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  : ��د��

���ر ��روز ظ�ھرة ا��رو��ت ا��رى �� ���ر�� ا���ط ا�����دي    ��و ،����ز و���� ا���� 

��&�ذ $طط ا����� ا�����د�� ، ���ر��ت ������رھ� أدوات ���و��� و � �� ���ظم أھ��� ا�ر��ت ا�!�ر�

و ��� ا���ط ا�!�ري ا���رس ،ا����د�� ��د �ؤ�را ���را �() �دى ��و ا'��ة ا�����د�� ��و�� 

ذك �,د �طورت ا�ظم ا,��و��� ا�� �'�م ا�ر��ت و �رزت أ���ط �د�دة  ���() و!/ ا$�وص، و ��

  .أ��3 �ل ��ط �وا�ده و أ'���/ ا$��� و ،���0 

��ت ا>�$�ص و �ر :�ن �ا�ر��ت �ن '�ث ا�����ر اذي �ؤ�س ��,��9ه إ) ط�7&��ن ا5� �,�م و   

 ،اذ�ن �ر�ط0ما�ر��ء  ���ر ا�$�� ا���5ل �� ����را< �,وم ا�وع ا>ول �()�ر��ت ا>�وال ، �

�ر��ء ا�ر��ت ��و�� ���ؤو�� ا��ز ھذه و �� ،����د� و �@��ت و5�,�����9�� A�ر ا�$��� و ا

و ا�� �ر��ز ، و �() ا�,�ض �ن ،�'دودة ، أ�� ا�وع ا�5�� �ن ا�ر��ت ��0 �ر��ت ا>�وال ا

 ���$�� �Cض ا�ظر �ن �&� ا�ر��ء و �@���0م ا��و ����ز ھذه ،ا�وع ا>ول ، �() ا�����ر ا

 �تاذ�ن �ط(ق �(�0م ا�م ا���ھ��ن، و ذك �� �ر����ؤو�� ا�'دودة >��07�9 �ا�ر��ت ��و�� 

  .ا���ھ�� 

�(ب �ر��ت ا>�وال ، و ھ� �ن أ��ب ا��ظ���ت ا,��و��� ا,�درة �() او��ء  و ��د �ر�� ا���ھ��  

�0 �ن �درة �() �!��F رؤوس أ�وال ���رة  ��� ، وذك �',��م  ا9ط@��0و ، ���ط(��ت او�ت ا��

  .ا>ھ��� ا�ؤ5رة  �����ط�ت ا�����د�� ذات

��ظ�م  ھ���  ���و��� و �,���  و و��(�،���ل �ر�� ا���ھ�� أداة �!��F ا�د$رات اوط��� ���    

��و< ھ���  ����ر ،�ن طر�ق �� �د��/ �ن ر�وم و 9را7بو  ،ا���ر�F ا�����د�� ا��رى ، ��� أ��0

���� ، و إ($ز��� ا�Gن �ر�� ا���ھ�� �(�ب أ��9 دورا ا!������  ،!��ب ھذا ادور ا�����دي) 

��ل و ا��C�ل �Hراد إذ �و�ر ا�5�ر ،ھ���  .، و ا�ؤ���ت �ن �رص ا

�ظر (دور ،ر��� أ����� ���ذر �دو�/ ����د �رح ا��90 ا�����د��  �ر��ت ا���ھ��  ���ون �ذك ��

�����دھ� �� ذك �در��0 �() او�ول �J��ر ا��ل إ)  ،�/ �� ���د�ن ا����� و ا��C�لا���ر اذي �(

����Kب دى ا!�0ور ، و ھو �� �ؤھ(�0 >ن ��ون  ���0و�ن رؤوس أ�وال ط�7(� �ن طر�ق طرح ��دا�

 ������  .ذات �5J�ر ���ر �() ا�!�<ت ا�����د�� و ا�!������ ، �ل و '�) ا

��س ا>�(وب  ر���ّ و ھذا   � �������ر�� ا���ھ�� �ن روح ا�ظ�م ارأ���� ، ��0 �ن ا��'�� ا

ا&�ل اد��,راط� �� ����رة ا���ط ا�����دي ، '�ث أن �ظ�م ھذه ا�ر�� �,وم �() ا!�F ��ن ��دأ 

��ص �ل ھ��7 �'د�د ا$� �F ،��!���� ا�دارة و ا�(��� و �وز�F إدارة ا�ر�� ��ن ھ��7ت ���ددة و��ن 

�ل �رد 'ق ا���ر�� ��  � ، '�ث ���3، و ھ� �ن ا��'�� ا�����د�� �!�د ��دأ ا'ر�� ا�����د�

��م ������0�0�Jد�� �واء �ن طر�ق ��J���0، أوا���ر�F ا�  . ا�����ب ا
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   ��$9� ا�0وض ،و �� �&�ر �درة �ر��ت ا���ھ�� �() �!��F رؤوس ا>�وال ا��و ��

����ن ��'�� �����ز �/ �ظ���0 ا,��و�� �ن $��7ص ، �� ، ھو  ��رى�رو��ت ا������ و ا�!�ر�� ا

�����ز �ر��ت ا���ھ�� M9� درھ� ، و ھو�� ����Cر ا�د$ر�ن  �� ا,��� ا����� 0�Hم ا 3���

إ���9 إ) ذك �Gن �'د�د ��ؤو�� ا���ھم �,در ا>�وال ا�,د�� ��  ،  �0ن ا���ھ�� �� رأ����

�وا�ل ا�� أدت إ) ا!�ذاب ا�د$رات  ، و أ$�را ���(�� أ��0�0 (�داول  أھم ھو �ن ،رأ���ل ا�ر��ا

 ّ'���� �ن ��ل ا!�0ور !�F رأس  < أ���0 (����Kب طرحر ��طرق ا�!�ر�� ، ��ر�� ا���ھ�� �ا

��و ��د ا��J�س ���ط�F ا���ھم  ،ل ا@زم ���ر�� ���ط�0 ا�!�ري ا�'دد �� ���و��0 ا>����ا

إ�� >ن ا�ر�� م �',ق أر��'� ، و إ��  ا�0م �ن طر�ق �داول أ��0/،  �� ���ا��5ن ا',وق ا���زل 

('�ول �() أر��ح إ��9�� إذا �� رأى أن ���� ا>�0م �د ار�&�ت ، و �&9ل ھذا ا�داول ا�!�ري 

  .� �'ل ��9ر��ت �� �وق ���� ��ظ�� ��رف ���ور� ھذه ا>$�رة 0�Hم أ��'ت

  د$�ر ، أي ا�ر��ت ا��رى ، � J!K �(��� <���� ���0 ا�� �(�� ��ق �Gن �ر��ت ا���ھ� ���!�و   

  . �دادا ���رة و 9$�� �ن ا���ھ��ن �د ��ل إ) اO<ف �ل و ا�@��ن م أ�9

ل و �$�(ف إدارة �ر��ت ا���ھ�� �ن إدارة �ر��ت ا>�$�ص ، إذ ���ون ھذه ا>$�رة �ن �دد �(� *

ق �ل ��0م ��O$ر ، �'�ث ��و) ا�دارة ���0 �د�ر أو أ�5ر �ن �ن ا�ر��ء ��رف ��09م ���9 و�5

�� ا�ر�� ،  �أ�'�ب ا��('ا�ر��ء ������رھم  ���� ���'ت إ�راف و ر��،ا�ر��ء أو �ن A�رھم 

�09م�,(� �دد ا�ر��ء و ����ر�� ��(�� �� إدارة ا�ر�� ، و ھو �� !�ل �0م ��0ل ���ر� ��ر��0م 

  .دارة �ر��ت ا>�$�ص ���م �����ط� ا,��و�� � ا��ظ�م

�ر�� ا���ھ�� ا�� ��لا> �ن   ����، �ل و آ<ف ���0 �دد ا���ھ��ن إ) �دة ��7ت  �ر �$�(ف ��

 F�ر��ذ ��ول ، ���&,�ض ا>'��ن ، < �!�F ���0م روا�ط �$��� ، ��� أ��0 �,وم ، و ��� ��ق ا� ��

���ر أن ���م اط��F ا,��و�� ا$�ص ��رى ذات �(� و5�,� ��<����د اوط�� ، ا>�ر اذي �!�ل �ن ا

  . �Gدار��0 �����ط� ��� ھو ا'�ل �� �ر��ت ا>�$�ص 

!�0 ھذه ا�����رات م ��ن أ��م ا��ر���ت �وى �وز�F �(ط�ت ا�دارة ��ن ھ��7ت ���ددة و و �وا

!��F ا���ھ��ن �� إدارة  ث ���ن �ن طر�,�0 أن ���رك�'� ،��!���� ا��و�ن و ��در!� ا�(ط�ت

  . ا�ر�� 

�ن   ،�ب ��(�� و �,��� و إذا ��ن �ن 'ق !��F ا���ھ��ن ا<��راك �� إدارة ا�ر�� ، �G�/ �ن ا�

�(�� �����ر !���0م ا� أن&�(��  و دارة ا&�ظر �5رة �ددھم ، ا>�ر اذي �ط(ب أن ���ط ا�دارة ا�

، و )و �د �م ا<��C��ء ��دھ� �() ھذا ا�رط( ��Jل ا�و��� �J!0زة $��� ��و�� �ن ���ھ��ن ��0م

و ا��راف ك ا���ھ��ن !���� �� ا�دارة ا��را��,)  �ن) ا���ون ار���� و ا��راف ،  أن ��و

(���ھ��ن ��&�0م��',ق ��9ون و  ������� ا�!و ��'�� ������رھ� ��در ا�(ط�ت  ،أ��9ء �� ا
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 ��)�� –و �!(س ا�را���  ا�ر�� ، ��0 ا�� �$��ر �!(س ا�دارة ��و ا>�(�� ا�(ط� ا�' -'�ب ا

�7�,، و  ون ���0 �(ط��0مإدارة ا�ر�� '����0 و �'ت ر�����0 و ����د ن ��ووناذ� ن ���دارة �و ا

���� -ھ���� ا�!��ن �'��ظ '����ت ا�ر�� اذي   -أي ا� ������ �()ا��� ا�! ��(ف ���G�� ا

  .ار���� و ا��راف �() أ���ل ا�ر�� 

�ض ، و  و   ��@�� ا>!0زة ا��و�� �0 و ، ��ر���� ا,��و��� �ر�� ا���ھ����ظر ( �ذھب ا

�ض ، إ����� �� ���د ���/ أ��0  )����09 ا���ت ا�!�ر����0 ادو� اد��,راط�� ا'د��5 ، ����ل ا

�,ل ا�&�ر و ا�د�ر  ���ھ��ناا�� ���ون �ن �ل �(�� �� ا�(ط� ا��ر���� ������رھ� ا�( و،اط� ا

و إ��0 �ر!F أ�ر  ،ا�$���ص ا>��ل  ��'�� ا>!0زة ا>$رى ، و �(ط�تا�ر�� و ��در �ل 

ھذا ،ا�,ر�ر و ا�و!�/ <���� �� ا���7ل ا���ر�� ، و ھ� �ن ��0د (!�0ز ا�داري ����0/ و �(ط��/ 

���� ،  ،�ن طر�ق ����ره (�ر��،ا!�0ز اذي ��5ل ا�(ط� ا��&�ذ�� ������ره ��&ذ ���ت ا�!�رارات ا

�,ل ا�د�ر و  ر ا�ر�� �ن إراد��0 ،�/ ���ّ و و ذك �ن طر�ق أ�دي ��&ذ ا,رارات ا�� ��درھ� ا

��م��م ، '�ب  ، أو)  (PDGا���5(� �� ر7�س �!(س ا�دارة ا�د�ر ار7�س �!(س ا�دارة و ا�د�ر ا

 ��'���� أ��م ��ؤو< ��د ا!�0ز ا�داري و ، ا��� ا�!�(�0  ،أداء ���0/وز �� �ن �ل $طJ أو �!� ا

�زل               .$طJا�!�وز أو او ��ط��ق �وا�د ا��ؤو�� �� '�ل ،�(�/ �(ط� ار���� و ا��راف و ا�د$ل ��

�ن '�ث  ،و�,� 0ذا ا����/ �Gن ا�ر�ز ا,��و�� (���ھم ھو ���5ل �ر�ز ا�واطن �� ادو� ا'د��5و 

ا���ھم ھو أ�9ل �ن �ر�ز �ر�ز أ�/ ����F �ط�7&� �ن ا',وق ا�� < ���ن 'ر���/ ���0 ، �ل أن 

�درھ� '�ث أن ��ض ا�ظم اد��ور�� ���F ا�واطن �ن اط�ن ��دم د��ور�� ا,وا��ن ا�� � ،ا�واطن

����  ا,رارات اط�ن أ��م ا,�9ء �� (���ھمأن  ا�(ط�ت ا��ر���� ، �� '�ن��� ا�!ا�� ��$ذھ� ا

 ������(���ھ��ن و ا�� ��س ',و�/ ا.  

(��� �ر!F و    �������ت ا�!ا���ھم إ) ���ر ��و���0 و ھو ھ��ن ھذه ا�(ط�ت ��>��س إ�ط�ء ا

و �/ ،/ ���ون ��رة و!ود ا�ر�� و ���ط�0 ، �ل و ا�C�� ���0 ، ��و أ��س و!ودھ�  ، ��ب ا�ر��

و >!(/ أ���� �$وض ��Aر ا���Cرة ا�!�ر�� و ا�����د�� ، و �(�/ �,د اھ��ت ،��!�د و ��',ق 

 ا��ر���ت ��$�@ف ������0 و �������0 �����ھم و ��ز�/ �ن أ�'�ب ا��وك و ا��دات ا>$رى

�ء ور أ�9، و !�(ت / دورا ھ��� �� '��ة ا�ر�� < �,ل �ن د ا�� ��درھ� �ر��ت ا���ھ��

�0 ، �����ھم �9و أ�5ر ��/ �ر�ك ، و ھو �0ذه ا�&� ���رس دور !�0زھ� ا�داري أو ا�د�ر�ن ��

  . ) أ���ل ا,��7�ن ���دارة �� ا�ر��ار��ب �(

   )�� ���ن �ن $@�0  ت ا,وا��ن و ا��ر���ت�ل و أ�5ر �ن ذك �,د !��ار���� �ن ا���ھم و��(� �

� �ز0م و ا$���ر A�رھم ،��ف أ$ط�ء و �!�وزات ا,��7�ن ���دارة و ا���ر�ن ���ر�� و ��و ��

 �!�''�ن ��ر ا�ر�� ،��د ا9رورة و ا ����9.  
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�ن و إذا ��ن ا,ول ا���ق �Jن ��ظ�م �ر��ت ا���ھ�� ��م �() Aرار ا��ظ�م اذي �,وم �(�/ *   

!�(�� �� ا�ر��ادو� اد��,راط�� ، و أن ا���� و ا���ھ��ن ھم ا�(ط� او ��در �ل  ،����ت ا

وا�F  و �ظر�� ��ون أن �ن �دوا�Gن ھذه ا�'� < �، ھو �ول �'�3 ،ا�(ط�ت ���0�� ، Fوا�) �&�$�

���� �دت 9��&� أ��م �!(س إداري �� ا�&�ت �و�/ �زداد ، �,د أ��3 ���ت ا�!��ل ، �,ول �Jن او ا

�� ، '�ث أن �دد ا���ھ��ن  ،ھو ا��'�م �� ا�ر�������� ا!�0ز ا>�ل ����ت ا�!�د�� أ��'ت ا�

،F&ر����<��راث و �دم ا و �دم �$��0م و �&ر0Aم،ا�A ر��  �0م�ن !��ب�  و ��ذر ��Jور ا

��� ��ون، أدى ��!(س ا�دارة أن  ����رار���� ، و �C(�ط أ!0زة ا����0م �دور ���ل �� ا�دارة أو  ��

��(�� ا�(ط� ار7���� ا�0���� �() ا�ر�� ، و ��$ذ ا,رارات ا@ز�� ����رة ���ط�0 ،و �ن ا��'�� ا

���ت �دّ �!����ت ا  . و �J��0 �ر��ن 7�Aب �� إ!�زة �&�و'�  �0ذا، ا

ف �ر��ت ا���ھ���(�/، و ��(�� ، �Gن و    J��  ن��ن أ����روا ا>ول ھم � :��و�� �ن �ط���

�7�,ن �Gدار��0 اذ�ن ���(ون ا!�0ز ا��&�ذي �0 ، و ا�5�� ھم ا���ھ�ون أي ا�ر��ء ، و وا�ر�� و ا

���  (!�0ز �داو<ت ا�ر��  �ون��وّ  ��!����0مو  ،ا�(ط�ت��در �ل  -���ظر –اذ�ن ���(ون �!ا

���� . ، و ھم �ن �و�ل (!�0ز ا>ول �(ط��/  )ا

��(� ، أن ا$�@�� ���را �ن '�ث ا,وة ��ن اطر��ن ، '���� ���5Jر     �ن �� �@'ظ و �ؤ�ده اوا�F ا

 ّ����(و��ت و �(ط� ا�,ر�ر �� �ل �� �ر ا!�0ز ا��(ق ������ر ا�و�� (�ر�� ، و ��(ك �ل ا��

�(,� ��0 و ����ط�0 ، و �'ت ��ر�/ و�0,7�5 و أ�رارھ� ، و / �ل ا�(ط�ت (��رف ��ا�&���ل ا

، �0���'و ھو �� �!�(/ ذا �وة و ھ����  ،���و��و ��'�ل ا�ر�� ���Y7 ��ر���/ و أ���/ �����0 و 

�(�ون أ�'�ب ا�ر�� و �@ّ ،أن اطرف اO$ر و ھم ا���ھ�ون دا$ل ا�ر�� ، �� '�ن � @� ، �0�

��� و اذي �,د�/ 0م ا!�0ز ا��ّ  ،�ر�ن ا�ر�� إ< �� ��ّ ��ر ، و < ��د$(ون �� ����ر ا�ر�� ��

و �C��0م ادا7م و �زو�0م �ن ا<ھ���م ا9�ق (����ر ، �ل و < ��رف ��09م ���9 �ظرا �5ر�0م 

�  .�,�ر�� ��!�0ز ا>ول، و ھو �� �!�(0م �� �ر�ز 9�ف ر�� ��

(و9��� ا���,�و ���!�      ّ)C� ّ �,د��7ونب ���,'0م ا$��� �()  Gدار���0 ري ا�ر�� و ا���

اذ�ن ھم �(ز�ون ��را����0 �� �ل ،(���ھ��ن و ا��('� ا!�����  ،'��ب ��('� ا�ر��

  :، ��$(ق �ذك و9���ت ���ل $طورة �() ا�ر��  ��ر���0م

���ن أ�ر��07م    � (�,د ���Cل ا���رون و ا,��7ون ���دارة ا�(ط� و �&وذھم �� ا�ر�� ، ����دون إ

 ��  . و أ�د��07م A�ر ا���',�ن �� ����ب ا�ر�� و �J!ور �ر�&

�() ��ل روا�ب ���� و �داري �&�0م �() أ�5ر ��� �!ب و �د ��'�ل ا�د�رون و أ��9ء ا!�0ز ا

 F����  . �د<ت �ر�&�� و �$���ت و �@وات و A�رھ� �ن ا
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��ورة ����رة أو ) ا>A(���(و �د ��,د ا�د�رون و أ��9ء ا!�0ز ا�داري و '�) ا���ھ�ون ا���ر 

��روط ا�وق، �� �� ���(ق  �&,�ت �!�ر�� �F ا�ر�� و�,� �روط �!'&� �,�ر�� ،A�ر ����رة

 Fد���ر أو ���وى ا!ودة أو �روط ا�<��.  

'ول $طط ا�ر�� و ��(����0،  ��د، و �د ���Cل ��ض اذ�ن ��(�ون ��(و��ت م �&�3 (!�0ور  

� �0��(و��ت �راء أ�0م ا�ر�� أو ����',�ق أر��ح أو �!�ب $��7ر �() '��ب ،���$د�ون ھذه ا

  .�نا���ھ��ن اO$ر

�ض ����ر ا!�0ز ا�داري و ���ر ا���ھ��ن  � Jواط��و �د )���)A<ا (F�������دل ا،  ����'و ��J�ن ا

  .ا����د� �() '��ب ا���ھ��ن اO$ر�ن 

 (�، ��� �د �,د�ون ��(و��ت �9(ّ ھ���  و �د �$&� اذ�ن ��(�ون �(ط� ا,رار �� ا�ر�� ��(و��ت  

،�  .!�وزات ، أو �',�ق ���� F��$���C�� �Cط�� ا,�ور و ا

    �ّدت ا&ر9��ت ، و ا�!�وزات  و وF9 'د 0ذه ا>$ط�ء، و اذي �ؤ�ده اوا�F ، �ل �� ��ق� ��ا

�ض ،��5�� �� �@�� أ!0زة ا�ر�� ����09 ا� )1(�د$(ت ا��ر���ت و ���0 ا!زا7ريا�ظر�� و ا

3�ر�/ �ر��� >��9ء ا!�0ز ا�داري و ا>A(��� و ���&�0، و ذك  ��9ار ،ا�د$رو ا���ھم  ��

'/ و ',و�/ '����و و��7ل �وا�د ��,ر�ر ���',وق ا���ھ��ن، �وا39 ا<��داءات ا���� ���ل  �ن 

�ؤ���ن د�واھم �() �$�&� ا,وا�د ا�(ز�� و  ،ا'����0ذه �ن ا(!وء (,�9ء (�ط��� � �0م��� ���ّ 

���'����� �'���� ',وق أو �واء �(ك ا�� �ص �(��0 ���ون ا�ر��ت  ،ا�A�رھ� �ن ا,وا��ن ا

  .ا���ھ��ن و ا�د$ر�ن

و إ���9 9رورة '���� ',وق ا���ھ��ن ������رھم �ر��ء و أ��9ء �� ا�ر�� ،�Gن '����  *   

ا,�م ا��,و� ا��  ��5ر�ن ��� '����0م ������رھم �د$ر�ن و ��أ$رى < �د �ن ��9ن و!ودھ� و ھ

�� ھ� �ن���درھ� ھذه ا�ر��ت ،����&�ذ ا�را�Y و   �5رة و ��وع ا�وارد ا ���0ا>دوات ا

�� و ا�ور��ت ا�� �(�,� ���0 ط(ب  أدى��  ،ا���و�� (دولا�$طط�ت ��إ) إ���ء ا>�واق ا

���$���� و ا ارأ���ل �ن طرف�رض � ،ارأ���ل اذي �'��!/ ا�ر��ت و ا�ؤ���ت ا

ا��ر���ت �� إط�ر اھ�����0 ا���ر ��و9وع '���� ا���ھم �� �ر��ت  و ،اO$ر�ن  ا����5ر�ن

ر�زت و إ���9 '���� ا���ھم ��ر�ك �� ا�ر�� ، �() '����/ ��د$ر ����5ر ��  �,د ،ا���ھ��

�� دا$ل !�0ز ا�ور�� ، أي '���� ا�د$ر اذي �وظف أ�وا/ �� ا�وق ��  . ا>وراق ا

A�ر ا�0�� و A�ر ا���رس ذك ا�$ص   ��دة  أ�وا/ �� ��م ��,و� ، ھو إن ا�د$ر اذي  ����5ر  

ا@7,� �ن ��ر�س ا��9��ت !ب '����/ ، ھذه ا'���� ���و!ب ا�$�ذ !��F ا�دا��ر ا@ز�� و اذي �

                                                           

  .و �� ��دھ� �ن ا,��ون ا�!�ري ا!زا7ري 806ا�ظر ا�واد  -1
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��ن ا�د$ر �ن ا�$�طر A�ر ا�!�ر�� ا�� ���ن أن ��س ا����5ره �� ا,�م ا��,و� و ��J �0أ!ل �

  .ا>�0م 

   , ا>�0من ھذه ,��و��� ��G  :�د�دة < ���� ا>�0م �م ا��,و� إن ا�$�طر ا�ر��ط� �������5ر �� ا

���ھ�� �� ا�ر�� ، �Cرض ا���ھم ا�د$ر اذي ����5ر أ�وا/ ھو  ������ره��ط� ��'��0 ',و�� 

�',�ق ���� ����9 ، أو �() ا>�ل ا'&�ظ و �ون ���� ا�د$�ر ا����5ر ، ��ن ا���ن أن ���رض 

ا���,�ص ���0  ، ��� ���ن أن ��ون 9'�� (����ر  أوا�د$ر إ) ا'ر��ن �ن ',و�/ ا�$و� ���و�� 

�,@�� اذي �,وم �/ ا��(&A�ر ا��ؤول ض أ�وا/ ا����5رة ($طر ���دارة ،  و اذي ��رّ  ونو A�ر ا

أن �$رق ��دأ ا���واة �� ا���&�دة  )ا�ر��ت   (و ا���,�ص �ن �����0 ، ��� ���ن (0��7ت ا��درة 

�)������� ���ن أن و �ذك ��رض ($طر ',وق ا���ھم ا�د$ر و ���'/ ،  ،�ن ا��@م و �� ا

 '�زا�و9و�� ا�� �!ري $ر�� (,وا�د  و إ!راءا��0 ���رض إ) أ9رار �ر��ط� ���(��ت ا�ور��

   . و '����0م  �ن �J��0 ��9ن ا���واة ��ن ا����5ر�ن �� ا�وق ا�� ا�ط��ق و

ا>��ن أي إن ا���ھم ا�د$ر إذا ��ن ��'ث �ن �',�ق ار�3 ، إ< أ�/ ��'ث ��ل �ل ��ء �ن    

 �و ھ�� ��د$ل ���ون �وق  –ا>�0م  –��9ن أ�ن ا����5ره اذي ��!�د �� ا�وظ�ف �� ا,�م ا��,و

دول �د �!�وزت �ر'(� �,ر�ر ھذا ا>��ن و ا'���� ،� ،يإ���9 (,��ون ا�!�ر ،ا��ل و ا�ور���

إ) �ر'(� أ$رى ،����ل ���0 ا�'ث �� �دى ا���ح د$ول ا�����5رات ا>!���� أرا9��0 و ��ب ا

�وال ب �ن $@�0 أ��ر �در ���ن �ن رؤوس ا>�����ت ا����د�� �!ذ �����ق ���0 وF9 �وا��ن و

��ر ا&�7دة ، و ا�$&��9ت ا9ر���� و A�رھ� �ن ا��0�@ت ا>!���� ، و أ�J� ����ن ا'وا�ز ا

�وا�ل او'�دة ،ا>$رى�� !ذب ا�����5ر �F أھ����0 �� ھذا ا�!�ل ، '�ث  ا����دة م ��د ھ� ا

�(ق و�� و!�0 رأس ا��ل ا>!��� ، ، و �'دث �ر�� ، ظ0رت ھ��ك �وا�ل أ$رى ���ل 'دا ���@�� 

��دى ا��,رار ا���7 ا������ و ا�����د�� و ا,��و��� �� ادو� ا�,�ودة ، و ھ� �� �ط(ق  أ����

��0�$�طر A�ر ا�!�ر���(��0 �� ����') ، ��',�ق ا>�ن و ا�&���� � ، و وF9 �ظ�م �وي و ���ل 

�وا�ل و  ،�ر��ت ا���ھ�� و ',وق ا���ھ��ن ���0 �'���� ا�����5ر و اذي �ن �ورهھو �ن أھم ا

 ��,��م �دى �و�ر ظروف و �روط ا�����5ر �� أي دو �����دة '������ر ا�  . ا

�ن طر�ق او��7ل ا,��و��� ا�� �&(�0  �ن أ!0زة ا�دارة ، $ل ا�ر��إ���9 '���� ا���ھم دا *

����'و  و ا$داع و '���� ا���ھم ا�د$ر �� إط�ر �وا��ن �وق ا��ل �ن ا�9(�ل ،ا��رع 0ذه ا

�ن  '���� أ$رى �&رض �&��0 و ھ� '���� ا���ھم �� ���ن أن ��ون 9'�� G� ، �0نا@���واة ا

����  �ھم ،أي '���� ا���ھما��" أ$�/"���ت ا�!و  �� ا�ر�� ا!�0ز ا>ول ،������ره �9وا �� ا

��,���  ،��ط��ق ���ون ا>A(��� ، و ذك ��د ا�$�ذ ا,رارت ���0 ، م',و�0 �ن��رح ���ر�� ا���ھ�

،و ��دأ 'ر�� �داول ا>�0م  ���&��و  �طر�,� $�ط�7،ا�!��ع �� ا�$�ذ ا,رارات  ��دأ ���و��� �د�(� �ن
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�� ا>�5ر �&وذا ��اذي �,وم �(�/ �ر��ت ا���ھ�� و اذي �&�9 إ) �ر��ز ا>�وال ��ن أ�دي ا,وى ا

< ��(ك �ن  ،ا>A(��� 9د أ�(�� �ن ا���ھ��ن < ���� ���ف ،���فاظ0ور �&0وم أدى إ) ، �ل ذك 

�و��ت '����  �ذك �ز�د�،و ���'�0 �� ا�ر��  �ؤھ(�0 (د��ع �ن ',و��0 < و رأس ���0 ،ا',وق�

���� ، ��5�را �� ��در ',وق ا���ھم ��د�� ��م ا<��داء �(��0 �ن ا���ھم �&�/���ت ا�!�رارات  ا

 ��&�����و��� �روط�0 ا��(�� و ا�و9و��� $��� �� ��(ق �����ب و ا>A(���، إ< أ��0 �رارات �

3 ���ھم أو �!�و�� �ن  ،ا���ھ��ن و ا�ر������ �ن طرف ا>A(��� 9د ��('� ��و أ'���� 

�ل   ،��ن ا���ھ��ن و ھو ا��داء �() ��دأ ا���واة،  ���,�� ا�� ���ل أ�(�� ا9رارإ ا���ھ��ن! ��

ا����5ر�ن  ا���ھ��ن ھدف '���� ا>�(�� �ن أھم �� ���) إ�/ ا��ر���ت ا�����د�� ا'د��C�� ، �5ر

 ����'�0م �() ا�����5ر <�د �ن �و��ر ا!و ا����ب و ا�!��0م دور ھ�م �� ����7 ا�د$�ر ، و 

د ���ف ا,�7�9 �&رض '���� �7�9�� 9 !��0د��� ا�ا@ز�� 0م �� ا�ر�� ، و ھو �� ��) إ�/ أ�

3 ا>�(�� �� ���)A<ل  دا$لا�����ر �وط�� �راع �وى رأس ا� ��  .�ر��ت ا���ھ�� ا

��39 أن ا���ھم ھو ذك ا�$ص اذي ���ن ا����ره 9��&� واذي  �ن $@ل �ل �� ��ق،    

���ل ، �9�ف �ر�ز ا���ھم �واء ��ن �د$را أم < ،���و!ب '����/ ، �5ل �� �'�) ا���0(ك أو ا

���د�� ا�� �ر���@��ت ا وط/ ���0�� اذي �����ل ��/ ، �ظ0ر !(�� �� �دم ا�وازن ا�و!ود �� ا

��/ ا����� ��Jول ا�وق ، و ھ��ك �دة ا����رات �,ر�ر ھذه ا'���� ����ن أن ��ون أ��9 ��دم درا

