنغم حنا رؤوف ننيس ، المرجع  

 6
  

 )
من القانون التجاري الجزائري. 661مكرر  761المادة نظر أ 

7
  

 )
من القانون التجاري الجزائري.  017وهذا وفقا للمادة  

8
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وعليه يترتب على الطريقة الثانية زيادة أعباء المساهمين وتشديد مسؤوليتهم في الشركة بمقدار الزيادة التي      

  . بذلك نستنتج أنه1في األغلبية التي عينها القانون، بل البد من موافقة جميع المساهمينتك تقررت، لذلك ال

ة الجماعية س مال الشركة برفع المبلغ االسمي لألسهم الموجودة بشرط الموافقيمكن للجمعية العامة أن تزيد رأ

 ينطوي على زيادة في التزاماتهم و التي ال تملك الجمعية اقرارها. ألنهمر للمساهمين على هذا األ

 س مال الشركة :لطات جمعية المساهمين في تخفيض رأس –ثانيا

أ إليها الشركة عندما تالحظ أن رأس مالها المحدد في تعد عملية تخفيض رأس المال عملية قانونية تلج     

  بها في حياتها وال يمكن لها تعويضها مستقبال لخسارة تمنى نظامها األساسي يزيد عن حاجات نشاطاتها أو

قريرها حتى س المال في جميع الظروف عملية اختيارية يرجع للجمعية العامة تتخفيض رأ، وبالتالي يعتبر ...

نه هناك حاالت تلزم جمعية المساهمين فيها أ إالن تحترم فيها حقوق الغير و القانون، في حالة الخسائر شرط أ

هذا التخفيض وذلك في  بإحداثبمعنى الجمعية تكون ملزمة بحكم القانون  ،جبارياالشركة إ رأسمالبتخفيض 

إلى أقل من ربع صل الصافي للشركة بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات أليخفض فيها ات التي الحاال

، 2بالنسبة للتشريع الفرنسيالشركة س مال من نصف رأ أقللى وإ ع الجزائريس مالها بالنسبة للتشريرأ

لى قرار من الجمعية العامة غير ركة فهو يحتاج إس المال يشكل تعديال لنظام الشوباعتبار أن التخفيض في رأ

 .3العادية التي لها سلطة تعديل ذلك

الصادر بتخفيض رأس المال صحيحا البد من مراعاة وحتى يكون قرار الجمعية العامة غير العادية  إال أنه     

 عدة شروط تطلبها القانون و هي:

س المال الشركة عن الحد المنصوص عليه قانونا و هو مليون دينار أن تقرر تخفيض رأ جوز للجمعيةال ي -1

لشركات التي لجأت دينار بالنسبة لى االدخار العلني و خمسة ماليين بة للشركات المساهمة التي لم تلجأ إبالنس

فإن و بالنسبة للمشرع الفرنسي ، ويعتبر هذا الحكم شرط الزما لصحة قيام شركة المساهمة 4لى االدخار العلنيإ

 .5أورو 32333يساوي على األقل المطلوب  المبلغ 

يعاقب بإبطال ذا اتخذت الجمعية العامة غير العادية قرار مخالفا لهذا الشرط المشرع الجزائري لم ولكن إ     

 لى الحد القانوني خالل مدة الإ رأسمالجراءات زيادة إنما أوجب أن تتخذ إ قرار الجمعية القاضي بالتخفيض و

                                                           
1 )

على:" ال تقرر زيادة رأس المال بإضافة القيمة االسمية لألسةهم إال بقرةول المسةاهمين باإلجمةاع ،مةا       من القانون التجاري  الجزائري 017حيث نصت المادة 

 .عدا إذا تحقق ذلك بإلحاق االحتياط أو األرباح و عالوات اإلصدار"
2 )

لى إعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات صل الصافي للشركة قد خفض بفذا كان األإ:" من القانون التجاري الجزائري. 26مكرر  761وهذا وفقا للمادة 

ربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي شهر األو مجلس المديرين حسب الحالة ، ملزم في خالل األأدارة ن مجلس اإلإس مال الشركة، فأقل من ربع رأ

ذا لم يتقرر الحل، في هذه إجل .و اتخاذ قرار حل الشركة قرل حلول األ ذا كان يجبإكشفت عن هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما 

س مالها أعاله، بتخفيض رأ 172حكام المادة أكثر التي تلي السنة التي تم فيها التحقق من الخسائر ، و مع مراعاة الحالة، بعد قفل السنة المالية الثانية على األ

 مال الشركة ". سأقل ربع رصل الصافي بقدر يساوي على األجل األذا لم يجدد في هذا األإحتياطي، خصم من اإلقل مرلغ الخسائر التي تبقدر يساوي على األ

Voir article L 225- 248 du Code de commerce français. 
3) 

Voir article L 221- 262  du Code de commerce français. 

.من القانون التجاري الجزائري 762نظر المادة أ  
 )
.من القانون التجاري الجزائري 172المادة نظر أ 

4
  

5) 
Voir article L 222- 2 du Code de commerce français. 
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صاحب مصلحة طلب حل خر من الشركات، وإال حق لكل تزيد عن سنة أو تغيير شكل الشركة إلى نوع آ

 ي المدة المحددة.س المال فالعامة بزيادة رأ ذا لم تقم الجمعيةالشركة قضاءا إ

ابات الذي يضع تقريره سبناء على تقرير مندوب الحالشركة مال  سأجب أن تقرر الجمعية التخفيض في ري -7

 حول عملية التخفيض و شروطها .

 دنى للقيمة االسمية لسهم.على الجمعية العامة غير العادية أن تحافظ على الحد األيجب  -3

 يجب أن ال يمس قرارها بالمساواة بين المساهمين . -4

المختصة باتخاذ قرار تخفيض رأس مال الشركة فلها أيضا تحديد ن الجمعية العامة غير العادية هي و بما أ     

ا الطريقة التي تراه ن تختارولها هنا مطلق الحرية في أ ،تخفيضجراء هذا الالطريقة أو الكيفية التي يتم بها إ

بصريح  هذه الطرقلم يبين ن كان المشرع الجزائري مثل نظيره الفرنسي لشركة، و إامناسبة لتحقيق مصلحة 

من القانون  862شراء الشركة لبعض أسهمها، غير أنه بمفهوم المخالفة لنص المادة  ةطريق ايما عدالنص ف

حدى هذه الطرق في عملية ة إلى إالمتعلقة بزيادة رأس المال يمكن أن تلجأ الجمعيو 1التجاري الجزائري

 التخفيض : 

 سهمها :شراء الشركة أل -أ

مبدئيا يمنع على الشركة كشخص المعنوي أن تقوم باكتتاب أسهمها الخاصة وشراءها إما مباشرة أو      

  2على غرار الفرنسي غير أن المشرع الجزائري ،بواسطة شخص آخر يتصرف باسمها الخاص ولحسابها

للجمعية العامة غير العادية أن تسمح لمجلس اإلدارة أو المديرين، إذا كان رأس مال الشركة زائدا عن أجاز 

في قرارها بالتفصيل عدد الجمعية تحدد ، على أن 3حاجاتها المالية بشراء عدد معين من األسهم قصد إلغاءها

و سلطة الجمعية  يخ انتهاء مدة الشراء.قصى لسعر الشراء و تاراألسهم التي سيتم شراؤها و الحد األدنى و األ

 مر مقيدة بمايلي :في هذا األ

أو  فع قيمتها من االحتياطي الحرسهم بدشراء بعض األ بأسلوبن تخفض رأسمال الشركة ال يجوز للجمعية أ -

و بالتالي البد لها أن تقرر الشراء  ،نما استهالك لألسهمإ يعتبر ذلك تخفيضا لرأس المال وال إالو ، رباحمن األ

 س المال.ل ذاته حتى يعد تخفيضا حقيقيا لرأس المامن رأ

ن توفر لهم األسهم للشركة وألى بيع ة جميع المساهمين بشكل علني عام إيجب على الجمعية العامة دعو -

 . 4فرصة متكافئة في البيع

                                                           
1 )

 تقضي هذه المادة بمايلي: " يزاد رأسمال الشركة إما بإصدار أسهم جديدة أو إضافة قيمة إسمية لألسهم الموجودة ". 
2 )

: " غير أنه يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض رأس مال غير مررر التي تنص على تجاري الجزائريالمن القانون  2الفقرة  762نظر المادة أ

 للخسائر أن تسمح لمجلس اإلدارة أو مجلس المديرين بشراء عدد معين من األسهم قصد إبطالها" .

Voir article L 225-207 du Code de commerce français. 
3) 

Philippe Merle , op. cit., nº 280, p 332. 
 )
. 117 و 110 ، ص السابقلياس ناصيف، المرجع إ

4
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دارة من استخدامها في ة المحددة منعا لمجلس اإلمدالهم في سوأخيرا يجب على الجمعية إلغاء هذه األ - 

 1كما عليها استبعادها عند حساب النصاب الالزم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة .، التصويت

 تخفيض القيمة االسمية للسهم :  -ب

سهم الشركة بإنقاص من القيمة االسمية لجميع أس المال في هذه الطريقة على الجمعية أن تخفض رأ     

فإذا حصل التخفيض نتيجة لتجاوز رأس المال حاجات الشركة يرد الفرق إلى بطريقة نسبية وفقا للظروف، 

ة توزع قيمة صل الفرق، و أما اذا حصل التخفيض بسبب الخسارالمساهمين أو تحسم القيمة غير المدفوعة من أ

اهم شيء ن يرد للمسلسهم بنسبة الخسارة دون أالسمية لسهم بالتساوي وتخفض القيمة االخسائر على جميع األ

   ،2لى القيمة الحقيقية للسهم بعد الخسارةالهدف من هذا التخفيض هو التوصل إن من قيمة السهم االسمية أل

ن ال تخفض قيمة الخسارة و لكن يشترط دائما أن تقرر تجاوز التخفيض ية العامة من أوهنا ال شيء يمنع الجمع

 لسهم دون الحد المعين في القانون.القيمة االسمية ل

 سهم :إنقاص عدد األ -جـ 

دنى الذي كان تنزيل القيمة االسمية للسهم إلى ما يقل عن الحد األملتفادي الصعوبة الناشئة عن عدم إ     

القانون تلجأ الجمعية العامة إلى التقليل من عدد األسهم بنسبة مقدار التخفيض في رأس المال مع  فرضه

  3سهم االسمية السابقة. االحتفاظ بقيمة األ

إال أن هذه العملية قد تؤدي إلى إقصاء المساهم الذي ال يملك العدد الكافي من األسهم القديمة لذا يتوجب      

س المال بهذه الطريقة احترام بعض الشروط من بينها التأكد من أن عند تقرير تخفيض رأعلى الجمعية العامة 

ستخفض  ن تراعي مبدأ المساواة بين المساهمين من حيث النسبة التيملية التخفيض تشكل ضرورة لها، و أع

 هذا التخفيض على بعض المساهمين دون البعض االخر.  ن يقتصربها عدد األسهم، فال يجب أ

معية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة يجب عليها و كخالصة لما سبق نقول عندما تقرر الج     

سهم حيث يجب أن يشمل التخفيض جميع أ، ولهما الحفاظ على المساواة بين المساهمينأن تراعي مبدأين أ

تحافظ على حقوق الغير إذ ال يجوز معية أن ثانيا على الجو ، سهمة و بذات النسبة مهما كانت أنواع األالشرك

ذين وهنا يجب التمييز بين الدائنين الذين نشأت حقوقهم قبل التخفيض وال، 4ن يضر التخفيض بدائني الشركةأ

         بالتالي يترتب على التخفيض أضرار بهم  اك وس المال الموجود و قتئذتعاملوا مع الشركة بمراعاة رأ

س المال ال يحتج به عليهم، ويجوز لهم م على رأس المال لذلك التخفيض رأعاما لهم من ضمان  االنتقاصو 

كما يجوز ، ت شروطهاذا توافربالتخفيض بدعوى عدم نفاذ التصرف إالطعن في قرار الجمعية العامة القاضي 

                                                           
 )

.  672 صموال ،المرجع السابق ، س مال شركات األأعرد الرحيم عرد العزيز جويحان ، النظام القانوني لتخفيض ر
1
  

 )
. 607، ص السابقرحاب محمود داخلي علي،المرجع 

2
  

 )
. 672، ص  نفسهموال ،المرجع س مال شركات األأالنظام القانوني لتخفيض رعرد الرحيم عرد العزيز جويحان ، 

3
  

4 )
 من القانون التجاري الجزائري. 761 و 762تين المادنظر أ

Voir articles L 225-204 et L 221- 261 du Code de commerce français. 
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ما الدائنون الالحقون للتخفيض ، أ1س المالب في حدود مصلحته بإعادة تكوين رأن يطاللمن لحقه ضرر أ

ق في االعتراض على قرار الجمعية أي ن يكون قرار الجمعية قد شهر بالطرق القانونية ليس لهم الحرط أبش

  س المال المخفض وحده كضمان عند تعاملهم معألنهم اعتمدوا على رأ ،2عتراضكانت أسباب ذلك اإل

 الشركة.

هناك سلطات أخرى غير مالية و التي و إضافة للسلطات المالية التي منحها المشرع لجمعيات المساهمين      

  نبينها في المطلب الموالي.

 المطلب الثاني:

 سلطات جمعيات المساهمين المتعلقة بالمسائل غير المالية :

غير مالية  ىخرأسلطات  لهذه الهيئةناط المشرع لية الممنوحة لجمعيات المساهمين أضافة للسلطات الماإ     

المراقبة و أخير  المتمثلة في مجلس اإلدارة أو المديرين و مجلسو المساهمة،ارسها على هيئات شركة تم

قوى و التي ينبني عليها و األعم بحق السلطة األ جعلها ذ لها سلطة تعينهم و عزلهم وهو ماإ ،مندوب الحسابات

  ما تبقى من سلطات .

هذا المبدأ ترد عليه ن جمعيات المساهمين ال تشارك مباشرة في إدارة الشركة، لكن بالرغم من أ و نهأكما      

ة ذ منح القانون للجمعية سلطة تقرير وترخيص بعض األعمال التي ال يمكن ألعضاء مجلس اإلداراستثناءات، إ

معية لبعض ، ومن جانب آخر يمكن للقانون األساسي أن يشترط ترخيص الجأو المراقبة أن يقرروها لوحدهم

 وبالتالي لجمعية المساهمين سلطة الترخيص و التقرير . األعمال نظرا ألهميتها،

ث تملك سلطة حلها أو عدم حلها بالرغم خيرا لجمعيات المساهمين دورا هام في مرحلة انقضاء الشركة حيأ    

 لى سلطاتها في مرحلة التصفية.من توافر األسباب المؤدية لذلك إضافة إ

سلطات جمعيات المساهمين  (ولالفرع األ)ى ثالثة فروع نتناول في لعليه سوف نقسم هذا المطلب إو       

وتقرير األعمال التي تتجاوز المتعلقة بترخيص سلطاتها  (الفرع الثاني)وبعدها في  ،على هيئات الشركة

 .(الفرع الثالث)خيرا سلطات الجمعية في مرحلة انقضاء الشركة وعند تصفيتها وهذا في و أ، المسيرينسلطات 

 

 

 

 

                                                           
)
. 120و  121بندق ،المرجع السابق ، ص  نورأ وائل مصطفى كمال طه و 

1
  

)
. 676، ص السابقالمرجع  رحاب محمود داخلي علي، 

2
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 ول :الفرع األ

 على هيئات الشركةالمساهمين سلطات جمعيات 

ط بها مهام التسيير والمراقبة خرى تناى جمعية المساهمين من عدة أجهزة ألتتكون شركة المساهمة إضافة إ     

مندوبي الحسابات كهيئة دارة أو مجلس المديرين مع مجلس المراقبة كهيئة تسيير و مجلس اإلالتي تتمثل في و

المشرع  لذلك منحهااهمين السلطة العليا في الشركة تعتبر جمعيات المساهمين التي تضم جميع المسمراقبة، و

سوف و ،تهاتجديد عضوييضا سلطة فلها سلطة تعينها وعزلها و أ ،لطات متعددة على هيئات الشركة األخرىس

 :الهيئة اإلدارية ) أوال ( و على الهيئة الرقابية ) ثانيا ( نبين في هذا الفرع سلطات الجمعية العامة على 

 دارية :المساهمين على الهيئة اإل ت جمعياتوال : سلطاأ

لمساهمين في شركات المساهمة فقد نه ونظرا لكثرة عدد اإن كان األصل أن اإلدارة ترتبط بالملكية، إال أ     

عليهم القيام بأعباء اإلدارة اليومية التي تتطلبها الشركة من خالل التنظيم الذي يضمهم وهو الجمعية  استحال

هذا  فيسنتناول و، ى يتم تعيينها من قبل المساهمين أنفسهم خرفقد تم إسناد اإلدارة إلى أجهزة أالعامة، لذلك 

 في تعيين أعضاء الهيئة االدارية و في عزلها.جمعية الاإلطار سلطة 

 دارية :سلطات الجمعية  في تعيين أعضاء الهيئة اإل -أ

، نظام تقليدي يرى بأن الشركة يجب أن مة التجاريةهناك نظامين لتسيير شركات المساه بأنهمن المعلوم      

للمساهمين، و نظام حديث يرى بأن  و رئيس لهذا المجلس مع جمعيات العامة 1دارةتسير من قبل مجلس اإل

إلى  في البدايةونشير  .2وهذا ما يسمى بنظام مجلس المديرين مع مجلس المراقبة أشخاص،دارة لعدة تعهد اإل

يخرجون  و بالتالي فهمن تعيين أعضاء مجلس المديرين بما فيهم الرئيس هو من اختصاص مجلس المراقبة أ

 عن سلطة الجمعية .

 دارة : مجلس اإل - 1

ذ يهيمن على نشاط إ ،كة المساهمة في النظام التقليديدارة شرجلس الهيئة الرئيسية التي تتولى إيعد هذا الم     

مة ن الجمعية العا، والقاعدة العامة هي أجلهزمة لتحقيق الغرض الذي قامت من أالشركة ويتخذ القرارات الال

و استثناء من ذلك  ،3و الفرنسيء في القانون الجزائري أسواصيل بتعيينه العادية هي صاحبة االختصاص األ

قصاها ست سنوات وهذا عندما عن طريق الجمعية التأسيسية لمدة أدارة للشركة يكون تعيين أول مجلس إ

ما اذا تأسست شركة المساهمة دون اللجوء العلني لالدخار ، أتتأسس الشركة بواسطة اللجوء العلني لالدخار

                                                           
1)

التسيير لترقى  حكام المتعلقة باإلدارة ودارة سوى في األإال تختلف شركة المساهمة ذات مجلس مراقرة و مجلس مديرين عن شركة المساهمة ذات مجلس  

 . 617نظر كمال العياري، المرجع السابق، ص أكثر أطالع النوعيين ، لإل سيس و بالجمعيات العامة و .... موحدة بينأحكام المتعلقة بالتبقية األ
2 )

 .616، المرجع السابق، ص عماري يوسف المولودة  فتيحة
3
 

) 
Voir article L 225-18  du Code de commerce français. 

 .من القانون التجاري الجزائري 066أنظر المادة  
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قرار وموافقة على معناه إ خيرةهذه األالمصادقة على  و، 1يعينون في القوانين األساسيةففي هذه الحالة 

  لتعيينات المؤقتة التي يقوم بها أعضاء ، وكل تعيين يجرى خالفا لهذه األحكام يعد باطال ماعدا ا2التعيين

  ائري.من القانون التجاري الجز 812دارة طبقا للشروط  التي تنص عليها المادة مجلس اإل

إال أن اختصاص تعين أعضاء مجلس اإلدارة في حالة حكام المطبقة في التشريع الفرنسي، وهي نفس األ     

، 3لى الجمعية العامة غير العادية في القانون الفرنسي الذي نص صراحة على ذلكيعود إ واالنفصالاإلدماج 

، 4عادية تكون الشركة في غنى عنها قاصدا تفادي اجتماع مكلف ومصاريف قد تنتج عن عقد جمعية عامة

  خالفا للمشرع الجزائري الذي لم ينص على مثل هذه الحالة.

 ،دارةفي تعيين أعضاء مجلس اإل الحصري مين هي صاحبة االختصاص ن جمعية المساهوبالتالي نقول إ     

ذ يرد على إ، الحرية في التعيينليس لها مطلق م غير عادية سيسة أم عادية أن هذه الجمعية سواء كانت تأإال أ

ذ يجب أن يتوفر في يكون قرار تعيينها صحيحا ونافذا إسلطتها هذه بعض القيود التي تلتزم بمراعاتها حتى 

 يلي :  العضو المعين كعضو في مجلس اإلدارة شروط معينة يجب احترامها و التي تتمثل فيما

ن يكون مالك ألسهم أي أ ،دارة صفة المساهممجلس اإليجب أن تتوفر في كل عضو  توافر صفة المساهم: -

كما يجب أن  ،في القانون الجزائري ن يقبل في هذه الوظيفةالتي يديرها فالمساهم وحده يمكن أفي الشركة 

من رأس مال الشركة،  % 73عضاء هذا المجلس مجتمعون يملكون لعدد من األسهم يمثل على األقل يكون أ

وبالتالي إذا لم يكن القائم ، العدد األدنى من األسهم التي يحوزها كل قائم باإلدارة ويحدد القانون األساسي

باإلدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من األسهم أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها، فإنه 

رى بعض الفقه بأن ملكية عضو مجلس و ي .5يعتبر مستقيال تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثالثة أشهر

و أ باألسهمدارة المنتفع كلية وبالتالي ال يمكن أن يكون عضو مجلس اإلن تكون حقيقية ويجب أ لألسهمارة داإل

 .6المالك على الشيوع

لمساهمين ال يمكنها أن اعية جم، وبالتالي فئري على حاالت التنافي القانونيةهذا وقد نص المشرع الجزا     

دارة يكون في حالة من حاالت التنافي ونذكر منها على سبيل المثال األجير تعين مساهم كعضو مجلس اإل

                                                           
1 )

 من القانون التجاري الجزائري. 067 و 066 تينأنظر الماد

Voir articles L 225-7  et L 225-16 du Code de commerce français. 
2)

 Joël Monnet, Sociétés Anonymes - Conseil d'administration - Statut des administrateurs , Jurisclasseur des sociétés , 

op. cit, Fascicule 1377,  nº 29 .  
3
 

) 
Voir article L 225-18  du Code de commerce français , modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la 

simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives Journal officiel de république française n°0071 

du  23 mars 2012, p 5226 , www.legifrance.gouv.fr 
4)

 Patrice Giron, op. cit , p 616 . 
5 )

 من القانون التجاري الجزائري. 067أنظر المادة 
6)

Philippe Delebecque et Frédéric-Jérôme Pansier, Administrateur, Encyclopédie juridique Dalloz - Répertoire des 

Sociétés, Tome 1,op. cit, n 26, p 1. 
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    للشركة إال إذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على األقل بتعيينه ومطابق لمنصب عمل فعلي 1المساهم

  .من القانون التجاري الجزائري 816هذا طبقا لنص المادة و

 إال ، 2282 -7336لمشرع الفرنسي فقد تخل عن هذا الشرط  بموجب التعديل الذي جاء به قانون أما ا     

و عندها يجب على الجمعية  باإلدارةلزامية توفر صفة المساهم في القائم إمكانية فرض إ لألنظمةعطى أنه أ

  .م ذلك عند تعيين أعضاء مجلس اإلدارة اراحت

ن القانون م 813تنص المادة  اإلدارة:قصى المطلوب قانونا في تكوين مجلس دنى و األاحترام الحد األ -

ن يتركب من ثالثة أعضاء على األقل ومن أثنى عشر عضوا التجاري الجزائري على أن مجلس إدارة يجب أ

ارة على األكثر وفي حالة الدمج يجوز رفع العدد الكامل للقائمين باإلدارة إلى العدد الكامل للقائمين باإلد

عضوا، وعلى ذلك يجب على الجمعية أن الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون أن يتجاوز أربع وعشرون 

عضاءه عن ثالثة وال أن يقل عدد ه القانون عند التعيين، فال يجب أعلى الذي نص عليتلتزم بالحد األدنى و األ

ن ن ثالثة أعضاء كحد أدنى دون أم دارةي القانون الفرنسي يتكون مجلس اإلفو ،ثني عشرأن يزيد على إ

 ، من هذا نستنتج بأن الجمعية يمكنها أن تعيين مجلس اإلدارة مكون من عدد 3يتجاوز ثمانية عشر عضو

 نه ال يجوز لها تجاوز العدد المطلوب قانونا.زوجي أو فردي، إال أ

لى جمعية المساهمين مراعاته يتعين ع 4للمجلس واستمرار ابتداء عتبر شرط توافر الحد األدنى شرطي و     

نه يتعين على ة في حالة نقصان العدد عن ثالثة أعضاء ألي سبب كان فإخالل عمر الشركة كله، ومن ثم

 و إال كانت قراراته باطلة. عضاء المجلسعية العامة سرعة استيفاء الحد األدنى لعدد أالجم

من القانون  L.225-18من القانون التجاري الجزائري و المادة  811لى نص المادة إبالرجوع شرط المدة:  -

وبذلك لعضوية ، كثرسنوات على األ 8الفرنسي نجد أن المشرعين قد فرضا تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة 

ن عية المساهمين في كال القانونين أعضاءه بانتهائها، لذا ال يجوز لجممجلس اإلدارة مدة محددة تنتهي وكالة أ

النظر في يها مدة عضوية المجلس القائم فعل انتهتإذا  و لمدة غير محددة، وس اإلدارة لمدة دائمة أين مجلتع

ذلك المجلس وتجديد عضويته  بقاء علىاإل وإمااء جدد ء عضوية المجلس القائم و تعيين أعضنهاإما إ ،أمره

شرطا يتعلق بالنظام العام البد  مؤقتة ومحددةدارة لمدة و بالتالي يعتبر تعيين أعضاء مجلس اإل ،5خرىلمدة أ

 .عية العامة عند تحديد مدة عضويتهبه الجم تأخذن أ

                                                           
دارة عقد عمل مع الشركة التي يديرها عندما يكون يشغل مهمة عامل ، فالعامل ن يررم عضو مجلس اإلأكان من المستحيل  2662ه قرل تعديل إنبالنسرة للقانون الفرنسي ف( 1

ن أصرح يمكن للمسيير أ 117-2662ن يصرح عامل ، و لكن بموجب التعديل الذي جاء به قانون أدارة ال يمكنه دارة لكن عضو مجلس اإلن يصرح عضو مجلس اإلأيمكنه 

 نظر :أكثر أطالع يصرح عامل بشروط حددت بدقة . لإل

Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique ,  janvier- mars 2013,  édition dalloz, Paris , 2013, p 82 . 
2) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, Journal officiel de république française n°0181 du 5 Aout 2008, 

p 12471, www.legifrance.gouv.fr 
3 )

 من القانون التجاري الجزائري. 066المادة نظر أ

Voir article L 225-17 du Code de commerce français.  
 )

. 210، المرجع السابق، ص  -المشروع التجاري الجماعي بين وحدة االطار القانوني و تعدد االشكال -محمد فريد العريني، الشركات التجارية
4
  

 .من القانون التجاري الجزائري 061المادة نظر أ( 5

Voir article L 225-18 du Code de commerce français. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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تجديد عضوية بعض  وأ بأكملهتجديد عضوية المجلس لمساهمين الجمعية نه يجوز ومما سبق نستنتج أ     

قصى كما لم يضع حدا أدنى أو أ األمر،عضاء فقط أي التجديد الجزئي فلم يضع النص قيدا عليها في هذا األ

لمدد متعاقبة وعلى التوالي دارة معية العامة تجديد عضوية مجلس اإللعدد مرات التجديد و بذلك يجوز للج

على الجمعية أن  وأخيرا .مدة قانونية للمجلس على حدة قرار التجديد بعد انتهاء كل بإصدارن تقوم بشرط أ

وال يجوز لها ، تجديدقصى لعدد مرات التلتزم بما جاء في النظام األساسي للشركة إذا كان يضع حدا أدنى أو أ

  1صدرته.التجديد الذي أ ن مخالفته سوف تنطوي على بطالن قرارمخالفته حيث أ

طبيعي أن ينتمي كعضو لعضو مجلس اإلدارة كشخص  ال يجوز في القانون الجزائريحد عدد الوكالت:  -

وهذا حتى يتمكن العضو المنتدب اإلشراف دارية لشركات مساهمة يكون مقرها في الجزائر، لخمسة مجالس إ

رورة والذي يضيف ض 2وهو نفس الحكم الذي جاء به المشرع الفرنسي، شرافا فعليا منتجاعلى الشركة إ

نظام الشركة حد لسن عضو مجلس اإلدارة يطبق إما على كل األعضاء  ن يبيناحترام حدود العمر إذ تطلب أ

ددة بينهم، وفي حالة عدم تبين األنظمة لهذا الحد فإنه اشترط أن ال يكون أعضاء مجلس و على نسبة مئوية محأ

هذه ظائفهم و كل تعيين مخالف لعضاء الباقين في والذين تجاوزوا سن السبعين عاما أكثر من ثلث األ دارةاإل

 .  3حكام يعد باطلاأل

الشركات أن تتطلب شروط خاصة يجب أن تتوفر في  ألنظمةالسابقة يمكن القانونية لى الشروط إضافة إ و     

وتكون هذه الشروط جائزة بشرط أن تتوخى مصلحة  ، 4... و التخصص و خبرة كتأهيلدارة عضو مجلس اإل

 عضاء و على الجمعية احترامها عند التعيين وجوبا. األ اختيارالمساهمين في  ن تراعي مبدأ حريةالشركة وأ

  : 5مجلس المراقبة -2

  ن تعينهم يخضع لنفس نظام و بالتالي فإ ،6دارةإن أعضاء مجلس المراقبة يشبهون أعضاء مجلس اإل     

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة، مع مالحظة أن القانون الجزائري ميز بين مدة وظائف أعضاء مجلس المراقبة 

و التي ال تتجاوز مدة ست سنوات في حالة تسميتهم من الجمعية العادية، و ثالث سنوات في حال تسميتهم في 

 األنظمة.