�دا� ،  و�ذا '���� ا�����5ر و �,و��/ �و��(� ھ��� (��و�لو ذك  ا����رات $��� ��>$@ق و ا

�ن ھذه ، و  ���!�F ا<�راد �() ا<����5ر �� ا���ر�F ا<����د�� �دل �$ز�ن أ�وا0م و ا����زھ�

م، ا<����رات �� ھو ��(� ������ و �و!� ا��@��ت ا�� أ���ت ا����د��ت ا��&37�9 و ا>ز��ت ا

�0 �� �&س او�ت ،  و �وء ����رھ� و ا�� ���ت �ر��ت ا���ھ�� (��ب �ن أ�����0 و ا9'�� ا>و

  . و ���ت ���!��0 أن �ز�ز�ت 5,� ا����5ر�ن و ا�د$ر�ن �� ھذه ا�ر��ت و �� أ��0�0 

   �C��و �� ھذا ا�ط�ر و �',�,� Hھداف ا���ر إ��0 ا'�(ت ار���� و ا'���� ����� ���زة �9ن ا

/ < ���ن ��ور ��(��ت ا����ر �دون ر���� و '���� ',وق ا���ھ��ن ا!د�دة �ر��ت ا���ھ�� ، >�

��&�ت A�ر ا�'دودة (���ر�ن و '�)  ا���ھ��ن�   .و ا����5ر�ن ، �&� A����0 ���رب ا�$�@<ت و ا

  

3 و ا',وق ا�� ����F ��0 ا���ھ�ون دا$ل ا�ر�� ، *����@م �ن  وو ��ون �'ل ھذه  ا'���� ا��

�@ ���ن 'ر��ن ا���ھم �ن  ھو �,د ا�ر�� ،و �(�/ ا>�ل�� ھ� أ��س �,ر�ر ،�Gن ذه ا',وقھ

(9�,�� /�,د، إ<  ھذا ',و�/ ا�� �ر��ت ���ز< أو ��د�@ �ن ا���ن أن �,F ،��داءاا ذك إذا أ!�زا

�������دي �� �ر��ت ا���ھ�� ، و اذي أ��3 �ظ0ر  ���9�ف اط��F ا0ذه ا',وق ،�ن و ���ظر 
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ا���ھ��ن ، ���وص  و ���)! 3�� G� ،ن ا��ر���ت ا'د��5 �د$(ت ، و ���ظر >ھ��� ',وق

ق �ر�'� ��رارھ� و ذك �,وا�د آ�رة و 'ددت �� �&س او�ت و��7ل '�����0 ، �,د أ��3 ��ظر ',و

��دى أن ، إ) در!� ھد��0 '���� ���3 ا�ر�� و ا���ھ��نا���ھم �� ا�ر�� �J��0 ',وق وظ�&�� 

����� ا���ھم اذي < ���ر��0� (�ض إ�  .ا

�� ���0 و ا�دار�� –و ��دو ھذه ا',وق    ��< �'��ج إ) ���ء ���ر ،(وھ(� ا>و) وا9'� !(��   - ا

��ھ���0 ، إ< أن اوا�A F�ر ذك ، إذ أن ا�5�ر �ن !وا�ب ھذه ا',وق و  �� ��ر���0 و او�وف �()

$�وص ا�&���ل ا!ز7�� ���0 ، و��7ل '�����0 ، و �() و!/ ا ����و م   ،��ت وا9'� ��,در ا

��� /)��&� ��  .�'ث'ث و ا�'(�ل �ن $@ل ھذا ا��ن �'ل ا�&�ق ��ن ا��ر�F و ا&,/ ،و ھو �� '�و

    ّ���ر ��د ر��زة أ����� ، �ل د���� �و�� �� إن ادور ار���� و ا'���7 اذي �,وم �/ ا���ھم A�ر ا

ا�ظ�م ا,��و�� (�ر�� ، >�/ أ��3 �� ظل ا�'و<ت ا��رى ا�� �ر��0 ا��0د ا,��و�� و ا�����دي 

  .او�� ار����$@ل ز�ر�� ا���ھ�� ، أداة 9رور�� �ن أ!ل ��ز�ز '���� ا�ر�� �ن 

  

�� و �&��� و !د�� ار���� و و �,�س در!� * ��ا'���� ا�,درة (���ھم �� ا�ر�� ��دى �وة و �

 أو ،�واء �(ك ا�� �,ررھ� ا��وص ا,��و���،رة 0ذه ا'���� $ا�� ا�و9و�� و ا,��و���  او��7ل

ا,�9ء ، �',وق ا���ھم �� ا�ر�� و أو ا�� �&ر�09 ،ا�� �&ر�09 وا�F و ط���� �ر��ت ا���ھ�� 

�ط��ق �وا�د ا��ؤو�� �() أ��9ء ا!�0ز ا�داري ، و و!ود !�0ز  �ن'�����0  و و��7ل إ!راءات

(�ر��ت ا�د$رة ، و  و ار����  و �وا�د ا'���� ،�'��ظ� ا'����ت ����ا�� �و�رھ� ا�ور�� ��

��ف �� ا�����ل ا�و  �(ط� �و��(� ��ط�ل �رارات ا0��7ت ا�دار�� (�ر��ا�����ل ا,�9ء �ظر�� ا

 �������ت ا�!�  �رارات ا��، �ل ھذه او��7ل و A�رھ� ��9ن '���� ا���ھم ، �ن ھل ھ� ����� و �

��(� �ن ذك ؟   .؟ و �� �و�ف اوا�F ا

�ل �� �ز�د �ن أھ��� ار���� و ا'���� دا$ل ا�ر��      ار���� �',ق ��('� ا�ر�� و أن ھذه ، و 

3 ا���ھ��ن �,ط ،��� ����(م ��د �ر��ت ا���ھ�� �0م �,ط ا���ھ��ن أن ��('� ا�ر�� م ��د �

���('� ا�ر�� '�ب ا�&0وم ،ا9رور�� و ا@ز�� <�!�ز ���ط ا�ر��  ا>�والاذ�ن �و�رون 

����  ا�Jن�ح ا�ر��، ��� ھو اذ�ن �0�0م �! ا>�$�ص���ل ����! 3�F  أ��'ت،ا'د�ث ��

���(�ن �� ا�ر��، �9@ �ن '��(� ا��دات ا�� ��درھ� ا�ر�� أنذك  إ)��9ف  ،(دا7��ن وا

 أ��'ت����رض �F $ط� ا����� ا<����د�� (دو�، ��ر��ت ا���ھ��  أنا�ر�� < �!ب  أھداف

� �زل ھذه ا�ر��ت �ن ،(�(دان�(�ب دورا ���0 �� ا�,دم ا<����دي �ل و ا<!����� ���@ ���ن ��

و �A��ت $���،  أھداف�',�ق  إ)���ت �0دف  إن��ل ا�ر��ت و $�و�� ���0 ا��رى، و ،�'�ط�0 

�0�G� ل  وC�(�!��F ��ر ا'&�ظ �() ا��,رار ����ب ا ������ �&س او�ت ���و �',�ق ا��('� ا
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� < ����C ا����ر �ر�� ا���ھ�� ��,�ول  و �,و�� و ��&� ���� '������ أيا<����د اوط��، و ��

 ���$��',�ق ��('�/ ا /��0 ���ل �!�وع أ� �() ا����ر إ��0�!ب ا�ظر  إ���و ،���ك ���Cل �,�و

 و ��0�ل ��(�� (���ط ا<����دي، ا��ظ�م ا,��و�� إ)ا,وا�د ا,��و��� و ا������ز��ت ا�� �0دف 

�!�0ز ا����دي ھو ا�,�و ������ F�وز�  .ا<���ج و ا

�ر�� ط���� و أ��س  '���� ا���ھم �� �ر�� ا���ھ�� ، و و     � � -و ���ب - �� �ؤ5ر� �� �'�و

� �� او��7ل ا� ھذه �� ��رة و �(�&� �ذك��، ھو ا�زاع ا&�ري و ر�ودة �',�,�0'���� ، و ��

�ر�� ا���ھ�� ذا��0 ، �� ��ن �ن �رى �Jن ا�ر�� �,د �(�زم ��,��9ه �$��ن س ا&(�&� اذي �ؤ�ّ 

���ھ�� �� ��روع ��� �،و أ�5ر أ���� J��� /,�د ا����م �� �د  ��ظر��ن ر�3 أو $��رة ، و ھ� ا

�دة طو�(� F�0 �دى وا��,د�� ، و ا�� ��ن   '����أن :و ���Y �ن ھذه ا�ظرة �دة ���Y7 أھ��0  ،ا

ا�رادة  ن�ط��,� ��دأ �(ط� ،ا���ھم ھ�� ��ون '���� �,د�� و�,� �� �ص �(�/ ا,��ون ا>���� (�ر�� 

   .و��7ل ھذه ا'���� و ، و ھو �� �ؤ5ر �() ط���� و أ��س 

���د�� أن ا�!�ھ� آ$ر ظ0ر �,ول �9�ف ا� إ<   �و ذك ��د$ل ا��رع  ،�ر�� ا���ھ����  &� ا

اوا39 ، �� ��ظ�م �5ل ھذه ا�ر��ت ، ���ر��ء �� ھذا ا�وع �ن ا�ر��ت م ��ودوا أ'رار �� 

ة ����ن �د$ل ا��رع ���وص آ�ر ��5ت ، �ل أ��3 ��9�ن �,د ا�ر�� �� �ر�دون �ن �روط

���د�� �� ا�ر�� ، و ا�� ���0 ، و ھو �� ��د إ) إ9��ف ا�ارا'��ن أ�����0 أ��9 أن �ظر�� &� ا

�,د أ��'ت A�ر ��درة �� إ�ط�ء �&��ر أن ھذا ا�وع �ن ك و ���ط ا�ر�� ، �9@ �ن ذ ��ظ�ما

 F� ر��طون�$��� < �9م أ�ر��ت ��ض �J�� را�ط� �$��� ، ا�أن ا>$ذ ���ظر��  �����09م ا

�,د�� < ���ّ (���ھ��ن �ن ا�$�ذ �رارا�0ا ������� ا�!��(�  أن � إ< ���!��ع، �� '�نن ااوا�F ا

أ�را ���'�@ ���!��ع �� �!�ل ا�$�ذ ا,رارات ھو  و، �� ا�ر�� ���ر دا��7 إ) و!ود أ�(�� ���ر�9 

ھ� أ��م '�� وا'دة و  ھذه ا>�(����ون  أن، �� �('ق ���ر�� أ9رارا ���C ، ��ن ��('� ا�ر�� 

 ���)A<زام �,رار ا�  .ا�

�,د أ��'ت �ر��ت ا���ھ��  و اوا�F �ؤ�د أن     و اد�ل �() ،أ�رب �ن ا�ظ�م ا,��و�� ���0 إ) ا

ذك أن ا>�$�ص اذ�ن �ر�Aون �� ا����9م إ) ھذا ا�وع �ن ا�ر��ت �ن أ!ل �وظ�ف رؤوس 

ا��رة، و �ب �ن دون ا�د$ل أو ������ ھذه �ون ر0��Aم �� ��رة ا������' ،أ�وا0م أو �د$را�0م

���� ، و ھو �� �!�ل �ذك 9�ف اھ����0م �Gدارة ا�ر�� و '�) �'9ور ا!�����ت !������0 ا

�,د   . ا�ر�� �� او�ت ا'�9ر أ�رب (,��ون ���0 إ) ا

�,وم �ل �9و  ،ھ��ل ��ون �ن أ��9ء ���لو �ن ���Y7 ا>$ذ �0ذا ا��!�ه ھو ا����ر أن ا�ر��    

�0 ����0 ����� و �'ددة ���و�� ، ��!�0ز ا�داري '�ب ھذا ارأي ھو �9و Kدارة و ا����ر ، و ��

���� ھ� ا>$رى �9و (�,ر�ر ، و �ذا ا>���ت ا�!�'��ظ ا'����ت ، و أن  �ل �9و ا �����ر ��
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���� ھ� ��د ،ھو ���,ل �ن اO$ر��� ا�!�0 ، ر �ل ا�(ط�ت و ا�&وّ و ��,ط ھ�� ��رة أن ا �9

�ذھب ا��!�ه ا'د�ث إ) ا&�ل ��ن ا�دارة و ا�(��� �� �ر��ت  و <���� ا�!�ه ا!�0ز ا���ر ، �ل

�دد �ن أ�0م ا��9ن ، �ل و �,و�� �(ط�ت ا�د�ر�ن  ا,��7�ن ��<دارةو �دم ا��راط �(���  ،ا���ھ��

��ل �'ر�� أ�5ر ) –�� رن ا��ؤو��0م �G$0��9م �ظ�م ا��@س ، و ھو �� ���ّ �,��ل ا��د�د �� �،

و إ$را!�0 �ن ��رة أن ا�دارة ،�ن ا'�ول �() ا�&�ءات �� ا����ر و ا�دارة  -'�ب ھذا ا<�!�ه

!�0ز ا����ر ھو !�0ز ���,ل ����� �ن ،<�د أن ��ون �ن ا�ر��ء أ�&�0م ، �و�,� 0ذا ا��!�ه 

���� ، و���ت ا�!و ا��!��� (��C�رات ا�����د�� و ا������� ا�� ،ذك �',�,� ��('� ا�ر��  ا

و ���� ���(ق �'���� و �ن ���Y7 ھذا ا��!�ه �ذك ،  و ا�رو�� �� ا����ر و ا�دارة ،���رط ا�ر�� 

�� �,ررھ� ا��وص ا,��و��� ا�Oرة و ا�� �'رص �() '��و و��7(�0 ن ھذه ا'���� أا���ھم ، 

  . و '���� '�) اC�ر �ن اذ�ن �����(ون �F ا�ر�� ،���3 ا���ھ��ن و ا���ھ��ن ا�د$ر�ن 

*  �&�)&م '���� ا���ھم  �� ةب ا�ؤ5ر��ن ا!وا ، �Gن  و ���دا �ن ھذا ا!دال ا&,�0 و ا���'د�د �

!��0و ا�� �!ب أ$ذھ� ���ن ا<����ر �� ھذا ا�و9وع و آ����0 دا$ل ا�ر�� ،��� �ھو  ،و �'�و

0و ��ن دوره �� ،وة ا�و!ودة ��ن دور ا���ھم �� '��ة ا�ر�� �ن ا��'�� ا�ظر�� ا&(�&�� ا&�رق و ا

��(� ���ف أ�/ ��درا �� ���رس ا���ھم دورا دا$ل ا�ر�� وا�F ا�� ، �,�,'و �ر!F ذك ،اوا�F و ا

ر��ح دون اھ����/ �Jداء أي دور دا$ل ا�ر�� ، $��� إ) ���وو!�� ا���ھم �� ا�'ث �ن ا>

  /�د$ل �� '��ة ا�ر�� و ���ط�0 و،���رAم �ن ا',وق ا�,ررة �� / 3��� �� ر�� ���ا�� و ا

���� و �ن  ا�,�رن  ���,�(G� ، �0ن ا���ھم �,ر�ر���ت ا�!� �C�ب �ن '9ور ا�'�� او�ت ا

 ،وراء �(� �ن ا�ر��ء ���'0م �و��@ت �() ���ض  ا���ھ�ون �� أA(�0م، و ��,�د و�/ ������0ر�� ',

، �3��J �ذك  ��دة �وا�لو اذي ���ن أن �&�ر  ،و ھو إھدار ',و�0م ا�دار�� و ا������ �� ا�ر��

ا�د$ل و ا�ھ���م ��Jور  ما�ر�� ، �ل و ���ن ا����ره وا!�� �(�0 أ�'�ب مرAم أ�0،��د�/  مو!ودھ

'/ �� وا�ر��� ���0 � '��� .  

  ���G� ، ل  و �� ھذا ا<ط�ر��� �� ���'�ول إ,�ء ا9وء �() ا�!0ودات ا��ر���� ا�,�ر�� ا��ذو

و دوره ��  ،و �� '���� ',و�/ و ���'/ ،�,(�ص ا&�رق ��ن دور ا���ھم ا�ظري �� '��ة ا�ر��

اوا�F ، �,د ��ت ا��ر���ت ا'د��5 و < زات �ن طر�ق �دة و��7ل ��!�F ا���ھ��ن �() ا�ھ���م 

9ر �,ط �، ذك أن ا���ع ھذه ا&!وة < ��0�دار�� و ا������ و �() ���ر�� ',و�0م ا� ،���ر��

  .�ل و ���ر�� أ��9 ،�����ھم و ',و�/ و '�����0 

*    ���ق �م ا$���ر�� �و9وع '���� ا���ھم �� �ر��ت ا���ھ�� ، �0و �و9وع �([ �ن � ���ظر 

ن و ا�!��0د ا,�7�9 �() ا>ھ��� �� !�(/ �'ور اھ���م و ا!��0د و �&��ر ا��ر��ن و ا�&�ر�

�� ، <���� �� ا�ر��ت ا�د$رة  ��نا���و��  . اوط�� و ا
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�G��� �@'ظ ا�ھ���م ا���ر �$�(ف ا��ر���ت و  ،ا��ر���ت ا�,�ر��و �ن �و�F ھذا ا�و9وع �� * 

�ر��ت ت ا�&�(� �'���� ا���ھ��ن �� ���&�� �و��ر او��7ل و ا��9��،��وع �و!�0��0 و �(�&��0 �

 Fوا�  . ا���ھ�� ، و ھو �� '�و�� ا��&�ءه و �'(�(/ و �,�ر��/ و إ�,�ط/ �() ا

(��رع ا     ����&ر��� �,د ���ت ا�!�و�� ا�!�ر�� ا&ر���� ���9ن ��و�� �ط�ق �() ���

�و م ��ن ھ��ك ��ظ�م $�ص  ،ا�ر��ت �واء ا>�$�ص أو ا>�وال��، و  )ا���ھ��( C&(� �ر��ت ا

 ،و $طورة دورھ� �� ��دان ا>���ل ،م �(�ث ا��رع ا&ر��� أن أدرك أھ��� ھذا ا�وع �ن ا�ر��ت

�د�@ت 1867!و�(�� �24��ول ��ظ�م �ر��ت ا���ھ�� و ذك ��  �ل ��ر��� ��Jدر أول �� و ا

��'���/  ا.  

و اذي ��Y ��/ �ؤون ھذه ا�ر��ت و وF9 ��ظ��� �'��� �0 ، و �ن ا��وص ا�� ���و�0 ھذا 

���� و ا��و�ت ���0 ، 5م �دّ ���ت ا�!5م  1893أوت  12ل ��و!ب ���ون ا��ر�F �وا�د '9ور ا

و �(��0 �دة  1933�و���ر  13، �,��ون  ��1930ي  01، 5م ���ون  1913�و���ر  ��22�ون 

، و اذي أر�) ��/ ا��رع ا&ر��� ا(���ت ا>و)  1966!و�(��  �24�د�@ت إ) أن �در ���ون 

 أ�'�ب ا��وك,وا�د '���� ا���ھ��ن �� �ر�� ا���ھ�� ، ��ھ�م ��ورة $��� �����ھم �ن 

�� '��ة ا�ر�� < �,ل �ن دور أ��9ء �!(س ا�دارة أو �!(س ا�د�ر�ن ���0 ه ا>$رى ، و !�ل دور

دور ار��ب �() أ���ل ا!�0ز ا�داري (�ر�� ،  - و ھذا �ظر�� و ���و���  -، �'�ول إ�ط�ء ا���ھم 

���� و ا��و�ت ���0 ���ت ا�!  . <���� ��د��م ',وق ا���ھ��ن دا$ل ا

�ر9ت �0 �ر��ت ��رى ���!�  ا��@��ت ���!� �و!� ا&37�9 وو   � ���وء ����رھ� و9�ف ا

 أ9راراوھو �� ا'ق  ،وا�ر��ت �ن�ا&رد ا���ھ��ن5,� ��ن  ��زأ ن�0، و�� $(&�/ ���دور ا���ھ��ن 

�C ��<����د��ت ا'د��5�� ��� �����7 ا �7ل�د �() ا<د$�ر ا&ردي �J'د و�ا��� وا<����د�� ��ا

�!�وب  ، و �() Aرار ا��ر���ت ا'د��5 ،ع ا&ر���ن ا��رGطر�ق �ر��ت ا���ھ��، � <���� �ن

�ا��@'�ت  �F �و!�9رورة ا�� ���0  و ،�!�ل '���� ا<����5ر وا<د$�ر ���� ��ا<����د�� ا

 ّ�&(���ھ��ن �� ا�ر�� �و��ر ا'���� ا����� وا �وذك ��Gداره �دة ��وص 'د��5 �ذ�ر ���0 ،�

، و���ون  �20011��  ا��در �Loi NREو9و���، ���ون ا��ظ���ت ا<����د�� ا'د��5 �� $��� 

� ا��در���� وا(ذان ��ن 0م دور ھ�م ،2003Loi de sécurité financière2  �� ا��J�ن ا

  .دا$ل ا�ر�� و��0�ل ���ر���0م ��د��م ',و�0'���� �و�� (���ھ��ن، <���� د �!��

                                                           
1
- Loi n° 2001 – 420 du 15 Mai 2001 relatives aux nouvelles régulations économiques.   

2
- Loi n° 2003-706 du 1 er Aout 2003 de sécurité financière.  



12 

 

��(�� ا��ر���� �� ا�!�ه و���F ا��ر  �دة �وا��ن  ��Gدار ،ا<د$�ر وا<����5ر'���� ع ا&ر��� ا

وھو �� ��'�ول إ,�ء  ،'د��5 ���) إ) �,و�� ا<���7ن و��ث ا5,� ��ن �&وس ا�د$ر�ن ا����5ر�ن

  .ھو ���ول �� ا,��ون ا!زا7ري ��� �/و�,�ر�ا���ھم، ا9وء �(�/ ���� ���(ق �'���� 

�0 ���و� ،ا�ر�� '��ة��  دور ا���ھم أھ���'دد ��دة ��وص �رد �دوره أا��رع ا��ري �,د  أ��   

�دل �,��ون ر�م  1981���  159 ر�م �� ���ون ا�ر��ت��ول �'(�ل ھذه ا��وص و��'، 1992ا

��ر�F ا!زا7ري� و�,�ر���0  ،إ��0'��ج (ر!وع �� �ل �رة ��،  F�ر��وھو �&س �� ��,وم �/ �F ا

ا�� �1!(� ا�ر��ت ا�و���� ، و�ذا�1995��  ���و�� $��� ��0 �ر��ت ا���ھ�� أ�رداذي ا�Cر�� 

ا�,ررة (���ھم �� �ر�� ا'���� �� ا�!�ه �,و��  ھ��� �() �دة ��وص و��د�@ت ا>$رى��ت ھ� 

�ودي ا,��ون ا���را�� ذك���ده �� ا,��م �/، و ��2 '�ول ا��رع ا>رد�� ا���ھ��، وھو � ،وا

 �����د�ن��ت وو��7ل '�����0، �آو ،',وق ا���ھم �� ا�ر�� ا���د�� �(��0 �(�0 �� درا��وا  ��

  .ا>$رى�()  أ�(و�� ا�'(�ل وا�,�ر��، وذك �و9�3  ارؤ�� وا<��7��س  ���!�رب ا��ر���� ذك 

، ��5Jرا �19753,د �ظم �ر��ت ا���ھ�� �دا�� ��,��ون ا�!�ري ���  أ�� ا��رع ا!زا7ري    

�ر��ت ا���ھ�� آ�ذاك ������0 ��ط) �(م  آ�ذاك، ا��7د وا<����دي ا&(�&� و / ا��د�وو!����و!

�ظر C��ب ا<����5ر ا$�ص�� ������ط ا<����دي  ،اط���� �'� ا�ر�� وA��ب ،وا�&راد ادو��ا

 F�!وم �() ا<د$�ر و,� ��وھو �� أ5ر  ،و'ر�� ا�!�رة ا>�والرؤوس �!�ح �5ل ھذه ا�ر��ت ا

 ، �(م ��ن ھ��ك �!�ل (�@م �ن '���� ا���ھم C��ب ھذا ا���ھم���و����() طر�,� ��ظ���0 

وي ��م، وA��ب �وق ��ل ���ن ا<����د �(�z9 �� �0 ا��ل و�,و�� �$ص ��� /وو!ود ����،أ�@

و��7ل أن ا�(���  آ�ذاكا,رار �����  ���ن�ادورة ا<����د��،  �����!ا����ج ھ� ا���ل او'�د ا

 أ��5ت إ�د�وو!��ادو�،  ����رة �ن را�ب�ر و��ّ ��() أن ا<����د�� وا<!������، >ھداف ا�',�ق 

����، و�!ز  ��G@س��(�0 ��وا$ز��� ا�ؤ���ت ا<����د�� ا  .,���� اذي ا��J� (0ز�� �د�و��� $��ا

    �ت ا<����د��، �دا�� ����,@�� ا�ؤ���ت�@'ك ���رت ادو� �!�و�� �ن ا����!� ذ

��و��� �� $���  5ا�ظ�م ا��ر�� ا�ظر �� إ��دة، 5م  4(,��ون ا�!�ريإ$�0��9 وا<����د�� ا

�ر�ت، وا>!����Cرض ��!�F ا<����5ر اوط�� ،�ن وا) ا$�رج  ا>�وال رؤوس 'ر�� أ���ب� 

، ��5رت ھذه اور��ت و��ددت <����ھ�� إ�@حا��'� ا,��و��� �',�ق ذك �!�و�� ور��ت 

�'�ت ��د5ر و�9�F ��ن ھذه �ن ا��@0دف ا'�) ��د �0، ',,� �'�ورھ� ��� ��ددت ا0��7ت ا

                                                           
  .�2014!(� ا�ر��ت ا�و���� و�,� >$ر ��د�ل ���  -1
�دل ���  1997���  ��22�ون ا�ر��ت ا>رد��� ر�م  -2�  .2002ا
1975���  101ر .���9ن ا,��ون ا�!�ري، ج �����1975ر ���  26ا�وا�ق ـھـ 1395ر��9ن ��م  20ا�ؤرخ ��  59-75ا>�ر ر�م  -3.  
��و��� ا<����د��، ج ، ر 1988!��&�  12ا�ؤرخ ��  01-��88و!ب ا,��ون ر�م  -4، ا���9ن ا,��ون ا�و!��0 (�ؤ���ت ا

  .1988!��&�  13، ا��در �� �2دد 
�(ق ���,د وا,رض ، ج ، ر �دد �1990ر�ل أ 14ا�ؤرخ ��  ��90/10و!ب ا,��ون ر�م -5��  .1991!وان  01ا��درة ��  16ا
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��ل و'دھ� ��ط�� ا�(� و�� �دل ، 1إن م ��ن �9ع ��@ اور��ت،�() ذك ا�&راد �ل ور�� ��

�F  ا�ظرة ا<����د�� ا���(� وا�����(� ا�� ��و!ب �() ����) ���ظ�ر��0 �ن اور��ت، وھو �� < 

��ل �() �',�,�0  . ذات ا�(� �� �ل ا�!�<ت �ل دو� ا

��ل ھذه و�() ���ل ا��5ل �!�و�� �ن ا��وص A�ر    �ل  أ'���������,� و��Y �ن $ط� ا

��ل ، 2و�داول ا,�م إ�دار�در �ص ��ظم �ور�� ا,�م ا��,و� و��&�� ، ��أ$رى أ'����������9 و

  3.ا>�0م��داول ا,�م ا��,و� <����  آ�ذاك��د�ل ا,��ون ا�!�ري اذي م ��ن ���3 

��ون دون ��9ن '�ن ��ظ�م ا>���ل وا>طر  أنو>ن ��!�F ا<����5ر < ���ن وو�,� ذك ،  

، ا��@'�تن ا��رع ا!زا7ري و�� ظل ھذه ��5Gر <���� ا�ر��ت ا�!�ر��، �ا,��و��� 0ذا ا<��

1975��� ل ا,��ون ا�!�ري �دّ  ��و��  ،$@/اذي '�ول �ن 4 08-93، وذك ���ر�وم ا��ر�

وا<�&��ح �() ا����د  ��� ��@ءم وا�و!/ ا!د�د ��ظ�م ا�ر��ت ا�!�ر�� ،ا�ر��ت ا�!�ر�� �!�ل

��ول ��0 �� �ر��� و�� A�رھ� �ن ادول، وذك ذك �ن ا!ل ���(��0 ا�وق، �ا���دئ وا,وا�د ا

ا<����د�� �J'�ن وأ'دث ��ظ�م  � و$��� ا>!��� ا,��م �����ر����F'� ا&ر�� (����5ر اوط�

  .<���� وان ادو� ا��'�ت آ�ذاك �ن ا�5�ر �ن ا,ط���ت '�) ا'�و�� ���0

  ،���,�م دون ا�@م �ن �ر��ت ا���ھ�� أنا,��و�� < ���ن  وإط�رهن ا�@م �ن ا<����5ر و>  

(���ر�F ا9$�� وا<����5رات ا���رة، ��ن ��ھذه ا�ر��ت و��و��0  ��ظ�م ا��ل ا�!�ري اط��

,�م ا��,و� ا�� ��درھ� �� ��(ق ���0 <����  ،19935���ب اوا�ر �ن ��د�@ت ا�ن �0 ا,��و��� ���

 آ�ذاكا'د��5  و����� ا���ھ��ن ���0، �'�و< ا����ق ا<�!�ھ�تو��ظ�م ا�ر��  ،��درھ� ھذه ا�ر��ت

�@��ت ل��دّ ا���ھ��ن ���0، �(��0 و�����  ر����<���� ���� ���(ق �����ر ا�ر�� وا ،�� ��ظ�م ھذه ا

وأ�9ف ��و�� !د�دة، ���ن ا����رھ� آ�ذاك $طوة إ) ا>��م �� ا�!�ه ا<�&��ح واووج <����د 

 ، أ!�����C9وط !�ءت  ا��@'�ت��ظم ھذه و �,���/ $��� و أن  �'�ول �'(�(/ھو �� � و ا�وق، ،

Aد ذ��0 ا>ز��@�  .ا<����د�� ا�� �����0 ا

                                                           
�(وم  -1�(وم، �(�� ا',وق و ا�� ا!زا7ر��، أطرو'� �,د�� ��ل در!� د��وراه �� ا��'�(�ل �وارة ، ا�ظ�م ا,��و�� (�وق ا

�� �وود ���ري ��زي وزو، ص ��! ،������  .15ا
2-  �� �)5���,�م ا��,و�، ج��1991ي �28ؤرخ ��   169-91ر�وم ا��&�ذي ر�م ا�: ا�� ���$���@ت ا�ر .، ا���9ن ��ظ�م ا

  :1991!وان 01ا��درة ��  �26دد 
، �'دد أ�واع ا,�م ا��,و� و أ����0 و �روط إ�دار �ر��ت رؤوس ��1991ي  28ا�ؤرخ ��  170-91ا�ر�وم ا�&�ذي ر�م  -

  .1991!وان  01ا��درة ��  26ر �دد .ا>�وال �0، ج
�(ق �(!�� ا�ور��، ج ��1991ي  28ا�ؤرخ ��  171- 91ا�ر�وم ا��&�ذي  -��  .1991!وان  01ا��درة ��  26ر �دد .ا
  .�1975ن ا,��ون ا�!�ري ���  700 أ�ظر ا��دة  3
4  ���دل و ا���م 1993أ�ر�ل  25ا�ؤرخ ��  08- 93ا�ر�وم ا��ر��ر .ا���9ن ا,��ون ا�!�ري، ج 75-59�Hر ر�م ، ا

  1993أ�ر�ل  27ا��درة ��   �27دد 
�دل و ا���م 592أ�ظر ا�واد �ن 5�  .و �� ��دھ� �ن ا,��ون ا�!�ري ا
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(���ھ��ن  أ�5ر�,ر�ر '���� ،  ��� ��رى، �د '�ول  1993ن ��د�ل �G'���� ا���ھ��ن و 'ول     

��و�0م ،',و�,و�� �!����، و�ذا و��7ل '�����0، و�,و�� ود�م !�0ز <���� �� ��(ق �',و�0م �� ا�ت ا

  .وA�رھ� �ن ا��وص   ،�'��ظ� ا'����ت

�� ��ق ،و    ���وق  إ���ء إ)،�19931��  �,د ��) ا��رع ا!زا7ري،و�� ا�!�ه ا$و��� ����

���@تآو ���� ��ظ���و�ذا ��9ن ار����  ،��� و'��(� ��9��ت ، '�ث '�ول ��ظ�م ����ر ا�وق وا

 �0�)� ���� ا��طورة ا>�واقوا�را��� �(��0 ���ورة ا�����7  ھ��� وو��(��'رك ر ���وا�� � ،ا�

  .، و ذك ��',�ق ا>�ن و ا�&���� ا<د$�ر

��را !ذر�� �� أ'دث �C 08-��93و!ب ا�ر�وم ا��ر���  و رعا��,و� �Gن ا�� أ�� �ن ا,�م    

� ،�0(�داول ا�ظ�م ا,��و��  �)��� �0)��ن ا,�م ا��,و�، و اذي '�ول ، ��� �م إد$�ل أ���ل !د�دة 2!