ضو على األكثر، "ويمكن أن يتجاوز عدد ع 17أعضاء على األقل ومن  2من المراقبة ويتكون مجلس      

عضوا حتى يعادل العدد اإلجمالي ألعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر  17األعضاء 

عضو"، "ويتم تعيينهم في حالة التأسيس المتتابع لشركة  74في الشركات المدمجة وذلك دون أن يتجاوز العدد 
                                                           

 )
. 72رحاب محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص 

1
  

2 )
 من القانون التجاري الجزائري. 062أنظر المادة  

Voir article L 225-26 du Code de commerce français.  
3)

 Patrice Giron, op. cit , p 616 . 
4) 

Alexis Constantin , op. cit  , p 671 .  
5 )

دارية ، لذا لم يكن المشرع على صواب إن مجلس المراقرة في شركة المساهمة يعد هيئة رقابية و تسميته دليل على ذلك و ليس هيئة أيرى بعض الفقه ب

ي أيوافقها في الر، و  112نظر فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص أكثر أطالع دارة و تسيير الشركة ، لإلإيقومون ب أعضاءهن أعندما نص على 

 .  1ستاذ كمال العياري، المرجع السابق ،ص األ
6) 

Jean Pierre Le Gall , op. cit , p 93. 
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ة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية أثناء حياة الشركة، ويمكن إعادة المساهمة من طرف الجمعية العام

لم ينص القانون األساسي على خالف ذلك". وقد يتم تعيين أعضاء مجلس المراقبة مباشرة في  انتخابهم ما

أو القانون األساسي وذلك في حالة تأسيس الشركة بطريقة التأسيس الفوري، "غير أنه يمكن في حالة الدمج 

 . 1لتشريع الفرنسيا فياالنفصال أن يتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية"، ونجد نفس األحكام تقريبا 

يستخلص مما سبق ذكره أن تعيين أعضاء مجلس المراقبة كما هو عليه الحال بالنسبة ألعضاء مجلس      

المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي نص على ن كل من أ إال، اإلدارة من اختصاص الجمعية العامة العادية

 .2التعيينات المؤقتة التي يمكن أن يقوم بها مجلس المراقبة بين جلستين عامتين إذا توفرت شروط معينة

ن قلنا فإن النظام األساسي ألعضاء مجلس المراقبة هو مماثل تماما ألعضاء مجلس اإلدارة، أ وكما سبق و     

مجالس مراقبة  36ن وتجديد الوكالة وحرمان الشخص الطبيعي من االنتماء ألكثر من ومثال ذلك طريقة التعيي

في الشركات مقرها في الجزائر على أن ال يسري هذا النص على الشخص المعنوي، الشروط المتطلبة في 

متتابع المرشح لعضوية مجلس المراقبة كحيازة أسهم الضمان...كما يمكن للجمعية العامة العادية التجديد ال

       لمجلس المراقبة بأكمله كما هو عليه الحال بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة.

 دارية :عضاء الهيئة اإلسلطات الجمعية  في عزل أ -ب

 خول المشرع الجزائري للجمعية العامة سلطة عزل كل من أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس المراقبةلقد      

 وكذا مجلس المديرين.

  دارة و مجلس المراقبة :اإلعزل مجلس  -1

         4جاز عزلهم في أي وقتلذا أ ،3وكالء عن الشركةدارة و المراقبة أعضاء مجلس اإل يعتبر القانون     

 من القانون المدني 662يه المادة لى ما نصت علمستندا إ وبدون سابق إنذار 5دون تبرير السبب وال تعويض و

 . "يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك للموكل أن ينهي الوكالة في أي وقت أوتنص على : " و التي  الجزائري

  ، بحيث يكون باطال كل شرط 6الجمعية في هذا العزل تعتبر مثل مبدأ من مبادئ النظام العام وحرية     

بعضهم  فالجمعية يمكنها أن تستعمل حقها في عزل أعضاء المجلس جميعهم أو أو يقيد منها، ه الحريةيعطل هذ

دارة هو الذي وهذا أمر طبيعي باعتبار أن مجلس اإل ،7عمالهاوارد في جدول أ في أي وقت، ولو لم يكن ذلك

 .لةجدول أعمال الجمعية و يخشى بالتالي أن يحجب دوما هذه المسأيعد 

                                                           
1 )

 من القانون التجاري الجزائري. 1الفقرة  002 و 067 و 6الفقرة  002 و 011 و 017المواد أنظر 

Voir articles L 225-75 à L 225-77  du Code de commerce français. 
2 )

 .من القانون التجاري الجزائري 001أنظر المادة  
3) 

Lamy CD- ROM ,op . cit  , nº 3318 . 

. 676يضا فرحة زرواي صالح، المرجع السابق، ص أ. و  211يضا وحي فاروق لقمان، المرجع السابق ، ص أ و  
4 )

 .بالنسرة لمجلس االدارةمن القانون التجاري الجزائري  061بالنسرة لمجلس المراقرة و المادة من القانون التجاري الجزائري  002نظر المادة أ

Voir articles L 225-75 et L 225-18 du Code de commerce français 
5)

 Jérôme Bonnard , op. cit , p 106 . 
6) 

Philippe Delebecque et Frédéric-Jérôme Pansier, op. cit, nº 616 , p 19. 
7) 

Joël Monnet , Sociétés Anonymes - Conseil d'administration - Statut des administrateurs, op . cit , n° 38 . 
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مشروع  المراقبة مطلق يجوز استعماله ولو لم يوجد سبب وولقد قيل أن حق عزل أعضاء مجلس اإلدارة أ     

روعية االتفاق الذي يكون فقررت عدم مش أحكامها،كدت محكمة النقض الفرنسية هذا في بعض وقد أ لذلك،

، دارة من جانب واحدموضوعه أو يترتب عليه تقييد أو إعاقة حق الجمعية العامة في عزل أعضاء مجلس اإل

يخضع العزل لتقدير  وإنماسبقا دارة مال يشترط للعزل رفع دعوى قضائية أو إخطار أعضاء مجلس اإلبل 

 قرار. الفهي سيدة  1الجمعية العامة العادية للمساهمين

الراجح يذهب إلى  الرأين تى ال يستعمل هذا الحق في غير األغراض التي شرع من أجلها فإنه وحإال أ     

كما لو تم في  ،العزل تعسفياذا كان إ 2حقية العضو المعزول بمطالبة الشركة بالتعويض تطبيقا للقواعد العامةأ

عند ، أو دارة المعزولكيدية أو حمل في طياته إساءة غير مبررة إلى سمعة عضو مجلس اإلوظروف مهينة، أ

  3دارة من حقوقه في الدفاع كعدم احترام مبدأ المواجهة في عزلهإجراءات تمكن عضو مجلس اإل احترامعدم 

لحاق ه و أدت إلى إحاطت بعن الظروف التي أ وإنماو في هذه الحالة التعويض ال يكون عن العزل في ذاته 

 .4المعزول بالعضوالضرر 

سلطة واسعة لعزل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو المراقبة وفي أي  5و بالتالي للجمعية العادية     

حتى لو أساءت لكن  ،استعمال حقها هذا تسيءن ال بشرط أ، 6وقت دون أن تكون ملزمة بتبرير األسباب

رة تعويض عن الجمعية العامة استعمال حق العزل ال يعتبر قرارها باطال، وإنما قد يستحق عضو مجلس اإلدا

ذا كانت الجمعية العامة التي قررته قرار العزل من قبل المحاكم، إال إعادة النظر في الضرر فقط وال تقبل إ

 بصورة غير قانونية.  االجتماعكما لو دعيت إلى عقد  7يةغير قانون

فليس للجمعية السلطة لعزله أو ابداله بغيره و إنما يرجع األمر  االعتباريلممثل الشخص  بالنسبةأخيرا و      

 .من القانون التجاري الجزائري 817و هذا حسب المادة  لى الشخص االعتباري الذي عينهإ

 

  عزل مجلس المديرين:   -2

                                                           
1)

،دار النهضة العربية، القاهرة،  -دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي  – دارة شركة المساهمةإبو طالب ، تجاوز السلطة في مجلس أمين أح صال 

 .611، ص 6777
 )

. 207علي الرارودي و جالل وفاء محمدين ، المرجع السابق ، ص 
2
  

3)
Cour d’appel de Versailles , arrêt n°369 du 04octobre 2001 in http :www.juritel.com/ldj_html_503.html. et Cass.com. , 

15 mai 2007, n° 05-19 .464, ,La semaine juridique, édition générale, 27 juin 2007, n°26, LexisNexis ,Paris, 2007, 
n°2254,p 44 . 

 )
. 611، ص نفسهصالح أمين أبو طالب، المرجع 

4
  

5 )
لة العزل تعترر من المسائل العارضة التي يمكن أن مسأ باعتراردارة ن تعزل مجلس اإلأيضا أن الجمعية العامة غير العادية يمكنها ألى إو يذهب بعض الفقه 

غلرية المطلوبة في الجمعيات مر فقط على احترام شروط النصاب و األنتظار الجمعية العامة العادية و يقتصر األإن تثار في أي جمعية عامة تنعقد و دون أ

 . 77 صكمال العياري ، المرجع السابق ،،أنظر العامة العادية 
6)

Mohamed Salah  et Farha Zéraoui ,op. cit., n° 19, p187 . 
7 )

 .167 و 161إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص
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إذا كان تعيين أعضاء مجلس المديرين بما فيهم الرئيس في القانون الجزائري هو من اختصاص مجلس      

أما في القانون الفرنسي فإن  .1خيرهذا األ اقتراحمن قبل الجمعية العامة بناء على ن عزلهم يتم ، فإالمراقبة

، كما ن االعتبار اقتراح مجلس المراقبةالعامة العادية بدون األخذ بعين يتم من طرف الجمعية عزلهم يمكن أ

يمكن أن يتم العزل مباشرة من مجلس المراقبة إذا تم النص على ذلك في القانون األساسي مع النص صراحة 

.وعليه 2الالحق على أنه إذا كان العزل مقررا من دون سبب مشروع، فإنه قد يكون موجب لتعويض الضرر

 ن يطالب بالتعويض.أ باألمرن يكون العزل لسبب مشروعا و إال جاز للمعني أيجب 

 لمساهمين على الهيئة الرقابية في الشركة:ثانيا: سلطات الجمعية ا

صل من اختصاص المساهمين يباشرونها من خالل الجمعية إن الرقابة على إدارة الشركة هي بحسب األ     

المستمرة  فقد اقتضت الرقابةخيرة ال تنعقد ضروريا إال مرة واحدة في السنة األ، إال أنه ولما كانت هذه العامة

همزة وصل  دارية وجود جهة رقابية داخلية والتي تتمثل في مندوب الحسابات الذي يعتبرعلى أعمال الهيئة اإل

لجمعية العامة عطى المشرع للذلك وضمانا الستقالليته أ اإلدارية،عضاء الهيئة أ بين جمعيات المساهمين و

عزله يعود للجهة القضائية وليس للجمعية العامة سوى حق تقديم طلب  ن قرارأ إالللمساهمين سلطة تعيينه 

  العزل ضمن الشروط المتطلبة قانونا.

 عضاء الهيئة الرقابية :سلطات الجمعية في تعيين أ -أ

لحساب  مندوبي الحسابات هم فئة من الخبراء المتخصصين يقومون في الشركة برقابة دائمة و فعالة    

 ألزملذلك  ،3القانون ألحكامو مخالفات في اإلدارة أ انحرافالمساهمين فيلفتون النظر إلى ما قد يحدث من 

لمدة ثالث سنوات من بين  ،4اهمةمندوب للحسابات لكل شركة مسلجمعية العامة العادية تعيين المشرع على ا

المهنيين المسجلين على جدول المصف الوطني، واستثناءا من ذلك يكون تعيين مندوب الحسابات أثناء تأسيس 

الشركة من اختصاص الجمعية التأسيسية إذا تأسست الشركة بواسطة اللجوء العلني لالدخار، أو مباشرة في 

المؤرخ  366-91يضا القانون رقم .كما أسند أ5اللجوء العلني لالدخار دون القانون األساسي في حالة تأسيسها

المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد هو اآلخر  1991أفريل  72في 

للجمعية العامة تعيين مندوب الحسابات بعد موافقتهم من بين المحترفين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية 

 حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

                                                           
1 )

 من القانون التجاري الجزائري.  021و  022ادتين المنظر أ
2) 

Voir article L 225-61 du Code de commerce français. 
3
 
)

 .121إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  
4
 

 )
 .من القانون التجاري الجزائري  2مكرر  761أنظر المادة 

Voir articles L225-228   et L 822 -1 du Code de commerce  français.  
5)

 . من القانون التجاري الجزائري 067و المادة   066 ةأنظر الماد 

Voir articles L 225-7 et L225-16 du Code de commerce français.                                                                               
6)

 ، لمتعلق بتنظيم مهنة الخرير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدا،6776أفريل  27الم ري في  61-76من القانون رقم  16أنظر المادة 

 .المرجع السابق
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وال يمكن ألية هيئة أخرى أن تكون لها سلطة  مندوب الحسابات منحه المشرع  للجمعية العامة ذن تعيينإ     

تعينه ولو بصفة مؤقتة حتى مع مراعاة المصادقة عليها من قبل الجمعية، ونتيجة لذلك ال يجوز لمجلس اإلدارة 

 مندوب الحساباتذلك هي أن تعيين مندوب الحسابات بل وال يجوز كذلك تفويضه في هذا التعيين والحكمة من 

منوط به مراقبة أعمال المجلس فلو سمح لهذا األخير بتعيينه أو فوض بهذا األمر لخضع المراقب لتأثير أعضاء 

 . 1مجلس اإلدارة وعمل على التستر على أخطائهم حتى يستمر في وظيفته

افر الشروط التي ن تتحقق من توأ تولي مهمة تعيين مراقب الحساباته يجب على هذه الجمعية عند إال أن     

 جمال تلك الشروط فيما يلي: ويمكن إ ،كان قرار تعينها باطال إال يجوز لها مخالفتها و ذ التطلبها القانون إ

يمليها القانون لمزاولة مهنة التي ن يتوافر في المراقب كافة الشروط يجب على الجمعية العامة مراعاة أ -1

ن يتمتع بكل الحقوق المدنية و أن ال يكون قد في:"أن يكون ذا جنسية جزائرية و أ، و التي تتمثل 2المحاسبة

سيما الجنايات والجنح عمدية من شأنها أن تخل بالشرف الصدر بشأنه حكم على ارتكاب جناية أو جنحة 

الت المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بالمنع من ممارسة حق التسيير واإلدارة في المجا

ن ات والشهادات المشترطة قانونا. وأجاز، عالوة على وجوب توفره على اإلهالمحددة في المادة األولى أعال

يكون مسجل في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين حسب 

 .3أعاله" 4نصوص عليها في المادة ن يؤدي اليمين المالتي ينص عليها هذا القانون. و أخيرا أ الشروط

وظيفة المراقبة على  أداءفالمشرع وحرصا منه على ، 4يجب على الجمعية العامة مراعاة حاالت التنافي -2

لى الحاالت التي نص ، إضافة إ 6مكرر 216ونية حددتها المادة أحسن وجه نص على حاالت التنافي القان

المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب  1991أفريل  72المؤرخ في  36-91عليها المشرع في القانون رقم 

ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد و المتمثلة في " ال يمكن لألشخاص الذين تلقوا من شركة أو هيئة خالل 

تسبيقات أو ضمانات  سيما في شكل قروض ورا أو أتعاب أو امتيازات أخرى الالسنوات الثالث األخيرة أجو

   . كما نص كذلك على أنه يمنع محافظ الحسابات 5ينوا محافظي حسابات في الشركة أو الهيئة نفسها "أن يع

القيام برقابة شركات يملك فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات، وأن يمارس وظيفة مستشار جبائي من 

مأجورا في شركة أو هيئة راقبها أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها، وأن يشغل منصبا 

 6 و هذا حتى ال يتحيز في الرقابة .قبل أقل من ثالث سنوات بعد وكالته. 

                                                           
1 )

 . 161و  162المشروع التجاري الجماعي بين وحدة اإلطار القانوني وتعدد األشكال،المرجع السابق ، ص   -محمد فريد العريني، الشركات التجارية 
)
. 276علي الرارودي و جالل وفاء محمدين ، المرجع السابق ، ص  

2
  

3 )
المرجع  ،لمتعلق بتنظيم مهنة الخرير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدا،6776أفريل  27الم ري في  61-76من القانون رقم  0أنظر المادة 

 .السابق
4) 

Éric Garaud, op. cit, nº 26 . 
5) 

،  لمتعلق بتنظيم مهنة الخرير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمدا،6776أفريل  27الم ري في  61-76من القانون رقم  11أنظر المادة 

 السابق. المرجع
6) 

Éric Garaud, op. cit, nº 5. 
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، من حيث تحديده لمدة مهمة مندوب مع المشرع الجزائري اختلفعلى أنه  نفس أحكام القانون الفرنسي وهي   

 الحسابات بستة سنوات .

 الرقابية :عضاء الهيئة في عزل أ الجمعية سلطات –ب

ليس للجمعية  بأنهو نالحظ هنا  الحسابات بانتهاء عهدتهم التي تقدر بثالث سنوات، مندوبقد تنتهي وظيفة      

دي ل االنتهاء العان الجمعية العامة تملك أن تنهي مهامه قبأ إال، بل أن مهمته تنتهي بانتهاء عهدته،  لعامة دورا

 أو مانع لمندوب الحسابات أثناء تأدية مهامه، لكن عن طريق القضاء.  أذا وقع خطإ عهدتهل

وبالتالي إذا كان تعيين مندوب الحسابات في شركة المساهمة يدخل ضمن صالحيات الجمعية العامة      

العامة المشرع الجزائري منح سلطة عزله للجهة القضائية بناء على طلب عدة هيئات منها الجمعية فإن العادية، 

العادية، حيث نص على أنه "في حالة حدوث خطأ أو مانع يجوز بناء على طلب من مجلس اإلدارة أو مجلس 

رأس مال الشركة أو الجمعية العامة إنهاء مهام  1/13المديرين أو من مساهم أو أكثر يملكون على األقل 

 وقد نص  .1القضائية المختصة "مندوب الحسابات قبل االنتهاء العادي لهذه الوظائف عن طريق الجهة 

 خرى.نفس الحكم مع منحه هذا االختصاص إلى هيئات أكذلك على  2المشرع الفرنسي

نه ال يمكن للجمعية العامة أفظ الحسابات وكيل عن الشركة إال ن المشرع اعتبر محاأحتى و لو  على ذلكو 

 .3عزل محافظ الحسابات الذي اختارته

 الفرع الثاني :

 المسيرينوتقرير األعمال التي تتجاوز سلطات سلطات الجمعيات المتعلقة بترخيص 

 ذلك ألن مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين ة الشركةأن تشارك مباشرة في إدار المساهمينلجمعية ال يمكن      

ذ منح إ، نظاميةخرى أ ، لكن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات قانونية وحسب الحالة هو الذي يتولى تسييرها

سلطة تقرير وترخيص بعض األعمال التي ال يمكن ألعضاء مجلس اإلدارة أو  المساهمينلجمعية القانون 

يمكن للقوانين األساسية أن تشترط ترخيص الجمعية العامة لبعض  كما، )أوال( لوحدهم تقريرهاالمراقبة 

  ) ثانيا(.عض الهيئاتوز السلطات المخولة لباألعمال نظرا ألهميتها أو ألنها تتجا

 

 المقررة بموجب القانون:أوال: الترخيصات 

 لجمعية العامةجازة ابعد إ إالدارية ترط المشرع عدم نفاذ بعض تصرفات أعضاء الهيئة اإللقد اش     

 عمال فيما يلي : لها،وتتمثل هذه األ للمساهمين

                                                           
1 )

 من القانون التجاري الجزائري. 7مكرر  761أنظر المادة 
2) 

Voir article L 225-233 du Code de commerce français. 
3) 

Éric Garaud, op. cit , nº 5. 
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 إبرام اتفاقية بين الشركة والقائمين بإدارتها: -أ

 تأثيريكون لها  تندرج االتفاقيات التي تربط بين الشركة والقائمين بإدارتها ضمن فئات ثالث، منها ما ال     

وهي ،بدون شروط بإجرائهاألي تدبير سمح المشرع على مصلحة الشركة، فهي "اتفاقيات حرة" ال تخضع 

و النوع ، بالتالي فهي خارجة عن الرقابةتنصب على العمليات اليومية العادية التي تبرم في ظروف عادية و 

، أما الفئة و الترخيصأ كاإلذنمعين  لذا تخضع لتدبير الثاني هي اتفاقيات قد تصيب مصلحة الشركة بالضرر

      فإنهالذا  باألضراركيد المصلحة الجماعية ات فهي تلك التي تصيب فعال بشكل أيخيرة من االتفاقاأل

 .1ممنوعة 

العادية التي ال  اتيفترك االتفاق األمر،هذا ، 2على غرار المشرع الفرنسي المشرع الجزائريدرك أ ولقد     

  فهي ليست بحاجة إلى ترخيص حتى ال تتعطل  ،3و المسيريني خطر لحرية التعاقد بين الشركة تشكل أ

طرف الجمعية ات التي قد تلحق الضرر بالشركة للمراقبة و الترخيص من يخضع االتفاقوأ ،4عمال الشركةأ

الذي يهمنا هنا هي  . و6التي تلحق ضرر بالشركة وأخضعها للبطالن المطلقيات االتفاقومنع  ،5العامة

و التي عرفها المشرع الجزائري بنص  ات التي قد تتعارض فيها مصلحة المسير مع مصلحة الشركة ياالتفاق

"االتفاقيات التي تتم بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها سواء تمت  انهعلى أمن القانون التجاري  876المادة 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، وكذا التي " تعقد بين الشركة ومؤسسة إذا كان أحد أعضاء مجلس المديرين 

 . 7أو مجلس مراقبة الشركة مالكا أو شريكا أو مسيرا أو قائما باإلدارة أو مديرا عاما للمؤسسة"

لحصول على ترخيص من شخاص الذين يطبق عليهم شرط ايظهر لنا أن األ، قا من المواد السابقةانطالو     

برام أي اتفاقية مع الشركة هم أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء مجلس المديرين أو الجمعية قبل إ

إما التعاقد بصفة مباشرة،  :التالية ن يتعاملوا مع شركتهم بإحدى الصوروالذين يمكنهم أ ، لس مراقبة الشركةمج

أي باسمهم الخاص ويستفيدون شخصيا ومباشرة من االتفاقية التي أبرموها مع الشركة، وقد يتعاقدون بصفة 

غير مباشرة وفي هذه الحالة ال يظهرون طرفا في العقد ويستفيدون بصفة غير مباشرة من العمليات، كأن يتعاقد 

االتفاقيات التي تتم بين الشركة ومؤسسة أخرى للترخيص تخضع كذلك  وأخيرا ،....أحد أزواجهم أو أصولهم 

إذا كان المدير العام، أو أحد المدراء العامين المفوضين أو أحد القائمين بإدارة الشركة، مالكا، شريكا متضامنا، 

فا للمشرع وخالمسيرا، قائما باإلدارة، عضوا في مجلس المراقبة وبصفة عامة كل مدير لهذه المؤسسة.

                                                           
)
. 676، ص وجدي سلمان حاطوم ،المرجع السابق 

1
  

2) 
Voir articles L 225-38 à L 225-43 du Code de commerce français. 

3)
                                                                           .من القانون التجاري الجزائري  1في فقرتها   021المادة أنظر  

Voir article L225-39 du Code de commerce français. 
4) 

Philippe Delebecque et Frédéric-Jérôme Pansier, op. cit , nº  267 , p 28. 
5 )

من القانون التجاري الجزائري  072و  076 تيندارة و المادعضاء مجلس اإلبالنسرة ألمن القانون التجاري الجزائري  6في فقرتها   021لمادة أنظر ا

  .بالنسرة لمجلس المراقرة و المديرين
6

 
 )

من القانون التجاري الجزائري بالنسرة لمجلس  076دارة و المادة مجلس اإل ألعضاءبالنسرة  القانون التجاري الجزائريمن  1 الفقرة 021 المادة أنظر

 .المراقرة و المديرين

Voir article L 225-43 du Code de commerce français. 
7
 

 )
 من القانون التجاري الجزائري. 076و   021أنظر المادتين  
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ق على لى ما سبجال تطبيق هذه األحكام من حيث األشخاص إضافة إم 1الجزائري، يوسع المشرع الفرنسي

    من الحق في التصويت،  % 13، والمساهمين الذين يحوزون على األكثر من المديرين العامين المفوضين

  و كذلك الشركة التي تراقب شركة المساهمة.

ن كل إلمساهمين فن تخضع لترخيص المسبق من قبل الجمعية العامة لأأما عن مجال العمليات التي يجب      

، و بالتالي فمجال المراقبة هنا واسع و ينطبق النص ي و الفرنسي لم يحصرا هذا المجالمن المشرع الجزائر

 يظهر فيها تعارض المصالح . على كل االتفاقيات مهما كانت صفتها و شكلها و طبيعتها أي في كل اتفاقية

ن ركة مع مصلحة المسير صحيحة البد أات التي تتعارض فيها مصلحة الشيوعليه حتى تكون االتفاق     

 تتمثل في:عدة شروط سلطة الجمعية هنا مقيدة ب إال أن، ترخص بها الجمعية العامة العادية مسبقا

 بشأن كل اتفاقية و المراقبة أ 2مجلس اإلدارةعلى ترخيص خاص و صريح من البد من  الحصول مسبقا  -

لى تقرير من مندوب الحسابات إضافة إ ،3تعقد بين الشركة وأحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة

، ية العامة وبصفتها الهيئة السيدةحول تلك االتفاقية يقدر فيه مدى مالءمتها لمصلحة الشركة، وبعدها الجمع

ن كان في حالة عدم إتباع إجراء اإلذن يمكن أن يغطى . وإنهار مندوب الحسابات بشأتتولى الفصل في تقري

فيه الظروف التي أدت  ى تقرير من مندوب الحسابات يعرضالبطالن بتصويت الجمعية العامة العادية بناء عل

 . 4حكام بالنسبة للتشريع الفرنسي.وهي نفس األإلى ذلك

باإلدارة أو القائمين باإلدارة المعنيين أن يشتركوا في التصويت وال تؤخذ في ن تسمح للقائم أال يجوز للجمعية  -

    ، وهذا سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم وكالء عن5االعتبار أسهمهم لحساب النصاب واألغلبية

  و إال كان قرارها بالموافقة باطال . المساهمين الغائبين

دارة معين بعقد معين، وبالنسبة لعضو مجلس إ عامة خاصان يكون الترخيص من قبل الجمعية اليجب أ  -

  ن يكون الترخيص عاما و ال يجوز أ 6ن تكون كل اتفاقية محل قرار خاص" أ أي"، يستفيد من هذا العقد

     .7دارة و إال كان الترخيص باطالاما بالنسبة لجميع أعضاء مجلس اإلبجميع العقود وال ع

                                                           
1) 

Voir articles L 225-38 alinéa 1 et L 225-86 alinéa 2 du Code de commerce français. 
2) 

و قررت عدم تنفيذ اتفاقية منظمة جمعت بين عضو بطلت محكمة االستئناف الفرنسية ، و في هذا الصدد أ من القانون التجاري الجزائري  076نظر المادة أ

 دارة بهذه االتفاقيةإدارة و الشركة بسرب عدم ترخيص من مجلس مجلس اإل

Com, 15 janvier 2013 , n°11-28.244 , Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique , janvier- mars 

2013, op. cit., p 85 .et CA Lyon, ch.civ.1, sect.A, 2avr 2009 , La semaine juridique, édition générale, 18 Janvier 2010, 
n°3, LexisNexis ,Paris, 2010, n°41 ,p 12. 

3
 
)

 من القانون التجاري الجزائري. 1الفقرة  016و  021و   076 وادأنظر الم 
4
 

) 
Voir article L 225-40 alinéas  2 et 3 du Code de commerce français. 

5
 

 )
 من نفس القانون بالنسرة لمجلس المراقرة.  072الفقرة األخيرة من القانون التجاري الجزائري بالنسرة لمجلس اإلدارة و المادة  021المادة  أنظر

 )
. 222وحي فاروق لقمان،المرجع السابق، ص 

6
  

7
 
)

 .161إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص  
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ات المنظمة التي أبرمت بدون ترخيص سابق يمكن إبطالها إذا كانت تلحق يتفاقاالفإن وبصورة عامة      

و لكن ال يجوز لغير الشركة ، 1دارة صاحب المصلحةمسؤولية عضو مجلس اإلب التزامضرر بالشركة مع 

 و بموافقة الجمعية الالحقة على العقد. بالتأييدالتذرع بهذا البطالن لذلك يعتبر هذا البطالن نسبيا، يزول 

 قرار التعينات المؤقتة: إ -ب

إن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس المراقبة في شركة المساهمة يتم عند تأسيس الشركة من طرف     

يكون التعيين مباشرة في القانون و ة اللجوء العلني لالدخار، تأسيس بواسطالالجمعية العامة التأسيسية إذا تم 

األساسي في حالة التأسيس الفوري، أما أثناء حياة الشركة، فيؤول االختصاص للجمعية العامة العادية ذات 

ن جمعيات المساهمين ليست هيئات دائمة المشرع و نظرا ألالسيادة العليا التي تضم مجموع المساهمين. ولكن 

جراء تعيينات مؤقتة في حالة شغور ة حسب الحالة بين جلستي الجمعية إالمراقب وأجاز لمجلس اإلدارة أاالنعقاد 

أقل من الحد  باإلدارةصبح عدد القائمين أجبره إذا أو االستقالة، وبسبب الوفاة أكثر أو أ باإلدارةمنصب قائم 

اليوم الذي وقع من  ابتداءتفاقي دون أن يقل عن الحد األدنى القانوني إتمام العدد في أجل ثالثة أشهر األدنى اال

، وعند ى الجمعية العامة للمصادقة عليهانه اشترط وجوب أن تعرض هذه التعينات فيما بعد علإال أ، فيه الشغور

   عدم المصادقة، فإن المداوالت المتخذة والتصرفات التي قام بها المجلس سابقا تعتبر صحيحة على أية 

 .3الفرنسيحكام في التشريع و هي نفس األ .2حال"

ن تصادق عليها الجمعية حتى تكون سارية مجرد استثناء، لهذا يجب أو بالتالي تعتبر التعيينات المؤقتة      

، إال أن القرارات الزمالء باطلة اختيار، تكون تسمية المديرين عن طريق ، و في حال غياب الموافقةالمفعول

 التي يتخذها المجلس صحيحة .

 ألسهمها الخاصة في البورصة:شراء الشركة  -جـ

إذا كان القانون ينص على أنه "يحظر على الشركة االكتتاب بأسهمها الخاصة وشراءها إما مباشرة أو      

 ، فإنه خالفا ألحكام هذه المادة "يمكن للشركات 4بواسطة شخص يتصرف باسمه الخاص لحساب الشركة "

لبورصة األوراق المالية شراء أسهمها الخاصة في البورصة  التي تكون أسهمها مقبولة في التسعيرة الرسمية

ويجب لهذا الغرض على الجمعية العامة العادية أن تكون قد رخصت صراحة للشركة "لتنظيم سعر األسهم" .

  5القيام بعمليات البورصة بأسهمها الخاصة".

                                                           
1) 

France Guiramand et Alain Héraud, op. cit , nº 258 . 

2 )
 من القانون التجاري الجزائري. 001و  061أنظر المادتين 

3)
 Voir articles L 225-24 et L 225-78 du Code de commerce français. 

4
 

 )
 .من القانون التجاري الجزائري 762أنظر المادة 

Voir article L 225-206  du Code de commerce français. 
5  )

 من القانون التجاري الجزائري.              6مكرر الفقرة  761المادة  أنظر

Voir article L 225-209  du Code de commerce français..  
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أسهمها مسعرة في البورصة شراء  يستفاد من هذه األحكام أن المشرع الجزائري سمح للشركات التي تكون     

امة العادية، و بالتالي ال أسهمها الخاصة لتنظيم سعر األسهم، ولكن بترخيص مسبق من طرف الجمعية الع

 و المديرين لوحده القيام بهذه العملية .يمكن أن يقرر مجلس اإلدارة أ

ة شراء أسهمها الخاصة، ولكن شركات المسعرة في البورصخر لرخص هو اآل فقد 1ما المشرع الفرنسيأ     

للجمعية  مثل المشرع الجزائري يضا، و منح االختصاص أال الشركةعلى األكثر من رأسم % 13في حدود 

 ذيال ويجب إعالم لجنة المؤسسة بمشروع القرار ،العامة العادية لترخص هذه العملية مع بيان إجراءات ذلك

 .تتبناه الجمعية

أن ترخص صراحة لمجلس  في القانون الجزائري و الفرنسي ولهذا الغرض، فعلى جمعية المساهمين     

مقيدة بجملة  هنا ة الجمعيةن سلطير أغ اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة لشراء عدد معين من األسهم،

 : تتمثل في من الشروط 

االحتياطي القانوني بمبلغ يساوي على األقل قيمة مجموع ات من غير ييجب أن يكون بحوزة الشركة احتياط -

 .2رباح االحتياطيةمن األ االستردادفيتم هذا الشراء أو ، هاتمكن من شراءاألسهم التي تحوزها حتى ت

سيما ذكر السعر األقصى للشراء العملية عند قيامها بالترخيص والن تحدد كيفية إجراء عية أيجب على الجم -

 للبيع، العدد األقصى من األسهم الواجب حيازتها وأجل الحيازة.  والسعر األدنى

، بالصفقات التي 3ن تكون الشركة قد صرحت للجنة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاكما يجب أ -

 .4تنوي القيام بها وتعلمها كذلك بعمليات الحيازة التي قامت بها

الرخصة ألجل يفوق سنة واحدة في التشريع الجزائري و لمدة محددة ن تمنح هذه و أخيرا ال يجوز للجمعية أ -

  شهرا بالنسبة للتشريع الفرنسي. 16 بـ

 نقل مقر الشركة خارج المدينة:   -د

إن نقل مقر الشركة يعني بالضرورة تعديل بنود القانون األساسي، والقاعدة أن هذه السلطة هي من      

ية، لكن المشرع الجزائري، قد أحدث استثناء على هذه القاعدة، حيث خول اختصاص الجمعية العامة غير العاد

في حين أن  ،سلطة نقل مقر الشركة ضمن مجال محدد قانونا )داخل المدينة( أو مجلس المراقبةمجلس اإلدارة 

    6أما المشرع الفرنسي ،5نقل مقر الشركة خارج هذه المدينة، يصبح من اختصاص الجمعية العامة العادية

                                                           
1) 

Voir articles L 225-206  et L 225-207 du Code de commerce français. 
 )
. 162حمد محمد محرز، المرجع السابق، ص أ

 2
  
3
 

 )
 .1 ص ، 12، العدد 6771ماي  21، المتعلق برورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية 6771ماي   21الم ري في  66-71التشريعي رقم أنظر المرسوم 

4
 

 )
 من القانون التجاري الجزائري. 66مكرر  761أنظر المادة 

5 )
 من نفس القانون بالنسرة لمجلس المراقرة .                         016من القانون التجاري الجزائري بالنسرة لمجلس االدارة و المادة   021أنظر المادة 

6) 
Voir article L 225-36 du Code de commerce français. 
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فهو ينص على أنه يجوز نقل مقر الشركة داخل نفس المقاطعة الموجود بها أصليا أو إلى المقاطعة المجاورة 

 .لها، بموجب قرار من مجلس اإلدارة مصادق عليه من قبل الجمعية العامة العادية الالحقة

رار مجلس اإلدارة في نقل مقر مقارنة النصين القانونيين أن القانون الجزائري ال يربط قخالل يظهر من و      

الشركة بأية مصادقة أو موافقة للجمعية العامة العادية للمساهمين، خالفا للتشريع الفرنسي، الذي يشترط 

  مصادقة الجمعية العامة الالحقة.

 اسية للشركات:رات المقررة بموجب القوانين األسثانيا: الترخيصات و التقري

ة العامة للمساهمين، يمكن باإلضافة إلى الترخيصات المنصوص عليها قانونا والتي تستدعي تدخل الجمعي     

الشركات أن تنص على أن بعض األعمال والعمليات التي تعتبر خطيرة وجد مهمة ال يمكن اتخاذها  ألنظمة

ما الذي يطرح . والسؤال 1لعامةومباشرتها من طرف المسيرين لوحدهم، بل ال بد لهم من ترخيص الجمعية ا

جب ؟ وما هي القيود الواردة على ذلك والتي ت إخضاعها لترخيص الجمعية العامةهي األعمال التي يمكن 

 ؟ مراعاتها

 يمكن للقوانين األساسية للشركة أن تشترط بأن بعض العقود المهمة نظرا لطبيعتها )بيع العقارات، محالت     

وهذه الشروط تعتبر ، 2بد لها من ترخيص مسبق من طرف الجمعية العامةلغها، الالتجارية(، أو نظرا لمب

 صراحة بموجب القانون .  امن سلطة التسيير الممنوحة لهالهيئة اإلدارية ت الذي ال تحرم فيه صحيحة في الوق

بمراعاة ن منح الجمعية العامة حق إخضاع بعض العقود والعمليات الهامة لترخيص مسبق مقيد إال أ     

ذ يجب احترام إ ،والتنظيم التسلسلي بين هيئاتهاوهذا بسبب خصائص شركة المساهمة  ،ينةشروط مع

أية حال من األحوال خرى التي أسندها المشرع لها و التي ال يجوز بصالحيات الخاصة بهيئات الشركة األال

يرين وصالحيات مجلس المراقبة مجلس المد وأ، فمن الواجب احترام صالحيات مجلس اإلدارة حرمانهم منها

ممكن، وإنما غير  هيئة التسيرحل بالتالي، الحلول الكلي للجمعية العامة م و ،و مندوب الحساباتحسب الحالة 

  . بعض قرارات التسيير المحددةشترط الترخيص المسبق للجمعية العامة ليهناك حاالت يمكن أن 

إال  افيه و ال محل للطعن صحيحة تات عديعلى هذا االتفاقخيرا نقول متى رخصت الجمعية العامة أ و     

برامه بالرغم من ذلك تم إ العقد و بإجراءالجمعية العامة الترخيص  رفض ما في حالة، أبسبب الغش و التحايل

 فيكون هذا العقد باطال .

 : الثالث الفرع 

 في مرحلة انقضاء الشركة و عند تصفيتها المساهمينجمعية سلطات 

                                                           
1) 

Philippe Merle, op. cit, nº 459, p 560. 
2 )

 .611، المرجع السابق ، ص عماري فتيحة يوسف المولودة  
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حيث تملك سلطة حل الشركة و انقضائها كما  ،لجمعية المساهمين دور هام في مرحلة انقضاء الشركةن إ     

سبب  أليذا انتهت جمعية المساهمين إ و سباب المؤدية لذلك،عدم انقضائها بالرغم من توافر األتملك سلطة 

األمر الذي  بينهم وبالنسبة إلى الغير،ات الشركاء فيما لى قرار حل الشركة وجب انقضائها و تسوية عالقإ

حل الشركة تقرر دمجها مع ن تركاء، كما يمكن للجمعية بدال من أموالها بين الشيقتضي تصفيتها وتقسيم أ

      ذن الجمعية العامة للمساهمين هي التي تتحكم في مصير الشركة إ .الشركة المدمجة بذلك تنقضيغيرها و

 مر في النقاط التالية: األن سلطاتها في هذا و سوف نبي

 سلطات جمعيات المساهمين عند انقضاء الشركة : –أوال

المشروع الذي ألفت من أجله  إلتمامو قد تنقضي شركة المساهمة لعدة أسباب كحلول أجل المعين لها أ     

 ن تقرر استمرار كة المساهمة في الحاالت السابقة أجاز للجمعية غير العادية في شرلكن المشرع أ ،1...

  ذلك نظرا للدور االقتصادي الهام الذي تلعبه شركات المساهمة على الصعيدانقضائها و الشركة و عدم

و تتمثل السلطات المخولة للجمعية العامة غير العادية التي تحول بينها و بين انقضاء الشركة في  2الوطني

 الحاالت السابقة في مايلي:

و ذلك تطبيقا ،ساسي تنقضي الشركة بقوة القانون ددة لشركة المساهمة في نظامها األالمدة المح انتهتإذا  -1

الميعاد الذي عين لها .." ، من القانون المدني الجزائري التي تنص على :" الشركة تنتهي بانقضاء  432للمادة 

و ذلك بالمد في  ،3الوجودن تقرر استمرار حياة الشركة في لجمعية العامة غير العادية أجاز لإال أن المشرع أ

  جميع المساهمين على ذلك. بإجماع ن يصدر هذا القرار قبل حلول الميعاد المحدد لالنتهاء ومدتها بشرط أ

س مال هلك رأ فإذا ،يجب عدم االخالل به س مال شركات المساهمةنى لمبلغ رأدلقد حدد المشرع حدا أ -7

سائر الثابتة في وثائق صل الصافي للشركة بفعل الخإذا خفض األ، إال أنه و جزء كبير منه تنقضيلشركة كله أا

عية غير العادية التي تنظر فيما دارية ملزمة باستدعاء الجمالحسابات إلى أقل من ربع رأس مالها فهنا الهيئة اإل

يع وإلى أقل من نصف رأس مال الشركة بالنسبة للتشر، جلحلول األ ذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبلإ

فنص على حق الجمعية  استمرارهاشركات المساهمة حرص المشرع على  ألهمية، ولكن نظرا 4الفرنسي

رأس  عادةإس المال لكن عليها فقط الشركة رغم الخسارة التي لحقت برأالعامة غير العادية في تقرير استمرار 

  5س مالها بنسبة الخسارة التي لحقت بها .تخفيض رأ وأصله أ لىالمال إ

                                                           
 )
. 171و  177ناصيف، المرجع السابق،  ص  لياسإ

1
  

 )
. 617ص رحاب محمود داخلي علي، المرجع السابق،  

2
  

 )
. 27، المرجع السابق ، ص عماري  فتيحة يوسف المولودة  

3
  

4 )
 ئري. من القانون التجاري الجزا 26مكرر  761نظر المادة 

Voir article L 225- 248 du Code de commerce français. 
 )
.617، صالسابقرحاب محمود داخلي علي، المرجع  

5
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دة رباحا خالل مكأن يشترط مثال حلها إذا لم تحقق أ ،اصة لحلهاسباب خيمكن أن يضع نظام الشركة أ  -3

سباب الحل الخاصة يحق للجمعية العامة للمساهمين تعديل النظام و تقرير معينة، و لكن بالرغم من تحقق أ

 .1سباب الحل ط التي اعتبرها النظام من أحذف الشرو

اتفقوا  فإذاالشركاء،  بإجماعن الشركة تنتهي على أ باألمرمن القانون المدني  443خيرا جاءت المادة و أ -4

ذ يجوز للجمعية العامة للمساهمين إ ، و بالتاليتكفي لحلها، فيعد االتفاق صحيحاغلبية معينة في العقد على أ

ن تكون الشركة موسرة قادرة على كة شريطة أر فيها النصاب و األغلبية المطلوبة قانونا أن تنهي حياة الشرتوف

ن ذلك يعد األطراف إذا كانت في حالة توقف عن الدفع أل بإرادةذ ال يعتد بحل الشركة ، إبالتزاماتهاالوفاء 

 2تهربا للشركاء من مسؤولياتهم القانونية .

 ثانيا :سلطاتها عند تحويل الشركة : 

  تحويل الشركة هي العملية التي تغير بها الشركة شكلها القانوني و بدون تعديل يمس شخصيتها      

ن يصدر به قرار من الجمعية العامة لذلك البد أ 4الشركات ألنظمةوهذا التبدل للشكل يشكل تعديل ، 3المعنوية

ن تتوفر الجمعية في التحويل ليست مطلقة إذ يجب أ ن سلطةأ إال ،5غير العادية يتخذ بالغالبية المفروضة قانونا

، وهي خر من الشركاترسة سلطتها وتحول شركة المساهمة إلى نوع آجملة من الشروط حتى يمكنها مما

 وتتمثل في:  6يشترك فيها كل من المشرع الجزائري و الفرنسيشروط 

دت ميزانية السنتين الماليتين عأ على األقل وان ذا مضى على قيامها سنتإ إالال يمكن تحويل شركة المساهمة -1

 ثبتت موافقة المساهمين عليها . أوليتين و األ

وبي حسابات الشركة و الذي يؤكد بأن مجموع رؤوس التحويل بناء على تقرير مند البد من صدور قرار -7

 روط القانونية.شهار وفق الشلى اإلإو يخضع قرار التحويل  ،الشركة رأسمالقل األصول تساوي على األ

 .عند االقتضاء يخضع قرار التحويل لموافقة جمعية حاملي السندات -3

تتغير  شروط خاصة وضع كل من المشرع الجزائري والفرنسي لى هذه الشروط العامةإإضافة  هذا و -4

شركة  عية العامة تحويل شركة المساهمة إلىيمكن للجم حيث ال، حسب الشكل الجديد الذي سينجم عن التحويل

ذ إ ،نه زيادة التزامات المساهمينألن هذا التحويل من شأ، ركاءكل الش بإجماعو توصية بسيطة إال تضامن أ

ؤولية المحدودة بقدر قيمة السهم إلى مسؤولية تضامنية ومن جهة أخرى ألن هذا التحويل من شأنه تتحول المس

                                                           
 )
. 171لياس ناصيف، المرجع السابق، ص إ

1
  

 ) 
.67، ص  2661للنشر، االسكندرية، معمر خالد، النظام القانوني لمصفي الشركات التجارية في التشريع الجزائري و المقارن ، دار الجامعة الجديدة 

2
  

3) 
Véronique Magnier , op. cit., nº 261, p 121.   

4)
 Bruno Dondero , op . cit  ,p  222 , et Dominique Legeais, op . cit  , p 172 .  

 )
. 211سعيد يوسف الرستاني ،المرجع السابق ، ص  

5
  

6 )
 من القانون التجاري الجزائري. 67مكرر  761و   61مكرر  761 تيننظر المادأ

Voir articles L 225- 243 et  L 225-244 du Code de commerce français 
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لة لى حصة غير قاببالوفاة إ االنتقال ابل للتداول وتحول السهم وهو قذ ياإلخالل بالحقوق األساسية للمساهمين إ

 1جماع المساهمين .مثل هذا التحويل البد من إ إلجراءلذلك  ،و الورثةلالنتقال إلى الغير أ

خر من صالحية الجمعية العامة غير العادية اآل هو باألسهمو بسيطة أالتوصية الأما التحويل إلى شركة      

 لى ويتم التحويل إ ،2كافة بأموالهمويقتضي االتفاق الجماعي للشركاء الموصون الذين يصبحون مسؤولين 

  ساسي لهذا النوع من الشركات .لشروط المقررة لتعديل القانون األشركة ذات مسؤولية محدودة وفقا ل

 ثالثا : سلطة الجمعية في مرحلة دمج و اندماج الشركة: 

تحويل شركة أو أكثر ذمتها المالية  بأنهالدمج  من القانون التجاري الفرنسي L 236-1لقد عرفت المادة      

بالضم بحيث تمتص  الدمج ،3الدمج، وبالتالي هناك نوعين من التأسيسو شركة جديدة ودة ألى شركة موجإ

مال الشركة المندمجة زيادة  سجة وتؤلف شركة واحدة يمثل فيها رأخرى فتزول الشركة المندمشركة شركة أ

و قد يحدث االندماج بمزج شركتين معا وانقضائهما وتقوم على انقاضهما أ األخرى،س مال الشركة في رأ

 شركة جديدة واحدة. 

وذلك وفقا ، 4ية لكل من الشركات المعنيةوتختص بالموافقة على عقد االندماج الجمعية العامة غير العاد     

  ة الشركةن تضع مصلحندما تتخذ قرار باالندماج عليها أ.والجمعية العامة ع5لشروط تعديل نظام الشركة

نسب لمصلحة الشركة، وفي تقرير بين االندماج بطريقة الضم أو المزج األ ن تختارلذلك عليها أ ،نصب أعينها

امة غير العادية للشركة الدامجة أن تصدر قرارا بزيادة ينبغي على الجمعية الع اندماج الشركة عن طريق الضم

عادية ذا قررت الجمعية العامة غير الرأس المال وهذه الزيادة تكون بقدر أصول الشركة المندمجة، أما إ

ندماج عن طريق المزج فيجب عرض مشروع االندماج على الجمعية العامة غير العادية للشركات اإل

ويجب في تلك الحالة مراعاة جميع ، لشركتين قبل انتهاء مدتهايترتب على موافقتها انقضاء ا و ،لممتزجةا

  6 لشركة المساهمة الجديدة. التأسيسجراءات إ

ويمكنها أن تدمج شركات من أنواع ، قرار االدماج بإصداروبالتالي تختص الجمعية العامة غير العادية      

...كما لها سلطة 7و شركة ذات مسؤولية محدودةقرر دمج شركتها مع شركة التضامن أن تمختلفة، إذ يمكن أ

 :ـ ب 9، لكن الجمعية في هذا االختصاص مقيدة8تعديل شروط عملية الدمج وليس فقط المصادقة على القرار

                                                           
 )
. 120نور بندق ،المرجع السابق ، ص أ وائل مصطفى كمال طه و 

1
  

2) 
Georges Ripert et René Roblot , par Michel Germain, op. cit., nº 1972 , p  678. 

3
 
) 
Martial Chadefaux , op. cit ,p 30 .  

4) 
Voir article L 236- 7  du Code de commerce français.      

  .من القانون التجاري الجزائري 727أنظر المادة 
 )
. خرآذا كان عقد الدمج يلحظ تاريخا إخيرة التي صادقت على العملية إال تتحقق عملية الدمج بتاريخ الجمعية العامة األ 

5
  

 )
.  676و  676رحاب محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص  

6
  

7)
 Georges Ripert et René Roblot , par  Michel Germain, op. cit., nº 197 2 , p 677. 

8)
 Martial Chadefaux, op. cit ,p72. 

9) 
Voir articles L 210-5  et  L 210 - 7  du Code de commerce français. 

 .من القانون التجاري الجزائري 727 و 720 تينالماد أنظر
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  .بإجماعهمن ال تزيد في التزامات الشركاء إال أ -

من الشركات المساهمة في و االنفصال لكل واحدة ع اإلدماج أأن يصدر قرار من مجلس اإلدارة يحدد مشرو -

التجاري و التي من القانون  242يبين فيه جل البيانات التي حددتها المادة ، دماجهااإلدماج أو للشركة المراد إ

 و االنفصال... شروطه، المبلغ المحدد لقسط اإلدماج أ هدافه ومن بينها أسباب اإلندماج أو االنفصال و أ

وذلك  ،1كل واحدة من الشركات المساهمة في العملية تقرير عن الموضوعلعداد مندوب الحسابات وجوب إ -

ذ يمكنها ست ملزمة بتقرير مندوب الحسابات إوالجمعية لي، 2الموضوععن دارة بعدما يقدم إليه تقرير مجلس اإل

خل محافظي الحسابات بتدخل محافظي ما المشرع الفرنسي فقد استبدل تد.أ3عدم اتباعه بالتصويت خالفا عنه

ن من قبل رئيس المحكمة لتحقق من أن القيم المنسوبة إلى أسهم الشركات المشاركة مالئم الدمج الذين يعينو

و منافع خاصة هنا ال يعين محافظ الدمج إذا ضمت عملية الدمج حصص عينية أ و ن نسبة التبادل منصفة،وأ

حكام التي تحكم الحصص العينية في قديرهم على الجمعية و تطبق عليه أو يعرض ت ،4محافظ الحصص وإنما

 شركة المساهمة .