���7 و !(ب ا�د$�ر� �� �,�,'  .�ن $@/ إر!�ع �ر��ت ا���ھ�� دورھ� ا

��م ��0 ا��رع ا!زا7ري (,وا�د و ا>'��م  �Gن �را!��،و �() ���وى !�0ز �'��ظ� ا'����ت   

�دل���و!ب ا�ر�وم ا��ر���  ا��ظ�� 0ذه ا�0��، �واء �(ك ا�� أوردھ� �� ا,��ون ا�!�ري ا

��م ���ظ�م  ، و اذي�19914�� أو �(ك ا�� �ص �(��0 ���ون ��ظ�م ا�0�� اذي �در ، 93-083

 ��ك ��!��� �() ، �ل ذ�� ���ر���0 و ا�زاھ�ا�0�� و �را����0 ��'�و� ��9ن ا�&�ءة و ا<��,@

  .(��9��ت ا���و'� (���ھ��ن و ا����5ر�ن ا<����5ر و �,و�� 

�د�@ت و ا��@'�ت م ��ن ����� �() درا�� ا����د�� ���,� و �ظر�    �� ا����د�� و >ن �ل ھذه ا

، و إ��� ���ت ���!� (C9وط�ت ا>!���� �() ا!زا7ر آ�ذاك، �Gن �,ص ���(�، و �() ��ط��ت د��,� 

رAم �ن ���0 �� �!رى وا'د و ھو  أ�5ر �� ��ز ھذه ا��وصو �دم �و'د ارؤى ھو  ،ا����ق��

���0 ��ظ�م ا���ط ا<����دي��  .��ظ�م و �� ا��!�F �() ا<د$�را ھذا ��، و ھو �� أ5ر �() �

و إذا ���ت ھذه ا�ر'(� ھ� ا>و) �� ا��@'�ت، �Gن و�وع أز�� ا����د�� �����، و �'و<ت     

�و�ا�وق و ��رع ا!زا7ري إ) �'�و� ،� �ظ�م ا�� Fك د�و �دم �!�ح ا��@'�ت ا>و)، �ل ذ

�� ا�� �م إ��دة 2000إ!راء إ�@'�ت �� �ر'(� �5��� ���ت �دا���0 ��� ��، و ا�� ��ت ا�وق ا

�� ھ��7ت ��ظ�م  ا<����دياذي ��9ن �&0وم ا�9ط  045-03ا�ظر �� ��ظ���0 ��و!ب ا,��ون ر�م 

                                                           
�دل و1993���  34ر �دد .، ���(ق ��ور�� ا,�م ا��,و�، ج��1993ي  23ا�ؤرخ ��  10- 93ا�ر�وم ا��ر��� ر�م  1� ، ا

، ��1993ي  23ا�ؤرخ ��  93-10��دل و ���م ا�ر�وم ا��ر��� ر�م  �2003�&ري  17ا�ؤرخ ��  04-03ا���م ��,��ون 
2003���  11ر �دد .���(ق ��ور�� ا,�م ا��,و�، ج.  

�دل و ا���م ��30رر  715ا��دة  -2�  .�ن ا,��ون ا�!�ري ا
�دل و ا���مو �� ��دھ�  ��04رر  715أ�ظر ا��دة  -3�  .�ن ا,��ون ا�!�ري ا
�(ق ��0�� ا$��ر ا�'��ب و �'��ظ ا'����ت و ا�'��ب  1991أ�ر�ل  27ا�وا�ق ـ 1411�وال  12ا�ؤرخ ��  08-91ا,��ون  -4��ا

�دل و ا���م����د، ا�  .ا
5
ذي  02ا�ؤرخ ��  93-10��دل و ���م ا�ر�وم ا��ر���  �2003�&ري  17ا�وا�ق ل  1423ذي ا'!�  16ا�ؤرخ  04-��03�ون  -  

 �!'�دل و ا���م  ��1993ي  23ا�وا�ق  1413ا��(ق ��ور�� ا>وراق ا��,و�   ا��.  
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!�0ز �'��ظ� ا'����ت '�ث أ�در ا��رع ا!زا7ري و �را����0، و �ذك  ��ظ�م ا�وق ������

�ذك إ!راء �C��رات ���رة �() ��ظ�م  �'�و< 08-91ا�ر�وم ا��ر���  C)أاذي  1 01-10 ا,��ون

�5وث ا�ط(وب ا�زاھ� ، و ذك �ن طر�ق أ'��م  –ا���,@��  –ا�&�ءة : ا�0�� ا�'����� ��',�ق ا

  .و �&رض ر���� �() ���ر�� ھذه ا�0ن ،��9ن �',,/

�د�@ت و �'����ت �() ا�ظ�م ا��ر�� و     � �,������ أد$ل ا��رع ا!زا7ري و �&س ا<���ب ا

  . 2010.2و اذي �ّدل ���  2003ذك ���ص �() ���ون !د�د (�,د و ا�رف و ذك ��� 

�� و ا� ھذه و إذا ��(ت  �� ،'�����ا�ر'(� ا�5��� �ن ا��@'�ت �دة �وا��ن ���0 ا��ر��� و ا

�س �ل �روع ا���ط ،و �,و�� ا�����د �!ب أن ��دراك ا��رع ا!زا7ري أن ا��!�F �() ا�����5ر

��م، �ن ا�!�ري ، و < ����  م ���9ن ��د�@ (,��ونھذه ا�ر'(� ا�����دي ا$�ص ���0 و ا

م �ن ، و ر1993، ���ذ ��� �ر��ت ا���ھ�� و ',وق ا���ھ��ن ���0 و '����0م ��Aم �ل �� �0ده ا

��ف �� ا�����ل ا�(ط� دا$ل ا�ؤ���ت و ا�ر��ت�< ����  أز��ت ��ن ����0 ا�!�وزات و ا

، �Gن ا��رع ا�!�ري  ، و رAم أز�� ا5,� ا�� $(,ت ��ن ا����5ر�ن و ا�ر��ت���0ا���ھ�� 

�,� �'(/، و م ��ص �() أي ��د�ل أو إ���9 (,��ون  ، و �() $@ف ���� ا��ر���ت ،ا!زا7ري

�(,� �'���� ا���ھم��رك �9رورة ��د�ل ا,��ون ا�!�ري �� د، و '�) ��د�� أ ا�!�ري، و ��و�/ ا

�د�ل أ'��م ا�ر��ت ذات ا��ؤو�� ا�'دودة ���C��� �ن ا'د �أ'��م ا�ر��ت ا�!�ر�� ، �,د ا�!/ 

رأاا>د�) �ن ���د�ل م ��م ��د وو ھ( ل ا���رط �� ��J���0س ا�)و اذي ����ر ) �!رد ��روع 

���5ر < ���� دى �!�ب ا�ر��ت اوھ��� ، �'ت ��وان ا��!�F �() ا<� و��(� ��9�� (C�ر ، و

�ر��� ا�!�رة ا�و ����Cر ا�!�ر،  �  !!!!از�� و ا$�ر!� �ن �د ادو� ؟؟؟�'�و

�  ��ھ�� �(ب و آ�� ا<����5ر ا',�,� �ن �ل ھذا ؟؟؟�ن أ�ن �ر��ت ا

��، و     ��إن ا����� ا!د�دة (دو� ا���5(� �� !(ب ا�د$�ر و �و!�0/ إ) �وظ�&�ت دا$ل ا�وق ا

�ددة، < ���ن �',�,�0 إ< �ن طر�ق ��ر�س �وا�د ���و��� ��ا�� �!�دت �� ا��وص ا,��و��� ا

�((� و و زرع ا5,� �� �&وس ا�د$ر�ن، و �$(��0م �ن ا،��درة �() '���� ھذا ا�د$�ر ��$�وف ا

�ن ا���ر��ت A�ر ا��رو��، �����ل او'�د ھو ��ل ا��رع �() '����0م و ط�J��0م و ��!��0م 

� و �',,� >ھدا��0 >ن ��ب ���ردد �ن طر�ق ��ر�س ��9��ت �ن أ!ل ذك، و �وF9 و��7ل '���� �

�0 ا��دام ا'���� ا@ز�� أو أھ�،�ر!F إ) �دة �,�7ص ،و �&ور ا���ھ��ن و ا�د$ر�ن �ن ا�����5ر
                                                           

1
�(ق ��0ن ا$��ر ا�'��ب و �'��ظ ا'����ت و ا�'��ب  2010�و��و  29ا�وا�ق ل  1431ر!ب ��م  16ا�ؤرخ ��  01-��10�ون  - ��

���د �  .ا

�دل و ا���م ��>�ر ر�م  A2003�ت  26ا�وا�ق ل 1424!��دى ا�5���   27ا�ؤرخ ��  11-03>�ر ا-2� 16ا�ؤرخ ��  04-10ا

  . A2010�ت  26ا�وا�ق ل  1436ر��9ن 
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 /إ,�ء ا9وء �درا�� �'(�(�� �دم �&����0، و ھو ��ب ا$���ر�� 0ذا ا�و9وع اذي ��'�ول �ن $@

�� �����ب �F ا���دئ ا�� �,وم �(��0 �ر��ت �و �'�و� �رو��09  ،�,�ر�� و��7ل ا'���� ھذه

($روج ��ظ�م '���� �����ل و ���ل ،ا���ھ��. 

  

  :�G��� ����ءل �&��(/ �ل �� ��ق $@ل �ن

  

��ت  و ا��9��ت �� ھ� او��7ل *Oو ا ��و���,ا�� ر�دھ� ا,��ون ا!زا7ري '���� ا���ھم �� ا

/ �() ا<���9م إ��0 ، و �� �دى �&����0 و �!����0  �� ���()  ذك �',�ق �ر��ت ا���ھ�� ��!�

 ؟9وء ا��ر���ت ا�,�ر�� 

  ��ف ���ن او�ول إ) �وق رأس ��ل �و�� و  آ��� ���9��ت ����� ؟ *

  

- ��,ون، �ون أن اوا�F و �����ول درا�� �و9وع '���� ا���ھم �� �ر�� ا���ھ�� ��ن اوا�F و ا

اھ���م ا���ھم  ��دم ھو �و!ود ��@،و ��ن �� ،�!وة ��ن �� ھو ���وص �(�/ ���و��  أ�5ت أن ھ��ك

ا���و��ت، < ���� ',�,� ��&ق �(��0 '���، و �() !��F  �!ب أن ��ون  و ��ل �ظ�ھر ذك ، ���ر��

 .ا��رى �� ا�ر��ت

�ذك �Gن �'(�(�� و درا���� �و9وع '���� ا���ھم ���ون �ن $@ل �,��م ھذه ا'���� '�ب       

  : �� ا�ر��ا�� ���ن أن ���رض ا���ھم و ',و�/ و ا<��داءات ا>$ط�ر  ��در

('����: ا,��7�ن ���دارةو '���� ا���ھم �ن ا���ر�ن  • ����@�'�ث �$�)  و ھو ا�&0وم ا

و ھو �� ،�ن ���ف ا���ر�ن و �C(�ب ���'0م �() '��ب ���3 ا�ر�� �() ا���ھم 

 .و '�����0 دا$ل ا�ر�� (���ھ��ن',وق  ��ط(ب '���� دا$ل ا�ر�� �ن طر�ق �,ر�ر

�� ا�وق  أ��9ا���ھم ا�د$ر، و ھ� '���� �ط�ق �س �,ط دا$ل ا�ر��، و إ���  '���� •

 ����(���ھ��ن و و��7ل ا''�ث �!ب �و��ر ا��9��ت  –ا�ور��   –ا ��������� ا

 .ا�د$ر�ن

آ$ر  �وع ا�!��0د ا,�7�9 و ا&,/ ا'د�ث إ)�ل و�,د : ا���ھم '���� ا���ھم �ن �ر��/ •

�دي و �ن���ف ا���ف �و ھو ���ف ا���ھ��ن ��09م ���ض، و ھو �� �ط(ق �(�/ ،ا�

 ���)A<اAbus De Majorité  ��)�<ف ا��، و ھ� �ن ���Abus De Minorité Y7و �

 ���)A<ون ا��, ��� .La Loi De La Majoritéا�ط��ق ا
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(و�ول    ����'إ) �(�&� ���(� إ) 'د �� �ن أ�رب أو و �(�/ �G��� ��'�ول إد��ج ھذه ا�ور �ن ا

 .�F ا���دئ ا�� �,وم �(��0 ��� �����ب ،أ�0ل طر�,� ���و��� '���� ا���ھ��ن دا$ل ا�ر��

�,��ت ا�� ��وا!�00 ھ� �,ص  * �ل أھم اا,�7�9 ا!زا7ري، إن م �,ل ا��دا�/ �� �!�ل  ا<!��0دو 

�ظر �,ص ھذا ا�وع �ن ا�ر��ت ��و��،  �س �,ط '���� ا���ھم، �ل و ا�ر��ت ا���ھ����

�� �� ا!زا7ر، أي �(ك ا�ر��ت ا�� �,وم �() ��و ا$�ص و ا&ردي $���،  ا<����5ر��&0و�/ ا

��$9، ���ظم ا���ر�F ا�� F)9ط� ��ر��ت ��7(��، '�) و و �ر��ت ا�!�ر�� �� ا!زا7ر ھ� �ا

و ھو �� < �!�ل  ،م ��ن او'�د ھو ادو� أو �ؤ�����0إن �Gن ا���ھم ا>��ر ���0 ���ت ��$9، 

< ����  ، ا<د$�ر�ر��ت ا���ھ�� ��,��� و أ�(وب !�F ا>�وال و ����7 اوط�� ���&�د �ن  ا<����د

���وض ا��وكو ا$�ص ا&ردي  ،��س ,) ا<����د �� ا!زا7ر ھو رھ�ن   .(����� < ا

�ل ھذا �� �&�ر A��ب ا�!��0د ا,�7�9 �� �و9و���، و �'�م �(���� و ��ا(!وء K!��0د  ��

����د�د �ن ا�&�ھ�م وا,�7�9 ا&ر��� اذي، و �'ق، �ا�ظر��ت  ر ����� 5ر�� �� ھذا ا�و9وع، ��

  .، �ذك ا�!��0د ا,�7�9 ا��ري �() �'دود��/�و9و��� ھ� �ن إ����ره�� 

(��وص ا,��و���، �<!��0د�و إذا ��� �دأ��      �����7�9 ��,��، �G�/ و '�) ��,<  ��د7��، ��0 ا

  .',وق ا���ھ��ن وو��7ل '����C� �0ط� !��F !وا�ب ا�ر�� < ���� �� ��(ق �

�ظر �� ��ق     �� ،$���، و�ذا  ,وا��ن ا�,�ر��، ا,��ون ا&ر����G��� ا���د�� �� درا���� �() ا

ا,��ون ا��ري إ���9 ا,��ون ا�و��� وا�Cر�� وا���را�� وا>رد�� وA�رھ� �ن ا,وا��ن 

  .وا��ر���ت

�'(�ل ا������ ا�����و����!� ذك �,د       ، �,��� ا��Y0 ا�,�رن���ل أ���� ، و  ��Y0 ا�'(�ل ا

ا'����  ���و�� �� ا>ول: أ�����ن����ن  وا>�ظ�� ا>!����، �,���ن ا�'ث إ)��د ار!وع (��ر���ت 

(���ھم، ��7�9,&�ل ��0�دي �و ��,��ھ�� ا,��و��� (���ھم، أ�� ا��ب ا�5�� ���ن �'ت ��وان ا'���� ا

 /'���� و�(�&� ھذه  ا>طراف�ظرة و��رة �ن  إ�ط�ء'�و�� �ن $@�� ����� .ا'����ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي
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�� �� ا��ر�� وأ���ب ��ر�ر ا������: ا���ل ا�����دي   �  ا طراف ا���

� �ر�� ا����ھ�� و آ������ ���و�ب ������ ا���رف ��� اطراف ا������ و �إن ا��طرق ������ ا����ھم 

� ا��ر��، و ا�ظروف و ا���ط��ت ا��� �ؤدي إ�� $رورة �� ھذه ا������ و �ر�ز �ل ���� �ا��ؤ/رة 

� ا������ ا��ط�و�0  اولو  ا�1لو ���0ر ا����ھم ا�طرف ، ه ا������  و�ود ھذ� ���و ا�طرف ا���� ، 

� ا������ ، و ھو ا�طرف ) ا��0�ث اول(� �و ا�ذي ���7 ا���6ون ا�ر�0�5 ��� ا����ز ا����ر ا�طرف ا�/��

  ).ا��0�ث ا�/���( ا����� ��7

� ��و���� و���ط��، ��9 إن ��م �ر�� ا����ھ�� و���ط�� ��1ب �ن ��  ���د�د اطراف ا�دا:�� 

إ= أ�7 و��0ر�وع إ�� �$�و��� و�������، ���ن ا�6ول 90ن أھم اطراف ا������ ���� ھم ا����ھ�ون �ن 

  و ا��6@�ون �0?دارة �ن ��� أ:رى��� 

  �ر�ز ا����ھم �� ا��ر�� : ا����ث ا ول 

���� ��ون �ن ا�$��B 0��ث ���ن ��A1ر ا��د:ر�ن إن �� ���ز �ر�� ا����ھ�� أن ���5 ا���م 

��G01 0ذ�ك ا��:ص �ر��� دون أن ��ون ��ؤو= �ن �:�طر ا�:��رة ا��� 5د ���رض ��� �راء ا��م، 

  . ا��ر�� إ= 60در ���5 أ���7 ����، ��� ���ن �داول أ���7 ��0و�� ��:رج �ن ا��ر��

���رف  ن، وا�ذي ��ب أ)اول ا��ط�ب(����ھم إ= أن ھذه ا�:�1@ص = ���I �ن ��ر�� �ن ھو ا

  ). ا�/��� �ط�با�(��� أ��س ����7 0�6وق دا:ل ا��ر�� 

  ���وم ا����ھم : ا ول ا��ط�ب

� ھذا ا�، وا�ط���0 ا���6و��� )ا��رع ا=ول(إ�� ��ر�ف ا����ھم و����زه ��� ���7�0  ��ط�ب���رض 

� ا��ر�� �  ). ا��رع ا�/���(��6وق ا����ھم 

  �)ر�ف ا����ھم و����زه ��� �����& : �رع ا ول ا�

  :���ن ��ر�ف ا����ھم ��A و ا1طK��: �)ر�ف ا����ھم -أو( 

  I - لم يرد لكلمة مساهم تعريف لغوي محدد فهي مشتقة من كلم سهم، : تعريف المساهم لغة

ويقال اسهم الرجالن وقد عرف السهم في اللغة بأنه النصيب، وذكر البعض اآلخر أن السهمة هي النصيب 
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﴿فساهم فكان من : إذا اقترعا، وذلك من السْهَمة، أن يفوز كل واحد منهما بما يصيبه، قال اهللا تعالى

  1. المدحضين﴾

اذهبا : "جاء في حديث للنبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لرجلين احتكما إليه في مواريثوقد 

ما تخرجه القسمة بالقرعة، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه فيما فتوحيا، ثم استهما، ثم ليأخذ كل واحد منكما 

  ..."أخذه وهو ال َيْستَْيِقُن أنه حق

II- تعريف المساهم في القانون والفقه :  

في قانون  لم تنص التشريعات باختالفها على تعريف للمساهم ما عدا ما جاء به القانون العراقي

بدال من كلمة مساهم وأعطى " العضو"الذي استخدم فيه كلمة  1957لسنة  31الشركات التجارية الملغى رقم 

األعضاء في الشركة هم الموقعون على عقد الشركة "التي نصت على أن  122تعريفا له في المادة 

  ". والمساهمون الذين اكتتبوا بأسهمها ويمارسون هؤالء حقوق العضوية وواجباتها بصورة كاملة

محدد لمفهوم المساهم في التشريعات أنه لم تكن هناك محاوالت فقهية وال يعني عدم إيراد تعريف 

لتحديد مفهوم المساهم، حيث استعمل الفقهاء عدة تعابير للداللة على مفهوم المساهم، فالبعض استخدم كلمة 

عضو والبعض اآلخر استخدم كلمة مساهم ،ومنهم من استخدم كلمة شريك ولكن أكثر التعابير شيوعا هي 

  2.مساهم، وذلك ألنها تعبير عن حقيقة السهم الذي يجمع بين الشركة والمساهمينكلمة 

في حين عرف قسم آخر من الفقهاء المساهمين واستخدموا كلمة أعضاء في تعريفهم ووصفوهم بأنهم 

أو مكتتبين بأسهمها عند تأسيس أو زيادة  ،من مؤسسين موقعين على عقدها،جميع األعضاء في الشركة "

  . ومن مكتتبين لملكية أسهم فيها بأي سبب من أسباب كسب الملكية من بيع، هبة، ميراث، وصية ،لهارأس ما

نه لم في المعنى والمختلفة في الصياغة أونالحظ من خالل هذه التعاريف الفقهية للمساهم المتشابهة 

المساهم وتحديد مركزه  يكن أي منها تعريفا جامعا، مانعا يشتمل على كل ما يمكن من شأنه أن يوضح مفهوم

لذلك يبدو لنا أن التعريف الدقيق للمساهم  ،من حيث أنه يتمتع بحقوق ويتحمل التزامات،القانوني في الشركة

  : يجب أن يتضمن ما يأتي

                                                           
1
رة ا
	���ت 141ا���  � ��.  

2

�، ����ن أ���  �� ���� ���� �
�"�اد،  �و ،��#�
  . 182، ص 1989ا
,+اوي، ا
()'�ت ا
&%�ر��، ��$ ا
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أن يشتمل وصف المساهم على المؤسسين والمكتتبين وكل من يكتسب ملكية األسهم بأي سبب  •

1.راث والوصيةمن أسباب كسب الملكية كالهبة والمي
 

وعليه يمكن تعريف المساهم بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك سهما أو أكثر من أسهم 

  .اريةله تبعا لذلك حقوق وعليه التزامات مالية وٕاد،الشركة 

�ل �ن ���ك ���� أو أ�/ر �ن أ��م ا��ر��، �واء �1ل " 7�90ا����ھم ���0را���ر�ف ا���@د ���6   و      

�� ��د 0دأ ��و�ن ا��ر�� أو آ�ت إ��7 ������� �0د ������9 ��90 طر��6 �ن طرق ر�ق ا=����ب ������� �ن ط

� ا��ر�� ا����ھ��، 7����0 أ���� ���� "، ��� ���ن ��ر��7 7�90 "ا����ب ا��������ل �ن ا���ب ا��$و�� 

أو ���ت ا���6ت �ن ���ھم آ:ر �واء ��ن ا����70 ��ذه ا��م ��د ���9س ا��ر�� أو ��د ز��دة رأس �����، 

  . 2"ا���راث ��90 طر��6 �ن طرق ا����ب ا������ ���I�0 أو ا���0 أو ا�و��1 أو

إ�� �ؤ���ن و�����0ن، وذ�ك ���0ظر ���ر�O �����  �ا���60 �تو��6م ا����ھ�ون ��ب ا���ر��

  . ا��م ���0ظر ����ة ا��ر��

I - ا��ؤ�س :  

� ���9س ا��ر�� ��A0 ���ل ا���ؤو��� �ل �:ص ���"��رف ا��ؤ�س 7�90 � �����رك ا��را�� 

 I5�1 ����� ��د ا����@� �ن ذ�ك، و���0ر �ؤ��� ��� و�7 ا�:1وص �ل �ن و�أو 5دم  �ا��6د ا=�0دا@

� ا����9س ����ب ا��ؤ���ن �ن أ1��ب ا���ن ا��رة و�Pرھ�� .3"������9، و= ���0ر �ؤ��� �ن ���رك 

� ھذا 5ر���0����0 ��ل �ن وI5 ا��6د ا=�0دا@�، أو ط�ب  �5ط�� ��� ��1 ا��ؤ�س �� ��5و���و

ا��ر:�ص، أو 5دم ��1 �����، إ= أن ھذه ا�6ر��� �6رو�� ���1�� ا��Aر، و= ��ر��م �ن ا���0ر �ن �5م 

و �م ��� ا��6د ا=�0دا@� أ�وI5 ا����@� ��7 �ؤ���، رPم أ�7 �م ���R0 Kراءات ا����9س �I ���ل ا���ؤو��� 

و= ���� =���0ر ا��:ص �ؤ��� أن ��ون 5د ا��ن ��� ا��رو�S . �ط�ب ا��ر:�ص، أو �م �6دم ��1 �����

� إ��5ع ا��Aر �0=����ب أو أن� G��� ب  ���روع ا��ر�� أو أن����0ض ا=����ب، أو أن �6وم � K�� I���

0طر��6 ��رط �:�I ھذه ا���1 أن ���ل  ا��ؤ���ن �00ض أ���ل ا�:0رة ��5و��� أم �����0 أم ���ر��، وإ���

  4.إ�����0 ����� ����رة ��� ���9س ا��ر�� �I ���ل ا���ؤو��� ا������ ��د ا����9س

                                                           
1
�0�/، ص  �()ى  

3، ا
�)12 ا�
�519
� 4)'3 ا .  
  . 11، ص 2008الحقوقية، بيروت، لبنان،  يبفي شركة المساهمة، منشورات الحل فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم 2
  . ، جمهورية مصر العربية1981المتضمن قانون الشركات التجارية لسنة  159من القانون رقم  1فقرة  07المادة  3
  . 400 -397، ص ص 2004حرز ، الوسيط  في الشركات التجارية، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف االسكندرية، أحمد م 4
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�7 = 7��10 و��K �ن أ�:�ص و���ن ا�6ول ��10 ���� أن ا��ؤ�س ھو �ن �6وم �ن ���6ء ��

� رأس �����، وا���������م ا?�راءات ا�Kز�� ����9س ن ��9�0س ا��ر�� و����I ا��ر��ء �����Kب 

  1.ا��ر��

� ا����وم ا��ؤ� Iظ أن ا��و���Kذ 70 ��د �ط�0ق ا=�راءات ا����@��، إذ  �سو�:��1ب ا

� ھذا ا����وم �ؤدي إ�� ا?$رار �A��0ر ��ن ا����، ��1طدم 0�0دأ ا�����ر ا�$�ق، و�I ذ�ك �Rن ا��$��ق 

  .��ر�� أ�:�ص ��م أPراض �Pر ��رو����9�0س اأو �1�5�0د ا�K0د ��د�� �6وم 

و���7 �����ن ا:ذ ا����وم ا�ذي ا��6ر ���7 ا�6$�ء ا��ر���، وھو إ$��ء ��1 ا��ؤ�س ��� 

� ��ظ�م �� ����  وو$I ا��ر�� �ل �ن ���ھم �� ���وم ا��ؤ�س �0���0ر  �ر�� و���Aل، أي� Iا��و�

� ا���ظ���ت وا=�راءات ا�Kز�� ����9س�ا=��راك ا��ر��، �0رط أن ��ون ط���0 ھذا  �ل �ن ��رك 

� إ���ء و��و�ن ا��ر���  G���2 �0=���6د 

و5د ��ون ا��ؤ�س �:�1 ط����0 أو ���و�� و�واء ��ن �:ص ا���0ري ��م ���دو�� أو :�ص 

  .��ر��

� ���9س �ر��ت �� ا�واI5 و5د أ01�ت ���ھ�� ا�:�ص ا����و�� �ا����ھ�� ظ�ھرة ����رة 

� ������9 ا����� و:�� ا��0@� ا����ر�� ��د:ل ���1 �0����0 ���0وك، ���ظم �ر��ت ا����ھ�� ا��� �ؤ�س 

 ���� أ��م ا��ر��ت =��/��ر ا�ودا@I ا��1ر�أ�د أو �دد �ن ا��0وك ��و��ر ا���و�� ا��6د�� وذ�ك �����Kب 

� �راء ھذه ا��م�.  

�7 ا��رط �1�� ���9س �ر�� و�م ��طرق ا���رع ا��زا@ري إ�� ��ر�ف ا��ؤ�س، �Pر أ

� ا���6ون ا����ري ���� 3)07(ا����ھ�� أن = �6ل �دد ا��ؤ���ن �ن ���0 �ر��ء،�، �0د�� ��ن ���رط 

  .ذا �ذو ا���6و��ن ا��ر��� وا��1ري�، و�0ذا �6د 4)09(أن = �6ل ا��دد �ن ����  1975

ھو �رط =���رارھ� أ�$�  وا��راط و�ود ���0 �ر��ء �ؤ���ن ��� ا5ل ��د ��و�ن ا��ر��

 .��0در إ�� �1��G ھذه ا�و$���0��ث إذا 5ل �دد ا��ر��ء �ن ���0 ا��0رت ا��ر�� ����� ��5و��� إذا �م 

  

                                                           
، ص 2013محمد علي سويلم، شركات األموال دراسة مقارنة بين التنظيم والتجريم، الطبعة األولى، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، مصر،  1

27.  
  .145 - 144، ص ص 1993ات التجارية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، مصر، سميحة القليوبي، الشرك 2
  .08 -93من القانون التجاري المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي  592المادة  3
  .1975نفس المادة من القانون التجاري الجزائري لسنة  4
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II - ا�����ب :  

� ا��ر�� أ/��ء ������ ��� ��رف ��0رف ا�����ب 7�90 �ل �:ص ��1ل ��� ����� أ��م 

� أ��م ا��ر��، و��س����� ا=����ب �0د �دة �ن ���ط ا��ر��، وإ��� ���ن أن �رط� أن ��م � �0=����ب 

ا��ر��، و�0��P �� �6رر ����� ا=����ب و�����0�  �ؤ��و��ون ����� ا=����ب او��� ا��� ���� إ���� 

  .ا�$��م ���ھ��ن �دد إ�� ا��ر�� :Kل ����� ز��دة رأس ��ل ا��ر�� أ/��ء ������

وذ�ك أن ���G �����ب 0ط��5 ا����ب  -��د ���9س ا��ر�� وذ�ك -و5د ا��رط ا���رع ا��زا@ري

�ن ا���6ون  15597د ا/�0ت ا=����ب، و�����0� ا/�0ت ��1 ا��ر�ك ا����ھم، وھو �� �1ت ���7 ا���دة 

�و=ه ا��ر�وم  �� ا����ري ا���دل وا����م، وا��� �ر�ت ��د�د �روط�� و�$�و��� ���ظ�م :�ص، وھو

  438.1 – 95ا�����ذي 

 :ط�.� ا����ب� •

 �����6ون ا����ري  �597ظ�ت ا���دة  �6د �روط ��G 0ط��5 ا����ب 08 – �93دل ا��ر�وم ا���ر��

أو و���7 و���ب ��ون ھذه ا�0ط��5 ذات ��ر�O و�وI5 ����� ا����ب "وا��� ���ت ��ص ��� أن  ����1975 

��ن و�0د ��د�ل �ص ". �� ور�5 ��د������� �ر��� �دد ا��م ا�����ب ��0، و���م �7 ��:� ���� ��ررة �

ا����ف  438 – 95ا���دة ���0ر�وم ا��ذ�ور أ�Kه، أ���ت ��ظ�م �روط ��G ا�0ط��5 ���ر�وم ا�����ذي 

� ا���دة ���ر�O و�وI�5 ا=����ب �ن ا����ب أو و���7 ا�ذي �ذ�ر �0�رف "��7 وا��� ���رط  04ا�ذ�ر 

  .م ��:� ���� ��� ور�5 ��د��ا������ �دد ا���وات ا������0، و���

�� ور�5 ا=����ب �� ��9�  :و��0ن 

 .����� ا��ر�� ا��� �ؤ�س ��0و�� 0ر�زھ� إن ا�5$� ا�ر .1

 .��ل ا��ر�� .2

 .��0[ رأ���ل ا��ر�� .3

 .��وان �6ر ا��ر�� .4

ب وا��م �ا��ر�� ا��ؤ��� وا���� �ن إ�� �Pرھ� �ن ا�����0ت ا��� �6دم أ�0ر 5در �ن ا����و��ت

  .��ب ��0، وھذا �0دف $��ن �ق ا�����ب وإ�7�K ��0 �:ص ����� ا����9س وا=����با���

                                                           
، يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات 1995ديسمبر  23فق الموا 1416مؤرخ في أول شعبان عام  438 – 95المرسوم التنفيذي 1

  .1995لسنة  80المساهمة والتجمعات، ج، ر، رقم 
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� ��ت ��5K ا����ھم ���0ر�� �0دأ وأ:�را �Rذا ���Rن ��5K  ا����9س �0=����ب أو ا����9س،�ر��� 

��م إ��7 90ي ا����ھم أ�$� 5د �0دأ أ/��ء ������ �ن طر�ق �راء أ��م ا��ر��  أو ا����زل إ��7 أو أ��و�� ا

  . 1طر��6 �ن طرق �6ل ا������ �����راث أو ا���0

��0�� ا��6وق ا� ���� I�5 �د�دة �0ن ا����ھم وا��ر�� و����K� 0دأ� ����ھذه ا� ���6ررة ����I ا��م �ن و

  .��س ا��وع

 ��/�0- &����� ���  :����ز ا����ھم 

ذات ط���0 �:���� �ن ط���0 ا���م، وھذه ���ز ا���ر���ت ��ر��ت ا����ھ�� إ1دار أوراق ����� 

و��ر�ب  –��� ���� أ�����  –اوراق ا������ ھ� ��دات ا�6رض و�1ص ا����9س أو �1ص ار�0ح 

  2.��� إ1دارھ� و�ود �را�ز ��5و��� أ:رى $�ن ا��ر�� إ�� ���ب ا����ھ��ن

0طرح ��دات ����0ون  و�0و�ب �ظ�م ���� ��دات ا�6رض �Rن ���ر�� أن ��6رض �ن ا����ور وذ�ك

  .��0 15د ��و�ل ا����ر�I ا��� �6وم ��0 ا��ر��

و��� ا�رPم �ن و$وح ا���ر�5 �0ن �ر�ز ا����ھم و���ل ا���د �ن أن ا:�ر ھو �6رض، و�ن /م 

� ��ن أن ا����ھم �ر�ك �0ل �� �ر�70 ھذه ا����� �ن آ/�ر و���� ����7 �� �ر�ز ا�دا@ن ���ر��، ���و 

� �$ور ا������ت ا���@� ا����� وا��1و�ت ����، و��� 0�6وق = �����I ��0 ���ل ا���د، و���� ا��ق 

�واع �:���� �ن ا��م وا���دات ا�رPم �ن �Kء ھذه ا���ر�5 إ= أن �0ض ا����6ء �رى أن ا�����ل أظ�ر أ

  3.�ر�ب ��� ظ�ورھ� أن ا�����ز �0ن ا����ھم و���ل ا���د �م ��د وا$��

� ا������ت ا������ت إن ا���6ون ا����6رن ���ر إ�� ��=ت ��وز ���� ����� ��دات ا�6رض ا��$ور 

ا����� ���ر�� وا��1و�ت ����، و0�6���0ل 5د �و�د أ��م ��س ��� �ق ا��1و�ت، إ= أن و���� ��ن �Rن ھ��ك 

��� ا��6وق �0ن ا����ھم و���ل ا���د ا�ذي = �ز�د ��� أن ��ون ��ر�ز ا�دا@ن  ا��د�د �ن ا=:�Kف 

و�6د ا�6رض ا�ذي ��/�7 ا���د، �K ���ط�I ���ل ھ���ر�� وھ� ا��د�ن و�1در ا=��زا��ت �0ن ا�طر��ن 

� �ر�ز ا��ر�ك �0����0 ���ر�� �� ا?دارة ا�دا:��� ���ر�� ��0س أ1��ب ا��م ��م �ا���د ا��د:ل 

� ا?دارة ا�دا:��� ���ر��و�1در ا=��زا��ت �0ن ا�طر��ن ھو �6د ا=����ب، و�0ذه ا���1 �، 7�4 ا��د:ل 

 ���� ا=ر�0ح ا��1�و�ق ر�I  و�ذا ا�ر�0�5 ��� أ���ل ���س ا?دارة و�را05� ا�����0ت، و�ق ا����ر�� 

                                                           
  .27، ص2008محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في الشركة المساهمة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، 1
  .وما بعدها من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم 30مكرر  715ادة بالنسبة للقانون الجزائري أنظر الم2
  .12، ص ابراهيم جاسم، المرجع السابقفاروق  3
  .35محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص 4
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��0 وا����0 �0ل �� �دور ��س ا?دارة، ��و �$و ���ل ���0ر�� ��9/ر �� د�وى ا���ؤو��� $د أ�$�ء

  .���0ر��

� ا���م �ن ��� أ:رى �Rذا ��ن ا=����0ر ��K ���ر�� �Rن ا=����ب –ط�60 ��رأي ا�را�G  –����ب 

� ا���دات = ���0ر ��K ���ر��، وإذا ا����ك ا���م أ/��ء ���ة ا��ر�� ��K ��6طI ��1 ا����ھم ��0 0ل 

 ،I��� ل ا���د ��ز �7 ط�ب إ���ر �ظل ���ھ�� �و أ�ط� أ��م���وإذا ��زت ا��ر�� �ن �داد ا�د�ن �

���K�� �دود ���5 أ���7إ�  .، أ�� ا����ھم �����ل ا�:��رة 

����R وإذا ��ن �� ���ز ا����ھم �ن ���ل ا���د  ،�ھو ���I ا=ول 0�6وق دا:ل ا��ر�� ���6دھ� ا�/��

 �� ا��ر������ءل �ن ا��س ا���6و��  .��6وق ا����ھم 

  ��/و/�� ���وق ا����ھم �� ا��ر��ا�ط��)� ا�: ا��رع ا��0/�

� �ر����0 ا�دو�� إن �ر�� ا����ھ�� ذات ط���0 ��ظ����، �و�ذھب �0ض ا����6ء أ��� ��70 

  .ت ����6راط�� ا��د�/� �ن ��ث ��دد ا���@�ا�د��

� ا�دو�� ا��د�/� �ن ��ث �أ�I���� 7 0ط�@�� و��د ا��ر�ز ا���6و�� �����ھم أ5رب ��ر�ز ا��واطن 

  1.�ن ا��6وق ا��� = ���ن �ر���7 ����

� ا�دو�� أ��س ��5و�� �6وم ���7 ��ذ�ك ا�ر ��6وق ا����ھم و� ،)أو=(��� أن ��6وق ا��واطن 

  )/����(� ا��ظ�م ا�ذي �6وم ���7 ا��ر�� وذ�ك ��ب ط��0

  :ا���/و/� ��ق ا����ھم �� ا��ر��ا ��س –أو(

� �ر�� ا����ھ�� �6و�5 ���زا��ت ����� ����� �$K �ن �6وق إدار��، �ذ�ك ����ل اإن �����ھم 

و����رف ��� ا�ط���0 ا���6و��� ��ذه ا��6وق وا=��زا��ت �$�6� �و$�G ھل ھذه ا��6وق وأ:رى إدار��، 

  ا���6ون؟ نأي �6د ا��ر�� أم �وا=��زا��ت ���@� �ن ا��6د 

 �A0�� ق ا����ھم و�������5،  ا�0داء�`���0 ��� �0ق�ول ط���0 ���5ت  ����0ن اaراء ا�����6 ا��

� ا��ر�� وأن �����7 ھ� ا��� ���G ا��$و�� ���:ص، ����� �0ق ذ�ره �Rن ا���م ��/ل �ق ا����ھم 

���د�د ط���0 ھذا ا��ق ��ن �/�ر :Kف �0ن ا����6ء.  

�0$�م ���0ض اa:ر �0و�ب �6د وھذا �� ذھب إ��7 �ذھب ا��0ض إ�� ا���0ر ا����ھ��ن دا@��ن  -

� ا���ر��� و ��  .���1راا=���ه ا����6دي 
                                                           

1
C .Ripert  et R. ROBLOT. Traité élémentaire de droit commercial ،douzième édition paris ،1986  ،  p   853  
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إ= أن ھذا ا�رأي ��رض ��6��Kد وذ�ك ن ا���م ��/ل ��1 أداھ� ا����ھم �ل ��و�ن رأس ��ل 

� ��ك ا��:ص ا����وي ا���/ل ���ر��، و�������0 �Rن ھذه ا��1ص = ا��ر�� ���:رج �ن ���7 ��د:ل 

ن و�ود ذ�� ����� �� ���0م، = ��� ��0ل ا������ ا��رد�� و= ��� ��0ل ا���وع ����60 ���� �����ھ��ن 

  ��6���.2 ���ر�� ھو �ن أھم ���@S ا������0 ا��:��1 ا����و��

ن آ=ف أي أ�7 = ���ن �1ور و�ود ��5Kت ��5و��� �0ا:رى ا��� و��ت ��ذا ا�ر اتا=���6دو�ن 

�ر�� ا��� ھم إ= ��0ا��0ض ا�ذ�ن = ��رف �0$�م ا��0ض اa:ر، و��س ��م �I� �5K �0$�م  ا����ھ��ن

� ���@S ا���روع ��ب �� �6رره ا���6ون دون ���ھ�ون ����، و��ب ھذا ا�رأي �Rن ا��$و ���ھم �6ط �

� �و�ودات ا��ر�� ��د ا������1 ��  .@��أن ��ون �7 ا��ق 

و�رى ���ب �ن ا��76 أن �ق ا����ھم ��70 �ق ا����ك ��دام ھ��ك �ق ���I ���ن ا=����ج 70  -

�� 7�R�� �داد ا������ ا����و��و��ذا �  .�0ر 

ن ا������ ا����و�� �رد ��� ا���ء ا����و�� ����ق ا�ذھ�� = ���ن ا=����ج   ا�رأيإ= أن ھذا 

�K ��ون ��6 ����� �����د ط�����0 �ن ط���0 ھذه ا���ء ا����و�� ا��� �رد �����، و ا=���ج ا���ري 

����0طرة اد��0 ��6ن أ�دھ�� أد0� �:ول ��1�70 ا=��@/�ر �� و=��6 �:��1 و إ��� �ق ذھ�� ����ل إ

�  .���3 �76 ا�ذھ�� واa:ر ���� �:ول ��1�70 ا=��@/�ر K6��=�0ل ا����� �ذ�ك ا��ق ا�ذھ�

وا��ق ا��:1� و�رى ���ب آ:ر �ن ا��راح أن �ق ا����ھم ھو �ن �05ل ا��6وق ا��:��1،  -

�:ول �6�0$�ه ا�دا@ن �ط���0 ا��د�ن �R0ط�ء ��ء أو ا���6م ن و�د�ن را0ط� �0ن �:�1ن دا@"7�90  ��4رف

  ".��0ل أو ا=����ع �ن ��ل

�����ھم �����ھم ��� ا��ر�� و�:ول ھذا ا��ق  و���7 �70 ھذا ا�رأي �ق ا����ھم 7�90 �ق دا@���

���رك  وأن�7، ��� ���0 �ن ار�0ح 6�0دار �دد أ�����I ا��6وق ا��� ��ون �7 ��� ا��ر��، ����1ول 

� ا?دارة �� ا������ ا�����، أو أن ��Aل ���01 �� ���ر�� ��� ا���0ر أن �����ب �� ��ر$7 ا��ظ�م ا

��ون دا@�� ذا ط���0 ��6و�� ���� ��ن �وع ا���1 ا��� 5د��� ھذا ا��ق �ن �05ل ا��6وق ا��:��1، و�ن /م 

ا�ذ�� ا������ 0ل ���6ل ا�:د�� إ�� ا��ر�� ذات  ن ا���6ر = ��60 ��� �����7 ��� و�و ���ت ��6را،

� ذ�� ا��ر�� ��:ول �7 ذ�ك ا��1ول ��� ��1ب ���ن �ن ا������6، و= ��ون ���ر�ك �0د ذ�ك إ= د�ن 

� أ1ول ا��ر�� ��د ا�����1�  .ار�0ح، و
                                                                                                                                                                                           

  .23بشرى خالد تركي المولي، المرجع السابق، ص 1
  .96، ص 1984أبو سريع، الشركات التجارية، في القانون التجاري، دار النهضة العربية للنشر، كمال محمد 2
  .25، ص المرجع السابقبشرى خالد تركي المولي، 3
  .4، ص1966 مصر ،لنهضة العربية،عبد الرزاق السنهوري، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، دار ا 4
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ا�6وا�د ا����� و��0ءا ��� �� �6دم ��$G أ�7 = ���ن ����ف ا��ر�ز ا���6و�� �����ھم �0=����د إ�� 

ذات �ر�� ا����ھ��، ����ر�� ا����ھ�� ھ� ��0رة �ن �ظ�م ��و���ھل ا�ط���0 ا�:��1 ��6د ا��ر��، و 0

 �ا��ر�ز ا���6و�� �����ھم  دون ��د�د أن ��ول ھذه ا���1 �ن �7�9�$K �ن أ��� �6د، و���ھل ��5و�

� ا��ر������ ذھب إ��7 ���ب �ن 7�90 �ق �����  ��0ل د�5ق، و���7 �7�R = ���ن ����ف �ق ا����ھم 

 ،�ن ذ�ك �وف ���� ��0$رورة و ا��76 ا��ر�� �� �أن �0�6ل ھذا ا��ق ا��زام ���1= 7�90 �ق �:1

����ھل ����� ا���1 ا��ظ���� ���ر��، ذ�ك أن ا��ق ا�طرف اa:ر أي ا��ر��، و��� �0دو �Rن ھذا ا�رأي 

وأن �6وق وا��زا��ت ا����ھم = ��ددھ� ا��6د ���ب 0ل وا���6ون  ا��:1� ���9 �ن ا��6د = �ن ا���6ون

  .أ�$�

�$K �ن �و��� و�0��س  �و���ن ا�6ول أن ا��76 ���د ���I ��� أن ���ر�� و1ف ا��ظ�م ا���6و�

و�ن /م = ���رط أن �0�6ل �ل �ق ����I 70 ا����ھم ا��زام، ��6د ا��ر�� ��س ھو �6دا �0ن ا����ھ��ن، 

وھذا �ر�I ��ط���0 �ن ��ث ����7 ��0�6وق و������K� 7زا��ت �ذي ��دد ا��ر�ز ا���6و�� �����ھم و�ده ا

  .ا�:��1 ��ر�� ا����ھ��

وإ��� ھو �ق  و5د ذھب ا��0ض إ�� ا�6ول أن �ق ا����ھم = ���0ر �ق ����� و= �ق دا@���

� ھذا ��1:�ص�   .ا��Kم ا��ذ�ور آ��� �د�م ، و

و ��ط���0 ا�:��1 ��ر�� ا����ھ�� �9/�ر ��� �6وق ا����ھم  –�� رأ��� و� –و�0���0ر أ�7 

 .ا��ر�� �ظ�م أم �6د؟��� ھذه ا�ط���0، وھل �������، �Rن ھذا ���ل �ن ا�$رورة ا���رف 

�4 ��وق ا����ھ��ن �ر�� ا����ھ�� ا�ط��)� ا��2�� � –�0/���  :و ����ز��� �ظر���ن   :و��05رھ� 

I -ا�/ظر�� ا�)�د��: 

� ا��ر�� ھو �6دھ�  وأن ا����ھم = ���ن أن إ��7 و���رة طو��� ا��0ر ا��76 أن أ��س �6وق ا����ھم 

�I6 �0����0  أن �ن ا����ن���ز= أو ��د�K   ا�0داءا��6د إ= إذا أ��ز  ا��� �ر�0ت �7 �6�0$� ��رم �ن �6و75

  .��ذه ا��6وق

� ا�واI5 إن إ���5 ا��س ا���6و�� ��6وق ا����� ا��د�د �ن �ھم ��� �6د ا��ر�� و���د �7 ��دا 

ا��ر��ء  �0ن ، وھذا ا��6د ھو ا�ذي ���م ا���5Kت ��2ا��1وص ا��� ذھ0ت إ�� ��ر�ف ا��ر�� ���90 �6د

                                                           
  .26بشرى خالد تركي المولي، المرجع السابق، ص 1
من  545، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني الجزائري، وكذلك المادة 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75من األمر 416انظر المادة 2

  .القانون التجاري الجزائري
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� �ر��ت ا�وال، �� �ر��ت ا�:�ص وا����ھ��ن �� �ر��� ا����9س أو ��د إدارة ا��ر�� ��واء 

�����1� ���.1  

���و�ن ��روع ��و ���6ق ھدف I ا����ھ��ن ���أن �ر�� ا����ھ�� �6د ا��6د��  إن ���وم ا��ظر��

��ط�ن ا?دارة، ��?���ن �ر ����5د �I �ن ���ء و5ت �� ���رك، و����د ھذه ا��ظر�� أ���� ��� ��رة 

  .���ء و����� ���ء

 :/�د ا�/ظر�� ا�)�د�� -

  :���ھ��، �دة ��وب وھ��0����0 ��ر��ت ا���ظر�� ا��6د�� ء ��� ا�أ��ب ا���6

إ�� ا�و�ود ��0@ن ��5و�� ���6ل 0ذا�7  و�:7��1 �ن ا����1ر ا��0ر�� أن �6د ا��ر�� �د�I  -أ 

د 70 �6د ا��ر�� دون ��@ر ا��6ود، و= ا���د�� ا��� ���9ف ���� ا���روع، وھذا أ/ر ���رو

� ��ظ���� a/�ر ا��6د� 2.��ر�7 ا��ظر�� ا����� ���Kزا��ت 

� ا���5K ا�ر$�@��، ��� ھو �6وم ��� أ��س �وع �ن ا����5ض ا���1�� أن ا��6د   -ب ��0ن طر

7�� �6د ا�K/� I�0 �0ن ا�I@�0 و ا����ري، وھذا ا����5ض = ��ر�ا���  ا��ر�� ��رة ا���ل 

 .���رض �و�� �ن ا����ون ا�و/�ق ����6ق ھدف ���رك

�`���ن، وھ� ا���رة ا��� �6وم �ر�ت ا����ب ا=������ ���ب ��� ا��ظر�� ا��6د�� أ���   -ج 

��رة ����دة �ن  ������ ا���6ون ا���م، و���� أن ا?���ن ��6د �زءا �ن ����� ��رة ا��ظ�م، وھ

= ���ن �����0@7 إ�� ����I ���ن �G��1 ا���1�� ا�������، و��ن ھذه ا��$���ت �ر��7 

� أن ��ون ھ��ك ��ط� ��ظم A0�� 1ول ����� ���6@��، وإ����ھذا ھذه ا������ =���رار ا�

 3.ا�����A0 Iرض ���6ق ا����A ا����ر�� ��c$�ء

� ا��6د ����زم  -د ��ن ��� أ:رى �Rن ا=����د ��� ��رة ا��6د و�دھ� ���9س، ���ل �ل ��د�ل 

ن �ر�� ا����ھ�� �$م أ�دادا  ���ن �دوث ا���د�ل، و ھذا �����ل?ا���ع ا����ھ��ن 

، ��� أن �6د ا���د�ل ?���نو��7 �����ل ا������م a�0=ف، ��0رة �ن ا����ھ��ن �6در 

 .= ��0ر �ن ���رة ا���ل دا:���، ����6د �� ھو إ= �1در ا=��زا��ت �0ن أطرا�7ا��ر�� 

� ا��ر�� ا����ھ�� � �� ��� ��ب ا?��رة إ�� أ�7 ��ن ��را:� ا=���0ر ا��:1� G$ر ا�وا/ا

 Iم ھذه �د:ل ا���ر����وع ا����ھ��ن  ود���ظ�م أ��� G��1�� ����� ا��ر�� ا��ر�� 60وا�د آ�رة �و ا@�

                                                           
  .22السابق، ص  فاروق ابراهيم جاسم، المرجع 1
  .24، ص 1998العربي، القاهرة،  لتجارية، الجزء األول، دار الفكرأبو زيد رضوان، الشركات ا2
  .من القانون التجاري الجزائري 545من القانون المدني الجزائري، وكذلك المادة  416أنظر المادة 3
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5د = ا=د:�ر ا���م، ��ث أن ھذه ا��ر�� ��6م رأس ����� إ�� �دد ��0ر �ن ا��م ��م �داو��� �0ن أ�:�ص 

  .���I ���0م روا0ط ��5و��� أو �:��1 ���60

� ھذه ا��ر�� ��0ل ��م �����0��P ��0 ا����ھ��ن �ن �$ور و��� ���0ر $�ف ��� ا=��راك 

� ا��ر��، ��ن �0ن �� أ�0دھ� ����0 �ن ��رة ا��6د و�دھ�، ��ذه ا���رة ��س ��� ا������ت ھ�@� ا��داو=ت 

 G$6ط /م ��وارى ھذه ا���رة وأ/ر وا�� �ر��� ا����9س ��0دو ا��ر�� وھ� ���ل ��0ل ھ�@� أو إ= 

  .�ؤ���

 7�R�1دع ا����وم ا����5دي ���ر�� ��ث �رى �0ض ر��ل ا��76 �و��0ر�وع ���76 ا����1ر 

ا����ھ��ن �0$�م �0��0ض 90ن �6د ا��ر�� ھو ا��س ���م ط���0 ا���5Kت �0ن "ا����1ر ا=����زي 

إ= أ�7 �ؤ�د أن وأن �6وق ا����ھم ����د 5و��� ا���ز�� �ن �6د ا��ر�� اa:ر، و���0م و�0ن ا��ر��، 

��0ر 10ورة ����� �ن ��6�6 ��وم �م و�ر ا����وم ا����6دي ���ر�� ��ث أن ھذا ا��ا����� ��0ت ���� ��ط

  .1ا���5Kت �0ن ا����ھ��ن

و1ف ا��ر�� ���90 �6وم ��� أ��س روا0ط "و�1ف �0ض ر��ل ا��76 ا�ر��� ا����1ر 90ن 

ررھ� �6د 60وا�د �0$�� �6م ��س ���6�6، ����ر�� ھ� �و$وع ��ظھو  )Nexuscontracts(���5د��

� ا����0د �ط�0ق 5وا�د ا��ر��، و�0$�� اa:ر �6رره ا���6ون، �وأ�7 ��س ��6�6 أن ا��ر�� �رة ��0ل ��م 

  .mandatory(2(أھ��� ھ� 5وا�د ��ز��ا���6ون ��ث أن أ�/ر ��ك ا�6وا�د 

� ���ك ا��� ����ق �����0 ا���و��$�ن 5وا��ن ا�و=��ت وا�6وا��ن ا��درا��� 5وا�د ا�زا��� � ���ل ا�دا:�

� ا��1و�ت، وا�6وا�د ا�������A���0 �6رات �ر�� ا��� �طرأ ��� ا��ا��ر�� وا�6وا�د ا������6 ��0و���� 

  .ا=:��1�1ت �0ن ا����ھ��ن  وا��د�ر�ن ا��ل، وا�6وا�د ا������6 �0وز�I ��=�د��ج أو

II -ا�/ظر�� ا�/ظ����: 

� ����ر أ��س ���I ا����ھ��ن��0�cب ا���0ق ذ�رھ�، 0رزت ا��ظر�� ا��ظ����0�6و�5م دا:ل  � 

�:�ت �ظ�� ��ر��ت ا����ھ��ن، ا��ر��، وذ�ك ?K1ح �� �زت ��7 ��رة ا��6د، و1R0دار ا���ر���ت ا��

 �� �6د ا��ر�� ?�Kء �0ض ا=��راط�ت وا�$وا0ط ا���ة اطراف ����� أ����� إدارا��1وص ا���6و��� 

                                                           

  R.R. DRURY، the relative nature of shareholders rights to enforce the company contract،1
 the Cambridge law 

journal،vol 45 par 2 July 1986،pp 220 – 221  
  . .02، التهميش رقم 24مأخوذ من فاروق ابراهيم جاسم، المرجع السابق، ص 

2
MELVION ARON ESENBERGE the structure of corporation law،vol 89 novembre 1989، 7 pp 1486-1487 . 
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R�� ا��م و����1 ا��ر�� و�Pرھ� �ن ا���ظ���ت ات ا����9س و�راءأو ا?دارة ا��رد��، �ا��� ا=����ب 

  .ع، ��/ل أ�0ر د��ل ��� أن ا��ر��ت ا����ھ�� ذات ط���0 �ظ������0 ا���ر دا��ر

� ھذا ا��وع �ن ا��ر��ت، �ظرا و�6ول أن ا���ر���ت ا���6ر�� أرادت ��ب دور �ا���ظم وا��وازن 

� ا����ھ��ن و���ز إدار��� �ن ���، ������ظ�م وا��واز�� ��ون �0ن ���������1، ھ����� ا=�1�5د�� وا=

 l’intérêt(و�0ن �G��1 ا����ھ��ن �0$�م ا��0ض، وذ�ك ��ت ��وان ���6ق ا���1�� ا=������� ���ر��

social de la société( 6د ���ف 70 ا���ر، و�ظرا ��1و�0 و���6د ا�و1ول إ�� ھذا ا��دف�ن ع، ذ�ك أ

��رة ا��6د ���ز �ن ا�و1ول إ�� ھذا ا��وازن وا���ظ�م.  