قبل الجمعيات الخاصة للمساهمين  ن قرار الجمعية بالدمج يكون خاضع للمصادقة منإفي حالة الدمج بالضم ف -

 إال أن قبولهم  .5الخاصةذا كانوا موجودين كحاملي شهادات االستثمار، وال يتم الدمج إال بموافقة جمعياتهم إ

 6ذا تكفلت الشركة الدامجة باكتساب سنداتهم بناء لطلب حاملي السندات .ليس ضروريا إ

  يكون توزيع  الأن شرط  7ن تقوم بعملية دمج شركتها وهي قيد التصفيةهذا ويمكن لجمعية المساهمين أ -

 صولها بين الشركاء موضوعا لبداية التنفيذ . أ

 

 

 سلطات جمعيات المساهمين عند تصفية الشركة : -رابعا  

   نهاء العمليات الجارية للشركة و تسوية كافة حقوقها يقصد بالتصفية مجموعة األعمال التي تهدف إلى إ     

الشركة في حالة عتبر القانون الجزائري ، ولقد أموالها لقسمته بين الشركاءتحديد الصافي من أ و ديونها بقصد

 ي سبب كان.ها ألتصفية بعد حل

                                                           
 )

. 611وحي فاروق لقمان، المرجع السابق، ص 
 1

  
2
  

 )
 من القانون التجاري الجزائري. 716 و 750 ادتين انظر الم

3)
 Martial Chadefaux, op. cit., ,p 72. 

4) 
Voir article L 210-10 du Code de commerce français. 

5)
 Martial Chadefaux, op. cit ,P 71. 

6) 
Georges Ripert et René Roblot , par Michel Germain, op. cit , nº 1980 , p 687.  

7) 
Voir article L 236-1  du Code de commerce français. 

من القانون التجاري الجزائري. 722نظر المادة أ  
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عملية  إلتمامبل تبقى لها بعض مظاهر الحياة القانونية ، وجودها التام انتهاءيعني  ن انقضاء الشركة الإال أ     

تبقى هيئاتها قائمة و من بينها  وأيضا ،عملية تصفيتها إلتمامبالقدر الالزم  االعتباريةتصفية فتستمر شخصيتها ال

م التشريع احكأنفس  و هي، كثر ليمثل قانونيا الشركةعليها تعين مصف أو أساهمين التي يجب جمعية الم

 .1الفرنسي

 سلطة الجمعية في مرحلة التصفية : -أ

 األخيرة لهذه ، إال أنعملية التصفية إلتمامقلنا أن جمعيات المساهمين تبقى قائمة عند انقضاء الشركة  كما     

 : بأمرينمقيدة فهي  هذه الفترة سلطات محدودة في 

وسبب ذلك هو رغبة  ،2بأغراضهاو تتصل التصفية أ بأعمالقرارات غير المتعلقة  اتخاذال يجوز للجمعية -1

جد استثناء وحيد على ذلك خاص و لكن يو ،المشرع في تسهيل تسوية عالقات الشركة مع الشركاء و الغير

   حتى ولو كانت الشركة المندمجة في مرحلة 3االندماججائز إتمام ذ من الأثناء فترة التصفية إ باالندماج

 لغاء التصفية. جمعية العامة في هذه الشركة على إالتصفية بشرط موافقة الهيئات المختصة و من ضمنها ال

و يحل محلهم  ،بعد دخول الشركة في مرحلة التصفية مهام مسيري هذه الشركة يوضع لها حدا بقوة القانون -7

ن تمس بالصالحيات الممنوحة ة أيجوز للجمعي وعليه ال ،4لشركة في هذه الفترةالمصفي الذي يصبح يمثل ا

شرة العمليات التي للمصفي، فبعدما تعينه يصبح وحده صاحب الصفة القانونية في تصريف شؤونها و مبا

   المساهمينية و جمع 5ثار القانونية التي خلفتها الشركة المنحلة في الواقع القانونيبمقتضاها يتم إنهاء اآل

  ثناء قيامه بالتصفية فقط .دورها يقتصر على اإلشراف عليه أ

 إلتمامشرافي الالزم اإل الرقابي و ن دور جمعيات المساهمين في التصفية ال يتعدى الدورومما سبق نالحظ أ    

 6.لية التصفيةعم إلتمامعمال الالزمة قائمة وتنحصر سلطاتها في نطاق األجمعية المساهمين تبقى العملية، ف

 

 

 سلطة الجمعية في تعيين و عزل المصفى : -ب 

إدخال  للمساهمينيكون  الو ن تعيين المصفي وعندها نطبقها هي،شركة أحكاما بشأنظام القد يتضمن      

ذا لم ينص ، أما إذا وافقوا جميعا عليهاتعديالت على هذه األحكام سواء أثناء قيام الشركة أو بعد انقضاءها إال إ

                                                           
1 )

  من القانون المدني الجزائري. 222، و أيضا المادة من القانون التجاري الجزائري 700نظر المادة أ

Voir article L 237  du Code de commerce français. 
 )
. 677رحاب محمود داخلي علي، المرجع السابق، ص  

2
  

 )
.لتجاري الجزائريمن القانون ا 722نظر المادة أ

3
  

4 )
 .117سامي،المرجع السابق، ص  فوزي  محمد

 )
. 11معمر خالد، المرجع السابق، ص  

5
  

 )
. 677، ص نفسهرحاب محمود داخلي علي، المرجع  

6
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و بالتالي نص المشرع على أن تعين ، 1النظام على ذلك فتجري التصفية بواسطة مصفي الذي يعينه الشركاء

   و عيين المصفيين من بين المساهمين أو يكون ت، 2الشركاء بأغلبيةكثر ذلك الجمعية العامة مصفي أو أ

 و في حالة عدم تمكن الشركاء من تعيينه رئيس المحكمة يتولى ذلك  و يتضح مما سبق:  ،غيرهم

كون من بين الشركاء كما ن المشرع عقد االختصاص للجمعية العامة العادية في تعيين المصفي، والذي قد يأ -

فته و سلطاته من و بالتالي المصفي يستمد ص ،لجمعية مطلق الحرية في هذا األمرجنبيا عنهم، فلقد يكون أ

 تاريخ صدور قرار الجمعية العامة العادية بتعيينه، الذي تحدد فيه حدود تلك السلطات ومضمونها .

لق الحرية في تعيين مصف واحد أو أكثر متى رأت أن عملية التصفية تحتاج إلى ذلك، كما للجمعية العامة مط -

 انون بينهم .و معنوي فلم يفرق القشخص طبيعي أ المصفي يمكن أن يكون

ن تلتزم بها جمعية المساهمين عند ي شروط في شخص المصفي والتي يجب ألم يفترض القانون الجزائري أ -

ن يكون ممتلكا لملكات وأ، أخالقيادبيا وكن المشرع الفرنسي يفترض أن يمثل المصفي ضمانا أول تعيينه،

 ثناء ممارسته لوظائفه.ية مصالح أتكون له أبرة كافية و كفاءة ظاهرة من دون أن قانونية ومالية و بخ

 لهيمكن للجمعية أن تعز نهأإال  رة بوقت وميعاد معين،ن المهام المخولة لشخص المصفي هي مهام محصوإ -

مهمة التصفية تمديد  ، كما يمكنها عندما تنتهي المدة المحددة النجاز3خر بدلهتعين شخصا آانتهاء مهامه وقبل 

سباب التي حالت دون تقرير يعده المصفي يتضمن كافة األالتمديد لضرورة ملحة وتحت  ن يكونالمدة بشرط أ

 4جالها. لتدابير التي ينوي القيام بها و آاقفال التصفية و كذا ا

عفاءه ساب الختامي وإبراء إدارة المصفي و إال تنتهي التصفية إال بتصديق الجمعية العامة على الحو أخيرا  -

وتنتهي التصفية خل بواجباته المذكورة. إذا أ 5التحقق من اختتام التصفية، و يجوز هنا مساءلتهمن الوكالة و 

 و تقفل جمعية المساهمين التصفية. 6الشركة منحلة  بتصديق الجمعية العامة للشركة عليها و بالتالي تعتبر

حتى و ثناء حياتها الشركة أختصاصات واسعة تنبسط على ن لجمعيات المساهمين انا مما سبق أويتبين ل     

على الجمعية ن سلطاتها هذه تحدها مجموعة من القيود يتعين ئها ودخولها مرحلة التصفية، إال أبعد انقضا

 ها للبطالن و هو موضوعنا في المبحث الثاني . تمراعاتها و إال عرضت قرار

 المبحث الثاني:

 بطالن قرارات جمعيات المساهمين:

                                                           
 )
. 12، ص  السابقفتيحة يوسف المولودة معمري ، المرجع  

1
  

2 )
 من القانون التجاري الجزائري . 712من القانون المدني الجزائري و المادة  221المادة  انظر 

Voir article L 217- 18  du Code de commerce français. 
 )
من القانون التجاري الجزائري.  710نظر المادة أ

3
  

 )
. 71معمر خالد،المرجع السابق ، ص 

4
  

 )
من القانون التجاري الجزائري.  770و   771 تيننظر المادأ

5
  

6 )
 .111فوزي محمد سامي ،المرجع السابق، ص 
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دارة السلطات في إ بأوسعلمساهمين في شركة المساهمة في القانونين الجزائري و الفرنسي ا جمعياتتتمتع      

   ،1المخالفينع المساهمين حتى الغائبين منهم ولزامية تلزم جميتكون للقرارات التي تتخذها قيمة إوالشركة، 

حسب الحالة و الذي يجب عليه تنفيذها باعتباره الجهاز التنفيذي و المديرين ارة أدكما تلزم أيضا مجلس اإل

إذا  لإلبطالذ قد تتعرض إلزامية لهذه القرارات ليست مطلقة أن القوة اإل إاللقرارات جمعيات المساهمين، 

 (.وللى ذلك )المطلب األاب التي تؤدي إسبتوفرت األ

 و حتى تبطل القرارات الصادرة عن جمعيات المساهمين البد من صدور حكم يقضي بالبطالن، وبالتالي     

ن نظام دعوى يلذا البد من تبيمام القضاء، تعين على صاحب المصلحة رفع دعوى أي حتى ينتج البطالن آثاره

 (.معيات المساهمين ) المطلب الثانيبطال قرارات جطلب إ

 ول:المطلب األ

 سباب بطالن قرارات جمعيات المساهمينأ

ع عليها وض وإنما، نسي يد الجمعية العامة حرة طليقةلم يجعل المشرع الجزائري مثل نظيره المشرع الفر     

مرة بالقواعد اآل االلتزامكافة قراراتها دون استثناء، ومن أهم تلك القيود صدار عدة قيود تلتزم بها عند إ

من القانون  233المادة وهو ما نصت عليه  ،عليها القانون التجاري و قانون العقود عامةالتي ينص الصريحة و

  ال يحصل بطالن شركة ي بقولهما: "القانون الفرنس  منL 235-1 2 دةي الجزائري والتي تقابلها الماالتجار

   على بطالن العقودو القانون الذي يسري سي إال بنص صريح في هذا القانون أساأو عقد معدل للقانون األ

كما  " ال يحصل بطالن العقود أو المداوالت غير التي نصت عليها الفقرة المتقدمة إال من مخالفة نص  3 ..."

 .4ملزم من هذا القانون أو القوانين التي تسري على العقود"

جمعيات  الجزائري و الفرنسي جعل قراراتن كل من المشرعين يتضح لنا من خالل هذا النص بأ       

ي تحكم و التالمتعلقة بالقانون التجاري أاآلمرة و الصريحة القانونية  لألحكامالتي تصدر مخالفة  المساهمين

 ،ن يحكم به القاضي متى تثبت من وجود المخالفةأي البطالن هنا وجوبي يجب أ، زاميالالعقود عموما باطلة إ

 كونها خيرةهذه األف، ير العاديةلعادية و الجمعيات العامة غبين الجمعيات العامة افي هذا الصدد  نهما ميزاأ إال

حكام صريحة في القانون مخالفة ألذا كانت إباطلة قراراتها تكون بتعديل القانون األساسي للشركة  المختصة

الجزائري و التي من القانون التجاري  233طبقا للفقرة األولى من المادة  و ذلك العقود قانون والتجاري أ

                                                           
 )
. 102، ص ناصيف ، المرجع السابقلياس إ

1
  

2)
Article L235-1 du Code de commerce français :¨La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut 

résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui 

concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un 

vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la 

société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil. 

 La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une 

disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.¨ 
3 )

 من القانون التجاري الجزائري. 6الفقرة  711أنظر المادة 
4 )

 من القانون التجاري الجزائري. 2الفقرة  711أنظر المادة 
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تها تكون ان قرارإما الجمعيات العامة العادية فأ، من القانون الفرنسيL 235-1تقابلها الفقرة األولى من المادة 

حسب الفقرة الثانية  و القوانين التي تسري على العقودأذا كانت مخالفة لنص ملزم من القانون التجاري إباطلة 

      .من القانون التجاري الفرنسي  L 235-1المادة أيضا من القانون التجاري الجزائري و  233من المادة 

تحديد فكرة القواعد الملزمة و التي يترتب على  تتمثل فيول صعوبة تظهر لنا عند تطبيق هذه المادة لكن أ     

على اعتبارها من النظام كانت هناك قواعد نص فيها المشرع صراحة  فإذا مخالفتها بطالن قرار الجمعية،

لزام فإنه هناك قواعد أخرى يصعب معرفة عنصر اإل ،اإللزامو جاءت بصياغة واضحة نفهم منها صفة العام، أ

  أحيانا تحرير النصوص تسمح  ن طريقةبعض الفقه أ رأىفقد لذا  ،1فهذه الفكرة لها معاني مختلفة ،فيها

دة المملية كأن اشترط القانون توفر شروط معينة و اعتبر كل حكم مخالف لتلك القاع فإذا، رطابعها اآلمبمعرفة 

أو في حالة ما إذا استعمل عبارة " يجب" أو اإلشارة إلى أن  تحمل في طياتها معنى أمري، ةاعدلم يكن، فهذه الق

نظرا  و ، وبالتاليو غيرها من الطرق... 2باكتمال بعض الشروط إالن تتداول صحيحا الهيئة ال يمكنها أ

وى لى القاضي الناظر في الدعلصعوبة تحديد ما إذا كانت األحكام المخترقة أمرية و إلزامية أم ال أعطى الفقه إ

  .3مرية عن غيرهاالسلطة لتحديد ذلك و تمييز األحكام التي تعتبر أ

من القانون  L 235-1بلها المادة من القانون التجاري الجزائري والتي تقا 233مادة للواستنادا  ى ذلكو عل     

ا قواعد صريحة و ملزمة نص عليها نتهاكهما التبطل إ المساهمين ياتجمعن القرارات الصادرة عن فإالفرنسي 

الذي يسري على  موجودة في قانونملزمة صريحة و نتهاكها قواعد الو أ، تجاري ) الفرع األول(القانون ال

 العقود )الفرع الثاني( .

 ولالفرع األ

 القانون التجاري:طالن الناتج عن انتهاك قواعد الب

القانون  بأحكام االلتزامقراراتها هو صدار جمعيات المساهمين عند إ اتول القيود التي ترد على سلطن أإ     

ذ أن عدم ما تعلق منها بالقواعد الشكلية أو الموضوعية، إ سواء ،المتعلقة بالقانون التجارياآلمرة و الصريحة 

وعلى ذلك يحق للمساهمين ولكل صاحب مصلحة الطعن  ،اإلبطاللى عرض قراراتها إيالتزامها بهذه األحكام 

التي استوجب و الصريحة مرة جة انتهاكها النصوص القانونية اآلنتي للمساهمين في قرارات جمعيات العامة

و موضوعية أ )أوال( يةما شكلهذه القواعد إ، وقد تكون التجاريالمشرع صدور القرارات وفق لها في القانون 

 : ) ثانيا( 

 مخالفة القواعد الشكلية: -أوال 

                                                           
1) 

Jean Honorat, Nullités, Encyclopédie juridique Dalloz, Répertoire des Sociétés, Tome 4,éditons Dalloz, Paris, 2001 ., 

n° 130, p 18 . 
2)

 Jean Honorat , op. cit , nº 133 , p 18. 
3)

 Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires , op.cit,  nº  212  et 255 , p33 .  
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     و االجرائية المتعلقة بانعقاد جمعيات المساهمينجاري مجموعة من القواعد الشكلية أيفرض القانون الت     

ال حصر لها، و مع  كأنهاعد الشكلية و كيفية اتخاذها لقراراتها، و تبدو المخالفات الناشئة عن عدم اتباع القوا

 ساسيتين تضم كل منها طائفة من المخالفات كمايلي :مكننا إجمالها في مجموعتين أذلك ي

 جراءات التي تسبق االجتماع : بطالن القرارات لبطالن اإل -أ

التمهيدية يجب ن بينا فرض المشرع الجزائري مثل نظيره الفرنسي مجموعة من القواعد كما سبق و أ     

 احترامهاوبالتالي يلزم عالم المساهمين، إجراءات الدعوة إلى االجتماع و إك ،اتباعها قبل انعقاد اجتماع الجمعية

ما يتولد عنه من قرارات، و يمكن أن ذا تم باطال وهو ما ينتج عنه بالتبعية بطالن و إال كان اجتماع الجمعية إ

   لى: نقسم أسباب البطالن هنا إ

   التي تحكم الدعوة لالجتماع: حكاملمخالفة األبطالن القرارات  -1

 ن تبطل الجمعية التي لم تستدعيمكن أ بأنهلقد عالج المشرع الفرنسي هذه الوضعية بصورة صريحة و أقر      

  ، 2لزاميإضبط جدول األعمال فالبطالن يكون نه إذا تعلق األمر بمخالفة األحكام التي تإال أ، 1بطريقة قانونية

غير مقبولة إذا  ستدعاءاالبطال الناتجة عن مخالفة قواعد إلن دعوى امع ذلك فقد نص في نفس الوقت بأو 

 .3حضر جميع المساهمين أو تم تمثيلهم في اجتماع الجمعية

البطالن كجزاء لمخالفة القواعد المتعلقة بنظام االستدعاء لكنه ميز بين بو بالتالي أقر المشرع الفرنسي      

، حيث يكون البطالن إجباريا إذا تعلق األمر بمخالفة األحكام التي االختياريالبطالن اإلجباري والبطالن 

أن يقبل  م تستدع الجمعية بطريقة قانونية إذ يمكن للقاضيإذا ل اختياريافي حين يكون ، تضبط جدول األعمال

، بيد أنه ال ينظر في دعوى البطالن الناتجة عن مخالفة قواعد 4و يرفضه حسب ما تراء لهطلب البطالن أ

 االستدعاء إذا حضر جميع المساهمين أو تم تمثيلهم .

 ،ساهم بممارسة حقوقه األصليةما المشرع الجزائري و بالرغم من أن قواعد االستدعاء هي التي تسمح للمأ     

نه لم ينص صراحة على اعتبار الجمعيات التي ي المترتب على عدم احترامها، أي أنه لم يحدد الجزاء المدنأإال 

لم تستدعى بطريقة صحيحة باطلة، وهنا نطرح التساؤل التالي: ما هو حكم القرارات التي تتخذ من طرف 

 ؟  في القانون الجزائري تماعلى االجمفروضة قانونا المتعلقة بدعوتها إجمعية لم تراع فيها األصول ال

الجزائري وإن كان لم يبين مصير قرارات الجمعية العامة الصادرة مخالفة لقواعد االستدعاء  المشرعإن      

المنصوص عليها قانونا، إال أنه وضع مبدأ عاما ضمن القانون التجاري الجزائري و ذلك في القسم المتعلق 

ع مداوالت الجمعية بسبب باألحكام المشتركة بالشركات التجارية والتي تنظم البطالن أقر بموجبه بطالن جمي

                                                           
1)

 Voir article L 225-104  du Code de commerce français. 
2
 
)
 Voir article L 225-121 alinéa1 du Code de commerce français. 

3)
 Voir article L 225-104 alinéa 2 du Code de commerce français. 

4)
 F.Lemeunier, op . cit , nº 1204 , p 283. 
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ويمكن االستناد إلى هذا المبدأ للحكم ببطالن قرارات الجمعية العامة في حالة مخالفة قواعد ، 1ءعيب الرضا

كون أن المساهم لم يستدع بصفة قانونية وهذا ما حرمه من التعبير عن إرادته سواء صراحة أو  ،االستدعاء

، 3القانوني الذي يرتب البطالن كجزاء لمخالفة كل نص ملزم ، إضافة إلى الحكم2ضمنا في إطار الجمعية

ساسية نات أوبالرجوع إلى النصوص المنظمة لقواعد االستدعاء نجد أن معظمها نصوص آمرة باعتبارها ضما

 للمساهم في الشركة ينجم عن عدم احترامها البطالن.

نقول مصلحة المساهم و الشركة في الوقت نفسه، لى حل يراعي الوصول إو من أجل  ،بناء على ما سبق     

ة في مكانية واسعاضي الناظر في الدعوى مع إعطاءه إلى القإ الحكم بالبطالن من عدمه أنه البد من منح سلطة

تماشيا مع ما نص عليه ، ألخرىه و التي تختلف من حالة التفاصيل المتوفرة لديالتقدير من خالل المعطيات و 

 . المشرع الفرنسي

ن المخالفات التي تتعلق بالدعوة إلى االجتماع و التي إذا توفرت واحدة منها قد تكفي ألن نجمل يمكن أ و     

 تعيب اجتماع الجمعية و بالتالي بطالن القرارات المتخذة فيها فيمايلي : 

الدعوة لالجتماع ممن عدم توجه بمعنى حكام الجهات التي تخطر بدعوة الجمعية العامة لالجتماع: مخالفة أ -

صاحب الحق في استدعاء الجمعية  و الفرنسي يملك حق وسلطة توجيهها، فقد حدد كل من المشرع الجزائري

         ساسا دارية المتمثلة في مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين أئة اإلن توجه من الهيبحيث يجب أ ،لالنعقاد

 يمكن، و بالنسبة للمشرع الفرنسي المصفي واحتياطا من طرف مندوب الحسابات أو الوكيل القضائي أ و

الجمعية ، ومن ثمة يبطل اجتماع ة دعوة جمعية المساهمين لالنعقادغلبية و لممثلي لجنة المؤسسمساهمي األل

ت التي منحها القانون السلطة للقيام ذا قامت بتوجيه الدعوة لالجتماع جهة غير الجهاوما ينتج عنه من قرارات إ

    بذلك .

سبقية وتدرج في االختصاص بين الجهات صاحبة الحق في دعوة الجمعية ما أن المشرعين جعل هناك أك     

خرى المشرع جعل لالنعقاد، فهناك جهات اختصاصها أساسي و أخرى اختصاصها استثنائي، و بصيغة أ العامة

عية لالنعقاد، فال تي دورها و يثبت حقها في دعوة الجممعينة ووقت محدد لكي يأت و شروط لكل جهة حاال

حت الدعوة باطلة، فكل جهة عليها صبال أتقوم بتوجيه الدعوة بدال منها و إخرى ويجوز لجهة أن تسبق جهة أ

ع لكي تمارس دورها ووقتها و تتوافر الحاالت و الشروط القانونية التي نص عليها المشر يأتين تنتظر حتى أ

 .4و إال بطلت الجمعية  حقها في توجيه الدعوة

إال أنه إذا ، شهر من قفل السنة الماليةلعامة العادية السنوية خالل ستة ألزم المشرع دعوة الجمعية اكما أ     

نما ترتب عقوبات جزائية دد فال تعد الجمعية هنا باطلة و إدارية بدعوتها في خارج الميعاد المحقامت الهيئة اإل

                                                           
1 )

 من القانون التجاري الجزائري. 711المادة  نظرأ
) 

.      672حميدة نادية، المرجع السابق، ص 
  2

  
3 )

 من القانون التجاري الجزائري. 2الفقرة  711نظر المادة أ
)
. 217رحاب محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص  

4
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هذا عدت قانونا مسؤولة جزائيا عن جريمة عدم  التزامهانفيذ حجمت هذه الهيئة عن تأ فإذاعلى المهملين فقط،  

حكام ، وهي نفس أ1و القضائي في حالة التمديدجل القانوني أية العامة العادية السنوية في األاستدعاء الجمع

يرى  3ن الفقهأ إال، آلثارهاو ما نتج عنها من قرارات صحيحة و منتجة  و تبقى الجمعية ،2التشريع الفرنسي

ذا دارية تكون باطلة إمن طرف الهيئة اإل السنة الماليةشهر من انتهاء تدعاء الجمعية بعد فوات مدة ستة أن اسبأ

 ختصاص االحتياطي  كمندوب الحسابات حقها في توجيه الدعوة .االما استخدمت الهيئة التي لها 

غيرهم و  4لى جميع المساهمينمة إلى اجتماع الجمعية العام المتعلقة بضرورة توجيه الدعوة إحكامخالفة األ -

ممثلي و ممثلي حملة السندات و شخاص الذين تطلب المشرع ضرورة دعوتهم كمندوب الحساباتمن األ

يكون انعقاد هذه  ، و بالتالي ال...5بالنسبة للتشريع الفرنسي استدعاء ممثلي لجنة المؤسسة الجمعيات الخاصة و

شخاص التي تطلب الدعوة إلى جميع المساهمين و األ ذا لم توجهصحيحة إو القرارات الصادرة عنها الهيئة أ

مين الذين لم ذا حضره جميع المساهإ إالوال يزول البطالن المذكور ، المشرع ضرورة دعوتهم دون استثناء

 جراءات ال تقصدوذلك ألن قواعد القانون اإلجرائية هي إو وجهت لهم بشكل غير قانوني، ليهم الدعوة أتوجه إ

نما تفرض لتحقيق هدف و متى تحقق هذا الهدف فال يكون هناك ثمة مجال لبحث مدى بطالن النتائج لذاتها و إ

ساهمين ت استدعاء المويقع عبء اثبا ،6ليهاإجراءات المشار هذا التصرف الذي لم تتبع فيه اإل المترتبة على

و نوع البطالن هنا اختياري تبقى السلطة في تطبيقه للقاضي  .7ليس على المساهمينلى الجمعية على الشركة وإ

 . على سواء الناظر في الدعوى في القانون الفرنسي و الجزائري

المشرع الفرنسي ذكر بعض لزم لقد أ: للمساهمين الجمعية العامة الجتماعمخالفة بيانات إخطار بالدعوة  - 

الجتماع رساله لكل ذي صفة كذكر مكان او إ تماع الذي ستقوم الشركة بنشرهالبيانات في اخطار الدعوة لالج

د البيانات التي حا ما جاء اخطار الدعوة خاليا من أذ...، من ثم إعمال الجمعية أوتاريخه و ساعته و جدول 

ن يبطل االستدعاء و بالتالي يحق لكل مساهم صحيح أو مبهم يمكن أ تطلبها القانون أو تم ذكره على نحو غير

 . تأثيرهالى القاضي لتقدير حجم المخالفة و ، و يرجع األمر بعدها إن الجمعية نتيجة ذلكطلب بطال

                                                           
1)

مر يصدره رئيس أدارة الحق في طلب تمديد التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بناء على يمنح التشريع الجزائري لمجلس اإل 

. و عندها تكون الهيئة 2في فقرتها  070لمادة انظر أشهر من قفل السنة المالية ، أسراب الذي دفعته الى ذلك و هذا قرل مرور مدة ستة المحكمة مع بيان األ

 جل القضائي  ال قامت جريمة عدم استدعاء الجمعية العامة العدية السنوية في األإبعد مدة التمديد و  ء الجمعيةملزمة باستدعا داريةاإل
2) 

Voir article L242-10 du Code de commerce français "Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 

000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de 

l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1." 
 )
. 202، ص نفسهرحاب محمود داخلي علي،المرجع  

3
  

4 )
، لالطالع هقحد حقون فيه انتهاك ألن يطلب ابطال الجمعية لهذا السرب ألأن كل مساهم لم يستدعى قانونيا يمكن أحيث حكمت محكمة النقض الفرنسية على 

 نظر :أكثر أ

Com, 10 nov. 2009 ,Pourvoi n° 05-15-809, arret n° 1035 F-D , Revue trimestrielle de droit commercial et de droit 

économique , janvier- mars 2010,éditions Dalloz, Paris, 2010,  n° 1 , p 134. 
5)

Voir article L 2323-67 alinéa 3  du Code du  travail  français. 
 )
. 111سميحة القيلوبي، المرجع السابق، ص  

6
  

7) 
Com, 10 nov. 2009 ,Pourvoi n° 05-15-809, arret n° 1035 , op.cit., p 134.    
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و من ثمة فإن  ،الجتماعل الدعوةحتوي عليها تفلم يبين البيانات التي يجب أن  ئريما المشرع الجزاأ     

ساهمين ذا كانت البيانات التي تضمنها استدعاء المالتقديرية في ذلك تعود إلى القاضي الذي يحدد ما إالسلطة 

 م غير كافية عندها يحكم ببطالن الجمعية و القرارات التي اتخذت فيها .كافية ال تستوجب البطالن أ

يجب أن يتم استدعاء  البطالن المترتب على مخالفة مواعيد و طرق نشر االخطار بدعوة الجمعية لالجتماع: -

لهم  لى اجتماعات جمعيات المساهمين في المدة و بالطريقة المحددة قانونا حتى يتسنىالمساهمين وغيرهم إ

ن تبطل الجمعية و كل القرارات ة يمكن ألم تحترم تلك المدة أو الطريق فإذاعليه االستعداد لذلك االجتماع، و

 التي اتخذت فيها.