ا���ر���ت �6و�5 أد�� �����ھم = ���ن ا����س ��0 �واء  و�ن �ط�6�0ت �� �0ق، �6د $��ت �:��ف

، و�I6 �0طK �ل 5رار �1در �ن ا������ ا����� ��ون �ن �7�9 ا����س �1ن ا��ر�� أو ��� ا����ھ��ن

أن �ط�ب ا��رام ا��ظ�م ا��� ����دھ� 0و7�1 �ر���، �Rذا ��ن ا����ھم = ����7 ا����� 0�6وق ا����ھم 

� ���ر�� وا�ذي ���ن أن ��دل $د إراد�7 ����7�R ����7 أن �ط�ب �0��رام �6و75 ا��رد�� ا�:��1 ا

����  .وا��� ������0 7��10 �ر��� 

�ھذه  ���� �����ھم إ= أ��� �م ��ددو��0رPم �ن أن ا��1وص ا���6و��� 5د أوردت ا��رام ا��6وق ا

����ك �6وق ������0 ا����ھم  ،2ا��6وق ��د�دا �ؤ�دا وإ��� وردت �0ض ا��1وص ���ر إ�� �0ض ا��6وق

� ار�0ح ا��1���، وا���� ا��ر�� ����ق �� ا����زل �ن أ���7 7��10 �ر��� �� ا��1و�ت، وا��ق �ق 

� �$ور ا������ت ا������ ا���� ر�I د�وى ا���ؤو������Aر و�76 �$د أ�$�ء ���س  ���، و�76 

� ا��1ول ��� �زء �ن �و�ودات ا��ر�� ��د ا�����1�  .ا?دارة، و�76 

� $��ن ا��رام ا���@�ت ا?دار�� ���1�� �� ا��ر�� ��76 �وھ��ك �6وق ������0 7��10 �$و 

� ا�����ل د�وى ا0ط�ل 5رارات ا���@�ت ا?دار�� ���ر��� ا��رام ا��روط ،� ا��ر��، و�76 �و�76 

�، ��دم ز��دة ا��زا��ت ا����ھ��ن و�دم �واز ���Aر ����� ا��ر������ ا�:��1 ���0ظ�م ا�، و�76 

� ا��ر��، ا��60ء ��ذ�ك أن �ق ا����ھم ���7 ط�I0 ا��$و�� أ�/ر �ن ط�I0 ا��ر�ك،  �����ھم ��Aب

� ا��رام ��1� ���� ،�$�ء ا��ر�� �ن أ�ل ���6ق ھدف ���رك� ا��ر��، ��ر�ب ���7 ���ون أ�ا

  3.وأن �0ب و�ود ��ط�ت أ�$�ء ا��ر�� إ��� �$��ن ���6ق ھذا ا��دف

� ����ر�� ا:�ر �6ون أ�7 و���� ��زت ا��ظر�� ا��6د�� �و�Aط�� أ��س ���I ا����ھ��ن 0�6و�5م،  و

� ��ظ�م و���� 0رزت ا��ظر�� ا��ظ���� ا��� أدت إ�� �/رة �د:ل �ا��ر�� ا����ھ�� �Rن ذ�ك = ا���رع 
                                                           

  .من القانون التجاري المعدل والمتمم 674قف المشرع الجزائري أنظر المادة و هو مو  1
  .32محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص2

3
 G. Ripert et Roblot , op.ci, p1537. 
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� ����� ���رة � ���ون أ���$0ط� ��0 ���د�6�5 أو �� ���ت�� �ظ��� ��5و���، ن ھذه ا���رة ���ل ��

 �ي وھذا ا���ل = ��1ور أن ��ون �وى رادإا��ر��، و=0د �ن ا?5رار 90ن ا��ر�� ����د إ�� ��ل ��5و�

  1.رة 0د�K �ن ھذه ا���رة�� ا����1ا��6د ��ث = ��رف ا��ظم ا���6و�

� ا��ر��وإذا ��ن �� �0ق �ا���رف = 0د �ن �7�R  ،ھو ا����9س وا�����ف ا���6و�� ��6وق ا����ھم 

 ������ ا��1رف ا���6و�� اول ا�ذي �0و�70 ا���ب ا����ھم ھذه ا��6وق وا�ذي ���0ر ا��0ب اول 

  .و���@��

  ا2ل ا��ر��د ��وقأ��س ���7 ا����ھم �: ا��0/� ا��ط�ب

إ�� 0و7�1 و ،)ا��رع اول(إن د:ول ا����ھم ���ر�� ��ون إ�� 7��10 �ؤ��� �6وم �����0 ا����9س 

� أ��م ا��ر���وإ�� 5�00� طرق ا���6ل ا������ أ/��ء ���ة  ،)ا��رع ا�/���(�����0 ���� إ�� ا=����ب 

  .ا��ر��

  ا����5س: ا��رع ا ول

0ل  ،أ��� = ���9 ��0رد ا0رام �6د ������9ن ا��ر��ت �ن ��ث �:��ف �ر�� ا����ھ�� �ن �Pرھ� �

وھو أ�ر  ،�� 5د ���Aرق ا������ و��5 طو�Kوا� ،ا���6ون =0د ������6 ا��د�د �ن ا?�راءات ا��� �1ت �����

�� ،�ون ھذا ا��وع �ن ا��ر��ت ���ل :طورة ا�1�5د�� وا������� 15وى ،ط��0��ظرا �7 ����د 

�ذ�ك ��ن �ن ا�$روري أن ���ل ا���رع ��� ا���9د �ن �د��  ،ر@���� ��� ا=د:�ر ا���م ��و��7 ��10

 وذ�ك 15د ����� ا=�1�5د ا�وط�� ،ھذه ا��ر��ت �ن طر�ق ����ق ������9 ��� ا�:�ذ إ�راءات �����

  .و���ور ا��د:ر�ن ��� �د �واء

:ط�رة ��� �:���� ھذه  �زاءاتا���رع  ر�ب �6دو���9دا ��� ھذه ا������ وا�$����ت، 

  .وا��� �1ل �د ا����ء�� ا��زا@��،ا?�راءات

  :�)ر�ف ا����5س -      أو( 

��6و�ون 0درا���� �ن ����  ،�رة ��ول 0:�طر �0ض ا����/�ر�نا����ھ�� �� �ر���0دأ 

ا�Kز�� ��� إذا �� ا���5وا �0دواھ� ��وا إ�� ��و���� إ�� ��6�6 ���و�� �ن ا�:�ذ ا?�راءات ،ا��وا�ب

  .����9س ا��ر��

  

                                                           
  .23فاروق ابراهيم جاسم، المرجع السابق، ص  1
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  :ا��ؤ�س -�0/��

و�5م  ،�� ا��ؤ�س 7�90 �ل �:ص ط��0� أو ���وي 1درت ��7 ��رة ا����9س ��0ق وأن �ر

K���0رط أن ��ون 5د ��ل 0طر��6 ا�����0 و����رة و����� ��� ���9س ا��ر�� ��R0، Iراءات ا����9س 

� ا:ذ ���0وم ��ء �ول ا��$��ق أو ا��و�I ا:��ف ا��6 دو5،���ل ا���ؤو��� ا������ �ن ا����9س�

�ذھب  ،ا���د�� وا���6و��� 15د ���9س ا��ر�� �ن ا���ل ���0د�د�0���0ر ھذا ا:�ر �6وم  ،ا��ؤ�س

�� ���وم ا��ؤ�س وذ�ك 15د ����� ا��د:ر�ن وا=�1�5د ا�وط�� Iر ،ا��0ض إ�� ا��و�:أ�� ا��0ض ا

  1.����ل ا���ؤو��� ا��زا@�� وا��د�����$ل ا��$��ق �0���0ر أن ا��ؤ�س 

� ا��ر���وا���6م �R0راءات ا����9س  ،و���� ��ن ��ر��7 �Rن ا��ؤ���ن ھم أول ا����ھ��ن 

��90م ا��ر�� �����م ���ھ��ن �وق ا���دة أو ا�����ز�ن، ������9س ھو ا�ذي ��دھم �0��س وا=����ب 

  .��ر��، و0$رورة ����� ھذه ا��6وقوا��0ب ا�ر@��� ا�ذي �����ون 70 0�6وق دا:ل ا

  :إ:راءات ا����5س -�0��0

��� ا=��راك ا��و�ودة  �Rن ،�م �و�د �0د�و ��� وا��ر�� إن ����� ا����ھم �0دأ �ن ����� ���9س 

� أ����� 05ل �����9 �وذ�ك  ،���ل ��7 ���ھ�� ذا �6وق ��ب ����� �6و75 �����دى ا��ر�ك وا����70 

�1وص ��5و��� آ�رة 15د و�:طورة ھذه ا?�راءات �6د و$I ا���رع  ،��9س ������0��0ع إ�راءات �

  .وھ� $���� ������ �6وق ا��د:ر�ن،��ظ���� وذ�ك ��ت ط�@�� �وI�5 �6و�0ت �زا@�� و�د���

  :و�ن أھم وأ0رز ھذه ا?�راءات �ذ�ر

I - د ا����5س�� :��ر�ر 

� ���ر�� �0�/�0 ا��ظ�م ا�� 2و5د ا��0ره ا���رع ا��زا@ري�"le statu "،� وا�ذي�رره ا��و/ق 

  .��:� ��7 ���0ر�ز ا�وط�� ����ل ا����ريو�ودع  ،0ط�ب �ن ا��ؤ���ن

ا��� ���ق ����� ا��ؤ��ون ?دارة ا��ر�� و��ظم �ل ��  و���ل �ظ�م ا��ر�� ��� ا���م ا�������1

��� ا���ء ���� :��1 ����  �3ن، و��ص �0ض ا�6وا�����ق ���0ط ا��ر�� ��ذ ������9 ���ن ا��$6@��

                                                           
، ص 2007قضائية مقارنة، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر التوزيع، عمان، األردن، عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية  1

192.  
  .من القانون التجاري الجزائري 595أنظر المادة 2
  .من قانون الشركات األردني 92أنظر مثال المادة  3
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و��د�د K1��� ا��وI�5 ���� ا��ؤ���ن ��م ا��:���0 �ن �0ن ا��ؤ���ن و��و�� ا=�راف إ�راءات ا����9س 

  .�ن ا��ر�� :Kل ا����9س

� ا�ذي �ر��ز ���7 و���زم ا��ؤ��ون �0وI�5 �ظ�م ا��ر�� �0د ��ر�ره ���0��ث �G01 ا�����د ا

  1.��ذ �����9 ��� ����ا��6د ا��0رم �0ن ا��ر��ء وا�ذي ����م ���ة ا��ر�� و�0�/�0  ،ا�����0ون

II -ا(����ب �� رأس ا���ل: 

� 0دا�� �������و70 ����ب ا��:ص و1ف ���ھم و�ل ا��6وق ،و���0ر اول ا����ب ���0ر�� �و�7 ��م 

� رأس ��ل ا��ر��  ،ا���ر��0 ��� ذ�ك�  .��� وإدار��وھو �� �:و�7 �دة �6وق ���و�7 ���رك 

�� ا����6م ا��وا��  :و��درس ا=����ب وط7���0 

III - ما�و��ء ����� ا��la libération des apports   

و�ب ��� ا������0ن ا�و��ء ���60 ا��م  ،��� �م ا=����ب �0��م ا��طرو�� ��� ا�و�7 ا���0ن ��5و��

����  .����م ������0 ��0رد �1ول ا=����ب  ���1ل أن �د�I ا�����ب ا����6 ا�وا،ا��� ا���0وا 

� �ظ�م ا��ر������  ،��� ا�و��ء �0زء �ن ھذه ا����6 ��د ا=����ب �Pر أ�7 ��وز ���ؤ���ن ا��ص 

  .��د�د طر��6 و����د ا�و��ء ���0زء ا�5�0�–�0د ا������0 ���:��1 ا����و��  –أن ��رك ����س ا?دارة 

���دة إ�� رأس ��ل ن ا��ر�� = ����ج  ،��� �/ل ھذا ا��صو�0��P �� ��$�ن �ظ�م ا��ر�� ا

� ��رو��� ا�ذي أ��@ت �ن أ�ل ��76�6�  .ا��1در 7���90 ��د ا�0دء 

� ��د�د ا�6در ا�وا�ب ا�و��ء 70 �ن ���5 ا���م ��د ا=����ب ���ت �ط��6�0ل  ،و��ن �ر�� ا��ؤ���ن 

و$��ن  ،ا�1ور�� أي $��ن �د�� ا=����ب ھذا �ن ���16د ��I ا=�����0ت ���0 ا���ر���ت �60د ���ن د�5

  2.�1ول ا��ر�� ��ذ ا���@�� ��� ا�وال ا�Kز�� ����0رة ���ط�� �ن ��� أ:رى

� ا���دة ��ن ا���6ون ا����ري ا���دل ا����م ا��د اد�� �ن ���5  596و5د �دد ا���رع ا��زا@ري 

 I�ا�دة أو �دة و��م ا�و��ء �رة و،5ل �ن ا����6 ا?���� ����م��� ا)  4/1(ا�رI0 "ا��م ا�����ب ��0 0د

� أ�ل = ���ن أن ����وز ،ت ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن ��ب �ل ����ا�رات ��0ء ��� 5رار�

                                                           
  .355، ص 2004بنان، سعيد يوسف البستاني، قانون األعمال والشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ل1
سكندرية، محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي بين وحدة اإلطار القانوني وتعدد األشكال، دار الجامعة الجديدة، اال 2

  .185، ص 2008
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� ا���ل ا����ري��� ھذه ا���6دة إ= �0ص ��ر��� �و= ���ن �:�،:�س ��وات ا�0داءا �ن ����ل ا��ر�� 

G1ر�، ��  ".�ددة ا����6 ������0 ��د ا1دارھ�م ا������ �و��ون ا

� ��5ون ���� أن ��ون ا��م ا������ �د�و�� ��د ،1975و5د ���ت ��ص ا���دة 05ل ��د���� أي 

و��م ا�و��ء ا�ز��دة �رة وا�دة أو ��� �دة ،��� ا5ل �ن �����5 ا?���� 43/أي %75ا=����ب �0��0 

� أ�ل = ���ن أن ����وز �را�  ن����ت 

و��ل ا���رع ا��زا@ري أراد �ن :Kل ھذا ا���د�ل �وا��0 ا��طور ا���1ل ����0ل ا=�$��م إ�� �/ل 

ا��� ���0ر آ��� ھ��� �ن أ���ت ا=����ح ا=�1�5دي وا�1�5د ا��وق ا�ذي ا����7 ھذا ا��وع �ن ا��ر��ت 

� ا���رع :Kل ھذه ا���رة �  .�/ل ھذا ا��وع �ن ا��ر��ت�9راد ا�����I ��� ا=د:�ر وا=��/��ر 

�6د �ددھ� �0��0  ،1و�دد ا���رع ا�����0� ��س ا����0 ���� ا5ل �زداد إ�� %10أ�� ا���6ون ارد�

  .K:2ل �دة = ����وز /K/� أ��ر �ن ��ر�O ���9س ا��ر�� 25%

�ن ��م ���ن أن ���  ،�7 أداة و��ء ����6ود ،و��وز أن ��ون ��0ك ،6���0ودوا1ل أن ��1ل ا�و��ء 

��أو ��د  �������0،ب�= ��وز أن �I6 ��د �:1� ��� ا����و��ن virementطر�ق ا��6ل ا��1ر

�ا�و��ء ��ون ��� = ،ا�وا�ب د�������وي ا����6  ���وي و�و ��ن قأو �أو 6�0د�م ��6ول أو ��6ر ،إذ�

��دم �و�ر ،ر ا���0[ ا�وا�ب أداؤه�ن د�ن ��� أ�د ا��ؤ���ن و�6دا ب�0طر��6 ا���1�6 �0ن �� ��ون �����

� ھذه ا������  3.إذ ا�����ب �د�ن 70 ���ر�� ��ت ا����9س و��س دا@�� 70 ���ؤ�س �:��1،�روط ا���1�6 

��� �و�ر �� ��زم ����6م ����0روع وا����� ��� �0ق أن ا��ر�� �5د ا����9س 0���� إ�� ا��6ود ا���@�� 

  .���ب �0��م ا��6د�� ھو ا�ذي ��ون رأس ��ل ا��ر��و���7 �Rن ا=� ،ا�ذي أ��@ت �ن أ��7

IV -�����5ا�:�)�� ا�)��� ا��: 

��60 و��� ������9 =�:�ذ �د�� ا����ھ�ون إ�� ����� ��،��� �م ا=����ب 0راس ��ل ا��ر�� 7����0

� ا���دة  ،=�����ل ���9س ا��ر�� ءات ا�Kز���راا=��ن  600وھو �� �ص ���7 ا���رع ا��زا@ري 

 .ا���6ون ا����ري ا���دل وا����م

                                                           
  .اللبناني البرية تجارة قانون الالمعدل و المتضمن   24/12/1942الصادر في  304المرسوم االشتراعي رقم من  84المادة  1
   المصري 1981لسنة  159من القانون رقم  2فقرة  32المادة  2
  .186 المرجع السابق، ص،الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي بين وحدة اإلطار القانوني وتعدد األشكال محمد فريد العريني،  3



35 

 

� ا���1ب �و�ر  �1�� ا���6دھ��ن ��س ا���6ون  602/2و5د ا��رطت ا���دة �وا��0�P ا���رو$�ن 

��ل �Rذا �م ����ر �6د ھذه ا������  ،�ت ا����� �Pر ا���د�����ا�� ���ذا ��� �� ا=��د��@�ن اول وا�/���

  .���9س ا��ر��

 :�)��� ا�������5ا��د��ء ا�:�)�� ا -1

��0طر��6 ذا��� ا��� ��م ��0 ا�د�وة ��$ور ا������  ���ع ا������ ا��������9و�7 ا�د�وة ��$ور ا�

إ�� طر�ق ا=��د��ء  �ن ا���6ون ا����ري ا���دل وا����م 600و5د أ��رت ا���دة  ،ا����� �����ھ��ن

� ا 438 -95ي �ذي أ���ت ��ظ��7 ���ر�وم ا�����ذا���7 ��� ا�����0ت ا�وا�ب  ���06دة ا�ذي �ص 

� ا=��د��ء �و�وم ا������ و������ ،و��0[ رأس ����� ،و��وان �6رھ� ،و����� ،�م ا��ر���R"ذ�رھ� 

  ".و������ و�دول أ������

� ا���رة ا�ر���� �`���Kت ا���6و��� �� �ر�دة �ؤھ�� =��Kم ��� ا��رط إدراج ھذا ا=��د��ء �و

� و=�� �6ر ا��ر�� 05ل ا?���Kت ا���6�وذ�ك �����ن   ،O ا���6د ا�������ن ��ر� ��� ا5ل أ��م 08و��� 

  .ا����ھ��ن �ن ��ن ا���$�ر �������

� ا:���1�1�  .و���5ش ا������ ا����� ا�������9 و��داول �ول ���ر�I ا�6رارات ا��� �د:ل 

 :ا�2����ت ا�:�)�� ا�)��� ا�������5 -2

� ا����@ل ا������aظر �����9 �0:�ص ا������ ا���:  

  l’approbation de l’évaluation des apports en nature:��د�ر ا���ص ا�)�/�� •

� ��و�ن رأس ��ل ا��ر�� ��د ا����9س�� ��ل د:ول �1ص ����� � ،��Kت ���ر�� ،��6رات( 

��0ع ا�راءات ����� أو�ب ا���6ون �6د�ر ھذه ا��1ص �6د�را 1���� وذ�ك �0 ،)د�ون ،�6وق ���و��

�A��0� =ھذا ا��6د�ر دون ا�راف و ��6ق �ن 1�ق ا�$رر  ،�����ا��6د�ر �ن ����9 ا� ��ن ا���A=ة 

����1ون ���  �����ن أ1��ب ا��1ص ا� ،)��� ا��م ا��6د���( 0دا@���� و�����0ھ��ن و���0ر�� 

� ��6�6 ا�ر �ن ���ب �ن ا�رG0 أو �ن ��@ض ا�����1 �  .�ق ���� ا��م ا��6د��ھو 

� ھذه ا����� ��0دأ 0رأس�� ا�واI5 �6ل �ن ا������ و�ذ�ك �Rن ا��ر�� �وھو �� �$ر 0$��ن  ،��ل 

  .ا�دا@��ن
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�6د�ر ا��1ص ا������ ���دوب وا�د ���1ص أو أ�/ر  1و�$��ن �� �0ق �6د أو�ل ا���رع ا��زا@ري

 �� ا��1وص ����� و�: ،��0ء ��� ط�ب ا��ؤ���ن أو أ�دھم60رار �$5@����م ا���� I$ ا���دة ��715 

  .��06رر 

ا�وط�� ����ل ا����ري  �دى ا��ر�ز�ر رو�و$I ا��6 ،و�I6 �6د�ر ا��1ص ��� ��ؤو��� ھذا ا���دوب

�I ����  .و��ت �1رف ا������0ن 6�0ر ا��ر�� ا���6ون ا

� �6د�ر ا��1ص ا�������ز ��� أن �:�ض ھذا ا��6د�ر إ= و= ��و ،و��1ل ا������ ا����� ا�������9 

� ���P اھ��� ��� �0ق ���R0ع ا������0ن وھو :روج �ن ا���6دة، ��ون ا���1د�5 ��� ھذا ا��6د�ر ھو 

و��د �دم ا��وا��6 ا�1ر��� ���7 �ن �6د�� ا��1ص  19752وھو ��� :Kف �� ��ء 70 ��5ون  ،ذ�ره

  .��د ا��ر�� �Pر �ؤ��� ،ا����ر إ���� ���0�$ر

 :)��ن ا����Qت اPدار�� ا و�4 وا����ق �ن ��� ا:راءات ا����5س� •

و�ذا ا��1د�ق ��� ا���6ون ،���6ق ا������ ا����� ا�������9 �ن 1�� ا��روط ا�Kز�� ����9س ا��ر��

� ا�ذي = ���ن ��د��7 إ= ���R0ع ������ ���ن ا��6@��ن �0?دارة او���ن أو أ�$�ء  ،���I ا������0نا

�G01 ا��ر�� �ؤ��� ��ذ 05و��م و،����0ن وا�د أو أ�/ر �ن ��دو0� ا�����0ت ��� �6وم ،س ا��را����05

و��د ا�6رارات ا��� ا�:ذ���  ،3و��د ا=�5$�ء ��ب أن ��$�ن ��$ر ا������ إ/�0ت ھذا ا�06ول ،�وظ�@��م

 ،����ع وا�ذ�ن 0�Pواوا ا=ا������ ا�������9 ��ز�� ����س ا?دارة اول و����I ا����ھ��ن ا�ذ�ن �$ر

���م �0رط أن ��ون  �6�  ��6�.4ون ا����ري و ا���ظ�م ا�:�صا��ك ا�6رارات ا�:ذت و

��0و����� =����  ،�ؤدي إ�� �0ث ��@ن ��5و�� �د�د إ�� ا����ة وھو ا��ر��إن 1�� إ�راءات ا����9س 

������� ��رض  ،و$����ت دا:ل ا��ر�� 6وق0ون �ر�زا ��5و��� �:و��م �ا�ذ�ن ����،ا��ر��ء ا����ھ��ن 

���ل �ن �دد ،��ن ا�ط�I0 ا����وح ��ر�� ا����ھ�� و���زھ� �0و��� أداة 5و�� �Kد:�ر ا���م،����م ا��زا��ت

���� K0�5 ��ز��دة وذ�ك �ن طر�ق ����� ا=����ب ا��� 5د ��ر��� ا��ر�� أ/��ء ������ ءا��ر��.  

  :ا(����ب: ا��رع ا��0/�

� �ر��� ������9 وإ�� :Kل ����������ب ��90م ا��ر�� ��ون ا=�  .وذ�ك 0ز��دة رأس ����� ،إ�� 

                                                           
  .متممالمعدل وال الجزائري من القانون التجاري 601المادة  1
وهو دليل على تيسير المشرع ..." وال يجوز لها أن تخفض هذا التقدير إال بأغلبية أصوات المكتتبين "...  1975حيث كانت المادة تنص في قانون  2

  .إلجراءات تأسيس الشركة وتوجهه آنذاك القتصاد الحر وبالتالي التشجيع على هذا النوع من الشركات
  .ن التجاري المعدل و المتمممن القانو  600أنظر المادة 3
  .223عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص  4
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  :ا�ط��)� ا���/و/�� �����Rب–أو(

� ا��76 وا�6$�ء�إن ����ذھب ،د�د ا�ط���0 ا���6و��� �����Kب �ن ا����@ل ا��� /�ر �و��� ا��دل 

� ا=�دة ����را=����ب �1رف ��5و�� R0رادة � �0$�م إ�� أن�$��م �ن �6�0$�ه ا�����ب �ن إراد�7 

  .���ر��

� أ��م ا��ر�� �� طور ا���و�ن و��� أ��1ر ھذا ا�رأي أن ا��:ص ا�ذي ����ب �= ا��� ��ون 

��م = �����ون �ن ا����زل �ن و= �I ا����ھ��ن ���10م ا��:��1  ،����5د �I ا��ر�� �� �م �و�د �0د

  .�6وق = ��ود ��م

� ا=����ب و��ن إذا � G1� = 7�R�� ا=����ب او�� ��د ا����9س �ا�ذي ��م أ/��ء ���ة G1 ھذا 

  1.ا��ر��

� ا=��راك ��0روع ا��ر�� ور إ�Kن ا��د:ر �ن"و�رى رأي آ:ر 90ن ا=����ب ھو � 7�0P� ده��

� �دد ���ن �ن ا��م6�0د�م ��1 �  2.�ن رأ������ ���/ل 

�0ن ا�����ب وا��ر��  �3رأي ا�را�G أن ا=����ب ھو �6د ��0د��و�ن ا�ط���0 ا���6و��� �Rن ا

� ھذا ا��6د ��0رة ،و�ن �6ود ا?ذ��ن ،وھو ��ل ���ري�0���0رھ� �:ص ���وي � و��ون ا=���ب 

�راد �����Kب ��90م ا��ر��وا�06ول ���/ل �0وا��6  ،ا=1دار ا��� �1درھ� ا��ر�� وا��� �د�و ���� ا

�ذا ��د ا=����ب ���@�� ��0رد أن ����م ا�����ب �ن ا��0ك ا�ذي �رى ��7 ،����ب �����90ا�����ب ��� ا=

  .��0ن ��7 ا�م ا�����ب و�وط�7 ا��:��ر و����0ت أ:رى ا=����ب ا��1= �و��5 ���7 �ن ا��0ك

� ا���دة ����0 �/0ت �6د ا=����ب ��� �ص ��� � �ن ا���6ون ا����ري 703ذ�ك ا���رع ا��زا@ري 

وا��� ���وي  ،004ط��5 ا=����ب وا��� �0ق وأن أ�ر�� إ���� ��7��،�60 597ا���دل وا����م و�ذ�ك ا���دة 

� ا��ر��وو$��� ا����ھم وا/�0ت ا��� ��0ن و$��� ا��ر�� ��� ���و�� �ن ا�����0ت � 76�.  

  :�روط ��� ا(����ب -�0/��

� ا=����ب أن ��ون  �  :���رط 

                                                           
  .202عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص  1
  .356سعيد يوسف البستاني، المرجع السابق، ص 2

.من القانون التجاري المعدل والمتمم 704أنظر المادة : وهو ما صرح به المشرح الجزائري -  3
  

.438-95المرسوم التنفيذي ، من 13، 4: المواد أ�7)-  4
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ا�����ب أو إ$���7 إ�� أ�ل �Rذا ��ق  ،�رطأو ����76 ���  ،ز ا�ر�وع ����7و ���0K و���زا، � - أ

�Rن ا��رط  ،أو �د�را ���� ���ر�� �9ن ���رط �����7 ر@��� ����س ا?دارة ،ا����70 ��� �رط

� ا��76 وا�6$�ء �را�Gا�رأي او��6 ��� �ذھب إ��7  ،��ون �0طK و�G1 ا=��زام 70�1 

ا��� = ��وز �� �رط ����رض �I ط���0 ا=����ب �0���0ره �ن �6ود ا=ذ��ن ذ�ك أن ����ق ا=����ب �

��$�� ��رة ا=1دار ���R أن ����06 ��� ھ� وإ�� أن �ر����� ������ب �:���� ا�����0ت ا�واردة .  

و��د ا=����ب وھ��� إذا �م �ن  ،= �رد ���90ء وھ���أن  و ،أن ��ون ا=����ب �د�� و��س 1ور��  - ب

أو ،��:رھم ا��ؤ��ون �/K دون أن ��ون �دھم ��� ا�و��ء ���60 ا��م ا��� ا���0وا ����ص أ�:�

��ن = ��و�ر ���� ��� ا����ر�� ��/ل ھذا ا=����ب ��د �0طK و��ر�ب ���7 0طKن ا��ر�� ��د 

 .ا����9س

� �6د�رھ� ����� ا��و$وع � �ن ���@ل ا�واI5 ا����وا�1ور�� �0ل طرق و���ن ا/���0 ،���6ل 

������S �ن �ل ا�ظروف ا����ط� �0ل ����،ا?/�0ت. 

� ���ل رأس ا���ل  -ج     �� ���ل ا�ز��دة �0����0  ،�0����0 ���ر�� ��د ا����9س��ب أن ��م ا=����ب �أو 

� رأس ا���ل�  2.��ز��دة 

���ت ا(����ب -�0��0��:  

�راد  �ر�� ا���6م K�R0نا����ز ا?داري �� أو أو�ب ا���6ون �واء ��� ا��ؤ���ن��ب  –ا����ھ��ن أو ا

وذ�ك ���  ،و�و$��� ا��ر�� و�0ل ا�����0ت ا�$رور�� ا�:��1 �0=����ب ،��� ھم �6د�ون ���7 –ا����� 

  .��و�وا ��� ���0 �ن أ�رھم و���دي ا��Aط أو ��� ا��د��س ����م

ر ا��ؤ��ون ��ت ��ؤو����م �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ��� $رورة �� 595و��ص ا���دة 

�  438–95وم ا�����ذي وھو �� �و=ه ا��ر� ،إ���K ��ب ا��روط ا���ددة �ن طر�ق ا���ظ�م�ا�ذي �0ن 

� ا���رة ا�ر���� �`���Kت ا���6و��� 05ل ��د�7 ا�/���� �� ا?�Kن وا�ذي ���ر �ا�����0ت ا�وا�ب ذ�رھ� 

� وا����ھ��ن و�6و�5م، و��س ا�ر ����K� �0����0ب ��د ا�ز��دة و��7 �ل �� ����ق ����00ت ا��ر�،ا=����ب

� رأس ا���ل�� ا���دة ،�ا?���ر وھو  �R0راءاتا���6م ��5ون ���ري �زا@ري  703��ث أو�ب ا���رع 

  .�ن ا��ر�وم ا���0ق ا�ذ�ر ��08 �ظ��7 ا���دة 

                                                           

69أبو يزيد رضوان، المرجع السابق، ص  - 
1
  

  .، وما بعدها من القانون التجاري المعدل والمتمم687، والمواد 596أنظر المادة 2



39 

 

�ن ا��ذان �����ن ���:ص أن ����ب ھ�� ا��1ر��ن ا���6و��و���7 ����R �6ول أن ا����9س وا=����ب   

� �ر�� ���� ا����ر�� وا��م ا�����ب ��0 وا��� ���ل  �$ل0�،ا����ھ����1 ا��ر�ك و��1 ���ھم 

� رأس ��ل ا��ر���� ا��ر��  ،���0 �وھو ��  ،و=���� ا��6وق ا?دار���G01 ا��:ص �1�ب �ق 

� ا��ر�����ل ا��س وا��0ب ا����0ر ا�ذي ���ل �ن ا����ھم �1�و0$رورة ����� ھذه ،�ب ��1�� 

  .ا���1��

  ����� ا��ر�� و�ن ����� �6و75 �ذا �م ا���رف ��� إ= إ ،و= ���ن ا��Kم �ن ��1�� ا����ھم 

��� �� ا��6وق  �ا���� ا���� ا��ر�� ��ك ز��م ا�ور�و�ن ا����ز ا�ذي  ،�وا������وا�ذي �:�� ��7  ،

� ھذه ا����د�� 0ل و���ل أ5وى اطراف وأ5درھ� ��� وھو  ،ا���دي ��� ھذه ا��6وق� �ا�طرف ا�/��

  .ا����س �1�0�� ا����ھ��ن و��1�� ا��ر��

�4 ا�:��ز اPداري ���ر��ا�ر.��: ��ث ا��0/�ا��� ���  .� ا�دا2

��ر��زت ��� ا������ ��د�� ��ن ا���روع ،��0ر�ف ا���روع–�ن ��ث أ�����  –ار�0طت ا?دارة ، 

  .�6وم ��� ��1ر و��د وھو رأس ا���ل" :��� ا�1�5د��" ،����6دي����0ه ا

��ن �ن ا�ط��0� أن  ،����روع ھ� ا?ط�ر ا���6و�� ،�0���0رھ� �:�1 ���و�� ،و��� ���ت ا��ر��

� ��و�ن رأس ا���ل ا�Kزم ����6ق ا���روع ا�ذي �6وم ���7�  .���9/ر R0دار��� �ن ��ھم 0��1 

75�7�R �ن ا����ذر �ط�0ق �0دأ ار��0ط  و��0ر�وع ��ر�� ا����ھ��Kدار���  ،1ا������ �0?دارة ��� إطR�

إذ ���ون ھذه ا:�رة �ن �دد ��5ل �ن ا��ر��ء ��رف �0$�م �0$� ،�:��ف �ن إدارة �ر��ت ا�:�ص

أو �ن �Pرھم ��ت إ�راف 0��ث ��و�� ا?دارة ���� �د�ر أو أ�/ر �ن ا��ر��ء ،و�/ق �ل ���م a�0:ر

� ا��ر�� ���6 �دد ا��ر��ء وا���ر�� ���0م ���ل  �0 ا��ر��ء �0���0رھم أ1��ب ا���1�� ا����6�6 ور�5�

� ا?دارة� �����رة �ر��ت ا�:�ص ا���ظ�م ا���6و�� ?دا ��ل وھذا �� ،���ھ�� ���I ا��ر��ء ���ھ�� 

  .��م ��00ط�

0ل وآ=ف  ،دد ا����ھ��ن إ�� �دة �@�ت�� ����0 ��ر�� ا����ھ�� ا��� �1ل �إ= أن ا�ر �:��ف ���0

� �0ض ا���ن���� أ��� �6وم ����0ذ ���ر�I ��0رة ذات ��1 �0=�1�5د ،= ���I ���0م روا0ط �:��1 ،

�� ا�ر ا�ذي ���ل �ن ا����ر أن ��م ا���ظ�م  ،ا�وط��ا���6و�� ا�:�ص R0دار��� ��00ط� ��� ھو ا��9ن 

  2.�ر��ت ا�:�ص

                                                           
  .252محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  1
  .277عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص  2
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� إدارة ا��ر�� �Rذا ��ن �ن �ق�أن ���0ر �Pر أ�7 ��1ب �ن ا������ ا������  ،ا����ھ��ن ا=��راك 

� إدارة �/ل ھذا ا��وع �ن ا��ر��ت�ا�ر ا�ذي  ،�����م ا?دارة ا������ ���0ظر ��/رة �ددھم و��5 :0ر��م 

  .�00$�م  وأن ��و�� ا�5�0ون ا�ر�0�5 وا=�راف�ط�ب أن ���ط ا?دارة ا������ 

� ا?دارة إن ا��� ھ�@� ا��داو=ت�راك ا����ھ��ن �����م �أي ا���@�ت  ،���6ق �0���0رھم أ�$�ء 

� ا��ر�� ،ا������� ا��� �:��ر ا����ز ا?داري ا�ذي ،�0���0رھ� �1در ا���ط�ت و�1��0 ا���ط� ا����� ��

و��0��Kرات ا����60 �7�R  )ا�/��� �ط�با�(��و�� إدارة ا��ر�� ������0 و��ت ر���0�5 و����د ���� ��ط��7 

�0ن ھ�@�ت ���ددة و������� ا���و�ن و��در�� �م ��ن أ��م ا���ر���ت �وى �وز�I ��ط�ت ا?دارة 

� إدارة ا��ر���  .������0 ا�وا�I �`دارة ا���ط�ت 0��ث ���ن �ن طر���6 أن ���م ���I ا����ھ��ن 

ھو �ن ���رھ� وا�ذي ���ك ��ط�ت وا��� �دا � أ�� �����0وم ا�$�ق �`دارة �Rن ا����ز ا?داري ���ر�

 ،و�7 أن �6وم �0ل �� �راه �����0 �ن أ�ل ��ن ��ر ا��ر��،��ث ���ل ��0م و����ب ا��ر�� ،�ل ذ�ك

 –ا����ز ا?داري  –و�ن أ�ل ذ�ك ��و ،0ل و����� ،وھو�� ���ل $��ن ��ن ����ره أ�را $رور��

�وأول أ�واع ا�ر�0�5 ،��دف إ�� ����� �6وق ا��ر�� وا����ھ��ن �:$I ��دة أ�واع �ن ا�ر�0�5 ���7 وا��

  .)ا��ط�ب اول ( أي �0ن ��و���7 وأطرا���7ز ا�����ر ر�0�5 دا:ل ا����ز ���7 ا����ر�� ��� �

  .ا�:��ز اPداري ���ر�� وآ���ت ا�ر.��� ا�ذا���: ا ول ا��ط�ب

60در �� ���م ��0�0ن ل و�رح �ظ��7 ا���6و�� إن درا���� �����ز ا?داري ���ر�� = ��1ب ��� ����

 I� I�6ط�� ��Rدارة ا��ر�� ا����ھ�� و����رھ� �ن ا����6د  ،����� ا����ھم دا:ل ا��ر��ا��وا�ب ا��

����زم ا�:�ذ 5رارات 5د ��ون  ��� ،��0م ا��ر�� و������������0ل ��ط�ت وا��� وا��1و�0 ا��� ����زم 

� �0ض ا���ن $�رة ��1�0 �  .وا����ھ��ن ����ا��ر�� 

0ل وأG01 �ن ا���9وف و�ود ،�ن ��� أ:رى �Rن ���زع ا��G��1 �0ن ا����ر�ن وا��ر�� ھو أ�ر وارد

���ف �$�ن ���Aب ا����ر�ن ���1�� ا��ر�� ��� ���ب ��1���م ا��:��1 ،�/ل ھذا ا����زع.  

� أ��زة ا�����ر�إ��6ء �ظرة ���  ���ط�ب �� ،)���ا��رع ا�/(إن ا���رف ��� آ���ت ا�ر�0�5 ا�ذا��� 

  .)ا��رع اول( ����ر �ر�� ا����ھ��أ��زة 

  .أ:�زة ����ر �ر�� ا����ھ��: ا��رع ا ول

� ا���@� ا����� �����ھ��ن�وإدارة  ،إن �ر�� ا����ھ�� �0���0رھ� �:�1 ���و�� ��� �6ل ���ر ���/ل 

� ���س ا?دارة�� ر@�س ���س و�د �ؤ/ر و���ذ ا�6رارات ،�د�ر ���/ل �ا��� �1درھ� ھذا ا��6ل ���/ل 

ا�ذي و���ز �را�05 �6وم ���0را�05 ھو ��دوب ا�����0ت إ$��� إ�� �ظ�م ا��ر��  ،ا?دارة وا��د�ر ا���م
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وھ�ذا �6د �1غ ا���6ون إدارة ا��ر�� �����ھ��ن ��� Pرار ا�دو��  ،���0ر ا�د��ور ا�ذي ���م ھؤ=ء �����

  .ا�د��6راط��

� أي ا?دارة �����0وم ا�$�ق،ر�وع ������ر ا��و�� ���ر����ن و��0�����د إ�� ���ز إدارة ھو ���س  

�0� ا���وذج ا��د�ث ��ذا 05ل أن ��م � ،)أو=(وھو ا���وذج ا����6دي ?دارة �ر�� ا����ھ��ن،ا?دارة ور@��7

  1)/����(ا�����ر

  ا�/�وذج ا�����دي Pدارة �ر�� ا����ھ��-أو( 

ر�� و����رھ� ��ون �ن طرف ���س ذج ا����6دي ?دارة �ر�� ا����ھ�� �Rن إدارة ا����ب ا���و  

  .ور@�س ���س إدارة و�د�ر ��م إدارة

I- دارةPس ا�:�: 

��� أن ��و�� إدارة �ر�� ا����ھ�� ���س إدارة  ،�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ��610ص ا���دة 

و�ن ا����رض أن ��ون �دد  ،�$وا ��� ا�/رو�ن ا/�� ��ر ���ون �ن /K/� أ�$�ء ��� ا5ل 

�K �6ل  ،ا��ر��0 وذ�ك ��� ���ل ا��1و�ت وھو �� أ:ذت 70 ��ظم ا���ر���ت ،ا�$�ء ا���و��ن �رد��

وا��رط ا���6ون  ،أ �ن ا���6ون ارد��/132ا��دد �ن /K/� و= �ز�د �ن /K/� ��ر ��ب ا���دة 

� ا���دة ،��دد �ده ا�15 ا��1ري أن ��ون ا��دد �رد�� دون أن��ن ا���6ون  178و�� �0ن /K/� و���0 

� ا���دة  ،ا��وري� ��ن ا���6ون ا��ر��ت  144و�ددت ا���دة ،35/1و��س ا��د ���0ه ا���رع ا��را5

/�0 �15  2.وھو �� أ:ذ 70 ا���6ون ا��ر��� ��ر ��ا�����0� ا��د اد�� K/0/� وا

 �� ا��د ا�15 ھو �� ��ء و��ل �� ���ر ا��دد ا�زو��� ا���دة ��ن  70626 ا���رع ا��زا@ري 

  .ا��� ر��ت 1وت ا�ر@�س ��د ���دل ا1وات ،ا���6ون ا����ري

و��وز  ،��3وات ��06دة أ�15ھ�  ،أ�$�ء ���س ا?دارة �ن ا������ ا����� 0طر��6 ا=��:�ب�:��ر 

� أي و5ت�� �دول أ���ل ا���@�و�و �م ��ن ھذا ا� ،������� ا����� �ز��م �  4.�زل �در�� 

                                                           
  .وما بعدها من القانون التجاري المعدل والمتمم 610المادة بالنسبة للقانون الجزائري، أنظر 1
  .30محمد عبد الوهاب محاسنة، المسؤولية المدنية ألعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة، دار جليس الزمان، عمان، األردن، ص  2
  .من القانون التجاري الجزائري 611المادة  3
  .من نفس القانون 613المادة  4
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و��:ذ ا�6رارات ��7 ،ا5لو= ��ون ا����ع ا����س 1���� إ= إذا �$ره �1ف �دد أ�$�@7 ��� 

� ��0�P90 أ�/ر���و�ر�G 1وت ر@�س ،��0�P90 أ1وات ا�$�ء ا���$ر�ن �� �م ��ص ا���6ون ا

� ا���6و��ا����� ��د ���دل ا1وات �� �م ��ص ��� ذ�ك ���  1.ن ا

��� ��س �� ���ت �0ض  ،و�م ���رط ا���رع �دا أد�� =������ت ا����س :Kل ا���� ا������

� ا�����ر 2ا���ر���ت�وھو �� ��ط�ب �دا  ،�6د �رك ذ�ك ��6د�ر ا����س �ون ا��ر�� ����ج إ�� �����0 

  .أد�� �ن ا=������ت

�:$I ���س ��د �����7 ا:���ر ��/ل دا@م  و��ب ���7 ،و��وز ����ن �:ص ���وي ��6@م �0?دارة

  .ا��روط وا�وا��0ت و����ل ا���ؤو��� ا��د��� وا��زا@�� ��� �و ��ن �5@�� �0?دارة 7���0 ا�:�ص

 ���ث ،ا���دل وا����م ����6ون ا����ري 08-93وھو �� ا���د/7 ا���رع ا��زا@ري ا��ر�وم ا���ر��

  .وھو �ص �د�د ��612ء �0ص ا���دة 

����رھ�  ���و�ب��ر�� ا����ھ�� ،ا���ر���ت ا:رىھذا ا��ص �وا��0 �ن :Kل ا���رع أراد و��ل 

�6د ��م ،�و��� �6وم ��� ا����ر�I وا=��/��رات ا�$:�� ،أ�:�ص ���و�� ��0 ���� ا�دو�� و�ؤ������

ن ��ون $�ن ���ز ����رھ� �������I و��ذا � ،��و���� �ن �ؤ���ت ���� أو �1ر��� وھو �� �د

  .وھو �� ��� إ��7 ا���رع ا��زا@ري �0ذه ا?$��� ،���ء ھذا ا��وع �ن ا��ر��تو?��K$��م 

�ط�ت �:�س اPدارة-1�: 

إن ���س ا?دارة ھو ا���@� ا�ر@���� ا��� ��و�� إدارة ا��ر�� ور�م ������� ��ت ا�راف ور�0�5 

� ا��ر��ا��� ��ط��7 و�1��0 ا���ط� �1در ا����ھ��ن �0���0رھ�ھ�@� � ��.  

0�0ب �دم اھ���م ا����ھ��ن ا���ط� ا����� ���@� ا����ھ��ن �ظر�� و���ت ����� �Pر أن ھذه 

� ا�ر�0�5 ،0�$ور ا������ت ا������ت ا������ا�ر ا�ذي ���G  ،��� ���س ا?دارة و���ر�� ��6م 

  .���� ���ر����� و$I و����ذ ا������ ا�����س ا?دارة أن ���طر �ن ا������ ا������ 

ا��1ر��ت ا���6و��� وا���د�� ا�Kز��  �ھ��ن �Rن ����س ا?دارة ����وA0ض ا��ظر �ن ھ�@�ت ا���

وھو �� ���0ه ،�3ن أ���ل ا��1رف �واء ���ت �ن أ���ل ا?دارة أم،����6ق Pرض ا��ر�� و���ن إدار���

                                                           
  .من نفس القانون 626المادة  1
  .د قانون الشركات األردني/ 155بنص المادة  06على سبيل المثال حدد المشرع األردني عدد االجتماعات خالل السنة المالية بـ  2
  .271محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  3
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 ،I �ن ��ط�ت ا����س وا:�7��1�1وھو د��ل ��� ا�������K� 75ه ا��د�ث ا�ذي �و� ،1ا���رع ا��زا@ري

��ث ���ط�I ا����س �����0 ���� ا�ظروف وا�:�ذ ا�6رارات ا�Kز��  وھو ا���ه ����7 ا=���0رات ا������

  .�����ر ا��ر�� و���6ق Pر$��

� ا���Aب ��ط�ت وا:��1�1ت ���س ا?دارةو��دد �ظ�م ا��ر�� ��Rذا :K ا��ظ�م �ن ا?��رة  ،

��ن ��� ا����س أن �6وم I���0 ا���ل ا���  ،وھو �رض ��در ��K،ا?دارة إ�� ا:��1�1ت ���س

Pرا$�� �6�  .��6$��� إدارة ا��ر�� و

��?دار�ون ���0م ھم أ�$�ء ���س  ،و��رق ا��76 ا��ر��� �0ن ا?دارة وا�����ر

 les mandatairesوھم ا�$�ء ا����:0ون ��0 ���م ر@�س ا����س،administrateurا?دارة

sociaux، � ���les �ط�ق ����م ا�م ،���G ���:ص ا?داري وا��� �������� =��6وھو را�I ��و���� ا��

dirigent ر����� �أو ���د�ر ا���م ��ب ا�����  ،وا�ذي ��ود ��دة ��ر@�س ا��د�ر ا���مأ�� ا�����ر ا��و�

 Gط�ق ���7 �1ط���gérant.2  

� ا���ج ا��ر��إن ا���6م �0?دارة �ن ا����س ���� و$����دد طر�I  �6 ا��را����� و����� 

���ن ا��ر����� I� ����0 ،ا�����ل ���� �5Kا��ر�� وا�� G��1آ���ت  ،��� �6وم ��0ظ�م أ��5م و� I$و ���

��� ���ر ��� ��ن ر�0�5  ،و����� روح ا���0درة �د��م،�����I �وظ�� و���ل ا��ر�� ��� ا?:Kص ���

 I$ز�� �ذ�ك����ر ا��ر�� ووKت ا����aل ا�.  

و�ل ذ�ك ��ب أن ��ون  ،و�0����0 ��$و ���س ا?دارة �7�R ���ر ��� ��ن ����ر ا��ر��

Kؤھ�،�����رس ،ا����س و��$ر ��� ��0ل ��د =������ت���$ر  ،���ر�� ����7ذرا :Kل � ،���ر

� ا?�Kم� 76�،  ����� �ل �رة ���ء ����رم ،ا����ھ��ن إ�Kم�� ��ن ���ر � ،إ�7�Kو���ل ا��را7$ 

� ���ر�� ،= ���رس ���م �:رج �ن ا:�7��1�1 ،�ر ا��������وا���6ون  ،�ط0ق �1وص ا��ظ�م ا

�0دي رأ�7 ����س  ،conventions réglementées3=���� ��ك ا������6 �5����0ت ا���ظ��  ،ا����ري

� ��� ،ا?دارة �ول ا����@ل وا���6ط ا��طرو�� ����6ش����ل ا��را$7 ،� ا=��راض ��� أي 5رارو

��� ���ل ،�0�$ر ا=����ع �I ���0ن أ��0ب وأو�7 ا��را$7 :��1 ��ك ا������6 0����� ��1�� ا��ر��

  .و���ظ ا=������ت 90:ذ ا���6ط ا��� ��ت �������5 و����� ا������5ت

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 622، 621: أنظر المادتين1

2
 Paul Didier،Philipe Didier، les sociétés commerciales. Tome 2. Corpus droit privé،paris،2011،p229. 

3
Le Memento de la SA، 10 éme éditions، groups revue Fiduciaires، paris، 2011، p144 
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 ،ر�� ���ط�م ��0ل �ردي�K ���ن �$�ء ���،وأ:�را �Rن ���س ا?دارة ھو ھ�@� ����ر ������

� ھذا $���� ���ن ا�:�ذ ا�6رارات ا���1ر�� ���ر���  .و

4 ��ط�ت �:�س اPدارة •�� :ا���ود ا�واردة 

  :�����ا�5ود ����م ���7 �ر�رد ��� ��ط�ت ���س ا?دارة 

�: ا���د ا ول - ���Pرض أو ��ل �ر�� �ؤ�س �����ذ  ،ھو Pرض ا��ر�� ا�ذي ��دده ا���6ون ا

أن �6وم ��0ل �:رج �ن أPراض �K ��وز ����س ا?دارة  ،د ��� ��0ل ا��1رأPراض �ر

�Rذا ���9ت ا��ر�� ���K/��ر ا���6ري �/K ،ا��ر��،  K� ����وز ����س ا?دارة ا�:وض 

� .ا=��/��ر ا����1

�I �ن ���� ��� ���س ا?دارة ا���6م ��0ل ���ن�6د ��$ر ا���6ون : ھو أ���م ا���6ون: ا���د ا��0/� - 

���7 ا���6ون �ن ا:��1ص ا������ت ا����� �K ��وز ����س ا?دارة أن �6وم ��0ل  ،ا���6م 70

� ھذا $���� و����� �����ھ��ن  ،1أ:ذ رأ��� ا���0قأو ��ط�ب  ،�����ھ��ن�����ك 5رارات �ن و

 2.ا�:طورة واھ��� �� ����زم أ:ذ رأي أ1��ب ا��ر�� و�Kك رأس �����

أو ������0 ���� ��1�� �6�1ت �I ا��ر��  ��ون = ���ز �����س أن �0رم �6ودا أو�ذ�ك �Rن ا�6

� ھذه ا��6ط� =��6 و���1ل ،�د أ�$�@7 أو �ر@����0�7رة أو �Pر ���0رة �.  

� ا���6م  �ص د�6د �ر: ھو �ظ�م ا��ر��:ا���د ا���0ث - �� �ظ�م ا��ر�� ��د �ن ��ط� ���س ا?دارة �

�Rذا ورد  ،�ن $�ن ا���ل ا��� �P ���$�6رض ا��ر���ن أن ھذا ا���ل  ��0ل ���ن ��� ا�رPم

وھو �� ��0ر �ن ا��رام  أن ���زم 70 وإ= ��ن ��ؤو= �ن �:����7 ھذا ا��6د ���ن ��� ا����س

 3.ر�0P ا����ھ��ن أو ا��ؤ���ن ���ر��

� ��ون  ����ت ا�����و���0وم ا��:���� �Rن �ل �� �م ����7 ا���6ون أو ا��ظ�م �ن ا:��1ص ا��� K:دا

0ل ھو اداة ا�ر@���� �����0ر �ن  ذ�ك أن ���س ا?دارة ��س ��رد و��ل �ن ا��ر�� ،��ط� ا?دارة

وھو �در��� ��6ط� �دى ،ر ��7 �ن �1ر��ت ���0ر و����9 �1درة �ن ا��ر�� �����و�� �1د ،إراد���

  .ا��زام ا��ر�� �0ذه ا��1ر��ت

  

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 622أنظر المادة 1

2
 Paul Didier،Philippe Didier، op. cit، p235. 

  .288عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص  3
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���ل و��ر��ت ا��:�س�دى ا��زام ا��ر�� �5 •: 

� ذ�ك أن ��ون  ،���زم ا��ر�� �19ل ��0 �1در �ن ا����س �ن أ���ل و5رارات����وي 

ط���� أن ا����س �م ����وز �دود  ا���ل �ن �05ل ا��1ر��ت ا���6و��� أو �ن �05ل ا���ل ا���د��

ون أي ��ؤو��� ��� د ،���1رف آ/�ر ھذه ا���ل إ�� ا��ر�� ���0رة،1ا=:��1ص ا��ر�و�� �7

���6وة �و�I���� 7 �0ل �� ���ن  ،وھ�� ���ن 5وة و:طورة ���س ا?دارة.أ�$�ء ا����س �:��1

���1رف إ���� �ل �� �6وم 70،أن ����K� 70 Iك ا��ر�� ����ل ���0رة ��0م ھذه ا:�رة و������0، 

� ���� ��ن إدارة ا��ر�� وا����ظ ��� ���1���� �����  .وھ� ��زة 

� ���� �وء ����ر ا��ر�� �واء �ن 15د أو 0دو�7أ������6ب ا���زة  ،� ا�:طورة ���ون 

����  .إ�� ���6 5د ��1ف ���0ر�� و�ن 

  .ا����س ا��� ��دى ��0 ا:�71�1؟ ���90ل ��ن ھل ���زم ا��ر�� أ��م ا��Aر 

ا���  �0دم ا�زا��� ���90ل ا����سإن ا��دال ھ�� ھل ��Aب ��1�� ا��ر�� و ا����ھ��ن   

  .أم ��Aب ��1�� ا��Aر ا�ذي ����ل �I ا��ر��؟ ،��دى ��0 ا:���1�1

�،ا�/��� و اول�6د ��ن ��9ر�G �0ن ا=���ه  ،��0ر�وع ��6$�ء ا��1ري����م �Pب ��1��  

� أن �وا��6 ا��د�ر ��� ا0راء �د�ن ا��ر�� �ن �زء �ن ا�د�ن ا���60�  2ا��Aر �6$ت ����� ا��@��ف�

� �ط�ق ��رة ا�و���� ا�ظ�ھرةذ��7 ���0ر 1���� ��ك ا��وI�5 ���و �1دورھ� �ن و��ل ��/ل ا��ر�� ،��� 

� ا�ظ�ھر�� ا���6ده ��/�ل ا��د�ر ����ون ا���� ،��Rن ا��6ود ا�واردة  ،5د اa:ر ��ن ��ن ا����  �و�����0

أي (76 ا��و�ل ظ�ر آ:ر :����6م �،��� ��ط� ا��د�ر = ���S ��0 ��� ا��Aر و�و ���ت ���رة و��6 ����6ون

� ��701 ���0ر ��ط��7 6�0ر ا��ر��) ا��ر���ھذا ا��ظ�ر ا�:�ر�� �ن �7�9 أن وأن  ،0و$I ا��د�ر 

  .�:دع �/ل ھذا ا�����5د

� ��م آ:ر  ��$ل 5$�ء ا��6ض ����� ا����ھ��ن ��� ����� ا��Aر ا�ذي �����ل ��P، Iر أ�7 و

� �دود ا:�����71�1س و�م ��زم ھذه ا:�رة ���90ل ا ،ا��ر����6$ت ،إ= إذا ���ت ھذه ا���ل 

� ��م 90ن ،ا��1ر�� ����� ا��6ض��واء �� �ص ���7  ،ا��6ود ا�واردة ��� ���س ا?دارة وا��د�ر�ن" 

� �ظ�م ا��ر�� ا�ذي �م �� ا���6ون أو �  3."���0ر ��� ��� ا��Aر =��را$7 ���7 ��0 ،��ره

��ث �9/ر ا���رع ا��1ري ��60ون ا��ر��ت  ،�ر ا�و$�P1981 A�Iر أ�7 و10دور ��5ون 

 ���� ���9زم ا���6ون ،��رص ��� ���Aب ��1�� ا��Aر ا�ذي �����ل �I ا��ر�� ��������،1966ا��ر��

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 623وهو موقف المشرع الجزائري، أنظر المادة  1
  .1966مارس  5استئناف المنصورة، 2
  .273، أنظر محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص 1971يناير  21نقض مصري،  3
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ط���� أن ا������ل ،ا��ر�� ��0�� ا���ل ا��1درة �ن ���س ا?دارة ��� و�و ���وز ��0 �دود ا:�71�1

� ا���دة وھو ��س ا��و5ف ا�ذي ���0ه وا�7�0 ا���رع ا��زا@ري  ،�I ا��ر�� ��ن ��ن ا������ن  623

  .ا���6ون ا����ري

ا��1درة �ن ���س و���0ط�0ق ��ذا ا���6ون ���زم ا��ر�� أ��م ا��Aر I���0 ا���ل وا��1ر��ت 

� �ظ�م ا��ر�� ا����ر ،ا?دارة���وز 0ل ��� و�و ���ت �� ،��� و�و ���ت ����وز ��ط��7 ا��6ررة 

أو ���ت �ن  ،�ر�0ط ���0ط ���ر�7 ا��ر�� ��K ��� /0ت أن ھذه ا���ل وا��1ر��ت ،Pرض ا��ر��

� �دود ا���ط�ت �ا�����دة ا��1ر��ت ا���9و�� ا��� �رى ا��رف أو ا���دات ا����ر�� ��� ا���0رھ� دا:�� 

� ا��ر��ت ا��� ���رس �وع ا����ط �  1.وم 70 ا��ر��ا�ذي �6�/�ل �1در ا�6رار �ظرا@7 

� ا��ر��� ��� ���وز و�د�ر ��0ذ�ر أن ا�زام ا��ر�� �0ذه ا��1ر��ت = ���� أن ا���رع �$�

� �ظ������6ط أ�7 ��ردھ� �ن ا������ ا���1ل �ن ا��زا�����  ،2ا��ر�� �Aر$�� ا���دد  �05ل ا��Aر 0ل ���

�ن ا��1ر��ت ا��� �:طوا ��0 ارة و�ذ�ك �ظل ����� �����ھ��ن ���ء�� أ�$�ء ���س ا?د ،��ن ا����

  .ا�ذي ا�:دع ��0و$I ا�ظ�ھر�����رع ھ�� 15د ����� ا��Aر  ،�دود ���ط ا��ر�� ا��1رح 70

� �وا��� ا��Aر  ،و�ن �ط�6�0ت ذ�ك أ�$��أو  ،90ن ���س إدار���أ�7 ��ظر ��� ا��ر�� ا=����ج 

70 ا���6ون أو �ظ�م � ا�و�7 ا�ذي ��ط��م ������م ��� �م ،ھم�Pرا��ر�� أو أو �د�ري  ،�0ض أ�$�@7

� ا��ر��ت ا��� ���0ر �وع ،ا��ر���� و$��م �� �دود ا�����د �0����0 ��ن ��ن �ط���� ���ت �1ر����م 

  .ا����ط ا�ذي �6وم 70 ا��ر��

� أن ��ون ��ن ا����، و��ون ��ن ا���� إذا A0�� 5ررھ� ا���6ون �و��� ����I ا��Aر ��0����� ا��

� �6دوره أن ���م 0��ب �و7�5 ��ن = �����0ر�� أو �7�5K ��0، 90و�7 ا��6ص أو ��م ����0ل، أو �م ��ن 

� �وا��� ا��ر�� و= ���0ر ��ر أو إ���ر أ�� و/��6 أو �6د ��0طرق �� ا��1رف ا��راد ا����ك 70 �ا���ب 

  . ا��:ص �0��و�������� ��� ��م ا��� �ددھ� ا���6ون 5ر

ا��راض ��ن ا����، ���� ا��ر�� إن ھ� أرادت أن ���1ل �ن �1ر��ت ھو  ا=1ل و��� ��ن

ة ��دود ا:�71�1، أو �Aرض ا��ر��، إ/�0ت �وء ��� ا��Aر ا�ذي ����ل ���� و��� �0ق زا����س ا����و

ا�6ول = ���ن ��� �ن أ�ل ذ�ك ا�د�I ��0ر وإ���ر �� �/0ت ا���ب أو ا��6ص، ذ�ك أن ا���رع 5د ا��0ر 

�I ا��ر�� �Pر ���ف أK1، ��0ر�وع إ�� �ظ�م ا��ر�� ا����ر ����6ق �ن �دى ��ط� ���س ا������ل 

  . ا?دارة، أو ا������ ا����� أو ا:��1ص ا��وظ��ن أو ا�و�Kء

                                                           
  .276بق، ص محمد فريد العريني، المرجع السا 1

2
 Jean - François bulle، Michel germain، pratique de la société anonyme،Dalloz paris، 1991، p66. 
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���5د ��ذا ا=���ه، �Rذا ���ت ا���ر���ت ���� إ�� ا��6رار و�ؤ�د إ�� �د ��0د ا=���ه ا���6� ا

 - وا�ذي �0ذا ا���ظ�م–�I ا��ر�� در�� ا�را�� ا��� و�ر��� ���Aر ا������ل 0رر ا�����Kت، إ= أن ذ�ك = �

�Kوة ��� ا=���6ص –ا�����ل ��� ا��ر��، �I �1و�0، 0ل وا������ إ/�0ت �وء ا���� ���G��� 7 �7 �0ب 

إ�� ذ�ك  ا���6و��� ����ر، وھ� ��وب = ���� ��0ر�رھ� ا=����ج 0����� ا��Aر، $فوا?$��ف �ن ا����6 

1�$��$� ���ط�I أن �����د ���� ��ن ا���� و��@��أن ھذه ا������ ��ءت . 