هم الحائزين منذ شهر واحد سأصحاب األلى المشرع الجزائري فنجده لم يبين سوى كيفية دعوة وبالرجوع إ     

بينما حدد ، أو برسالة موصى عليها على نفقتهمقل على سندات اسمية لكل جمعية، برسالة عادية على األ

ذا ما كانت مسعرة في جمعية العامة مراعيا شكل الشركة إلى اجتماع الطرق االستدعاء إالمشرع الفرنسي 

خطار قبل الموعد نشر االكما فرض ضرورة ، لى االدخار العلني من عدمهبورصة من عدمه و إذا ما لجأت إال

لدعوة لالنعقاد المنصوص عليها في القانون و مواعيد او بالتالي عدم مراعاة إجراءات أ ،المقرر لالجتماع

ن البطالن هنا اختياري يرجع كسلطة تقديرية إال أ 1يستتبع بطالن االجتماع و ما يصدر عنه من قرارات،

 للقاضي في التشريع الجزائري و الفرنسي.

المشرع الفرنسي نص ن قلنا فإكما سبق و  عمال:خالفة القواعد المتعلقة بجدول األالمترتب عن مالبطالن  - 

مر في ذلك للقاضي، لكنه قرر وجوب دعيت بطريقة غير قانونية وترك األمكانية بطالن الجمعية التي استعلى إ

عمال يفرغ اجتماع عدم وجود جدول األن بطالن الجمعية في حالة انتهاك األحكام المتعلقة بجدول األعمال أل

عداد جدول إن الوجوبي على عدم رتب المشرع الفرنسي البطال لذلك ،من محتواه و يجعله ال عبرة له الجمعية

 .2عمال للجمعية العامة األ

عمال و هي الجهة التي تدعو النعقاد اجتماع د الجهة التي تعد و تحدد جدول األن المشرع حدإضافة إلى أ     

، يبطل جدول لالجتماع تي تدعوعمال غير الجهة الفإذا أقدمت جهة أخرى بتحديد جدول األ ،الجمعية العامة

 ن يتمسك ببطالن قرارات ذلك االجتماع .، و يجوز لكل مساهم أة غير مختصةنه تم تحديده من جهاألعمال أل

، إال أن المشرع أعطى 3عماليبطل قرار الجمعية الصادر في مسألة لم يتم إدراجها بجدول األ وكذلك     

جتماع  و للمحكمة ثناء االفي الوقائع الخطيرة التي تنكشف أ جاز لها المداولةللجمعية استثناء على ذلك و أ

ة للعامة رغم عدم ورودها في جدول األعمال مسألة التي فصلت فيها الجمعية اسلطة تقدير ما إذا كانت المسأ

                                                           
 )

ول من هذه المذكرة. حكام استدعاء المساهمين في القانون الجزائري و الفرنسي في الفصل األأراجع 
1
  

2) 
Voir article L 225- 626   du Code de commerce français. 

3) 
Voir article L 225- 626   du Code de commerce français. 
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تهم عاد المساهمين عن الجمعية و مفاجأبطارئة و مستعجلة لتجيز القرار أو أن عدم إدراجها كان الغرض منه إ

 نه يعتبر تدليسا.لم يشتركوا فيه فتقضي ببطالنه أل راربق

أن تغير خر بسبب عدم اكتمال النصاب ال يبيح للجمعية العامة لجمعية إلى موعد آجيل اجتماع اكما أن تأ     

وي ذلك التغيير سواء كان بالحذف أو اإلضافة أو التعديل و إال جاز و يست ،1عمالالمسائل المدرجة بجدول األ

         .2عمالسائل التي تم تغييرها في جدول األن يتمسك ببطالن القرارات التي صدرت في الممساهم ألكل 

رات المقدمة من او مشاريع قرية التي رفض فيها تسجيل في جدول أعمالها نقاط أيضا يبطل اجتماع الجمعو أ

 المساهمين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا .

ضروريا النطق بالبطالن  وجب عليه ذا تثبت القاضي من وجود المخالفةلسابقة إوفي كل الحاالت ا     

عمال الجزائري فلم ينظم الكثير من األحكام المتعلقة بجدول األ ما المشرع، أوجوبي يلزم الحكم به هنا فالبطالن

 . بسببه بطال الجمعيةالتقديرية تبقى للقاضي عند طلب إ و بالتالي السلطة

حكام يضع إال القليل من األالفرنسي لم المشرع ن المشرع الجزائري وعلى خالف وفي األخير نقول إ      

ما لم ينص عليه القانون  و بالتالي ال يمكن الحكم بالبطالن المطلق على ،تعلقة باستدعاء جمعيات المساهمينالم

و يحكم األمر إلى القاضي الذي يمكنه أن يبطل الجمعية ألقاعدة " ال بطالن إال بنص " و إنما يرجع تطبيقا 

 بصحتها حسب ما تراء له .

  عالم:اإلالمتعلقة بعن مخالفة أحكام المترتب البطالن  - 2

كة قبل اجتماعات ن يطلع على مستندات الشرمساهم في شركة المساهمة الحق في ألقد منح المشرع لكل      

ن ، و لذلك من الطبيعي القول بأسبةطوال السنة إلعانته على اتخاذ القرارات المناو أللمساهمين الجمعية العامة 

ن المساهم لم ما دام أ، لجمعية العامة المعنيةا لى بطالن مداوالتالمساهم من حقه في االعالم يؤدي إحرمان 

ساس أعلى  قرارجراء تصويت عن علم و دراية واتخاذ ول على المعلومات التي تسمح له بإيتمكن من الحص

  متين.

ن القانون التجاري الجزائري لم يتضمن نصا خاصا يقضي ببطالن مداوالت الجمعية العامة التي لم إال أ     

 233ستناد إلى أحكام المادة أنه و باال غيريحترم فيها الشرط الشكلي المتعلق بضرورة اإلطالع على الوثائق،

لزم في القانون التجاري، التي تقضي ببطالن الجمعية نتيجة انتهاك نص ممن القانون التجاري في فقرتها الثانية 

عالم بإ في حالة مخالفتها اللتزامالهيئات اإلدارية لعقوبات جزائية  3أخضعن المشرع الجزائري ونظرا أل

و تمنع ممارسة المساهم لحقه في االطالع جرائم عاقب مرتكبها األفعال التي تعيق أ اعتبرحيث ، المساهمين

                                                           
1)

 Voir article L 225- 661  du Code de commerce français. 
 )
. 212رحاب محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص  

2
  

3
 

 )
 من القانون التجاري الجزائري. 126إلى  161أنظر المواد من 
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هل يمكن أن نستند إلى العقوبات الجزائية لصبغ األحكام التي تنظم حق اإلعالم بصفة  عليه... و 1جزائيا

 ؟  لزامية يترتب على مخالفتها بطالن الجمعية و قراراتهااإل

عالم لجمعيات التي لم يحترم فيها شرط إطالن ان المشرع الجزائري لم ينص صراحة على ببما أ     

   ن تقرير البطالن من عدمه يرجع للقاضي حيث تكون له السلطة التقديرية، نقول إالمساهمين كما سبق الذكر

 2و ذلك بالمقارنة بين المصالح الخاصة المعتدى عليها و بين مصلحة الشركة، وهو ما تبناه المشرع الفرنسي

الذي نص صراحة على أنه في حالة مخالفة األحكام القانونية المرتبطة بحق اإلطالع المؤقت، قد يؤدي إلى 

 . بطالن الجمعية العامة

، الجمعية قابلة لإلبطالو االعتداء عليه يجعل من مداوالت تالي حرمان المساهم من حقه في اإلعالم أوبال      

 ، لى نتائج تضر بالشركةتطبيق البطالن على اطالقه يؤدي إ نأل ،3كمةبطال اختياري هنا بالنسبة للمحفاإل

لشركة، لذلك قرر المشرع ا استقرارريض مداوالت الجمعيات في كل مرة إلى البطالن يؤدي إلى عدم فتع

مداوالت الجمعية العامة على هذا الحق يجعل من  االعتداءو الفرنسي أن حرمان المساهم من حقه في اإلعالم أ

     حال آخر وهو إمكانية أن  5والمشرع الفرنسي 4وجد كل من المشرع الجزائريكما أ. بطال فقطبلة لإلقا

تبليغه كافة الوثائق  المديريني جالي من أجل استصدار أمر يلزم به الشركة أاالستعيتجه المعني إلى القضاء 

 طالع . و إما بتعيين وكيل يتكلف بإجراء هذا اإل ، ومات التي يحتاجها تحت طائلة اإلكراه الماليوالمعل

 جتماع :لبطالن اإلجراءات المنظمة لإل للمساهمين الجمعية العامة اراتربطالن ق -ب 

شركة المساهمة، فهي الجهاز الذي يتم فيه اتخاذ قرارات تصل في  مساهمينهمية جمعيات النظرا أل    

فيها، لهذا فقد كان  بحياة الشركة ومستقبلها وحقوق المساهمينلى درجة المساس ها في بعض األحيان إخطورت

و من بين  ،داءها لمهامها وحسن القيام باختصاصاتهامن الضروري إحاطتها بقواعد تحميها وتضمن حسن أ

ثناء سيره و حتى انتهاءه باتخاذ القرارات سير االجتماع من لحظة بدايته و أتلك القواعد، القواعد التي تنظم 

لى البطالن تي قد تؤدي إوضع المشرع بعض القواعد تنظم هذه الفترة، وسوف نبين جملة المخالفات الحيث 

 ذا توفرت فيما يلي:الجمعية إ

 البطالن المترتب عن مخالفة القواعد المنظمة لحضور اجتماعات الجمعية: -1

  ،مساهمينال اتماعات جمعير اجتشخاص الذين يحق لهم حضوو الفرنسي األ الجزائري لقد حدد المشرع     

، كما أعطى الحق عات الجمعية باألصالة أو النيابةهم حق حضور اجتماتي في الصدارة المساهمين الذين لو يأ

                                                           
1
  

 )
ارسال نموذج الوكالة مرفقة و م قتة ، جريمة عدم أجريمة عدم وضع الوثائق المتعلقة بالجمعيات تحت تصرف المساهم بصفة دائمة  و التي من بينها 

 .  من القانون التجاري الجزائري 167و   161 تينالماد نظرأعالم المساهمين ، بوثائق إل
2) 

Voir article L 225-121 alinéa 2 du Code de commerce français.:" en cas de violation des dispositions des articles 

L.225-115 et L. 225-116 ou du décret pris pour leur application, l'assemblée peut être annulée ".  
3)

 Michel de Juglart et Benjamin Ippolito, op . cit  , nº  176 , p 561 . 
4
 

 )
ركاء غير المديرين من من القانون المدني الجزائري التي تنص على :" يمنع الش 216و كذلك المادة من القانون التجاري الجزائري  011نظر المادة أ

 نفسهم على دفاتر و وثائق الشركة ..."أن يطلعوا بأدارة و لكن يجوز لهم اإل
5) 

Voir article L  238-1 du Code de commerce français. 
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على ذلك يمكن أن تبطل الجمعيات و ...ثل القانوني لجماعة حملة السنداتلى مندوب الحسابات و الممأيضا إ

 لألسباب التالية :

 قواعد حضور المساهمين:البطالن لمخالفة  -

، فهذا ساسية للمساهم و اللصيقة بالسهمهو من الحقوق األللمساهمين الجمعيات العامة ن حق المشاركة في إ     

الحق هو الذي يمكن المساهم من التدخل في حياة الشركة و ذلك بحضور الجمعيات و المشاركة في مناقشاتها 

اهم من المشاركة في ن حرمان المسوعليه فإخير التصويت على القرارات المقترحة فيها. و في األومداوالتها 

ن ، ألعليه، يشكل مخالفة جد خطيرة داء حقوق الشركةبأ التزامهالجمعيات مع استفاءه كل شروط المشاركة و 

تداء لن ذا االعنه و بهإاستغالل أمواله، ومن جهة أخرى ف مانه من حق الرقابة علىهذا الحرمان يعني حر

 رادة الجماعية للمساهمين. تعكس قرارات الجمعيات اإل

ذا كانت تتوافر فيه شروط لمساهم في المشاركة في الجمعيات إن االعتداء على حق افإ ى ذلكو عل     

السابقة المشاركة يعرض الجمعية العامة المعنية للبطالن و بالتالي بطالن القرارات الناشئة عنها، و كالحاالت 

من القانون التجاري و المتعلقة  233لى المادة إائري على ذلك صراحة لكن بالرجوع لم ينص المشرع الجز

قانون التجاري ال عن مخالفة نص ملزم في اللعقود و المداوالت و التي تعتبر البطالن كجزاء ال ينتج إببطالن ا

ركة في الجمعيات باعتباره ضمانة المساهم في المشا همية البالغة لحقلقانون المنظم للعقود، و نظرا لألو اأ

على أنه " يعاقب بالحبس من ثالثة 1حيث نص ا على مخالفة هذا الحكمن المشرع عاقب جزائيوأل ، أساسية له

كل من  -دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :  733.333دج إلى  73.333أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

النصوص المتعلقة بحق مشاركة يمكن أن نعتبر  2لمشاركة في مجلس المساهمين...".يمنع المساهم عمدا في ا

 .عتداء عليها يرتب البطالنو عليه فإن اإل ،مساهم في الجمعيات العامة نصوصا آمرة و ملزمةال

نه هناك موازنة تفرض نفسها و المتعلقة بضرورة التوفيق بين مصلحة المساهم التي تستدعي و لكن و أل     

 االعتداء خطيرا، فرض البطالن وبين مصلحة الشركة التي تتطلب عدم فرضه إال في حاالت التي يكون فيها 

 3ل.ضفورة تقرير البطالن من عدمه يكون أن ترك التقدير للقاضي من حيث ضرو بالتالي نقول إ

ي شخص غير أ 4ن ينتحل، كأن حضوره ال يعتد بهمن غير المساهمين فإ شخصذا شارك في الجمعية أما إ     

قيمة قانونية ية ما قضت به محكمة استئناف باريس إذ رفضت إعطاء أ مساهم صفة المساهم في الشركة، و هو

 1 جتماع.نصاب صحة انعقاد اإل في احتسابهلحضور ذلك الشخص و أقرت إبطال 

                                                           
1 )

                  .من القانون التجاري الجزائري 162نظر المادة  أ

Voir article L 242-9 du Code de commerce français. 
2)

 uneأي  وفي هذا الصدد يقصد بعرارة مجلس المساهمين الجمعية العامة للمساهمين، وسندنا في ذلك العرارة المستعملة في النص بالصياغة الفرنسية،

assemblée d'actionnaires والتي تترجم بجمعية المساهمين   . 
)
. 421خلفاوي عبد القادر ، المرجع السابق، ص  

3
  

دج أو بإحدى هاتين  266.666دج إلى  26.666على أنه " يعاقب بالحرس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من من القانون التجاري الجزائري  162تنص المادة  ذإ( 4

يه يعاقب القانون التجاري المجرم بعقوبة  و عل كل من يتقدم زورا للمشاركة في انتخاب مجلس المساهمين مراشرة او بواسطة شخص اخر كمالك لألسهم ". -العقوبتين فقط : 



 دور جمعيات المساهمين في شركة المساهمة                                                                             الفصل الثاني 

 

130 
 

عنه ليمثله في الجمعيات ولتلك عطى لكل مساهم الحق في تعيين من ينوب و أخيرا نشير إلى أن المشرع أ     

 .ل قرارات الجمعية نتيجة مخالفتهابطااإلنابة شروط يجب أن تتوفر و إال جاز إ

 خرى:شخاص األاألالبطالن لمخالفة قواعد حضور  -

 ،العامة على المساهمين فقط حتى وإن كانوا وحدهم األعضاء األصليين فيهاال يقتصر حضور الجمعية     

ألن مصلحتهم المساهمين جمعيات ألشخاص آخرين حق حضور اجتماعات وإنما أجاز المشرع الجزائري 

 مندوب خيرة، ومن أمثلة الحالة األإلى الجمعية االنضمام عليهموأحيانا طبيعة عملهم تفرض  تتطلب ذلك

التالي عدم استدعاءه يؤدي بدوره و ب 2الجمعية اجتماعاتوجب المشرع ضرورة استدعاءه إلى الذي أ اباتالحس

ذا حضره مندوب الحسابات معين  بالمخالفة إأيضا ، كما يبطل قرار الجمعية هذه الجمعيات لى بطالنإ

  حسابات، إذا عيب يمس تقرير مندوب ال ذا كان هناكرار الجمعية بصفة خاصة إيبطل ق و أيضا ،3للقانون

 .  4يداع تقرير خاص من مندوب الحسابات حول موضوع محددإ هذا القرار كان يشترط لصحة صدور

نه ال يترتب على عدم حضورهم يحق لها حضور اجتماعات الجمعية فإالتي و خرى أما بالنسبة للفئات األ      

كما لم يمنحهم حق التصويت  جوازياجعل حضورهم ن المشرع أل ،للمساهمين الجمعية العامة بطالن اجتماع

ومنهم ممثلي جماعة حملة  ،الجمعية في حالة عدم حضورهم انعقادومن ثم،ال يترتب بطالن في الجمعيات، 

 السندات وممثلي الجمعيات الخاصة ...

لى القاضي لتقدير الحكم بالبطالن من عدمه في حالة فقد أعطى صراحة السلطة إما المشرع الفرنسي أ     

 انتهاك القواعد المتعلقة بالحضور السابقة الذكر .

  :لعدم توافر نصاب صحة االجتماع المترتب البطالن  -2

وجوب توافر للمساهمين لصحة اجتماع الجمعية العامة  6الفرنسيالمشرع و  5يقرر المشرع الجزائري     

، و بذلك مرفي هذا األ، و لقد فرقا بين الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية نصاب قانوني معين

يمثلون على األقل ربع ذا حضره مساهمون ال يبطل إ في القانون الجزائري ن اجتماع الجمعية العامة العاديةفإ

 االجتماعفإذا لم يتوافر النصاب القانوني في  ،ولاأل االجتماعهذا في  األسهم التي لها الحق في التصويت

                                                                                                                                                                                                 
دج و للقاضي الناظر في القضية السلطة التقديرية في  266.666دج إلى  26.666جسدية تتعلق بالحرس من ثالثة اشهر الى سنتين و اخرى مادية تتراوح قيمتها بين  من 

 .الحكم بالعقوبتين معا او بإحداهما
 )
. 201محمود داخلي علي، المرجع السابق، ص  رحاب 

1
  

2 )
                    من القانون التجاري الجزائري  62مكرر  761نظر المادة أ

Voir articles L 823-17 et R 823-9 alinéa  3 du Code de commerce français. 
 )

من القانون التجاري الجزائري  0مكرر  761المادة 
 3

  
4 )

 .من القانون التجاري الجزائري 716 و 00مكرر  761 و  077 و 1الفقرة  070على سريل المثال المواد  نظرأ
5 )

 بالنسرة للجمعية العادية  . 071من القانون التجاري الجزائري بالنسرة للجمعية غير العادية و المادة  072أنظر المادة  
6) Voir articles L 225-9 0 et L  225- 98 du Code de commerce français. 
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   و بالتالي ال يبطل اجتماع الجمعية  1ثان دون تحديد أي نصاب اجتماعاألول، وجب دعوة الجمعية إلى 

 العادية الثاني مطلقا بسبب عدم توفر نصاب صحة االجتماع . 

ذا كان عدد ال يصح تداولها إال إ أنه عادية فقد نصت المادة علىغير الما بالنسبة للجمعية العامة أ     

ساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على األقل من األسهم في الدعوة األولى و على ربع األسهم الم

اجتماع الجمعية  تأجيلجاز  األخير،، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في التصويت أثناء الدعوة الثانيةذات الحق 

 ، النصاب المطلوب هو الربع دائما كثر و ذلك من يوم استدعائها لالجتماع مع بقاءالثانية إلى شهرين على األ

 ذا لم يحترم نصاب الذي تطلبه القانون.تماع الجمعية غير العادية باطال إو بذلك يكون اج

يجب  سلوب ملزمالتي تحكم النصاب بأ على القواعد ن المشرع الجزائري نصو البطالن هنا وجوبي أل  

تي تطبق في حالة ن المشرع لم ينص على العقوبات الجزائية ال، خصوصا و أو إال بطلت الجمعية حترامها

فال يعقل أن ال يكون هناك لزامية البطالن و هذا ما يجعلنا نؤكد على إ ،لنصابحكام المتعلقة بااالعتداء على األ

 .2ال مدنيا و ال جزائياي عقاب يحكم قواعد النصاب أ

حكام على األ االعتداءت الجمعيات التي يتم فيها المشرع الفرنسي فقد نص صراحة على اعتبار مداوالأما      

ن يكون إال ، فالتصحيح ال يمكن أتصحيح الوضعمنح مهلة ل إلمكانيةمجال  هنا الو، 3المتعلقة بالنصاب باطلة 

      جديد للجمعية و الذي يتوفر فيه النصاب المطلوب .باجتماع 

 البطالن المترتب عن مخالفة قواعد سير الجمعيات و اتخاذ قراراتها : -3

هي تتعلق بتكوين مكتب الجمعية و إعداد و، يجب التقييد بها وإجراءاتتسير الجمعيات العامة وفق قواعد      

هم ما يجري داخل جمعيات أ عتبرتالتي ح باب المناقشات والجلسة وقراءة التقارير و فت افتتاحورقة الحضور و 

 جراءات؟فروضة في حالة عدم احترام هذه اإل، و عليه نتساءل عن العقوبات الممساهمينال

ن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على ضرورة تكوينه ولم لمكتب الجمعية فكما سبق و قلنا فإبالنسبة  -

بطل مداوالت ت، و بالتالي ال 4يذكر تركيبته لكنه ذكره عندما تكلم عن ورقة الحضور و محضر الجمعية فقط

من القانون التجاري اشترطت صراحة لتقرير البطالن  233ن المادة أل ،يها مكتبالجمعية التي لم يكن ف

 الجزائري العقود و هنا المشرع و الذي يسري علىفي القانون التجاري أ أو صريح نص ملزمل الجمعية لفةمخا

بطال بنص ملزم و ال بغيره و استنادا إلى ذلك ال يمكن إ المكتب للجمعية  لم ينص على ضرورة تكوين

 الجمعية لهذا السبب . 

                                                           
1 )

 من القانون التجاري الجزائري. 2الفقرة  071أنظر المادة  
)
.472خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص  

2
  

3) 
Voir article L 225-626  alinéa 6  du Code de commerce français. 

 )
من القانون التجاري الجزائري. 126و  016نظر المواد أ

4
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انبها فهو الذي يراقب مدى مكتب فيه ضمانة لقانونية و انتظام الجمعية في كل جوهذا الن وجود لكن و أل     

و هو  ،نه يحافظ على نظام الجلسةكما أ ،انعقادها ومدى توفر النصاب و األغلبية الالزمين جراءاتإصحة 

سيس تحمي تأ نه من غير المنطقي عدم وضع عقوباتفإ... لذا الشرعية للوثائق التي يوقع عليهاالذي يعطي 

ن تب بنص آمر نقول إرورة تكوين المكنه و مادام المشرع الجزائري لم ينص على ضإال أ 1تكوينه،المكتب و 

 .فالبطالن هنا اختياري عدم تكوينه قد يترتب عنه بطالن الجمعية

 1982شكل المكتب في المرسوم  تنظمحكام التي الذي نص على األكم في التشريع الفرنسي و هو نفس الح     

و القانون التجاري أفي وارد مر تطلبت أن يكون البطالن نتيجة انتهاك نص آ L 235-1ن المادة و نظرا أل

ذن الجمعية في مرسوم إالجمعية جاء ذكرها مكتب  حكام التي تنظماألن ، و بالتالي و بما أن العقود فقطقانو

 .2لى سلطة القاضييرجع األمر إ ن تبطل ورم فيها شروط تشكيل المكتب يمكن أالتي لم يحت

للمساهمين أو الشركة فإن المشرع الجزائري نص ا بالنسبة لورقة الحضور و نظرا ألهميتها سواء بالنسبة مأ -

يعة هذا النص ال تدل على قوته اإللزامية ن طب، إال أمن القانون التجاري 861عدادها في المادة على ضرورة إ

و أن ن النص ملزم ، يمكن أن نقول بأ3همية ورقة الحضور و القتران النص بالجزاء جنائيو لكن و نظرا أل

 .لى القاضي الناظر في الدعوى القاعدة من عدمها تعود إكان تقرير إلزامية 

لى بطالن عدادها قد يؤدي إإوط المفروضة في بالشر االلتزامعدم  وو بالتالي عدم إعداد ورقة الحضور أ      

 صراحة ما المشرع الفرنسي فقد اعتبرأ .حفاظا على مصلحة الشركة الجمعية العامة المعنية فالسلطة للقاضي

  ألنها  ،4ن تبطليمكن أو تم انشاءها بطريقة غير قانونية الجمعية التي لم يتم إنشاء فيها ورقة الحضور أ

 كد من شرعية الجمعية المنعقدة .  الورقة التي تسمح بالتأ

ما القواعد المتعلقة بسير الجمعيات فلم ينص المشرع على أي حكم يحميها ال بعقوبات جزائية و ال حتى أ -

تقيد بهذه القواعد ما عدا عندما أشار صال على ضرورة الو هو أمر متوقع ما دام أن المشرع لم ينص أ، مدنية

من القانون التجاري و يصعب في  7الفقرة  828دارة و ذلك في المادة ى قراءة التقارير من طرف مجلس اإللإ

لزم مع عدم وجود و غير مص سواء ملزم أفال وجود لن ،البطالنو المتعلقة ب 233هذه الحالة تطبيق المادة 

دعوى التعويض التي يحق له رفعها للمطالبة بالتعويض عن  إالمام المساهم جزاءات جنائية فإنه ال يبقى أ

                                                           
)
.  411خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص  

1
  

2)
Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires, op. cit, nº  112, p 22. 

3 )
استلزمت لقيام هذه الجريمة االمتناع المادي عن تقديم ورقة الحضور كاملة الريانات وموقعة للمساهمين، كما  التي من القانون التجاري 126مادة أنظر ال

للقانون. و يعد  تطلرت سوء نية الفاعل اذ استخدم المشرع مصطلح عمدا اي ان المجرم تتجه ارادته الى ارتكاب سلوكه االجرامي بالرغم من علمه بأنه مخالف

ريمة رئيس مجلس االدارة او القائمين باإلدارة و هو ما يستنتج من خالل النص القانوني الذي تضمن حرف" او"، ويعاقب الجاني بعقوبة مرتكب لهذه الج

 دج على نقيض التشريع الفرنسي الذي الغى هذه الجريمة و اكتفى بالجزاء المدني فقط الذي يتمثل في بطالن 16 666دج الى  26 666مالية فقط تقدربـ 

 الجمعية.
4) 

Voir article L 225- 662   du Code de commerce français. 
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ألحكام التنظيمية إذا كان القانون ما مخالفة اخصيا و ذلك ضد مسيري الشركة على أساس إالضرر الذي لحقه ش

 1لحقت ضررا بالمساهم .و إما األخطاء التي ارتكبها هؤالء و التي أ ،األساسي ينظم سير الجمعيات

و حدد نسبة  سهم الممثلة في االجتماعاأل غلبيةبأكما فرض القانون ضرورة صدور قرارات الجمعية العامة  -

 غلبية التييعد قرار الجمعية باطال إذا صدر خالفا لقاعدة األ ، و بذلكغلبية حسب نوع كل جمعيةهذه األ

و هذا ما يستشف من عبارة "ال يصح " في المادة لزامي التشريع الجزائري فالبطالن هنا إ يتطلبها القانون في

في  826بالنسبة للجمعية العامة غير العادية و المادة  الجزائري في فقرتها الثانية من القانون التجاري 824

 .يضا بالنسبة للجمعية العامة العادية فقرتها الثانية أ

القواعد القانونية المتعلقة  ن القرارات التي تتخذ بانتهاكفقد نص صراحة على أ 2ما المشرع الفرنسيأ     

 ن يحكم به القاضي متى تثبت من وجود المخالفة وجوبا .، و البطالن هنا إلزامي يجب ألبية تعد باطلةغباأل

  :صوات قواعد المتعلقة بتوزيع األال انتهاكالبطالن الناتج عن  -4

سهم لكل مساهم عدد من األصوات بقدر عدد األن المشرع الفرنسي و الجزائري على أ نص كل من لقد     

 ، را كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكنو اعتب 3قلعلى األكل سهم يعطي الحق في صوت واحد ف ،التي يملكها

لى و عدم مراعاتها يمكن أن يؤدي إ آمرلقة بتوزيع األصوات ذات طابع عتبر القواعد المتعن نمكن أو بالتالي ي

 .4بطالن الجمعية 

حكام األ بانتهاكالمداوالت التي تتخذ   L 235-2-1لى ذلك و في التشريع الفرنسي تجعل المادة و إضافة إ    

في ، و بالتالي في القانون الفرنسي السلطة التقديرية قابلة لالبطالالتصويت المرتبطة باألسهم  بحقوقالمتعلقة 

بطال فقط .و نقول بنفس رجع إلى القاضي و ذلك ألن القانون نص على إمكانية إتالحكم بالبطالن من عدمه 

 لى القاضي .رجع إت أو غير آمرة ةمرآير بأن قاعدة ما بالنسبة للتشريع الجزائري مادام أن سلطة تقدالحكم 

 الجمعية:القواعد المنظمة لمحضر مناقشات  بطالن القرارات لمخالفة - 5

ثناء وثيقة الدالة على صحة و سالمة اإلجراءات الواجب إتباعها أهمية قصوى فهو بمثابة اللهذا المحضر أ      

بطالن قرارات الجمعية من عدمه و بالتالي لتقرير المحكمة إليه هو المرجع الذي تحتكم و ،انعقاد الجمعية

، بحيث قد تبطل قراراتاللى جوزا بطالن اطال مما يؤدي إة هذا المحضر للقانون الواجب اإلتباع يجعله بمخالف

يثبت النصاب الحضور و التصويت أو إذا  ذا لممن خالصة وافية لجميع المناقشات أو إالجمعية بسبب عدم تض

                                                           
)
.471خلفاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص  

1
  

2) 
Voir article L 225- 626 alinéa 1  du Code de commerce français. 

3) 
Michel de Juglart et Benjamin Ippolito, op. cit., n° 112, p 555.  

4)
 Mémento Pratique Francis Lefebvre, op. cit, nº 47727 , p 095 .  
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      2و هذا في القانون الفرنسي 1سماء الحضور من المساهمين و الصفة التي حضروا بها  ...لم يشمل على أ

 . و الجزائري

 بطالن القرارات لمخالفة القواعد المنظمة للنشر: - 6

سيسية و العقود المعدلة للشركات التجارية لدى تودع العقود التأ بأنألزم القانون شركة المساهمة حيث      

    ،3وضاع الخاصة بشكل شركة المساهمة و إال كانت باطلةطني للسجل التجاري و تنشر حسب األالمركز الو

ك ساسي حسب ما هو معلوم تبطل تلات المساهمين المعدلة للقانون األذا لم يتم نشر قرارات جمعيإ و بالتالي

 لزامي .بطالن هنا إفال القرارات وجوبا ، 

 مخالفة القواعد الموضوعية المقررة قانونا : -ثانيا 

سباب الطعن الناشئة عن مخالفة القواعد الشكلية المقررة قانونا، تبطل قرارات الجمعية العامة ن أفضال ع     

ي لمخالفة موضوع قانون التجاري، أالللمساهمين في حالة مخالفتها للقواعد الموضوعية التي ينص عليها 

 لي :فيماي المخالفاتن نحدد بعض تلك ، و يمكن أنص في القانون التجاريالقرار ذاته ل

  بطالن النتهاك اختصاصات الجمعية :ال -أ

مر الذي ال يجوز معه األ ،اختصاصات مغايرة لألخرىالمساهمين جمعيات من  ناط المشرع لكل نوعقد أل     

خرى و إال در في اجتماع لها قرار متعلق بمسألة تدخل في اختصاص الجمعية األن تصالجمعيات أ إلحدى

ولى في فقرتها األ 824، و هذا ما يستشف من أحكام المادة لعيب عدم االختصاص 4كانت تلك القرارات باطلة

وحدها بصالحيات تعديل :" تختص الجمعية العامة غير العادية  التي تنص علىمن القانون التجاري الجزائري 

قامت  ذاو بناءا على ذلك إ ،، و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن "حكامهالقانون األساسي في كل أ

فهذا االختصاص من اختصاصات التي منحها يعد قرارها باطال عادية بتعديل نظام الشركة العامة الجمعية ال

و ، و ال عبرة للدافع أالمساس به العاديةالعامة يجوز للجمعية  المشرع للجمعية العامة غير العادية، و بالتالي ال

  5نما يكفي وقوع المخالفة حتى تعد متجاوزة للقانون.و إالجمعية العامة قرارها بسببه  للهدف الذي اتخذت

ذلك يكون و غير عادية و مع ار من  الجمعية العامة المختصة بإصداره سواء كانت عادية أو قد يصدر قر     

و إال كانت  تصدر حتىالقرارات  لتلكن المشرع تطلب توافر بعض الشروط الخاصة ، و ذلك ألقرارها باطال

س مال الشركة عية العامة غير العادية بزيادة رأمثال ذلك اشتراط المشرع حتى يكون قرار الجمو ، باطلة

و بالتالي  ،س المالإصدار قرار بزيادة رأس مالها قبل حيح ضرورة استفاء الشركة لكامل رأبحصص نقدية ص

راعاة هذا الشرط يعد س مال الشركة دون معلى إصدار قرار بزيادة رأالمختصة إذا أقدمت الجمعية العامة 

                                                           
 )
. 270رحاب محمود داخلي علي، المرجع السابق، ص  

1
  

2) 
Voir article L 225- 662   du Code de commerce français. 

3 )
 من القانون التجاري الجزائري. 121أنظر المادة  
 )
. 271، ص نفسهرحاب محمود داخلي علي، المرجع  

4
  

 )
. 271فوزي عطوي، المرجع السابق ، ص  

5
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لغاء رر الجمعية العامة العادية مثال إن تقأو أ .يجوز لكل صاحب مصلحة طلب إبطاله طال، وقرارها با

     مفروض بالقانون  فتكوين االحتياطي القانوني واجب يقع على  الشركة و هو ،االحتياطي القانوني للشركة

 .عد قرارها باطال  بإلغائهت قرار صدرفإن أو بالتالي ال سلطة للجمعية عليه 

على مهما كان نوعها  المساهمينجمعية ب عدم االختصاص في حالة اعتداء ن يتحقق عيو أيضا يمكن أ     

فكما سبق القول تتكون  ،خرى التي تتكون منها شركة المساهمةت التي منحها القانون للهيئات األاالختصاصا

و إال  عليها االعتداءختصاصات معينة ال يجوز لغيرها كل هيئة با شركة المساهمة من عدة هيئات، تتمتع

لفرنسي لمجلس لمشرع اأسند المشرع الجزائري على غرار ا فقد، قراراتها باطلة لعدم االختصاص اعتبرت

صالحيات خاصة ال يجوز بأية لمراقبة حسب الحالة ولمندوب الحسابات و مجلس المديرين ومجلس ااإلدارة أ

لتالي ال وبا ،تقوم عليه شركة المساهمةالذي  1مبدأ التخصصو ذلك تطبيقا ل األحوال حرمانهم منهاحال من 

 ، و إال اعتبرتالتي نص عليها القانون صراحة 2خرىعلى سلطات الهيئات األ االفتئاتيجوز للجمعية العامة 

 .قرارها  ابطالمتجاوزة لحد السلطة يتوجب 

 :ساسية للمساهمينالحقوق األانتهاك الناتج عن بطالن ال -ب

الحق المالي ، فساسين هما المال و السلطةعلى أفي شركة المساهمة ساسية للمساهمين ترتكز الحقوق األ    

 أن تمس ، و من ثمة ال يمكن للجمعية 3السلطة تتولد بموجب ملكيتهم للسهمرباح ويترجم في حقهم في األ

، و حقه الجمعيات العامةكحق الحضور و التصويت في  بصفته شريكاساسية التي يستمدها بحقوق المساهم األ

 مثال ال يستطعون  كأفرادفالمساهمين  ،...رباحالحق في الحصول على األو ، دارةعضاء مجلس اإلفي عزل أ

لكنهم يستطعون و، عدل بالرغم عنهمين يمكن أ الذي نظام الشركة حتراماو يصرون على  القانون تجاوز

     .حد المساس بهاو التي ال يجوز ألي أ باحترام الحقوق الخاصة المتعلقة بمضمون صفتهم كشركاءالتمسك 

ألساسية المعترف بها للمساهم كان و بناء على ذلك إذا أصدرت إحدى جمعيات المساهمين قرار يمس بالحقوق ا

 .  باطل

 زيادة التزامات المساهمين: -جـ 

التي يجوز الطعن فيها بالبطالن القرارات التي تصدرها الجمعية عية الموضوالمخالفات بين يعتبر من      

، فقد منع المشرع الجزائري مثل نظيره الفرنسي على ياتها زيادة اللتزامات المساهمينتحمل في ط و العامة

تطالب  للسهم وكأن ترفع القيمة االسمية  4الجمعية العامة أن تزيد من التزامات المساهمين إال بإجماعهم

، أو أن تصدر قرار بتحويل شركة المساهمة إلى شركة تضامن دون الموافقة الجماعية من المساهم بالفرق

                                                           
 )
كل هيئة لها سلطات خاصة محددة بموجب القانونن أ المردأيعني هذا  

 
.

1
  

2) 
Philippe Merle, op. cit., n° 217, p 592 et 593 . 

3)
 Georges Ripert et René Roblot par Michel Germain op. cit., nº 1924, p 624 .  

 )
من القانون التجاري الجزائري . 072نظر المادة أ

4
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ففي هذا القرار األخير يصبح المساهم مسؤوال مسؤولية شخصية عن ديون الشركة و بالتالي فهو  ،المساهمين

 قرار باطال إذا لم يوافق عليه كل المساهمون  ...

 حملة السندات: حقوق و أسهم ذات نوع معين النتهاك حقوق حملة األ بطالن – د

ذ ال يعتبر ، إ1لى االعتداء على الحقوق التي اكتسبها الغير قبل الشركةال يجوز أن يؤدي قرار الجمعية إ     

بعد موافقة  إالسهم ساريا قص من حقوق حملة فئة معينة من األالقرار المتخذ من الجمعية العامة و المنت

نه استبعاد هذا و هذا الحكم إلزامي بمعنى ال يجوز إدراج أي شرط في نظام الشركة من شأ، جمعيتهم الخاصة

 . يسري في مواجهتهمن تستشيرهم الجمعية العامة قبل اتخاذ قراراها المتعلق بهم و إال ال إذن البد أ ،الحكم

شركة سندات عليها احترام كافة األحكام التي اتفقت صدرت الأ فإذا، مر بالنسبة لحملة السنداتذلك األو ك     

  .م الطعن في قرارها بالبطالن صدار قراراتها و إال جاز لهعليها مع أصحاب حملة هذه السندات عند إ

ليس أمرا جديدا أتى  حكام القانونية الملزمةة األمخالفالبطالن الناتج عن أن جب اإلشارة إلى تو في الختام      

 .ى ذلكت و العقود نصت علحكام االلتزامابه القانون التجاري بل أن أ

 الفرع الثاني

 مرة المتعلقة بالعقود:الن الناتج عن انتهاك القواعد اآلالبط

ال يحصل بطالن شركة أو عقد معدل : "أنهمن القانون التجاري الجزائري على  233لقد نصت المادة       

" ال كما  صريح في هذا القانون أو القانون الذي يسري على بطالن العقود..."للقانون األساسي إال بنص 

يحصل بطالن العقود أو المداوالت غير التي نصت عليها الفقرة المتقدمة إال من مخالفة نص ملزم من هذا 

العقود بصفة بالتالي، عدم احترام  القواعد التي تسري على  ، و2القانون أو القوانين التي تسري على العقود"

و هو نفس الحكم الذي جاءت به  .لزامياجمعيات إاللى بطالن قرارات امة وعقد الشركة بصفة خاصة يؤدي إع

 من القانون التجاري الفرنسي. L 232-1المادة 

قد  ذ إ ،3قرارات الجمعيات إلبطالباب واسع  امن خالل هذا النص فتح انن المشرعوما نالحظه هنا أ     

 مايلي: و ذلك ك )ثانيا( بعقد الشركة خصوصا تتعلق ألسبابو أ )أوال( بالعقود عامة تتعلق ألسبابتبطل 

 مرة المتعلقة بالعقود عامة :الن الناتج عن مخالفة القواعد اآلالبط -أوال 

 يعد قرار الجمعية في حقيقته عقدا و بالتالي ،اتفاقينشأ ضمان  ات المساهمينقرار الصادر من جمعيالإن       

  طرافهمن ضرورة توافر التراضي بين أ ينشأ بتوافر األركان الموضوعية العامة المشترطة في نظرية العقد،

                                                           
1 )

 . 77هلل الناجم الماضي، المرجع السابق ، ص  محمد عطا
2 )

 من القانون التجاري الجزائري. 2الفقرة  711أنظر المادة 
3) 

Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires , op.cit,  nº  210 ,  p34 . 
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حكام التي تنظم ن الجزاء القانوني لمخالفة األإف 1و تطبيقا للنظرية العامة للعقودو األهلية،  سببالمحل و الو 

، و عليه لإلبطالو ما يعرف بالقابلية أون بطالن مطلق و إما بطالن نسبي ن يكالذي يمكن أ العقد هو البطالن

 التي فيها عيب من العيوب التالية:  مساهمينال اتن البطالن هو الجزاء الذي يمس مداوالت جمعيإف

 هلية :و لنقص األأن الناتج عن عيب الرضا البطال -أ

الشركاء المتعاقدين يعبر  التزامن يكون مبدأ أ المساهمين جمعياتي في مجال قرارات ينطبق على التراض     

       العيوب المعروفة وهي الغلط  ن يكون التراضي حقيقيا وخالي منخيرة تتطلب أدة حرة، وهذه األراإ عن

  شرط لصحة العقودالذي يعتبر  األهلية رطبالنسبة لش الشيءو نفس ، 2و االستغاللكراه و التدليس و اإل

فيه يجب أن يكون التراضي  و يرتب آثاره هائيان مساهمينقرار جمعية الو بالتالي لكي يستقر  ،كقاعدة عامة

أن مثال يجوز لمن وقع في غلط ا لذ، رادة، و ذلك بأن يكون صادرا من ذي أهلية و بريئا من عيوب اإلصحيحا

 أي القرار . 3يطلب إبطال العقد

و إن بالنسبة للمشاركين  هو لعيب فيغياب الرضا ألو هلية أقرارات الجمعيات لعدم األبطال يمكن إ و عليه       

، والبطالن هنا من النوع النسبي فال يجوز التمسك به إال 4كما يرى بعض الفقه سباب البطالن هذه نادرةكانت أ

 باإلجازةبطال القرار إيزول حق و ،ي به من تلقاء نفسهان تقضتقرر لمصلحته وال يجوز للمحكمة أ لمن

 .من طرف صاحب المصلحةو الضمنية الصريحة أ

اء األصوات أو ن يتحقق بطرق شتى و منها شرلغش الذي يمكن أبطال قرار الجمعية نتيجة لكما يمكن إ     

 و قيامبعض المساهمين الموالين لهم أسهما مجانية لكي يصوتوا إلى جانبهم أ بإعطاءدارة قيام أعضاء مجلس اإل

و أ ،5مشروع قرار يعرضه عليها تأييدالجمعية العامة معلومات كاذبة لكي يحملها على  بإعطاءمجلس االدارة 

فهذه  م بقصد التحايلعمال مبهبناء على دعوات أو جدول األ وذي يصدر عن بيانات ووقائع مزيفة أكالقرار ال

  6 .بطالنهاالقرارات يحكم ب

    حكام المتعلقة بالمحل و السبب :البطالن الناتج عن انتهاك األ -ب 

العامة يجب أن يكون  وتطبيقا للقواعد، خرآي عقد شأنه في ذلك شأن أعية محل ن يكون لقرار الجميجب أ     

و بخاصة أن يكون  ،يكون قابال للتعامل فيهن و أ ،نا أو قابال للتعينن يكون معيو أ ،المحل موجودا أو ممكنا

  .داب العامةمشروعا أي غير مخالف لنص في القانون أو مخالف للنظام العام أو اآل

                                                           
1 )  

 من القانون المدني الجزائري.  661إلى  77المواد من أنظر 
 )
. 76، المرجع السابق ،ص  عماريفتيحة يوسف المولودة  

2
  

3 ) 
 من القانون المدني الجزائري:" يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله". 16أنظر المادة 

Voir article 1110  du Code civil français . 

 
4) 

Georges Ripert et René Roblot , par  Michel Germain, op. cit., nº 1585, p 396. 
) 
. 272فوزي عطوي ، المرجع السابق،ص  

5
  

 ) 
. 701مين السيد رمضان ، المرجع السابق ، ص أماد محمد ع

6
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دافع إلى التعاقد، وال يشترط في هذا الدافع ي باعث جوهري وكذلك يجب أن يكون لقرار الجمعية سبب أ     

يضا بالتالي يجب أن يكون السبب أو 1إال شرط واحد وهو أن يكون مشروعا، غير مخالف للنظام العام واآلداب

 مشروعا.

ال غير مشروعة عمااألعمال التي يتضمنها القرار أ تذا كانا لذلك يكون قرار الجمعية باطال إو طبق     

إذا كان الباعث  لها ...و كذلكو بيع سلع غير مرخص في تداوفي المخدرات أ االتجاركتهريب الممنوعات أو 

 ..ن يكون الغرض منه المضاربة غير المشروعة.من إصدار القرار غير مشروع مثال ذلك أ

و يجب أن  و في كل الحاالت المتقدمة يكون القرار باطال بطالن مطلق يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به      

 . من تلقاء نفسهالقاضي  م به ن يحكه ألزاميا متى تثبت من وجود المخالفة كما يمكنيحكم به القاضي إ

 البطالن الناتج عن تعسف في استعمال الحق :  -جـ 

نواع الشركات والتي من بينها العدد خصائص وميزات تختلف بها عن بقية أن لشركات المساهمة أل     

اشترطت القوانين التخاذ القرارات داخل جمعياتها موافقة المساهمين الذين يمثلون  ،الضخم من المساهمين فيها

مين التي تنعقد وهذه القاعدة تطبق بصفة دائمة و مضطردة وفي كل الجمعيات العامة للمساه األغلبيةنسبة 

  .2لشركة"صوات هي التي تحكم في جمعيات المساهمين "و تسير شؤون ااأل فاألغلبية، خالل حياة الشركة

غلبية ولكن إذا تعسفت األ ،3تمنح لتحقيق مصلحة الشركة لألغلبيةالقرار الممنوحة  اتخاذوفي األصل سلطة     

ساسه في النظرية العامة لاللتزامات التي اتخذتها، ويجد هذا البطالن أفي استعمال سلطتها هذه بطلت قراراتها 

  .للبطالنالتي تجعل من التعسف في استعمال الحق سبب 

التي لم تلتزم  لألغلبيةسباب بطالن المداوالت الجمعيات، فهو كعقاب وبالتالي يعد تعسف األغلبية سبب من أ    

ن المشرع الجزائري والفرنسي لم ينصا وبالرغم من أ، جلها منحت سلطة التقريرالتي من أ و األسسبالقواعد 

نه ال يوجد ما أ إال ،بطالن قرارات الجمعيات العامة سبابالتعسف في استعمال الحق كسبب من أصراحة على 

ن نظرية التعسف في استعمال الحق الواردة في القانون المدني نظرية و ذلك أل ،ق هذه النظريةيمنع من تطبي

فالقانون المدني هو الشريعة العامة  نص قانوني خاص بشأنهاعامة يمكن تطبيقها في كل الحاالت التي ال يوجد 

  4ن نطبقها.انون التجاري، ومن ثم ال عيب في أالقوانين ومن ضمنها القلكافة 

قرارات  إلبطالغلبية سبب سند أكثر قوة لجعل تعسف األ إليجاد 5وكمحاولة من بعض المؤلفين الفرنسيين     

حقيق من القانون المدني الفرنسي و التي تنص على :" تؤسس الشركة بهدف ت 1633لى المادة إ الجمعية لجأوو

                                                           
1 )

 . من القانون المدني الجزائري   71المادة أنظر 
 )
. 616الناجم الماضي، المرجع السابق، ص هلل  محمد عطا 

2
  

3) 
Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires , op.cit,  nº211  , p 34.  

 )
. 216رحاب محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص  

4
  

5)
 Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires , op.cit,  nº  211,  p 34 .  
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على المصلحة المشتركة غلبية وبالصورة السابق ذكرها هو تعدي وتعسف األ ،حة المشتركة للشركاء "المصل

 لى بطالن قراراتها.للشركاء األمر الذي يؤدي إ

راءات لكونها صدرت مستوفية كافة اإلج مساهمينالي ال يحجب البطالن عن قرارات جمعية الو بالت     

بطال ذ يجوز للقاضي إإ، ساسي للشركةليها القانون التجاري والنظام األالتي نص عو الموضوعية  الشكلية 

غلبية المساهمين في الشكلية و لكنه ينطوي على تعسف أ القرار الصادر صحيحا من الناحية الموضوعية و

ل يجب شاء بفالحقوق ال تعد امتيازات يباشرها صاحبها كيفما ي ،صدارهمعية العامة في استعمال حقهم في إالج

 . 1لى التعسفإن يستعملها بشكل ال يؤدي أ

      ا القانون حكام الشكلية و الموضوعية التي يقررهمتفقة مع األ مساهمينارات جمعية الوعليه قد تكون قر     

لقرارات تتعارض مع مصلحة الشركة أو لى الباعث على اتخاذها سواء كانت هذه او لكنها معيبة بالنظر إ

بسلطة اتخاذ قرارات ملزمة لباقي  لألغلبية االعترافكان البد من  إذا ، و بالتاليالمساهمينلية قمصالح أ

إذ أن  ،أن هذا ال يعني إهدار حقوق األقلية إالالممتنعيين والغائبين  وساهمين سواء كانوا من المعارضين أالم

فالقرار التعسفي إذا  القرارات، ببطالن تلكساسها يمكن المطالبة ة حقوقا معترفا بها قانونا وعلى أخيرلهذه األ

 . 2هو القرار الصحيح شكال المعيب من حيث الباعث على اتخاذه

وبكل شروطه الحكم ببطالن المداولة و القرارات  لألغلبيةوالعقوبة المقررة عند التحقق من وجود تعسف      

ه القاضي بسلطة ذ يتمتع فيليس وجوبي إالة هو بطالن جوزاي و ن البطالن في هذه الحأ إالالناتج عنها، 

من الفقه الفرنسي مصطلح البطالن المفترض  رأيطلق عليه تقديرية في جواز إبطال الجمعية من عدمه، وقد أ

، بل قع الضرر فور صدور قرار األغلبيةو ال يشترط أن ي .3قلية المساهمين ضحية التعسفيلتمس من أو الذي 

 . 4يقع إال فيما بعد مادامت هناك عالقة سببية بين القرار و الضررن يكون ممكنا و لو لم يكفي أ

القرارات التي  إبطالها:مثلة القرارات التي تعد مشوبة بالتعسف في استعمال الحق و التي يمكن و من أ     

من  ضرار بفئة معينةالقرارات التي تصدرها إ و، أن المساهمين تصدر من الجمعية العامة لصالح فئة معينة م

         رباح التي تحققت بالفعل حرمان المساهمين من نصيبهم في األرباح بتقرير عدم توزيع األكالمساهمين 

ية في غلبتقضي بذلك ولكن لتحقيق مصالح األ لى االحتياطي بالرغم من عدم وجود مصلحة للشركةإ و إضافتها

الجزائري حاالت اساءة استعمال األغلبية لسلطتها ولم يحدد المشرع  .5قليةالشركة على حساب مساهمي األ

 ليه االجتهاد الفرنسي في هذا الصدد .لذلك من المفيد اإلقتباس مما توصل إ

                                                           
 )
. 216، ص السابقمحمود داخلي علي،المرجع  رحاب 

1
  

 )
. 227فاروق ابراهيم جاسم، المرجع السابق، ، ص  

2
  

3)
 Michel de Juglart et Benjamin Ippolito, op . cit , nº 586,  p 558 .  