  : وا:��ت �:�س اPدارة -2

 Iن ���س ا?دارة أو���إن ا���6ون و�ظ�م ا��ر�� ��� I��� ق ���0رة�ا���ط�ت و�:و�7 

�ا���ط�ت �6د  إدار���، ��ن وإ�� ���ب ھذه�ر�� ا��� ��6$��� ��ن ��6ق أPراض ا� ا��1ر��ت ا��

ا?دارة ���و�� �ن ا�وا��0ت أ�ز��م �را����� ور�ب ��� �:������ ��ؤو��� �رض ��� أ�$�ء ���س 

إ�����0  ا�$�ء وا��� ���م ���و��� =��6، وھذه ا�وا��0ت �0$�� ��م و�0$�� ��دد، وھ� إ�� وا��0ت

���0رة �0ض ا��1ر��ت ا��� ��زم أ�$�ء ا����س ���0رة �1ر��ت �����، وإ�� ����0 ��رم ����م 

�  2.����رض �I �ر�زھم ا���6و�

  : ا�وا:��ت ا�P:����*أ

ا����� ا��� �I6 ��� ���ق ���س ا?دارة، 0و7�1 و��K �90ر، إ�زام أ�$�ء �ن أھم ا�وا��0ت 

�ن  ��576دھم و������م �$��ن ���6ق ا�Aرض ا�ذي ���9ت ا��ر�� ��7، و��ص ا���دة ا����س 00ذل 

� ����ذه ��و���� ����� ا�ر�ل ا���دي��ب دا@�� ��� ا�و��ل "ن ا��د�� ا��زا@ري ��� ا���6و�، "أن �0ذل 

��6$� ھذا أن ��ون �ر�G��1� ��� �1 ا��ر�� وأن ���� دا@�� �:�رھ� و������، و����م أ�$� و

رة ا���6م ا?دا ، و�ذ�ك ����I أ�$�ء ���س���س ا?دارة و�دم ا���Aب �����$ور ����ت وا������ت 

� ���س �  . إدار��� ���90ل ������ ���ل ا��ر�� ا��� ھم أ�$�ء 

�ن ا�وا��0ت ا?�����0 أ�$� وا��� ��ءت ��0 �0ض ا���ر���ت ا��ر��0، أن �6دم ر@�س وأ�$�ء 

� أول ا����ع ��6ده �0د ا��:�70 إ5رارا :ط�� ��0 ����7 ھو و�ل �ن زو��7 وأو=ده ا�1�6ر�ن �ن ا����س �

� ا��ر��، وأ���ء أ��م � ،����ا��ر��ت ا:رى ا��� ���ك ھو زو��7 وأو=ده ا�16ر ��11 أو أ���� 

� ��ك ا��ر��ت�� ھذا ر�0�5 3إذا ���ت ا��ر�� ���ھ�� ���� و�ود ���زع ���G��1، أو ���Aب ��G��1 ، و

  . �:��1 ����� ���ر�� و�����ھ��ن

                                                           
1
Philipe merle, droit commercial, société commerciales, DALLOZ, 8éme édition, 2001, p 399.  

  . 46محمد عبد الوهاب المحاسنة، المرجع السابق، ص  2
  . أ من قانون الشركات األردني/138سبيل المثال المادة على  3
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ا���د�� ا���و�� �6ر�را ������ر ��$�ن �ل ���1ر ������� ا����� ��ب ��� ���س ا?دارة أن �6دم 

ا����و��ت ذات ا���@دة �0����0 �����ھ��ن، وذ�ك ��� ����� ��م ���6م ���ط ا��ر�� :Kل ا���� ا������ 

  : ، و�6دم �0:ص�01ت ا��� ا��ر$��� وا����@S ا����1ل �����ا���1ر��، وا������ت ا����زة وا��1و

 2.��� ���ر�� و��0ن ار�0ح وا�:��@ر، و�دول ا�����0ت ?0داء رأ�7 ����ا���زا��� ا���و�� ا�� •

 . ا����K: � ���06ل ا���� ا���1ر�� وا��و��5تا��6ر�ر ا���وي ����س ا?دارة �ن أ���ل ا��ر� •

 ھذه ا�و/�@ق وا����و��ت ����وع ا����ھ��ن، 0ل��ت ط�@�� ا���ؤو��� ا��د��� وا��زا@�� ���0[  �بو�

� �ا�و1ول إ����، وذ�ك ���  و����ل�� ا?�Kم ��0ل ���G ��م ��0:�ذ 5رارات �0@�1 ���ر�وا ��6م 

  3.ا������ ا����� ا���د��، وھو �� أو�1 70 ا���رع ا��زا@ري

� ا����ن وا�ز��ن ا��ذ�ن ������� �ظ�م �و�ن ا�وا��0ت ا?�����0 أ�$� د�وة ا������ ا����� �����Kع 

� ا=����ع وا�ذي ����ن أن �ر�ق ��0د�وة  ا��ر��، وإ�داد �دول�ا��� �و�7 ��ل ا���ل ا�ذي ��رض 

���ھم ��$ور ا����ع ا������ ا����� و��7 �6ر�ر ���س ا?دارة و��زا��� ا��ر�� و�������0 و�6ر�ر 

  . ��دوب ا�����0ت

� �0و�ب أ�ظ�� :��1 و�ن ا�وا��0ت ا����� �����س، ��ظ�م ا�ور ا������ وا�������0 وا?دار�� ���ر�

� ��ك ا����@ل ����1 ��دھ� ���س ا?دارة، و��دد ���� 10ورة �وا��0ت ا����س وK1����7 و��ؤو����7 

���0 = �:��ف ا���6ون ���  . وا��ظ�م ا

� ا����ھ��ن : ا=��زام �0?��1ح��� �وھو �ن وا��0ت ���س ا?دارة، وھو �ن أھم ا=��زا��ت ا��

����� �ر�ز ا��ر�� ���� ��K1 =طKع  و��0ل ��0ر، � I$� نا����ھ��ن ���س ا?دارة أن�$�� I��� 

 �ا����0[ ا��� �1ل ����� ر@�س وأ�$�ء ا����س وذ�ك ��9ور، و����Bت، و�Kوات، و�ذ�ك ا��زا�� ا��

�ذ�ك ا��� د����� ا��ر�� و����I ��0 أ�$�ء ا����س و���6ت ا���ر وا=���6ل ا��� 1ر�ت ��م وا��0ر��ت 

  4. ��0ن ���90ء أ�$�ء ���س ا?دارة، و�دم ا��م ا��� ������ �ل ���م

  

  

                                                           
ر الجماهيري، إبراهيم مسعود الصغير، الرقابة على مسيري شركة المساهمة في التشريعين الليبي والمغربي، الجزء األول، الطلعة األولى، أكاديمية الفك 1

  .117، ص 2006الجماهيرية العربية الليبية، 
  .من القانون التجاري الجزائري 2فقرة  676انظر المادة  2
  .من نفس القانون 677أنظر المادة  3
  . 52محمد عبد الوهاب المحاسنة، المرجع السابق، ص  4
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 : ا�وا:��ت ��(��/�ع* ب

أو��� ���Aب ��1�� ا��ر�� ا��� 5د ����رض �I ��1�� أ�د أ�$�ء ���س ا?دارة، أو ��1�� 

  . ��س ا?دارة�ر�� أ:رى ������� أو ��دف إ�� ��I إ���ء أ�رار ا��ر�� ���1ول ��� ��@دة ��$و �

� أ�رار ا��ر�� �ن ���و��ت و����0ت ���0ر  = ��زم �$و ���س ا?دارة ور@��7 وا��د�ر ا���م أن���

� ا��ر�� وذ�ك ��ت ط�@�� ا��زل وا��ط���0 ����0و�ض �ن 1ذات ط���0 �ر���، �1ل ����� 0��م ��701 

�ن ا���6ون ا����ري  627� ا���دة ���0ر��، وھو �� �ص ���7 ا���رع ا��زا@ري �ا$رار ا��� ���ق 

� ا��ر�وم ا���ر��� ا���دل وا����م، وھو �ص �د�د ��ء �، و5د أ��ن ا���رع ��K 08-7093 ا���رع 

� إ���ح ا��ر�� أو �����، و�رب ��0ذا ا��ص، ����0ر ا����و�� �ن أھم ا����1ر ا=�1�5د�� ا��� 5د ���ھم 

 . ت و= ���� �ر��ت ا����ھ�� ا��������ا����و��ت ھ� أھم �� ���ز ���م ا��ر��

، وإذا ���ت وا��0ت ���س 2و�1ل �0ض ا���ر���ت إ�� �ظر �6د�م ھذه ا����و��ت ��� �����ھم ���7

� إدارة و����ر ا��ر��، و��ل أ�/ر �ن ���م �0��6ق ھذا ا?دارة �$�ن ��ن أداء ���ز ا?دارة � 7�����

  . ا��دف ھو ر@�س ���س ا?دارة

II- - دارةرPس ا�  : �Qس �:

1- &/��(� :  

���:ب ���س ا?دارة �ن �0ن أ�$�@7 ر@���، ور@�س ���س ا?دارة ھو ر@�س ا��ر�� و��/��� �دى 

� ذ�ك ا����ت ا��$6@���  . ا��Aر ��0 

� ا��زة ا��� ���ط ��0 إدارة ا��ر��، ����ن ���� إدارة ا��ر�� ا����ھ�� �0دأ ا��:1ص وا��درج 

ھو ا�ذي ��1دى ?دارة ا��ر�� �ن ��ث ر�م :طوط��  -����ز �����–ا?دارة  وإذا ��ن ���س

= ���ط�I ���ر�� ھذه ا?دارة ��10 �و���، و�ذ�ك ���د �0ذه ا�ر@����، �7�R �ن ��ث ط���0 ��و��7، 

� ا��ر�� ��10 �ا����� إ�� أ�د أ�$�ء ا����س، وا�ذي ��م ا��:�70 �ر@�س، ���و�� ����ر د�� ا�ور 

  . و��� و��/��� أ��م ا��Aر�

  

                                                           
  . 441، ص 2002أحمد أبو الروس، موسوعة الشركات التجارية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  1
  . قانون الشركات األردني 185المادة  2
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� ��1ب ر@�س ���س ا?دارة ��دة = ���وز �دة �$و��7 0������س وھو 0�5ل ?��دة و��ون ا�����ن 

  1.ا��:�70

  : �ر�زه -2

� إدارة ا��ر��، 0��ث ���ن ا�6ول 7�90 إذا ��ن 1���� أن ����ب ر@�س ���س ا?دارة دورا ر@���� 

R�أو إذا ��ن 1���� أن ���س " ا�����ذ وا���ل"ن ر@��7 ھو ا�ذي ��و�� ���س ا?دارة ھو ا�ذي �6رر، 

ا?دارة ھو ا�ذي ��و�� إدارة ا��ر��، �Rن ر@�س ���س ا?دارة ھو ا�ذي ��و�� ��5د���، ��� �رى ا��0ض أن 

� ��0ل ذ�ك ���� ا���ط�ت، " �6ل"و" رأس"ر@�س ���س ا?دارة ھو �ا��ر�� ا��� ��و�� ��5د���، و�7 

 1�.2ر دور ���س ا?دارة ��� ا�ر�0�5 ��� أ����7و�6

� ا���6�6 ا�ذي ��و�� إدارة ا��ر�� �0���0ره و��K �ن �����0 �رى ا��0ض اa:ر أن ���س ا?دارة ھو 

ا����ھ��ن، وھو ا�ذي ��وض 0دوره إ�� ر@�س ���س ا?دارة ا���ط�ت ا�Kز�� ����ر�� أ���ل ھذه 

�واز�� �7 أو ����و��  �ن ا����س و= ��� ��ط�س ا?دارة ��ط� أ��� ا?دارة، و/م = ��ون ر@�س ���

��7، 0ل ��� ا���س �Rن ���س ا?دارة ھو ا�ذي �و�7 ر@��7 و��دد �7 ا�طر�ق ����، و���ن �ز�7 ��د�� 

  . �ن ���P وھدف ا��ر�����رف 

����ھ�� ا��� وا���6�6 أن �ر�ز ر@�س ���س ا?دارة ���دد ��� أ��س ����د �ن ط���0 �ر�� ا

" ا��$و"و��ون ر@�س ���س ا?دارة ھو أ01�ت �0�/�0 ا��ظ�م ا���6و�� ا�ذي ��درج ��7 ��ط�ت ا?دارة، 

� ا�واI5 ا���6و�� وا�واI5 ا���دي، و����د ��ط��7 �ن " ا��د"ا�ذي ��و�� ��5دة ا��ر�� و�ا��� ���د أ������ 

� أي ا���ه ���ق وPرض ا��ر��� و��6ق ���1��� وأھدا��� ا��� ���رھ� ���وع ا���6ون، ���ك ا���رك 

  . ا����ھ��ن

و�I ذ�ك �7�R �0���0ره ا��$و ا�����ذي ���ل ا?دارة �:$I �ر�0�5 ا��زة او�K�/�� I ���ر��، 

  3.وھ� ���س ا?دارة وا�ذي �:$I 0دوره �ر�0�5 و�����0 ا������ ا����� �����ھ��ن

�I ا��ر��، ����0ر ر@�س ا����س ا���/ل ا���6و�� ���، و���0ر �و7��5  أ�� �A�� �0����0ر ��ن ������ون

� ��5K ا��ر�� �I ا��Aر�  . ��وI�5 ���س ا?دارة 

                                                           
  . من القانون التجاري الجزائري 636 أنظر المادة1

2
L. Czulouski : la notion de direction dans les société anonymes, thèse toulouse, 1943, p 63.  

  . 111، ص 2012محمد علي سويلم، حوكمة الشركات في األنظمة العربية، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، مصر،  3
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� �وا��� ا��Aر و��K �ن ���س ا?دارة، وإ��� ���0ر �و���� ذ�ك أن ر@�س ���س ا?دارة = ���0ر 

� ا�واI5" �د ا��ر��"�0�/�0 �ا���دي، وإذا ���ت ھ��ك و���� 7��0 و�0ن ا��ر�� �Rن  ذا��� ا��� ���د أ������ 

  1.ذ�ك �1�6ر ��� ا���5K �����0 دون أن ����س ذ�ك ��� ا��I� �5K ا��Aر

���زم ا��ر�� أ��م ا��Aر �0���ل وا��1ر��ت ا���  -�7���0 �0����0 ����س ا?دارةو��� �0ق -و���7 

7 �0ذا إ= Pرض ا��ر��، 0ل و5د ا��7 ا��76 ا��ر��� ��ر��� ر@�س ���س ا?دارة، و= ��د �ن ��ط��

ا��د�ث إ�� إ�زام ا��ر�� 1���0ر��ت �Pر ا�����0 ��و$وع ا��ر�� وا��� �����9 ر@�س ���س ا?دارة 

��م ا�$��ن ����ب ا��ر��، و�و ���ت ر@���7 �����س أو �$و��7 �0ط�� ��دم ا��7�K ا���1ب  �ا���6و�

 2.ا��7���6 و�م ���م ا��Aر 0ذ�ك أ/��ء �����I� 7 ر@�س ���س ا?دارةأو ��ن 5د �زل أو 5دم 

  .�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري 638وھو ��س ا��و5ف ا�ذي ���0ه ا���رع ا��زا@ري �0ص ا���دة 

��7 ا��Aر أو ا����دا و�ر�I ا��0ض ��ؤو��� ا��ر�� إ�� إ�� ��رة  I6� ا�ظ�ھر أو ا�:ط9 ا���روع ا�ذي

��رة ا�إ�� � . �د�ر ا����

� رأ��� أن ھذه ا������ ا���رو$� ���Aر ���0[ ����، و�ن �����9 ��ل ا��ر�� $��� ����ل وPش، و

���� أن ���Aر ا������ل �I ا��ر�� ��1�� ��ب ������� �Rن ���ر�� أ�$� ��1�� ��ب أ:ذھ� ��0ن 

�ر ��ء ا����، و�دم �رك ذ�ك �� �0ن ا��Aر ��ن ا���� وا�Aا=���0ر وذ�ك 0و$I �� ���ن 70 أن ���ز 

  . ���ر�� �ون ذ�ك �ن ا�ور ا��0�1 0ل وا�������� ا?/�0ت

�ط�ت ا�ر�Qس -ـ3� :  

إ�� $رورة   �0���0ره �د ا��ر�� �Rن �ر@�س ���س ا?دارة ��ط�ت وا���، �Pر أ�7 ��ب ا?��رة

� ��ص ��� ھذا ا���1ب = ����د ��1ب ا��د�ر ا���م، و�0ن ��ك ا��� ا���ر���ت ا��� �0ن ا���ر�5 �ن  ،

ذ�ك ا:�Kف �ول ��ط�ت ر@�س ���س ا?دارة، و��� �ل و��10 ���� �Rن ��ط�ت ر@�س ���س ا?دارة 

�  : ھ

 -  ��0 ،�������ون ر@�س ���س ا?دارة ��ؤو= �ن ��ن ��ر ��ل ���س ا?دارة 0طر��6 �����0 و

� ذ�ك �1ول أ�$�ء ���س ا?دارة ��� ا����و��ت ا������� ا�و5ت ا�����ب، �� وا�1���� 

إ$��� إ�� ر@��� ا����س :Kل ا=������ت، و�6د�م �ل �� ��زم ���ر ��ل ا����س، وھ� ا�وظ��� 

                                                           
  . 597، ص 2002ي، موسوعة الشركات التجارية، شركات األشخاص واألموال واالستثمار، منشأة المعارف، مصر، عبد الحميد الشوارب 1

2
Cass. civ 11 mars 1975, D.S 1975, p 90.  
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� ��س ا�و5ت �ا����� ا��� أ����6 ا���ر�I وا��76 ا��ر����ن 0ر@�س ���س ا?دارة وا�ذي = ��Aل 

 1��.1ب �د�ر ��م

« président du conseil » non « président directeur général ».P.D.G   

� ا�و5ت ا�����ب - � . ا���9د �ن ��5م ا����س I��� ��5���0 ا����@ل ا����� ��0ل ���ل و

� �1ر�ف �ؤون ا����س �$��ن  - �����I��� I أ�$�ء ا����س ��� ا����ر�� ��0ل ��� و���ل 

 . ��5م ا����س ��0 ��7 ��1�� ا��ر��

 - I� �� ��0ل  ����� ا��وا1ل ا����� ����� ���� �ا����ھ��ن وإ��1ل آرا@�م إ�� ���س ا?دارة، وھ

 2.ا�6رارات، و5د ��ءت ��0 5وا�د �و��� ا��ر��ت��ن ا�:�ذ 

 3.$��ن إ�راء ���6م ��وي داء ا����س - 

و�7 ��/ل ا��$و ا�����ذي ���ر��، �Rن ر@�س ���س ا?دارة 5د ����6م ھذه ا���ط� �I �$و آ:ر وھو 

  . ا���م ا��د�ر

III - ا��د�ر ا�)�م :  

�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ��� أ�7 ��وز ����س ا?دارة، ��0ءا ��� ا�5راح  1�640ت ا���دة 

ا�ر@�س، أن ���ف �:�1 وا�دا أو ا/��ن �ن ا�:�ص ا�ط����0ن �����د ا�ر@�س ��د�ر�ن ����ن، وا��د�ر 

� ا��د�ر ا���م أن ��ون �:�1 ا���م ھو ا��:ص ا�ذي ��و�� ر@��� ا����ز ا������ذي ���ر��، و���رط 

  . ط����0

� ا����� او�� �Rن �دة  �0?دارة���ن ���د�ر ا���م أن �:��ر �ن ا��6@��ن �أم �ن :�رج ا��ر��، و

�0=���ق �I ر@��7، و����I ��و ا��Aر ��0س ا���ط�ت ا��� ����I ��0 4.وظ���7 = ��ون أ�/ر �ن �دة و����7

  . ا�ر@�س

و5د ���I ر@�س ���س ا?دارة �0ن وظ���� ا�ر@�س وا��د�ر ا���م وھو �� ����7 ا�ر@�س ا��د�ر ا���م 

(P.D.G)ر��ت ا����ھ�� ا��ر����� �� . 5، وھو ا���وذج ا��ر��� ا�����ر 

                                                           
1
Paul Didier, Philipe Didier, op.cit , p 234 et voir aussi : François Bulle, Michel germain, op.cit, , p 75.     

  . 140، ص 2011النظام القانوني لحوكمة الشركات، منشورات الزين الحقوقية، الطبعة األولى، بغداد، : ار حبيب جهلوكعم 2
  . المادة الثامنة من نظام حوكمة الشركات في قطر 3
  . من القانون التجاري الجزائري 641المادة  4

5
 Yves Chartier, Jacques mestre, les sociétés, presses universitaires de France, paris, 1988, p 169.  
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��ن ھذا ������ ����ءل �� ا����� �ن إ���د ��1ب �د�ر ��م �I و�ود ر@�س ���س إدارة، �ون 

� �و���� رأس ا����ز ا�����ذي ���ر��ا����01ن ����  . ر��ن 

  : �/�ب ا��د�ر ا�)�م و����� ا��ر�� -1

�ر�G ا:ذ �0ظ�م ا��د�ر ا���م إ�� ا��ط�0ق ا����� ا�ذي ا�0دع ا���ل 70، ��ث ���ط�I ر@�س ���س 

� ا����@ل ذات ا�ط�0�  . I ا?داريا?دارة أن ���رغ ����� �����@ل ا����� ذات ا=���0ر، دون أن �Aرق 

� أ�Pب ا���ر���ت ا��ر���0 ا��� ���ت �ن ا��د�ر ��ن ��� =�ظ��ه أن ھذا ا�����ر 5د ��ون �06و= 

�ر@�س ���س ا?دارة وھو �� أ:ذ 70 ا���ر�I ا��1ري، وا��را5�، وا��و���، وارد�� ����د ا���م 

� ھذه ا���ر���ت = ��دو وا��زا@ري و�Pر�أن ��ون ��1ب ���ون ����د ھ�، ���1ب ا��د�ر ا���م 

��ط��7 �ن ر@�س ���س ا?دارة ا�ذي ��6ر�7 ��د ا�����ن، وو��6 ��ظ�م �ط�0ق ا���ل �7�R ��6رح �ز�7 

  . �ذ�ك

�� ھ���، K�:ظ�� ا�= ��6د ا��0ر أن ا���داث ��1ب ���د�ر ا���م ھو إ= أ�7 و0ر�و��� ����ر�I ا��ر��

��ردي وا�ذي ���ر�7 ر@�س ���س ا?دارة وا��16ود ھ�� ھو ا�����ر ����0Kد �ن ا�����ر ا�0�/�0 آ��� 

ا��و��، وھو ا�����ر ا�ذي ���ل �ن ا��:ص أ5رب ���ر��، وأ5در ��� ���ر�� �ل �� ���ن أن ������ أو 

  . �$رھ�

�� �$���� ���G �0=���0د أ�/ر �ن ا�:ط9 ا��16ود أو �Pر ا��16ود، وھو ��  7إن ا�����ر ا�����

�ن أ�$�ء ���س ا?دارة، �7 ا���ر���ت �0����0 �����ر ا��ر��ت ا����ھ��، وذ�ك �0رض �د أد�� ا���د

��ن ھذا ا��د = ���ن �ر$7 �0����0 �رأس ا����ز ا�����ذي وھو ر@�س ���س ?دارة، وا�/ر ����� 

  . ����0ط� وا������ و���7 �م ا���داث ��1ب ا��د�ر ا���م

�ا:���ر �ن ���0م إداري ��وز �`دار��ن  �1967و����  24�Rن ��5ون  و���0ودة ����ر�I ا��ر��

� �0ض ا���ر���ت ا��ر��Administrateur délégué��0وض ��$و ���س  1، وھو �� �ط�ق ���7 

� ا���6م ��0ل ���ن أو أ�/ر أو )����ذي(إدارة ���دب 0ـ�، وا�ذي ���ف �ن 05ل أ�$�ء ���س ا?دارة 

�0ض ا���ط�ت أو ا=:��1�1ت ا���وط� �وه ���ط ا��ر�� أو ���ر�� ا?�راف ��� و�7 �ن و

  . �����0س

  . إ= أن إ������ �����7 �ن :�رج ا?دار��ن ��ل ا���رع ا��ر��� �ط�ق ���7 ا�م ا��د�ر ا���م

                                                           
 59من القانون  79من قانون الشركات األردني، أنظر المادة  79، وكذلك المادة 2008من قانون الشركات السوري لسنة  147مثال المادة  أنظر  1

  . المتضمن قانون الشركات المصري 1981لسنة 
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���دي ا���0/ر ا���1ل �0ن ر@�س ���س ا?دارة ا��1در �0ر���، رأى 0 �1940و��0ر  16إ= أن ��5ون 

�ن ����ر ا��ر��، وھو �� ���7 �6دم ��وذج ا�ر@�س ا���م، :��1 ا���6م ا���ؤو��� ا���ر��0  وا��د�ر

ا��روط ا��� ���ن ���� ا�ر@�س ا��د�ر ا���م أن ���ن  ��1943رس  4و�دد ��5ون  (P.D.G)ا��د�ر ا���م 

  1.�د�را ���� ����دا

ا���م و��ن ����� ا�ر@�س ا��د�ر  �7�R �0ط �ن ا��1ط���ت ��م �����ل ��01966�ء ��5ون �و���� 

� ا�واI5 وا�������ل 60� ھذا ا���1ب �0ل ��ط��7، ا����ل �1ط�G ر@�س ���س ا?دارة، إ= أن  I�

� ا��ر���� أ�وا��� ��� �راه �����P ،�0ر أ�7 :�:ص �ل ا���ط�ت ا�����ذ�� � ��/���، �د�رھ� و��1رف 

� ����� ��وات ا�������ت، �و��ت �دة ا��6�ت ا�ر@�س ا��د�ر ا���م ا��� أ01�ت 5و�� ا���ه ��ط��دات و

ووا���، إ�� در�� أ�7 أG01 ���� إ�� ��و�ن ا����س �ن ا�$�ء ا��6ر�0ن ��7، و�����0� ا?�Kت �ن 

ا����ھ��ن ���0ر�� و��0�Aم �ن ا������ت ا�����، وھم 0ذ�ك أي ر�0�5 �د�� و�����، ���0ظر إ�� �دم اھ���م 

 2.� ��� ��0ض �����ر�ن = ��� ��ر@�س ا��د�ر ا���م�6د�ون و���

�ل �� ���0ر�� ، 0ل و ��دم  �`$رارو ا����$� ��� ھذا ا�و$I ا=��0دادي و ا�ذي �ؤدي ��س �6ط 

 ����Lois desق G��1�0 ا����ھ��ن، و��� �0=�1�5د �Rن ��5ون ا���ظ���ت ا=�1�5د�� ا��د�دة 

nouvelles régulation économiques(NRE)  و����إط�ر  ������ل �I ھذا ا�و$I وذ�ك 

، وذ�ك �0:��ر ����س إدارة �ر��ت ا����ھ�� ا��ر���� �� �0ن  Corporate gouvernanceا��ر��ت

إ�� إ���د ���� ا��د�ر ا���م �ر@�س ���س ا?دارة و�����0� ا�����ظ� ��� �A�1 ا�ر@�س ا��د�ر ا���م، وإ�� 

ر@�س ���س إدارة و�د�ر : ة �ن ���� ا��د�ر ا���م، وذ�ك ����0ن �:�1ن�1ل ���� ر@�س ���س ا?دار

  . �ن ��5ون ا����رة ا��ر��� 225-51-��1م، وھو �� �1ت ���7 ا���دة 

  : ��ل ��ط�ت ا�:��ز ا��/��ذي و����� ا��ر��-2

� ��2001ي  15ا��1در ��0ر�6�Loi NRE  Oد ھدف ��5ون ا���ظ���ت ا=�1�5د�� ا��د�دة � ،

 Equilibre desا��وازن �0ن ا���ط�ت ووظ�@ف أ��زة ا�����ر : ��7 و�� �0دھ� ��ت ��وان ��104دة ا�

pouvoirs et fonctionnement des organes ن ��ل و�����ط ھ�@�ت وا�ذي ��دف إ�� ��

� ا��ر��ت ا�� ا���ط�ت، وذ�ك ������R0 ا����د�0ن ، وذ�ك 0$��ن أ��ن وأ�$ل �وازن ���ر�� ا�����ر 

 I� ،ا�����ر وا�ذي ��م ا����د �0دأ ا��1ل �0ن وظ��� ر@�س ���س ا?دارة وا��د�ر ا���م ��أ��وب �د�د 

� ھذه ا����� �Rن 3ا��1رف ��0م ا��ر�� و������0، و��10 ���� إ�ط�@7 ا���ط�ت ا�����ذ��إ������ �، و

                                                           
1
Philipe Merle, Droit commercial, sociétés commercial, 2001, op.cit,p. 451.  

2
Le memento de la SA, op-cit, p.214.  

3
 Paul Didier, Philipe Didier, op-cit, p.235.  
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��س ا?دارة، ور@���I� 7 ��/�ل ���ر ��� ��ن ��ر أ��زة، ����� ����0 ا� ر@�س ���س ا?دارة

وا?�راف ��� ا�������7 و��ن ��ظ����، ��� ��و�� ���� ��ن إ�Kم أ�$�@7، و��زع ��7 إ������ ��/�ل 

  . ا��ر�� �I ا��Aر ا��� ���ق ���0د�ر ا���م

� �د �و5د ھدف ھذا ا���6ون �ن ھذا ا��وب إ�� ���ر�0 ا����ف ا�ذي ���S �ن ���I ا���ط� 

� ا�����ر  وا�دة، وا��د �ن� ���ا����زع �0ن ا��G��1 ا����S �ن ا?دارة ا��رد�� ا���$�، �I ���6ق ا����

 1.وھو �� ��6ق ا��وازن �0ن ا���ط�ت

� ���ر�� ��ص ��� ������  ،و ذ�ك، وھوو= ���ن ا:ذ �0ذا ا��وب إ= إذا ��ن ا���6ون ا

� ا�و�� �ر��ت ا����ھ�� � 6�Le chairman ofوم ��0ر�0�5 ھو ���ز ر�0�5  أ ا�ذي.م.��0ل ا���6ر�� �Rن 

the board د�ري ا��ر��، أ�� �0����0 ��وظ��� ا�����ذ��� I� ، وع آ:ر �ن ا��د�ر�ن�� Iر�� ���chefs 

Exécutive officier  نR�����  610وا��� ��و�� ا�����ر ا��و�� ���ر��، و�0����0 ���ر��ت ا�ر���� 

����ز�ن ا����60ن ��� ��س ا��ر��ت ا�0ر�ط���� ا��� ����د و��0ل ��0ر ��� �6ط �ن ����د ا��1ل �0ن ا

  . �0دأ ا��1ل

� ���� ا��1ل �0ن ا�ر@�س وا��د�ر ا���م �Rن ��ذا ا:�ر أن ��6رح ����ن ����د�ن �ن طرف �و

  . ���Directeur général déléguéس ا?دارة، وا�ذ�ن �ط�ق ����م �د�ر�ن ����ن ����0و�ض

� ھذا �ر�1 و��ب أ�� ا�����ر، و�� ���ر�� ��� ا�طر��6 ا�����0 ���ن ��ص ا���6ون ا

� ھذه ا����� ��ون �ن طرف ���س ا?دارة و��س  ،�����ھ��ن ?0داء رأ��م���� أن ����ن ا��د�ر ا���م 

 7���K6��=.2، وھو ��س ا?�راء �0����0 ��ز��5�07راح �ن ر@��7، وھذا $��ن 

� ا���وذج : أ����ب �3ر��ت ا����ھ�� ا��ر���� ��دد إ�� ����ر  و���7 �Rن أ��وب�أ��و�0ن 

ا����6دي وا���0ق ذ�رھ��، أ�� ا��وب ا�/��ث ��و ا���وذج ا��د�ث وا�ذي �م ا����ده ����6م ���ز إدارة 

  . �� إ�� �را5ب و���را��ر

  3:ا�/�وذج ا��د�ث �����ر �ر��ت ا����ھ�� -�0/��

���� إ�� ا��1ل �0ن ����ر ا��ر�� وا�ر�0�5 ��� ھذا ا�����ر، و5د ا���ده ��دف ھذا ا���وذج أ

� ا��6م ا��ر�� ا�/��� �ن ا��1ل ا�/��ث �ن ا����ب ا�:��س �ن ا���6ون ا����ري وا�ذي �ا���رع ا��زا@ري 

                                                           
1
J.P.Bouère, P.D.G ou président et directeur général ? Bull. Joly 2001, p.695, n°164. 

2
Philipe merle, op-cit, p.453.  

  . 165لصغير، المرجع السابق، ص إبراهيم مسعود ا 3
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 �ا���دل وا����م ����6ون ا����ري، وا�ذي ��ء ��ت ��وان ���س  08-93أ$�ف ���0ر�وم ا���ر��

  . 673إ��  642و���س ا��را�05 �ن ا���دة �ر�ن ا��د

I - ريQا�/�وذج و�و.ف ا���رع ا�:زا ����� :  

� ا���6ون ��6د ا0�5س ا���رع ا��زا@ري ھذا ا���وذج ا��د�ث �ن ا���رع ا��ر��� ا�ذي ���0ه 

� ا�ذي = ��رف إ= أ��و�0 وا�د1966ا����ري ���� ����� إدارة ، وا�ذي ا7�0�5 0دوره �ن ا���6ون ا�ا 