 )
. 217دريد محمود علي، المرجع السابق ، ص  

4
  

 )
. 621، المرجع السابق، ص  -دراسة مقارنة–عرد الرحيم عرد العزيز جويحان ، قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة  

5
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ن تستخلص مدى تعسف القرارات الصادرة عن األغلبية هو المحكمة التي تستطيع أالمرجع في تحديد  إذن     

الحالة التي تلتزم فيها ما في لبية اإلضرار بحقوق األقلية أية متى كان المقصود من قرارات األغغلباألتعسف 

لى تحقيق مصلحة الشركة ففي هذه الحالة ال يعطي و نظام الشركة و تهدف قراراتها إ القانون بأحكامغلبية األ

 1غلبية. من األ ن هناك تعسفالفرصة لعرقلة نشاط الشركة بدعوى أا لألقليةالقضاء 

 مرة المتعلقة بعقد الشركة :عن مخالفة القواعد اآل الن الناتجالبط  -ثانيا 

على الشركاء يتفق فيه ساسي للشركة، يسمى هذا العقد بالنظام األ بين الشركاء يسبق تكوين الشركة عقد ما     

ة للجانبين حيث ،لذا يعتبر عقد الشركة من العقود الملزمحكام التي تحكم بينهم و على جل األتكوين الشركة 

 طراف.به جميع األيلتزم 

التي  ةمراآل باألحكام االلتزامإصدار قراراتها هو  عندد التي ترد على سلطة الجمعية من بين القيوو بالتالي      

تصدر قرارات متعارضة مع ما جاء به النظام و إال عية أال على الجميجب ، حيث نص عليها نظام الشركة

القرار الذي تم من أجله  بإصداروال ثم تقوم النظام أذلك ذا قامت بتعديل إال إ، كانت تلك القرارات باطلة

 عطى المشرع هذا الحق للجمعية العامة غير العادية .و قد أ ،التعديل

 ،ساسي ضمن البطالن الناتج عن انتهاك قانون العقوده يعد البطالن الناتج عن انتهاك أحكام النظام األوعلي     

طراف له نفس قوة لتسير عليه الشركة والعقد بين األللشركة عقد وضعه المساهمون ساسي ألن النظام األ

لى بطالن إن يؤدي لهذا العقد من شأنه أ مساهمينجمعية ال ن انتهاكإو بالتالي ف ،فهو شريعة المتعاقدين 2القانون

 .3ساسي للشركة لحكم في النظام األ ةالمتخذ مخالف و لقد حكم القضاء ببطالن القرارمداوالتها أي قراراتها. 

ن المشرع الجزائري و على غرار المشرع الفرنسي قد عمل ، أوما نالحظه في موضوع البطالن عموما     

صحيح العيب في كل مرة تكون هناك لى تسعى إكما ،على التقليل من حاالت البطالن و التضييق من نطاقه

للمحكمة التي تتولى المشرع عطى أ الجزائري القانون التجاريمن  238مكانية لتصحيحه، فبموجب المادة إ

ال يمكنها البطالن، ومهما يكن  زالة سببمكن من إّتجال لأن تمنح أمكانية إالنظر في دعوى البطالن ولو تلقائيا، 

من هذا الحكم هدف المشرع كان وقد ، شهرين من يوم طلب افتتاح الدعوى قل منأن تفصل في الدعوى في أ

جمعيات العامة، وبعد فوات هذا األجل إذا كان ضرار الناتجة عن الحكم ببطالن مداوالت التجنيب الشركة األ

ذا كان أما إ .جود شيء غير قانوني معاقب عليهلزامي يجب على المحكمة النطق به عندما تتثبت والبطالن إ

ن التجاوز ليس قدر بأوصا عندما تلزاميا خصلكن ليس إو الن اختياري المحكمة يمكنها أن تنطق به البط

  .4خطير

                                                           
 )
. 616، ص السابق، المرجع  -دراسة مقارنة–عرد الرحيم عرد العزيز جويحان ، قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة  

1
  

2) 
Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires , op.cit,  nº  202 , p12.  

3) 
Cass. com. 20 nov. 1990 ;et  Rappr. Cass. com. 24 févr. 1975 , cités par Jean Honorat , op.cit,  nº 641 .  

4) 
Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires , op.cit,  nº  201  , p    34. 
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صاب : حالة نقص أهلية الشريك أو عيب أعدة حاالت تتمثل في جاز المشرع تصحيح العيب فيكما أ     

، و ذلك التصحيح بإجراءن ينذر الشخص المعني للقيام الفرصة لكل من يهمه األمر أ بإتاحةرضاه و ذلك 

، كما أجاز أيضا المشرع لكل من 1جلبرفع دعوى البطالن في نفس األ ، أوالقرار في خالل ستة أشهر بإجازة

 من 239، و هذا تطبيقا لنص المادة جراءات الشهرإ احترامار الشركة بالتصحيح في حالة عدم نذيهمه األمر إ

الفة على مخ مبنياالشركة  لتأسيسمال و مداوالت الحقة :" إذا كان بطالن أعـالقانون التجاري و التي تقضي ب

الشركة بالقيام بهذا التصحيح في أجل ثالثين يوما. ن ينذر تصحيح العمل أمر قواعد النشر، لكل شخص يهمه أ

يكلف ن يطلب من القضاء تعيين وكيل و إذا وقع التصحيح في هذا األجل فيجوز لكل شخص يهمه األمر أ

 .جراء " بالقيام بهذا اإل

التجاري و العقود عموما قد يؤدي إلى مرة التي ينص عليها القانون اآلو ألن عدم احترام القواعد خيرا و أ     

من  74مكرر  216المادة  ألحكامو طبقا لذا  ،يضا بالشركة ككلأنما فقط و إبالمساهم ليس لحاق الضرر إ

و مسؤولية ضد مسيري الشركة أن يرفعوا دعوى ال، يحق للمساهمين منفردين أو مجتمعين ألتجاريالقانون ا

، و المطالبة بالتعويض عن كامل الضرر الالحق بالشركة من ذا كانوا هم من قام باالعتداءإ بإدارتهاائمين الق

 جراء هذا االعتداء.

، قرارات جمعيات المساهمين حتى تبطل البد من صدور حكم قضائي يقضي ببطالنها نفي الختام نقول أو     

 .طلب ابطال قرارات جمعيات المساهمين لى تبين نظام دعوى فعنا إمر الذي يداأل

 المطلب الثاني :

 نظام دعوى بطالن قرارات جمعيات المساهمين:

حكام القانون أما إذا كانت تخالف إال إذا صدرت متفقة مع أ صحيحةجمعيات المساهمين ال تعتبر قرارات      

يجب  لذا ،ذا تقرر بحكم قضائيينتج أثره إال إ البطالن الهذا ، وتلك القرارات تعتبر باطلةن فإوجبه القانون ما أ

ن إال أ ،حكام القانونإبطال قرارات الجمعية المخالفة ألالب فيها يط وى أمام القضاءعلى المتضرر أن يرفع دع

بطالن ن ى بأأرفقد  2الفقه امأ ،هذه الدعوى لم يوضح بشكل كاف نظامهاالمشرع الجزائري عند تنظيمه 

 المساهمين يخضع للقانون المشترك لبطالن الشركات.مداوالت جمعيات 

نظام الذي تسري عليه دعوى بطالن قرارات جمعيات المساهمين في هذا السوف نحدد  و على ذلك     

ثار الناتجة عن اآل (الفرع الثاني)وفي  ،شروط ممارسة دعوى البطالن (ولالفرع األ)المطلب متناولين في 

 .مساهمينالجمعيات قرارات  الحكم ببطالن

                                                           
1) 

التجاري الجزائري على :" في حالة بطالن شركة او اعمال او مداوالت الحقة لتاسيسها مرني على عيب الرضاء او فقد اهلية من القانون  711تنص المادة 

الرطالن في شريك ، و اذا كان التصحيح ممكنا يجوز لكل شخص يهمه االمر ان ينذر الشخص الجدير بهذا االجراء ، اما بالقيام بالتصحيح او برفع دعوى 

 شهر تحت طائلة انقضاء الميعاد و يتعين ابالغ الشركة بهذا االنذار "اجل ستة ا
2) 

Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires , op.cit, nº 201 , p 34.  
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 ول :الفرع األ

 شروط ممارسة دعوى البطالن:

ن تقرير بطالن مداوالت جمعيات المساهمين و بالتالي القرارات الناتجة عنها يتطلب ضرورة صدور إ     

من هم األشخاص  و تثور تحت هذا البند اإلشكاليات التالية :ضاء، مام القالبد من رفع دعوى أ يأ ،قضائي حكم

أن تطلب الحق في قلية ؟ هل يمكن أن تكون الشركة كشخص معنوي مدعية ؟ هل لألدعاءالذين لهم صفة اال

لذلك سوف ، ؟ هي الجهة المختصة بالنظر في هذه الدعوىما  وأخيرا بسبب تعسف األغلبية ؟ القرارات إبطال

و الجهة )ثانيا(  و ميعاد رفعها )أوال( قرارات جمعيات المساهمين بطالنطراف دعوى أفي هذا الفرع نبين 

 :)ثالثا( المختصة بالنظر في هذه الدعوى

 : طراف الدعوىأوال : أ

 طراف في :و تتمثل هذه األ

 المدعي: -أ

، و منها يتم بطرق مختلفةفي القانون المدني و ما يسمى بالمدعي تحديد صاحب الحق في رفع الدعوى أن إ    

وبالضبط في  1المطبق في قانون الشركات المبدأاختياري، وهو  مالنظر إلى نوع البطالن ما إذا كان مطلق أ

ختلف يشخاص الذين يحق لهم رفع دعوى البطالن األتعيين وبالتالي  ،بطالن قرارات جمعيات المساهمين

 :كالتاليباختالف نوع القرار المطعون فيه 

 البطالن االختياري:  -1

و مجموعة بالتالي فالدعوى محفوظة لشخص أو ،لى حماية مصلحة شخصيةالبطالن يهدف إ هذا     

   سباب التي وضعها القانون لهم تفاع من األفوحدهم يمكنهم االن، 2لى حمايتهمشخاص الذين يهدف القانون إاأل

هناك من لذا  ،دعوىفللمضرور وحده رفع ، هليةأو نقص األ كالذي كان به عيب الرضا، و طلب البطالن

، امن تلقاء نفسهه بتقضي و  تثير البطالن المتعلق بها ن ة أمال يجوز للمحك التي 3الدعوى الشخصيةسماها ب

  .4و خلفه العامبل البد من أن يتمسك بذلك صاحب المصلحة أ

 :البطالن المطلق -2

التمسك نه عامة، وبالتالي كل شخص له مصلحة شرعية يمكلى حماية مصلحة وهو البطالن الذي يهدف إ      

 مندوبو  ،مسير الشركاتو ،لدائن الشركة و ،للمساهمالدعوى هذه الحق في رفع  على ذلك يثبتو، به

                                                           
1)

 Jean Honorat , op.cit,  nº 602, p 22 . 
2)

 Philippe Merle, op. cit., n° 217, p 589 . 
. 22، ص 4897المساهمين و الشركاء في الشركة المساهمة الخصوصية،الطبعة األولى، مطبعة التوفيق ، عمان ، قلية الحموري محمد خليل ، حماية أ (
3
  

4) 
ديوان  الطرعة الثالثة،ردة ،ول، التصرف القانوني  ، العقد و االرادة المنفبلحاج العربي ، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء األ

 . 617، ص  2662، المطروعات الجامعية
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كما قبل القضاء دعوى  1قل عدم الدفاع عن مصلحة خاصة بالتحديد.بشرط على األ، و المصفي، الحسابات

رباح المقدرة قرار حرمه من أالن قديم أل مقدمة من طرف مساهمالمساهمين جمعية صادر عن قرار بطالن 

 .3بطالن مساهم لم يكن كذلك عند اتخاذ القرار المتنازع فيهالن يرفع دعوى أ بإمكانيةحكم  يضاأ و ،2له

و يرى بعض الفقه ضرورة أن يتم قصر حق الطعن في قرارات جمعيات المساهمين بالبطالن بالنسبة      

وثبتوا اعتراضهم على القرار أو الذين لم يحضروا االجتماع لعذر  االجتماعللمساهمين على الذين حضروا 

ستطعون الرجوع عن موقفهم ، إذ ال يالقرار دون المساهمين الذين حضروا االجتماع و صوتوا لصالح مقبول

السابق، فمثال إذا صوت مساهم على قرار إبراء ذمة المسيرين بدون تحفظ ال يمكنه مخاصمة القرارات المتخذة 

كما يحرم من هذا الحق أيضا من تغيب عن الحضور دون سبب مشروع ألنهم بغيابهم هذا قد  في الجمعية،

إال أن القضاء له رأي مخالف في هذا . 4درا إلنشاء حق لهمارتكبوا إهماال و ال يصح أن يكون اإلهمال مص

األمر إذ أجاز للمساهمين الذين وافقوا على القرار محل الطعن أن يقدموا طلبا بإبطاله، على أساس أن هؤالء 

  .5المساهمون يمكن أن يكونوا قد صوتوا لصالح القرار وهم يجهلون العيب الذي يمس بالمداولة و القرارات

ن و ذلك أل ،ية حالة تكون عليها الدعوىقضي بالبطالن من تلقاء نفسها في أن تللمحكمة أ خيرا يمكنو أ     

ل بسبب مخالفة و باط، أن من أركانهما منعدم بسبب تخلف رك، فهو إاطل و ليس له وجود قانونيالقرار هنا ب

ما يجوز للغير رفع دعوى ك .6عيهان يرا، و كلها دالالت يجب على القاضي أداب العامةالنظام العام و اآل

، و هنا ال يجوز ال للشركة و ال للمساهمين التمسك ضرر من القرار المراد الطعن فيه البطالن متى لحقه

 فهو مقرر له فقط . 7بالبطالن المقرر لهذا الغير

بحيث ، صدارهل الحق في إذا كان القرار المراد الطعن فيه بالبطالن منطوي على تعسف في استعماأما إ -3

صحاب الحق فإن أ ،دون اعتبار لمصلحة الشركة بهم لإلضرارو ر لصالح فئة معينة من المساهمين أيكون صد

أيضا يمكن للشركة نفسها أن ترفع دعوى التعسف و، قليةاأل يمساهمالتمسك ببطالن تلك القرارات هم في 

 .غلبيةتعسف األ بسبب 8ضرار لحقت بمصلحة الشركةنتيجة أ

 ،جود مصلحة لرافعهاالمحاكم على و قصرتها و التعسفيةدعاوى غير المبررة أاللتجنب  وخيرا و أ     

لبطالن ان تكون لطالب أي البد أ ،9و قطع ضرر عن الشركةفالبطالن يجب أن ينتج عنه ربح مالي للطالب أ

ء على ذلك و بنا ،10دبيةيستوي أن تكون تلك المصلحة مادية أو أ وبعد تحقق البطالن، مصلحة فعلية و مؤكدة 

                                                           
1)

 Jean Honorat , op.cit, nº164 , p 23 .  
2)

CA Paris, 15 mars 1985, Dr. sociétés 1985. 147, note M. Germain ,cités par Jean Honorat , op.cit, nº 167 . 
3)

Georges Ripert et René Roblot , par  Michel Germain, op. cit., nº  1587, p 400 .  
 )
. 612و  621، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–عرد الرحيم عرد العزيز جويحان ، قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة  

4
  

5) 
Jean Honorat , op.cit, nº 165. 

 )
. 610بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  

6
  

7) 
Philippe Merle, op. cit., nº  217 , p 589. 

8) 
Michel de Juglart et Benjamin Ippolito, op . cit  , nº 586,  p 558,  et Véronique Magnier , op. cit., nº 607, p 99 . 

9) 
Cass. com. 15 juill. 1992 ,cités par Jean Honorat , op.cit, nº 165 . 

 )
. 671رحاب محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص  

10
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ممثل القانوني للشركة له مصلحة في طلب بطالن المداولة و لكن مندوبي الن حكم القضاء في فرنسا بأ

في طلب بطالن  المصلحةبالمقابل لجنة المؤسسة لها  ،1الحسابات ليست لهم المصلحة في رفع دعوى البطالن

وعلى ذلك  ،2خيرة تحمل ضررا على حقوق العمالشروط غير قانونية إذا كانت هذه األ معتمدة ضمنالمداولة ال

 .المدعي يجب أن تكون له مصلحة 

 المدعى عليه: -ب 

 ن فإ، 3و ذلك بعد قيدها في السجل التجاري ن تكتسب الشخصية المعنويةمنذ أن الشركة من المعلوم أ     

ن جميع دعاوى و بالتالي فإ، 4لى من اتخذهاتنسب إليها ال إقرارات التي تصدر عمليا عن هياكلها جميع ال

ذا رفعت دعوى البطالن ضد شركة ليست مسجلة في السجل أما إالبطالن ترفع ضد الشركة كشخص معنوي .

و في حالة صيا، ضد الشركاء شخ هنا دعوى البطالن يجب ضروريا رفعها ،5ين تكون نفسها باطلةأ التجاري

  حل الشركة ترفع دعوى البطالن ضد المصفي القانوني .

 ثانيا : ميعاد رفع الدعوى 

حيث  ، بطالن قرارات جمعيات المساهمين في الموعد الذي حدده و نظمه القانونن ترفع دعوى البد أ     

و بطالن الشركة أو األعمال أ" تتقادم دعاوى : نهن القانون التجاري الجزائري على أم 243نصت المادة 

و بالتالي المدة  ،اعتبارا من تاريخ حصول البطالن "جل ثالث سنوات بانقضاء أ لتأسيسهاالمداوالت الالحقة 

من تاريخ صدور قرار الجمعية المراد  بتداءادعوى البطالن هي مدة ثالث سنوات ن ترفع خاللها التي يجب أ

سواء كان لمخالفة أحكام و هذه المدة مقررة للطعن على القرار أيا ما كان سبب الطعن  ،بالبطالن فيهالطعن 

 .و لتعسف في استعمال الحق القانون التجاري أو العقود أ

طالن التي ضع حد لحاالت البيحتى دعوى هذه القصد المشرع من تحديد مدة ثالث سنوات لرفع  و لقد     

هذا و تنقضي دعوى البطالن . لرفع الدعوى من أصحاب الشأن كافية نراها هي مدةو ،تهدد قرارات الجمعية

 6صل ابتدائيا.ي تتولى فيه المحكمة النظر في األذا انقطع سبب البطالن في اليوم الذإ

و لتمكين  ،ول درجة في الموضوعتقضي محكمة أن قبل أ ابهسبلبطالن بتصحيح أو يجوز تدارك ا     

بعد مرور شهرين  إالن يقضي بالبطالن و تسوية النزاع ال يجوز للقاضي أ التصحيحجراء هذا األطراف من إ

هذا التصحيح  إلجراءكما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها تحديد مدة ، عالن افتتاح الدعوىعلى األقل من تاريخ إ

، فهناك دائما تطبيقهن التصحيح ال يمكن أ إال. 7جرت التسوية وصح القرار المطعون فيه تنتهي الدعوة فإذا

                                                           
1) 

Jean Honorat , op.cit, nº 165. 
2)

 Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires , op.cit,  nº204,  p 35 . 
 )
من القانون التجاري الجزائري. 127من القانون المدني الجزائري و المادة  267نظر المادة أ

3
  

 )
. 216حمد الورفلي، المرجع السابق، ص أ

4
  

 )
.القانون التجاري الجزائريمن  121نظر المادة أ

 5
  

 )
من القانون التجاري الجزائري.  711نظر المادة أ

6
  

 )
من القانون التجاري الجزائري.  710نظر المادة أ

7
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و بدون وضع تم اجتماع الجمعية بدون استدعاء أما إذا كحالة  ،بذلك تسمحين طبيعة العيب ال فرضيات أ

 .1بطالن المداولة التي تمتمين فهنا ال يمكن بالطبع تغطية الوثائق تحت تصرف المساه

ي عموما من أ 2ريخ حصول البطالنجل ثالث سنوات اعتبارا من تاو تتقادم دعوى البطالن بانقضاء أ      

  هو ما يمثل استثناءا ألحكام القانون العام و ، ستة أشهر المتعلقة بفترة االنذارمع مراعاة مدة ال ،3يوم الجمعية

من القانون المدني التي تنص على أنه يتقادم االلتزام بانقضاء خمسة عشر سنة  336و خاصة أحكام المادة 

و بالتالي تتقادم دعوى البطالن  .القانون و فيما عدا االستثناءاتفيما عدا الحاالت التي ورد فيها نص خاص في 

ن هذه المدة هي مدة التقادم فيرد عليها إذا أ، و طالما 4من يوم استوجب البطالن ابتداءسنوات تحسب  3بمرور 

 الوقف و االنقطاع.

شكال يتمثل في األجل األقصى الذي تسقط به الدعوى إتطرح من القانون التجاري   243و لكن  المادة     

من  336وأمام السكوت التشريعي ينبغي الرجوع إلى أحكام المادة  سبب البطالن،بالرغم من عدم اكتشاف 

التي تضع أجل خمسة عشر سنة من تاريخ حصول البطالن سواء تم اكتشاف البطالن أو لم يتم  القانون المدني

  الوضعيات . الستقرارو ذلك حماية  اكتشافه

و نفس الحكم الذي جاء به المشرع الفرنسي فكل دعاوى البطالن تتقادم بعد مرور ثالث سنوات تحسب من      

م الحاالت سواء كان البطالن مطلق أ و هذا في كل ،5و تعليق التقادمفي حالة توقيف أ إاليوم استوجب البطالن 

 مدة التقادم ال تقبل دعوى البطالن . انقضت فإذا 6اختياري

الحكم  و لقد حددت شروط، أيضاذا حاز الحكم حجية الشيء المقضي به فدعوى البطالن ال تقبل كذلك إ و      

 حكمنفس الموضوع و نفس األشخاص للفس السبب و ن يكون الطلب له نأ في الحائز لحجية الشيء المقضي به

ن كما أ خررفض دعوى البطالن لسبب ال يؤدي إلى رفض دعوى جديدة للبطالن لسبب آ نالسابق، و لهذا فإ

دعي الذي رفضت دعواه لسبب لمن اكما أ .خرآاء ال تؤدي إلى رفض مطالبة شريك طالبة أحد الشركرفض م

و إذا رفض البطالن عندما يرفعه أحد األشخاص فإنه يحق  خر لرفع دعوى البطالن.يمكنه أن يستند إلى سبب آ

 .عند الضرورة لتعسف في الحق ارتباطهفي حالة  إالخر رفع دعوى البطالن لنفس السبب لشخص آ

 :القضاء المختص بنظر دعوى البطالن: ثالثا

رنسي لصاحب المصلحة الطعن في قرارات جمعيات الفنظيره جاز القانون الجزائري على غرار لقد أ     

و هذا على خالف بعض التشريعات  ،بموجب عريضة افتتاح دعوى مباشرةالمختص مام القضاء أالمساهمين 

بتنفيذ  الجمعية التزامو ذلك لمراقبة مدى  داريةلى جهة إإوال بعد تقديم الطعن أ التي لم تجيز طلب البطالن إال

                                                           
1)

 Jean Honorat , op.cit,  nº 691, p 26 . 
 )
من القانون التجاري الجزائري.  726نظر المادة أ

2
  

3) 
Yves Guyon , Assemblées d’ Actionnaires , op.cit,  nº  201 ,  p35 .  

4)
 Philippe Merle, op. cit., nº  217, p 589  . 

5)
 Alexis Constantin , op. cit  , p76 .  

6)
 Jean Honorat , op.cit,  n°612 , p 24. 
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ذلك المشرع المصري مثال ، و1مام القضاءاالعتراض عندها يجوز الطعن أ سوىلم ي فإذا، يةحكام القانوناأل

، راءات التقاضيجمساهمين تستغرق وقتا طويال بسبب إن دعوى بطالن قرارات جمعيات الالذي و نظرا أل

  ية العامة الباطل بل ثار التراكمية لقرار الجمعصعوبة في إزالة اآلحيان بعض األاألمر الذي قد ينتج عنه في 

    ، لذلك ذهب المشرع إلى طريق أسرع بطل القرارو في بعض األحيان ال يمكن محو تلك اآلثار حتى و لو أ

  للرقابة المالية لى الهيئة العامةإ وقف قرارات الجمعية و ذلك باللجوءيسر من طريق البطالن و هو طريق و أ

 .2فإذا لم تسوي اإلشكال عندها يجوز رفع دعوى البطالن أمام القضاء

حسب التمييز العادي  نه وبطالن قرارات جمعيات المساهمين فإبنظر دعوى و بالنسبة للقضاء المختص      

 :  قليمي إلافي القانون نميز بين االختصاص النوعي  و االختصاص 

 :االختصاص النوعي  -1

ن القضاء المختص بنظر و بالتالي فإ ،3ما دامت شركة المساهمة هي شركات تجارية بحسب الشكل     

لضرورة تاجر عندئذ نطبق لكن المدعي بالبطالن ليس دائما بابها هو القضاء التجاري، و الدعاوى المتعلقة

 حسب الحالة.و التجاري مدني أللقضاء ال االختصاصيكون  ينأ، عمال المختلطةنظرية األ

دعوى شخصية تهدف إلى المطالبة بالتعويض عن نها نظرا أل ودعوى المسؤولية المدنية ما بالنسبة لأ     

        جراءات المدنيةاإل المدني و قانون قانوناللعامة المنصوص عليها في ضرار فإنها تقوم وفقا للمبادئ ااأل

 . و اإلدارية

 قليمي:اإل االختصاص -2

قليمي يؤول اإلمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري على أن االختصاص  32تنص المادة     

 في دعوى البطالنالمدعى عليه ما دام للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه ، و 

 المحكمة التي يقع فيها مقروى هي ن المحكمة المختصة ضروريا بالنظر في هذه الدعإف ،هي الشركة هنا

 .نون اإلجراءات المدنية و اإلداريةمن قا 39، أو مقر أحد فروعها طبقا للمادة االجتماعي لشركةا

و في الختام نقول أن نظرية بطالن قرارات جمعيات المساهمين لم تأتي واضحة في القانون التجاري      

لذا البد من إعادة النظر في هذا  ،لى كل المخالفاتالجزائري إذ جاء المشرع الجزائري بنص عام يطبق ع

 األمر من طرف مشرعنا .

رها ال ن قرا، فإالن قرارات جمعيات المساهمينخيرا بعدما تنظر المحكمة المختصة في دعوى بطو أ     

تسري كافة  على ذلكو رفض ابطالها و  العامة المعنيةحكم بصحة الجمعية ن ت، إما أمرينيخرج عن أحد األ

لجمعية و القرارات المتخذة فيها إذا كانت ما الحكم ببطالن ا، و إالجمعية على الجميع هذهالقرارات التي اتخذتها 

                                                           
 )
 .من قانون الشركات 72المشرع العراقي في المادة مثال  

1
  

 )
.  267محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص  رحاب 

2
  

 ) 
من القانون التجاري الجزائري. 1 نظر المادةأ

3
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التي تترتب على الحكم ببطالن  اآلثاران لى بيمر الذي يدفعنا إ، األام القانون الواجبة التطبيقحكمخالفة أل

  جمعيات المساهمين. 

 الفرع الثاني:

 قرارات جمعيات المساهمين :على بطالن الالحكم ب ثارآ

قرارات لالطبيعي  مثل والجزاء األ البطالن لذا يعد ،ن القضاء بالبطالن يعيد األمور إلى نصابها العادلإ        

و متى صدر ، رة المتعلقة بالعقودمالقانون التجاري أو القواعد اآل أحكامالتي تخالف العامة  جمعيات المساهمين

حيث أنه يصعب  ،صلة بالقرارالطراف ذات ثاره بصورة مماثلة على جميع األآكم بالبطالن فإنه يرتب الح

فإن لذلك  ،لغيرهم طراف و صحيحا بالنسبةاأل ألحديكون باطال بالنسبة  لمساهمينن قرار جمعية االقول بأ

 ثار فيمايلي:سوف نبين تلك اآلو  ،1الشركةالمتعامل مع ثار بالنسبة للمساهمين و بالنسبة للغير يرتب آ بطالنه

 بالنسبة للمساهمين : البطالن ثارآ -وال أ 

، من لمساهمينلى جميع اأثره بالنسبة إذلك البطالن حدث أقرارات جمعيات المساهمين بطالن متى حكم ب     

ن أل، ليهم جميعابة إبالنسو من طلبه منهم و من لم يطلبه، فيعتبر القرار كأن لم يكن ، يدهعارض القرار و من أ

ارة دل المساهمين جمعيا و على مجلس اإلالحكم بالبطالن يصدر في مواجهة الشركة و هي شخص معنوي يمث

ثر رجعي و هذا أالمساهمين جمعيات ن المداوالت و قرارات لبطالوبالتالي  ،2نشر ملخص الحكم بالبطالن

 .3خالفا لبطالن الشركة

 بالنسبة للغير : ثار البطالنآ –ثانيا 

على المستقبل  بآثارهنه ال يسري بمعنى أ ،أحكام القواعد العامة أن للبطالن أثرا رجعيامن المقرر بحسب      

لى القرار الباطل، فال إر الذي تعامل مع الشركة استنادا و لكن بالنسبة للغي، 4نما يسري على الماضيفحسب و إ

، أي ال يعلم أو لم يكن 5ثر في مواجهته بشرط أن يكون حسن النيةأي أحكم ببطالن قرار الجمعية يترتب على ال

  6 .و بصدوره عن سوء نيةالقانون أ ألحكامن يعلم بمخالفة القرار في مقدوره أ

المذكور  القرارن يحتجوا بعدم سريان للغير في حالتي البطالن المطلق أو البطالن النسبي أ و بالتالي يكون     

المادة و هو ما نصت عليه ، يسري البطالن اتجاه حسن النية ال ألنه، 7دعوىن يطعنوا به عن طريق عليهم أو أ

   .الجزائري من القانون المدني 247

                                                           
 )
.  161رحاب محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص  

1
  

 )
. 612، المرجع السابق، ص  -دراسة مقارنة–عرد الرحيم عرد العزيز جويحان ، قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة  

2
  

3) 
Alexis Constantin , op. cit  , p 76 .  

 )
. 201فاروق ابراهيم جاسم، المرجع السابق، ص  

4
  

 )
من القانون التجاري الجزائري.  722نظر المادة أ

5
  

 )
. 161رحاب محمود داخلي علي،المرجع السابق، ص  

6
  

 )
. 272فوزي عطوي ، المرجع السابق، ص  

7
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بحسبان أن صدور قرار من  ،في هذا المقام حسن النيةنه يجب التوسع في تفسير و يرى بعض الفقه أ     

ون مع الشركة في ضوء شركة المساهمة يضيق من مجال سوء نية الغير الذين يتعامل على سلطة فيالجهاز األ

، و بادر ن ساهموا في اتخاذ القرار الباطلهذا الغير على صلة مصلحية وثيقة مع م اذا كانإال ، هذا القرار

مجلس  هذا الغير من الذين ساعد و كانأ، تجد من معطيات أوجدها هذا القرارشركة مغتنما ما اسبالتعامل مع ال

و عيب في غير أن البطالن الناتج عن عدم األهلية أ. 1اصة بهلى استصدار هذا القرار جلبا لمنفعة خاإلدارة إ

 .2ه حتى تجاه الغير من طرف عديم األهلية أو ممثليه الشرعيينالرضاء ممكن االحتجاج ب

ذا كان يترتب على رفع دعوى البطالن الجزائري حكما صريحا بشأن ما إ التجاري لم يتضمن قانون وهذا      

 طلب البطالنرى بعدم جواز ايقاف تنفيذ القرار المذكور بمجرد تقديم نا ننأإال  ،إيقاف تنفيذ قرار الجمعية العامة

      شاط الشركة  ن وسيلة لعرقلة االعتراضحتى ال تتخذ األقلية  ،ذلك ليها القرارما لم تقرر المحكمة المقدم إ

 .ي قرار تصدره الجمعية العامةو توقف بصورة كيدية أ

وكانت تلك القرارات مخالفة لما ذكر  ،جمعية العامة للمساهمين قراراتهاإذ أصدرت الو انطالقا مما تقدم     

ع التعويض يدف يمكن إضافة إلى ذلك أن تثار المسؤولية المدنية وو ،فالجزاء األصلي هو بطالن القرار سابقا،

فإذا ألحقت تلك القرارات ضرر بالمساهم أو بعدة مساهمين فإنه يجوز للمساهم أو  للمساهمين الذين ، للمتضرر

أعتدي على حقهم أن يرفعوا دعوى المسؤولية على الشركة وذلك تطبيقا لألحكام العامة الواردة في القانون 

 . 3المدني

العالقة السببية  و الضرر، تقوم إال إذا توافرت ثالث عناصر هي : الخطأ، و بما أن المسؤولية المدنية ال      

إذا توافرت فيكون على من تسبب في إحداث الضرر تعويض المتضرر ، و4ربينهما فالبد من إثبات هذه العناص

وبناء على ذلك فكل مساهم لم يتم استدعاؤه مثال بشكل نظامي إلى الجمعيات العامة ونظرا لما . 5عما أصابه

من القانون التجاري أن يرفع دعوى  73مكرر  216يلحق به من ضرر نتيجة ذلك يمكنه وطبقا للمادة 

ة النقض التعويض عن األضرار الشخصية التي لحقت به من جراء هذا اإلعتداء، و هو ما حكمت به محكم

قواعد المتعلقة باالستدعاء و جلسات الجمعيات قابل إلثارة المسؤولية لبأن انتهاك الواضح ل رأتالفرنسية إذ 

موافقة الجمعية فكل مساهم والمتضرر هنا يستعمل هذا الحق دون  ،المدنية للشركاء مرتكبي هذه االنتهاكات

 ...6يمكنه أن يقوم برفع هذه الدعوى

                                                           
 )
. 612، المرجع السابق، ص  -دراسة مقارنة–عرد الرحيم عرد العزيز جويحان ، قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة  

1
  

 )
من القانون التجاري الجزائري.  722نظر المادة أ

2
  

3 )
شخص بخطئه، ويسرب ضررا للغير يلزم من كان سررا في من القانون المدني الجزائري والتي تقضي بمايلي: " كل فعل أيا كان يرتكره ال  622نظر المادة أ

 حدوثه بالتعويض".
4 )

 . 200ص  المرجع السابق، بلحاج العربي ،
)
. 601معمر خالد،المرجع السابق ، ص  

5
  

6) 
ممارسة دعوى الشركة ساسي يقضي بجعل تنص على:" كل شرط في القانون األ من القانون التجاري الجزائري و التي 21مكرر  761لمادة أنظر 

 .و يتضمن مردئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى يعد كان لم يكن ...أذنها إو أي المسرق للجمعية العامة أشروطا باخذ الرم
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لى الرغم من الصعوبات التي يثيرها إقرار التعويض من قبل المحكمة و فضال عن صعوبات إال أنه و ع     

فاألغلبية هي التي اتخذت  ،إثبات الضرر و قدره يصعب تحديد األشخاص الذين يمكن إسناد الخطأ إليهم

واحد منهم  عاملتهم كلالقرارات التعسفية و ليس مجرد مجموعة من األشخاص يمكن النظر إليهم بذواتهم و م

عن موجهي الجمعية  ذهب البعض إلى أنه بإمكان تحديد المسؤولين عن اتخاذ القرار بالبحث ، لذاعلى انفراد

إال أن الصعوبة مازالت قائمة إذ يجب إثبات قصد الغش لدى هؤالء  .وحوا بالقرار أو اقترحوهأالعامة الذين 

و إن كان هذا الرأي قد وضع قرينة سوء نية  ،الموجهين للقرار و إال لم يكن باإلمكان توجيه المسؤولية ضدهم

مل الموجهين للقرار التعسفي من خاللها يمكن تشخيصهم بالتحديد مفادها أن كل مستفيد من القرار هو الذي ع

لذلك فقد ذهبت التشريعات إلى أنه في حالة تعدد من يعزى إليهم سبب البطالن تكون ،  استصدارهعلى 

 مسؤوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم .

فإن صابهم نتيجة القرار التعسفي أالتعويض لألقلية عن الضرر الذي  قرارإيا كانت الصعوبة في أو      

و الذي يشتمل على جبر الضرر المتضمن ما لحق ، ه في القواعد العامةخرج عن مفهومالتعويض ال ي

وعلى سبيل المثال لو اتخذت األغلبية قرار من شأنه التقليل من قيمة  .المتضرر من ضرر و ما فاته من كسب

ترتب عليه إلحاق ضرر بمساهمي األقلية إذا أساؤوا التصرف فيما يملكونه من أسهم ياألسهم، األمر الذي 

إلزام األغلبية بدفع تعويض يعادل الفارق بين سعر البيع و السعر الذي كان إال بعندئذ جبر الضرر ال يتحقق 

  .يمكن البيع به فيما لو لم يصدر القرار التعسفي 
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لقد تعرضنا في هذه الدراسة للنظام القانوني الذي يحكم جمعيات المساهمين في شركة المساهمة و ذلك      

حقيقي و واقعي لهذا النظام،  قصدنا من وراء هذه الدراسة تقييمو لقد  على ضوء القانون الجزائري و الفرنسي،

لقاء الضوء على مدار البحث على أهم جوانب القوة و الضعف التي تعتريه و عمل جمعيات إوذلك من خالل 

المساهمين في شركة المساهمة، و قد اهتدينا في ختام دراستنا هذه إلى أن جمعيات المساهمين هي السلطة العليا 

 و من أهم مالمح هذه السلطة: في شركة المساهمة،

رات كثيرة و ذات أهمية كبرى في حياة الشركة تؤهلها ألن تحمل بجدارة خويل المشرع لها اتخاذ قرات - 1

      فهي التي تصادق على حسابات السنة المالية ، "الهيئة السيدة" "الهيئة العليا"االسم الذي يطلق عليها وهو 

لس اإلدارة دون تقوم بتعيين الهيئة اإلدارية المتمثلة في مج و تحتفظ بها، وهي التيأرباح األو تقرر توزيع 

فضال  ،هي هيئة تعيين وبالتالي مجلس المديرين والهيئة الرقابية المتمثلة في مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات

فيما عدا مندوب الحسابات الذي يكون عزله  تصة في وضع حد لوظائفهم لذا فهي هيئة عزلعن كونها المخ

خص معنوي وأحد القائمين بين الشركة كش االتفاقياتإلبرام بعض  زيادة عن كونها هيئة ترخيص ،قضائيا

يضا لها سلطة تعديل النظام األساسي الذي يعد النواة األولى التي تسري في فلكها الشركة وغيرها أ ، وبإدارتها

 من الصالحيات السابقة الذكر.

ة الشركة جهزأجميع على إن قرارات جمعيات المساهمين ذات قوة الزامية، وبهذه الصفة تسري قراراتها  - 2

ا ذإما أ و تنفيذها، احترام قراراتها و المساهمين فالجميع عليهأالحسابات  و مندوبأسواء كان مجلس اإلدارة 

 تلك القرارات بالبطالن. فين يطعن أفعليه  حد منهم عدم التنفيذأراد أ

و اعتبارها  الكثيرة التي منحها المشرع لجمعيات المساهمين الصالحياتنه و بالرغم من أإلى  كما توصلنا      

ذ وجهت لها انتقادات تقلل من فاعليتها وتبين إثبت عكس ذلك أن الواقع العملي إفعلى سلطة في الشركة، أ

 همها ما يلي:أمن  ضعفها و

مثال يكون سنوي، ي غير دائمة االنعقاد فاجتماعها العادي ألمساهمين هي هيئات منقطعة ن جمعيات اإ - 1

كثر من جمعيات المساهمين في ألهذا فهي عامل مؤثر  خرى التي تعمل باستمرار،دارية األبخالف الهيئات اإل

 شركة المساهمة.

، سيادة والسلطة العليا في الشركةغلبة ظاهرة هجر جمعيات المساهمين: فإذا كانت هذه األخيرة صاحبة ال - 2

السلطة تكاد تكون من الناحية النظرية و بوجه خاص في شركات المساهمة التي ن هذه السيادة و تلك أ إال

هدفهم الوحيد  سهم على عدد ال نهائي من المساهمين يكونحيث تتوزع األ ،عن طريق االكتتاب العام تتأسس

و أية ضال عن عدم توافر الخبرة الفن، فية االشتراكن تحدوهم نأسهمهم دون أقبض عوائد موالهم وأاستثمار 

القانونية لدى معظمهم للمشاركة الفعالة في المناقشات، مما جعلهم ال يهتمون بحضور جمعيات المساهمين 
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على نشاط  –ية العملية ناحالمن  –دارة و هيمنة مجلس اإل هذه الجمعياتن أضعاف شإلى إدى أ مر الذياأل

 مورها.أالقرارات الالزمة لتسيير  اتخاذالشركة و 

ادة ما تكون هذه سهم الممثلة في اجتماع جمعيات المساهمين ال تعبر عن غالبية المساهمين، فعلبية األغا - 3

غلبية حاب المصلحة لضمان الحصول على األصأن يسلكها أوسائل عديدة يمكن  حيث توجدغلبية مصطنعة، األ

ال ذلك مث خصية،في جمعيات المساهمين و السيطرة عليها ومن ثم توجيه الشركة بما يحقق مصالحهم الش

في كثر من صوت أصاحبه الحصول على لد بموجبها يخول السهم الواحو التي متعدد الصوت السهم ذات األ

لهم السيطرة دارة قد تكون عضاء مجلس اإلأن ألى ذلك إيضاف ، داخلهاالجمعية و هو ما يسمح له بالسيطرة 

غلبية في س مال الشركة، و بالتالي تكون لهم األأرغلبية أزون ذا كانوا يحوإفي جمعيات المساهمين، و بالذات 

 دارة . عضاء مجلس اإلأ تي قراراتها موافقة إلرادةأمساهمين فتجمعيات ال

شكالهم أ اختالفالمساهمين على ف ،عظم من المساهمينعي استثماري حقيقي لدى السواد األعدم وجود و - 4

رباح كبر عائد من األأهو الحصول على  ول واألخيرألمستثمرين هدفهم ا سهمهم ما هم إالأنصبة أواختالف 

ليس لديهم معرفة بالقوانين  تهمفغالبي موالهم،أو خلفية استثمارية الستثمار أي وعي قانوني أن يكون لديهم أدون 

ذ إعدم معرفتهم بحقوقهم والتزاماتهم، موالهم مما يؤدي إلى أون فيها التي تنظم عمل الشركات التي يستثمر

و معرفة أو غير العادية أالعادية  مساهم على علم يقيني بالتمييز بين اختصاصات الجمعية العامةنجد نادرا ما 

 لذلك ضعف دور الجمعيات في شركات المساهمة....فيها نشر اخطار الدعوة لالجتماع التي يجب ةالمدد المحدد

على هيئة مكلفة بمراقبة أجمعيات المساهمين بر نه اعتأمن ن المشرع الجزائري و بالرغم أكما الحظنا       

 تسامهااو  اقتضاب النصوص التشريعية في ما يخصها حيث رأينا ،لم يهتم كثيرا بهاإال أنه  تسيير الشركة

اتباعه في مثل هذا الفرض حكام التفصيلية التي تبين الحكم القانوني الواجب لى األإافتقارها  المخل و باإليجاز

نصوص القانون الفرنسي التي  دة من التشريعات المقارنة و خاصةلذا نقترح في هذا الصدد االستفا و ذاك،أ

 : التي أغفلها مشرعنا مورتسم بوفرة الحلول التفصيلية فيها، و من بين األت

نه أيات وعقد اجتماعاتها بالرغم من تحضير النعقاد الجمعالجراءات الخاصة بمرحلتي ذكر اإلغفال إ -1

ثر الستدعاء جمعيات المساهمين أفال يوجد  ،جراءاتجرائم المترتبة عن مخالفة هذه اإلفصال كامال لل خصص

  و بالتالي على المشرع الجزائري تدارك هذا النقص.، و ال استدعاء المساهمين

كذلك و  ،معيةمسار الج التي تحددعمال و الذي يعد الوثيقة لة جدول األألم ينظم المشرع الجزائري مس -2

ذ بين فقط األحكام التي توجب تبليغ المساهمين بنص إ ،القول بالنسبة لمشاريع القرارات بحيث لزم الصمت فيها

ال بأس أن ينتهج المشرع الجزائري نهج المساهمون، و بالتالي دارية و القرارات التي تقدمها الهيئة اإل مشاريع

 المشرع الفرنسي و ينظم هذه المسائل بصورة أوضح.
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وفيما يتعلق بموضوع اإلطالع الحظنا أن هناك نقص كبير في تحديد كيفية ممارسته وتقليص عدد الوثائق  -3

لة وقت اطالع المساهم على وثائق أن تنظيم المشرع الجزائري لمسأ يضاأالتي ينصب عليها، كما الحظنا 

ن يعيد مشرعنا النظر أذا ينبغي ل، و ليس هناك تكامال بين النصوص، الغموضالشركة ساده نوع من التعقيد و 

ن يقوم بالتعديالت الالزمة ألحكامه من أجل توسيع مجال حق أ مور واألفي النصوص القانونية المتعلقة بهذه 

اإلطالع وتطوير نوعيته ليشمل وثائق أخرى تظهر ضرورية للمساهم بهدف إبداء رأيه عن دراية أثناء 

 لتصويت على القرارات التي تهم حياة الشركة. المناقشة في جمعيات المساهمين وتسهيل ا

إجراءات سير اجتماعات جمعيات المساهمين عامة و غير مفصلة، كما جاءت أحكام المشرع في ما يخص  - 4

و ذلك بالنص على لة بصراحة أبتنظيم هذه المس حبذا لو يقوم مشرعنالذا و نظرا ألهمية هذه اإلجراءات 

 . تهامدنيا و جزائيا على مخالفبوضع قواعد تعاقب  او حمايته احترامهاضرورة 

لى شل إمر الذي يؤدي األ، تعددعالوة على ذلك، فقد نص المشرع الجزائري على األسهم ذات الصوت الم - 5

على لذا ، الدور الرقابي الذي يمارسه المساهمون في جمعيات المساهمين و ذلك بتحكم األقلية على األغلبية

األضرار الناتجة عن األسهم ذات الصوت لمنع  بالنص على األسهم ذات الصوت المزدوج المشرع االكتفاء

 مثلما فعل المشرع الفرنسي.المتعدد 

تعين وكيل عنه و هي المساهمين جمعيات طريقة واحدة للتصويت في  للمساهم المشرع الجزائريمنح لقد  - 6

عكس المشرع الفرنسي الذي نص على طريقة  ،إذا لم يحضر بنفسه هذه اإلجتماعاتنه ميصوت بدال 

ن يدخل هذه الطرق أعلى مشرعنا  لذلك نرى من الواجب ،باستعمال الوسائل االلكترونية التصويت بالمراسلة و

  .من مميزاتفي التصويت في اجتماعات جمعيات المساهمين و ذلك نظرا لما توفره تلك الطرق 

يرى بعض الفقه ضرورة عالج  و إعادة االعتبار لها الجمعياتهذه  جل الوقاية من ضعفأخيرا و من أ و      

 المشاكل التي تسبب هذا الضعف و التي من بينها :

 ستثماريةاالتغير الثقافة  قلة خبرة المساهمين في إدارة شؤون الشركة، و لعالج هذه المشكلة رأى ضرورة -

فتهم بما تبقى من حقوق قهم في األرباح دون معرالسائدة ضمن المساهمين وهي معرفتهم بحق واحد فقط وهو ح

قل في ن تعقد دورة على األأيجب على كل شركة  رأى بأنهلى مستثمرين، و إجل تحويلهم من تجار أو ذلك من 

نهاية كل عام قبل اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية تدعو فيه المساهمين للحضور و تلقي عليهم ندوات 

ع الشركة و ترد مناقشة أوضادارية و المالية و تمنحهم حق اإلتعطي لهم فكرة مبسطة عن وضعية الشركة 
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من التجاوب  تمكنه تهشرك ساهم عن أحوالؤدي إلى تكوين قدر و لو بسيط لدى كل ممما ي ستفساراتهماعلى 

 1القرارات. تخاذاية في مداوالت الجمعية العامة و بفاعل

كبدائل لحضورهم و مبالغ مالية أوسائل ترغيبية كمنح هدايا  تشجيع المساهمين على الحضور وذلك بإتباع -

 على المشاركة في الجمعيات. خريناآلغراء المساهمين ألتشجيع و 

 المساهمين خاص يحكم جمعياتقانوني ن المشرع الجزائري كرس نموذج أنقول هذه الدراسة تام و في خ     

ها اجرأنه لم يواكب التطورات التي أال إكيفية تسييرها، و لقد استلهم ذلك من القانون الفرنسي  بينيوينظمها و

حكام ليعيد النظر في األ مشرع الجزائرين يتدخل الأهذا من المستحسن لو، هذا األخير على تلك األحكام

مر يتعلق سواء كان األ ،ي منهسد الفراغ الذي تعانيم النصوص القانونية وتمو يجمعيات هذه الالمتعلقة ب

ستبقى اجتماعات جمعيات  ذلكفي غياب  نه، ألو التصويت و اتخاذ قراراتهاأو عقدها أبتحضير هذه الجمعيات 

دارة بكل حرية مما يسهل عليهم القيام بما ينفع عضاء مجلس اإلأا عبارة عن اجتماعات شكلية يديرهالمساهمين 

 فقط . المشروعية القانونية لتصرفاتهم ضفاء صفةجمعيات المساهمين مجرد وسيلة إل و تكون ،مصالحهم

 

                                                           
)

. 803رحاب محمود داخلي علي، المرجع السابق ، ص  
1
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 الملخص:

فيها باعتبارها تتألف  هيئة، و هي أعلى ت التي تتكون منها شركة المساهمةحدى الهيئاجمعية المساهمين هي إ     

هي على وية و المصيرية المتعلقة بالشركة، من المساهمين مالك الشركة، تتولى الرقابة و تتخذ القرارات الجوهر

، و لكل نوع من هذه الجمعيات ة عامة غير عاديةو جمعية عامة عادية و جمعي جمعية تأسيسية ثالثة أنواع:

و بقرارات تصدر عنها، و يمثل كل شخص فيها بعدد األسهم التي يملكها أتصاصات حددها القانون بدقة تنفذها اخ

خاذ القرارات تو لهذه الجمعيات ا .و كل سهم يعطي الحق في صوت واحد على األقل، يمثلها بالنيابة عن الغير

، غير أنه البد لها أن تحترم القواعد القانونية سواء تلك التي تتعلق بالموضوع أم الشكل، كما الحيوية في الشركة

لذي منحه نه ورغم الدور اأيتعين عليها احترام القواعد الواردة في نظام الشركة و إال عرضت قراراتها للبطالن.إال 

ع العملي أثبت ضعفها و قلة فاعليتها و يرجع ذلك لعدة أسباب أهمها هجر ن الواقالمشرع لهذه الجمعيات فإ

هم نية و قبض عوائد االستثمار دون أن تحدو المساهمين الجتماعاتها، حيث يكون هدفهم في الغالب استثمار أموالهم

ل التي تسبب لذا و نظرا لدور هذه الهيئة في شركة المساهمة نرى وجوب عالج المشاك ،دارة الشركةاالشتراك في إ

 بدورها على أكمل وجه في الشركة .من القيام ضعفها حتى تتمكن 

: Résumé 

     L’assemblée d’actionnaires est l’un des organes qui composent une société anonyme . 

Elle est également l’organe le plus important en ce sens qu’elle regroupe les actionnaires. 

En effet, l’assemblée d’actionnaire est chargée de prendre les décisions relatives au devenir 

de la société .Par ailleurs on distingue trois types d’assemblées d’actionnaires : l’assemblée 

constitutive , les assemblées générales ordinaire et les assemblées générales extraordinaire. 

Les attributions prévues par loi pour chaque type d’assemblées s’exercent a la base d’une 

décision qui émane de l’assemblée. Chaque membre à l’assemblée est représenté par le 

nombre d’actions qu’il possede ou qu’il représenté par intérim sachant qu’une action 

donne droit à une voix au moins. Pour ce qui est de la prise de décision, l’assemblée des 

actionnaires doit observer les règles juridiques de fond et de forme et celles prévues par le 

statut de la société a fin que ses décisions ne soient par annulées. Ces assemblées 

demeurent inefficace et enregistrent une faiblesse et ce en dépit du role qui leur a été 

assigné par le législateur. Cette situation est due a plusieurs cause parmi les quelles on peut 

citer le désintéressement des actionnaires vis-à-vis réunions de l’assemblée. De plus ces 

investisseurs se préoccupent uniquement de leurs profits sans avoir l’intention de 

participer à  la gestion de la société. A cet effet, et vu le role qui peut être joué par 

l’assemblée dans la gestion de la société anonyme , il nous parait nécessaire de trouver des 

solutions aux problèmes qui affaiblissent cet organe afin de lui permettre d’assumer 

pleinement son role.    
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