  . �ر��ت ا����ھ�� وھو ا��وب ا�ذي ��ن 10دده

� إدارة وإذا ��ن ا���6ون ا��ر��� 5د أ:ذ ��0ذا ا��وب �7�R �م ��9 أن ��رك ا��وب ا�و��د 

�ر�� ا����ھ�� 0ل �رك إ�� ���70 ا��وب ا����6دي ا�ذي �6وم ��� ا��ر�� ذات ���س ا?دارة، رPم 

��ر���� �ر��ت ا����ھ�� ا������ وذ�ك ��ب �� �راه ا��0ض إ�� ا�������ت  ا������ت ا��ر�$� ا��

������  . ، وا�روح ا��رد�� ا��� �ط�A ��� ��وك ا��ر����ن1ا���ر�:�� �0ن ا���ن ا��ر���� وا

� ����ر �ر��ت ا����ھ��، �I إ��Aء ا���ل �0��وب ا�6د�م ������ �رى أن ا����ء ��90وب �د�د 

�Rن ��0��P �ر��ت ا����ھ��  - و��� 0و�ود ا��وب ا��د�ث–�ون ��ور ��5و�� و��ر���،  ����، ھو

ا��ر���� =زا�ت ��I0 ا��وب ا�6د�م، �واء ن ھذا ا��وب ھو ا��K@م ��و$I ا=�1�5دي ا��ر���، أو 

ا�/ر ��ودا ن ھ��ك ���ل ���� ���ل �ن ا��ر��ت ���ل إ�� ھذا ا��وب �و�7 أ��ل وأ�/ر و$و�� و

0دوره ا�:��ر �0ن ��0� ا���وذج ا�6د�م أو ا��د�ث، وا=:���ر ��ون ھ�� و�رك ا���رع ا��زا@ري  ،���7

� ���ر�����1��ب ا��ر�� وھم ا����ھ�ون، �ون ھذا ا=:���ر ��ون �و$و�� ��ظ�� �ن ا���6ون ا.2  

��0 ���ز ����ر ا��ر�� ���ت ��ود و���0ودة ������ �ن ھذا ا��وب و������7 ����R �6ول 90ن ر5

و��0ل أ���� ���دوب ا�����0ت وھ� ر�0�5 �0د�� أو =��6 = ���رس إ= �0د أن ��ون ا��1رف ا?داري 

  . 5د ا�:ذ وھ� 0ذ�ك ��ون ر�0�5 ��ؤو��� أ�/ر ���� ر�0�5 و���5 أو ر�0�5 ����� ي ا��راف 05ل �دو/7

� ا��وب ا�6د�م �ن طرف أ�$�ء أ�� �0����0 ��ر�0�5 ا�ذا��� ا�دا:���� أو ا����06 ����ت ���رس 

أي ���ل ���ك أن ���س ا?دارة ��� ر@��7 أو ا��د�ر ا���م ��ب ا�����، إ= أن ا�واI5 أ/0ت ��0 = �دع 

ھذه ا�ر�0�5 أ01�ت �0را ��� ورق، ��ث أن ر@�س ���س ا?دارة ا��و�� ��� �ل ا���ط�ت �واء 

� ا�����ن، ا�����ذ�� أو ا�ر0�5�� ����و�7، �واء ���0���0ة ���ل و��@ل ا�ر�0�5 ا����و�� �����س أ01�ت  ،��

أو ��0��د ا��G��1 دا:ل ا����س، أو �����0طف ا�ذي أG01 �و�ودا �0ن أ�$�ء ا����س ور@��7، 

                                                           
مجلة الشركات التجارية  وما بعده من  224ة منها التشريع التونسي في الفصل فة للمشرع الجزائري عدة تشريعات عربيأخذت بهذا النظام َإضا 1

  . 17-95التونسية، والتشريع المغربي في القانون رقم 
  . متمممن القانون التجاري المعدل وال 642أنظر المادة  2
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� ا��ر��، وا������ �$�@G ����� و�و�� إ�Kس ��د�د �ن �ر��ت �:1وI� �1 �را�I دور ا����ھ��ن 

 �ا����ھ�� ا�������، وا��� ��ن ���00 �وء ����ر ا��ر�� و��Pب ر�0�5 ����� و����� ��6وق ا��ر�� و�����0

  . ا����ھ��ن

� ��ذا ا���وذج وذ�ك 0و�ود ���إن �1ل ا?دارة �ن ا�ر�0�5 دا:ل ���ز ا�����ر ھو ا��دف ا

  . ���س �د�ر�ن و���س ر�0�5

II - س ا��د�ر�ن�:� :  

د�ر�ن �ن /K/� إ�� :��� أ�$�ء، ����ون �ن ���س ا��را�05 و���د ا�ر@��� ���ون ���س ا��

  . ا�:�ص ا�ط����0ن�دھم، و��ت ط�@�� 0طKن ا�����ن �Rن أ�$�ء ���س ا��د�ر�ن ��ون �ن 

� $�ن �دود ��راوح �ن ����ن إ�� �ت ���� ا���6ون ا���دد �دة �$و�� ���س ا��د�ر�ن 

  . ���م ��5و��� أ����� 1ر��� �6در �دة ا��$و�� 90رI0 ��وات��وات، و��د �دم و�ود أ

1- ����  : �)��ن �:�س ا��د�ر�ن و/ظر�� ��ل اPدارة �ن ا��

� ذ�ك ا���1ر ��ظر�� �1ل ا?دارة  ��م ����ن أ�$�ء ���س ا��د�ر�ن��ن 05ل ���س ا��را�05، و

��7 و�ق �روط ����� ����ق ���0ء�7 �ن ا������، و���9دا ��0دأ ر�ل ا���ل ا��د�ر ا�ذي ��رض :د�

��و = �ر0ط7 ���0ر�� 05ل ا:���ره أي ��5K 0ل و���0ر �ن ا��Aر، ��و = ���ل ��1  ،7�Kو:0ر�7 و�ؤھ

  . ا����ھم ��م ���رط ا���6ون ��� أ�$�ء ���س ا��د�ر�ن ا��Kك أ��م ا�$��ن

� أ��وب ����ن أ�$�ء ���س ا��د�ر�ن ��:ذ ���� �ظ�ر�ن أو���� أن ا������ إن �ظ�ھر ا��دا/� 

�ظر�� ا�و���� ��د ��د�د ��� �$6� ��7 ا����� �����ھ��ن = ��5K ��� �0ذا ا�����ن ��0ل ���0ر، ��� 

�$�ء ���س ا��د�ر�ن، و/������ أن أ�$�ء ���س ا��د�ر�ن = ���رط ���م ����� أ��م  �ا��ر�ز ا���6و�

  . ا��ر��

واI5 �ر��ت ا����ھ�� أ$�ت ا��وم ��رد د ��6@ق ���ت ���م ا��ظ�ر�ن ����0ن و�وإن ھذ�ن 

 ��������� درا�� �دى �طور واI5 �ر�� ا����ھ��، �ا����� ذ�ك ا�0ر���ن ا��A@ب �م أ���ر ��ر�:�� ���د�� 

� ����ن أ�$�ء ���س ا��د�ر�ن، وأ��م ا�$��ن ��ك ا�را�� ا���راء � �����K1 ��0 أ�/ر وذ�ك ���0زاع��A�

�� �وح ��0 ���� �ز�م �$��ن ���ؤو��� أ�$�ء ���س ا��د�ر�ن ُ�ِ�َ�ْت، ��0دوا ��رة ا�$��ن ا��6@�� ا��

  1.��� ھذه ا��م = ���5 ��� �ط��6

                                                           
  . 170إبراهيم محمد الصغير، المرجع السابق، ص 1
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� �ر�ز ���5دي �I ا��ر�� �ر�0ط ���� 6�0د ��ل�  . أ��م ھذه ا���6@ق ���0ر �$و ���س ا��د�ر�ن 

1� ،75Kھذا ا�رأي ��� إط I� ر �ر��ت إ= أ��� = ���ق���� ��ا����ھ�� ��G أن ا=���ه ا��د�ث 

� ا��ر�� أم =، ����6دم ��و ��رة أن �ھو ا=����د ��� ا�:0رة وا����ءة A0ض ا��ظر إذا ��ن ا����ر �ر��� 

� �ظ�م أ�/ر ��7 �6د، و�0���0رھ� آ��� و����6 رأ������ ���I ا�وال وا���6م � �ھذا ا��وع �ن ا��ر��ت ھ

 Iھو ��� ���ر� I5ن ا�واR�$:��، �ل ھذا أ$�ف ���� ا�6وا�د وا���0دئ ا����6د�� ��6د ا��ر��، وأ��م ھذا 

 �اa:ر ��ن �ؤ�دا ��ذا ا=���ه، ��ث �دم ��0=ة ا����ھ��ن ���0ر�� و�دم ������ آ���ت $��ن ا�����ر ا��

أ$��ت ��5K ا?دارة  5رر��� ا���ر���ت ���ن ����ر ا��ر�� ���9م ا�$��ن و�Pرھ�، �ل ھذه ا��وا�ل

 �5Kر$��، و��ون ا��P �6ق�ن إدار��� و���م ا����ءة �����019�ت ا��ر��ت �0�ث ��ن ��و�ر  ،�������0

  . ���0ر�� ھ�� و��6 ��6د ��ل

���ن = �ؤ�د  ���� �0��� �ر�ز ا�Aر�ب �ن ا��ر�� وا�أ�� �ون أ�$�ء ���س ا��د�ر�ن ھم 

طر�ق ���س ا��را�05، وأن ھذا ا:�ر ���ن �ن ا������ ا����� �����ھ��ن، ھذه ا���رة �ون ا�����ن ��م �ن 

� أ�$�@7 ا��Kك أ��م ا����ن وھذا ���� أن ا������ ا����� أو��ت ���س ا��را�05 وھذا $و���رط 

� �ر�ز ا�و��ل �0����0 ������ ا����ھ��ن، وھذا ��ود �ا:�ر أو�ل ���س ا��د�ر�ن، ����س ا��د�ر�ن ھو 

� ا�����ر وا�ذي ��1ل ا?دارة �ن ا�ر��0�5ط�  . ���0 ھذا ا��ظ�م 

�ط�ت �:�س ا��د�ر�ن -2� :  

� �ل ا�ظروف، وذ�ك أ�وة �����I ���س ا��د�ر�ن ����0ط�ت ا�وا��� ���1رف ��0م ا��ر�� 

� �I� ����5K ا���Aر �����0ز ا����6دي �����ر ا��ر�� وھو ���س ا?دارة، ��6وم ا����س ��0/�ل ا��ر�� 

� ا��:�رع اول ��ذا 1وذ�ك �ن طر�76 ر@��7����� ا���6ون ا�، وھذه ا�طر��6 �:��ف �ن �/����� 

� �وا��� ا��Aر ��ل أ�$�ء ا����س �واء ���وا �ا��وب �ن ا?دارة ��ث ��ل ��ط� ��/�ل ا��ر�� 

��� �6ل و��� �ظر ا��ر�� إ��� �1�6ر  ، و��ن وا��5 ا���/�ل ا��� ���ر��� ا�ر@�س������2ن أو ���رد�ن

� ھذا ا�����ل ن و��� ا��ظر ھذه �م ا����0ر ���� �ن :Kل �داو=ت ا����س�3 .  

��� �6وم ا����س ���90ل ا?دارة ا��� ����ق A0رض ا��ر�� و��رو���، و= ��م ��د�د ھذه ا���ل 

ن ��د�دھ� ھو أ�ر �1ب، �ن �� ،����� ا��ظ�م ا�� ا���6ون و= �� أ:رى �Rن ��د�دھ� 5د ���ق = 

                                                           
  . من القانون التجاري الجزائري 652أنظر المادة 1
  . من القانون األلماني 78/3المادة  2
  . 189إبراهيم مسعود الصغير، المرجع السابق، ص  3
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� ��$�� �� ��وز و�� = ��وز، ���:ذ ا����س ا�6رارات و�1در اوا�ر ���ط �ا����س و����7 دا@�� 

  . و�و�7 ا��ر�� إ�� �� �راه �����0

ھذا و= ��د �ن ��ط�ت ���س ا��د�ر�ن �وى �و$وع ا��ر�� وا���ط�ت ا��� �:و��� ا���6ون 

  . ����ت ا����ھ��ن1را�� ����س ا��را�05 و�

وإذا ��ن Pرض ا��ر�� و�� ھو �:ول ������ت ا����ھ��ن 5د �م ا��Kم ��7، �Rن ھ��ك 5رارات 

و��ط�ت ���و�� ����س ا��را�05 = ���ن ����س ا��د�ر�ن ا�:وض ���� �و��� إ�� �ن ا:��1ص ���س 

�6ود ��5و��� أو �ظ����، و�ن أ�/�� ���س ا��را�05، و5د ��ون ھذه ا� ا�05 أو ��و�ب ا�:�ذھ� �ر:��1 �نا��ر

� ا���دة ذ�ك �ص ا���رع ا��زا@ري �ا��� أ��ز أن �:$I ا��6ود ا��0ر�� ��ر:�ص ���س  ت.ق 654

  . ا��را�05

III - ��.س ا��را�:� :  

  : ا�/ظ�م ا���/و/� -1

ء أ�$�) 7(�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري �Rن ���س ا��را�05 ���ون �ن ���0  �0657ص ا���دة 

�$وا ��� ا�/ر، و���ن ���وز �دد ا�$�ء ا��6در �0/�� ��ر ) 12(ن ا/�� ��ر ��� ا5ل، و�

� ا��ر��ت ��$�ء ���س ا��را�05 ا����ر��ن ��ذ أ�/ر �ن ��� أ��ر  ��$وا ��� ���دل ا��دد ا?����

  . �$وا) 24(ا��د��� وذ�ك دون أن ����وز ا��دد أرI0 و��رون 

أن ��وزوا أ��م ا�$��ن  -و��� :Kف ���س ا��د�ر�ن -س ا��را�05 ��ب ��� أ�$�ء ���

  . ا�:��1 �0م، وذ�ك ��ت ��ؤو��� ��دوب ا�����0ت

���:ب ا������ ا����� ا�������9 أو ا������ ا����� ا���د��، أ�$�ء ���س ا��را�05 و���ن إ��دة 

� ��� :Kف ذ�ك���  . ا��:��0م �� �م ��ص ا���6ون ا

� دون ���وز �ت وظ�@��م �0و�ب ��دد ��رة ���� ���� ا�����ن �ن ) 6(ا���6ون ا���وات 

� 3ا������ ا�����، ودون ���وز /Kث ���� ���� ا�����ن �0و�ب ا���6ون ا�  . ��وات 

� أي و5ت�  . و���ن �ز��م �ن ا������ ا����� ا���د�� 

P ،ن ��$و ���س �را�05 ا=����ء إ�� ���س ا��د�ر�ن��� = ���ر أ�7 ��وز ����ن �:ص ���وي 

� ھذه ا����� ���7 ����ن ��/ل دا@م �:$I ���س ا��روط وا=��زا��ت�  . ���س ا��را�05، و
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���:ب ���س ا��را�05 ��� ���واه ر@��� ��و�� ا��د��ء ا����س وإدارة ا������5ت، و��:ذ 

� ��� أ��0�P أ�/ر، و�ر�G ا�6رارات ��0�P90 ا�$�ء ا���$ر�ن أو ا���/��ن، �� �م ��ص ا��6����ون ا

$وت ا�ر@�س ��د ���دل ا1وات، أ�� ا���1ب ا���6و�� �1�� ا=����ع ��و �$ور �1ف �دد 

  1. أ�$�@7 ��� ا5ل

� �ر�� ا����ھ�� �Rن ھذا �� : ��ط�ت �:�س ا��را.�� و�ر�زه ا���/و/� -2��0���0ره �ؤ��� �د�دة 

�$�@7 ���س ا��را�05 و��ط��7 دا:ل ا��ر�������� ����ءل �ن ا��ر�ز ا���6و� � .  

  : ا��ر�ز ا���/و/�  �\�ء �:�س ا��را.�� -أ

� أي ا������ ���ا����� ا�������9 أو ��ون ����ن أ�$�ء ���س ا��را�05 �6�0$� ا��ظ�م ا

�0 �����م، ة و�ود ا��ر��، و�ن ھذه ا������ ����6 أ�$�ء ���س ا��را5ا������ ا����� ا���د�� :Kل �د

� ھذا ا�1دد �/ل أ�$�ء ���س �� �ر�ز ا�و�Kء ������0 ا���6و�� ��ذه ا�����، ھم ���م 0ذ�ك ���0رون 

�$�ء  �� ا���0ء ا����6دي ��ر�� ا����ھ��، ����1و�0 ا��� �/ور 1:0وص ��د�د ا��ر�ز ا���6و��ا?دارة 

ن �����0م ����د دون �Pوض �ن = �/ور 1:0وص أ�$�ء ���س ا�ر�0�5، ذ�ك ���س ا��د�ر�ن 

  . ������0م و�ز��م ������� ا������1وص ا���6ون ا�ذي �6د ا=:��1ص 

�ن ا��76 �رى أن ھذه ا�����0 �:��ف �ن ����0 أ�$�ء ���س ا?دارة ا����6دي، إ= أن ھ��ك ���ب 

� ا���0ء ا����6دي ���� ا���ط�ت �� ا���0ء ?دارة ا��ر�� ��د �����0 ���ك ���س ا?دارة ����س ا�ر�0�5 

 2.و�و�����?دارة ا��ر�� ا��د�ث = ���ك أي ��ط� 

إ= أن ھ��ك رأي آ:ر ���رض ا���رة ا����60، �ون، و��70، �Rن ���س ا��را�05 و��� ا�رPم �ن 

�Rن �7 ���م ����ر إ�� ���ب ���س ا��د�ر�ن ،�، و��ن �ؤ�د ھذا ����3 ا�ر�0�5 ا����دة إ��7 ��0ل أ���

� ��ط�ت ا����سا�رأ�  . ي، ��� ���7�1 

�ط�ت �:�س ا��را.�� - ب� : 

� أي و5ت �ن ���رس ���س ا��را�05 ���� ا�ر�0�5 ا�دا@�� ���ر�� ��� ��دل ���7 ا��7، ��ث �6وم و

�R0راء ا�ر�0�5 ا��� �راھ� $رور��، وھو �� ����7 �ن ا=طKع ��� ا�و/�@ق ا��� �راھ� $رور�� ا���� 

  . ����6م 7����0

                                                           
  . القانون التجاري الجزائري 673إلى  654أنظر المواد من  1

2
Bernard pied lièvre, le directeur et le conseil de surveillance des sociétés anonymes de type nouveaux, paris, 

1986, p 95.  
  . 219إبراهيم مسعود الصغير، المرجع السابق، ص 3
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��رس ھذه ا�ر�0�5 ��� أ���ل ا?دارة وا�����ر و��س �6ط ��� ����0ت ا��ر��، ���ك ا����ر�� �ن و�

  . طرف ��دوب ا�����0ت

�ل ��� �����، �6ر�را �ول �6دم �7 ���س ا��د�ر�ن �رة �ل /K/� أ��ر ��� ا5ل و��د ����� 

 1.ا�����ر

ا��د�ر�ن ا����رة ���ر�� وھو ا�����د  ���س ا��را�05 ���ل ا�ر�5ب ��� أ���ل ���سو�0ذا �Rن 

���� ،ا����� ��1ل ا�ر�0�5 �ن ا?دارة، �$��ن ��5و��� و�ظ���� ���ة ا��ر��، ���ظ� ��� �G��1 ا��ر��ء 

��را5ب ���س ا��را�05 أ���ل ا�����ر ا��� �6وم ��0 ���س ا��د�ر�ن �و�� �0وم، ون ���س ا��را�05 ھو 

ا�����ر ��ب أن �I6 ��ت �ظره، ��را5ب ا������ت ���س ا��د�ر�ن، و���9د ا��وب ا��د�ث �Rن �����ت 

�ن 1�� ھذه ا=������ت �ن ا������ ا���6و��� أو ا��ظ����، و���9د �ن �روط ا��1و�ت دا:ل ا����س ��� 

ا�6رارات أو ا������ت ا��� = ���رط ��� �ر:�ص، وإذا ���ت 5رارات ���س ا��د�ر�ن ا�����ر�� ��ب أن 

�1در �ن ھ�@� ����� ����K 1���� ��� = ���ن ا=����ج �0دم 1�� ھذه ا������ت، �Rن ��� ���س 

ا��را�05 أن ���9د �ن 1�� ھذا ا�����ل ��� �6وم ���س ا��را�05 �0را�05 دى ��5م أ�$�ء ���س ا��د�ر�ن 

  . �0=��زا��ت ا�وا��5 ��� ����6م ا���ه ا��ر��

0� ���رھ� ���س ا��را�05 �:��ف �ن ��ك ا��� ���0رھ� �را05وا ا�����0ت، وا��را�05 ا�دا@�� ا��

� = ��1ب ��� ا�����0ت ا����ظ�� و��ن ��� �دى �K@�� أ���ل ا?دارة ا��� ���0رھ� ���س ا��د�ر�ن ��

��� ،أ�� ھ�@� �را05� ا�����0ت ��6وم 0ر�0�5 ������0 �2.�واء �ن ا������ ا����ر�� أو ا������ أو ا?دار��

���رط ����0ر��� �روط و �ؤھKت ����� و ���� ، و ���ءة و :0رة ����� ، و 0ذ�ك ������� $�ق = 

 .���ط�I أن ���0رھ� ���س ا��را�05 

�Rن ���س ا��را�05   �������:ول �0:���ر أ�$�ء ���س  -و��� �0ق ذ�ره–و?�ط�ء ا�ر�0�5 أ�/ر 

� ا��د�ر�ن و������م، 0ل و��� ����ن ر@�س ����� ا����1ب ا���Pرة �س ا��د�ر�ن، و���د ا�����ن 

� ا��وازن ا��و�ود �0ذا ا:�ر، ��وزع ا����1ب ��ب �� �راه �����0 و����6 �ا����س، وھو 0ذ�ك ����م 

 I�.3 ��1�� ا��ر��

أ:�را �Rن ���س ا��را�05 ���رس ا�ر�0�5 ا����06 ��� �0ض ا��1ر��ت ا��� �6وم ��0 ���س ا��د�ر�ن، 

 �ن أ�ل ا���6م �00ض ا��1ر��ت ا���ددة إ�� �ن ا���6ونك ���0راط ���7 �را:�ص ����س ا��د�ر�ن وذ�

 ،�����6د أ:$I ا���رع ا��زا@ري �/K أ���ل ا��1رف ������زل �ن ا���6رات وا����زل �ن ا

                                                           
1
François Bulle, Michel germain, op-cit, p.85.  

2
�0�/، ص   
د ا
	"�)، ا
�)12 ا,0� �  . 237إ�)اھ�

3
Paul Didier, Philipe Didier, op-cit, p.591.  
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ر�G �ن و�ذا ا����=ت، وا�$����ت ا=����ط�� أو ا�$����ت، ��ر:�ص 1ا����ر��، و���9س ا����ت 

����� ا���6ون ا�، وذ�ك ���0ظر ھ��� و:طورة ھذه ���1س ا��را�05 ��ب ا��روط ا���1وص ����� 

  . ا��1ر��ت ��� ا��ر��

���ت ��G�� ��9 ا��را:�ص ا��0ب أ��م ا�1�5ر ���� ���س ا��را�05 ��� ا�ر�0�5 �6ط أم أ�7 ��د:ل و5د 

� إدارة و����ر و�و��7 ا��ر��� .  

أن ����0 �ن ا��76 �رى أن ر�0�5 ���س ا��را�05 = ���0ر ر�0�5 ل و��ھ� ��ذا ا��ؤال، و��ل �� ���

� ا��را��� ��� = ��� G��1������0 ا�(Vérification) ظ��Kو= ا�� ،(Surveillance)  �0ل ���

 Gا��1ر�(Autorisation) ��ق ا=��راضإن �م ��ن 1را�ون $��� �0دم ا�����ل ���.2  

���� �ن ��ط� وا�����K6 و$����ت و������ ا�ر ا�ذي  ���1 ��0ھ� ��60 ��7 أ��زة ا�ر�0�5 ا������ ا

  3.��ك ا����و�� ����ز �را5ب ا�����0ت

���م إدار�� ����ق ������0ر  -و�0?$��� ��ر�0�5–و���7 �Rن ھ��ك رأي �6ول أن ���س ا��را�05 ���رس 

وا��ر:�ص �ن و��@ل ا�و���1 ا����60 ��� ا�:�ذ ن ا?ذن وذ�ك ��د ���0ر�7 ���� ا?ذن وا��ر:�ص، �و

� إ1دار ا�6رار 0دو� 7��� G01� = ��و�0 ��0ب A0�� K�ا�6رار �ن ���ب ا���@� ا����رة و�ذ�ك 

� ���م ا�����ر�  . ا?�راءات وا���ل، ا�ر ا�ذي ���ل ھذا ا=:��1ص 

�ر:�ص أو ا?ذن �6وم 0درا�� ا������ وھو 10دد إ1دار ا� -و��ب ھذا ا�رأي–إن ���س ا��را�05 

إ�� در�� ا�:�ذ ا�6رار ا?داري ذا�7 ط���� أ�7 و����1 ا�ط�5K �ن ��ؤو���7، وا��ر:�ص ھ�� 5د �ر�5 

����S آ/�رھ�، ��� أن ���س ا��را�05 5د ���م �ن إ1دار 1R0دار ا��ر:�ص ��ط�ق ا������ ا�����ر�� 

  4.أو 0و5ت ا�:�ذھ�ذا���  ا��ر:�ص =���0رات ����ق إ�� �������0

� ر�0�5 ��Pر أ��� �رى و��� ا�رPم �ن 1�� ھذا ا��د:ل ����0 إ= أن ا����� ا����� �����س ��60 

 ��ا�����ر، و�� ا��ر:�ص أو ا=ذن إ= و���� وآ��� �ن آ���ت ھذه ا�ر�0�5، و= ���� ذ�ك ���� ا��د:ل 

� إدارة و����ر ا��ر��، إ= إذا أ�ط���  ارة، ������س ��ط�ت ر�0�5 وا���، ��ن ذ�كا?د�� �د:�7 ��� =

  . �`دارة ھ�� ���و�� �و���

                                                           
  . من القانون التجاري الجزائري 654أنظر المادة 1
، ص 1976- 1975السيد خليل هيكل، الرقابة على المؤسسات العامة اإلنتاجية واالستهالكية، رسالة دكتوراه، جامعة االسكندرية، كلية الحقوق،  2

143 .  
  . 21، ص 1991ر الفكر العربي، القاهرة، علي سيد قاسم، مراقب الحسابات، دا 3
  . 226إبراهيم مسعود الصغير، المرجع السابق، ص  4
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� ا:�ر �� ���ر�� ��ط��7، ��0 ھو �ن ا:��1ص ا������ ا����� و��6ول أن ���س ا��را�05 ��6د 

 .�، و���دوب ا�����0ت �ن ��� أ:رى�����ھ��ن �ن ��

�1ل : �ر��ت ا����ھ�� �ر��ز ��� أ�ر�ن أ�����ن ھ��ا��د�ث �����ر و�:�1K �6ول أن ا���وذج  

دا:��� ��� ا�����ر �ن ��� أ:رى، ����� ���1�� ا��ر�� ر�0�5 ا?دارة �ن ا�ر�0�5 �ن ���، و���ر�� 

  . و��1�� ا����ھ��ن ����، وھو �� ������ �0�ث �ن آ���ت ھذه ا�ر�0�5 دا:ل ا��ر��

  : أ:�زة ا�����ر آ���ت ا�ر.��� ا�ذا��� ��: ا��رع ا��0/�

���� �:ص  Sن أھم وأ0رز �� �درس و����� G01إن �و$وع ا�ر�0�5 ��� أ��زة ����ر ا��ر��، أ

� أ�/ر �ن �����0 إ�� $رورة و�ود �/ل ھذه ا�ر�0�5، ���0ظر �ر��ت ا����ھ��، ��ون أن ا�واI5 أ/0ت 

  . ���د 70 �ن ا�طر�ق ا��وي����ط�ت ا�وا��� ا��� ����I ��0 ا����ز ا?داري ���ر��، وھو �� 5د 

� ا�ر�0�5 �ا��ر��ء ا����ھ�ون �ن ���، و���ز ا?دارة �ن ��� : ���0و��� ا����6دي ھ��وإذا ��ن طر

� أ��زة ا?دارة ذا���، وھ� ر�0�5 ا����ز أ:رى، �7�R و�د���� ���ذه ا�ر�0�5، ھ��ك ر�0�5 دا:��� وذا��� 

 7��� ���« Auto contrôle » . ���ر�ن ��� أ����م، أي ر�0�5 ا�  

����6ون إ�� إدار��ن و�Kء ا������ون،  -و��ب �� ��ت درا��7–و��0ر�وع �����ر�ن ��دھم 

��ب –�ن ا������ت ا����ھ��ن، وھم ����ون أ�$�ء ���س ا?دارة أو أ�$�ء ���س ا��را�05 ���:0ون 

��ط� ��/����، و��ط� ا?دارة ، و�ن ���ر�ن ����ذ��ن ���ر�ون ا?دارة ا��و��� ���ر�� و��م -ا�����

  . -��ب ا�����–وا��1رف، وھم ر@�س ���س ا?دارة وا��د�ر ا���م، و���س ا��د�ر�ن 

� ا���وذجو �5د ��ت درا���� ���  �����ر �ر��ت ا����ھ�� ا��د�ث ن ا�ر�0�5 ا�ذا��� ا����ر�� 

� ا�و�7 ا���1ل ���، و�16د ��0 ��ك ا����ر�� �ن ���س ا��را�05 ��� ����� و ���1����س ا��د�ر�ن، �6د 

  . أھدا��� ا��� أدت إ�� ظ�ور ھذا ا���وذج

� درا���� �� ���R�� ا���وذج ا����6دي�ذا ا�و���7 �  . ��1ر ��ر�ز ��� ا�ر�0�5 دا:ل أ��زة ا?دارة 

س ��0ر�وع ��ذا ا���وذج �Rن �د�/�� ���1ب ��� ا�ر�0�5 ا����ر�� �ن أ�$�ء ���س ا?دارة ��� ر@�

 �ا����س وا��دراء ا����ون، �I ا���ر�ق �0ن ا���وذج ا��زا@ري وا��ر0� ��10 ����، وا���وذج ا��ر��

  ). ا��1ل �0ن ا�ر@�س وا��د�ر ا���م(

  . وا��Kم �ن ا�ر�0�5 ����زم ��0$رورة ا��د�ث �ن آ���ت وو��@ل ھذه ا�ر�0�5 وھو �� ����ول ��7��1
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  : ا��)��ن وا�)زل -أو(

I - �(ن ا���La nomination :  

أ�ره، و���7 �Rن ر@�س ا����س  ون، ��� ��دد�0=��:�ب  ر@�س ا����س ���ن أ�$�ء ���س ا?دارة

� إدار��� ا��و���، وھو �� �� ���ر�� ا���ط�ت ا�����ذ�� ���ر�� و�ھو �0�/�0 و��ل �ن أ�$�ء ا����س 

أ��ن و�7، و�����س ���ر�� ا�ر�0�5 ���  ����7 ��ؤو= أ��م ا����س �ن أداء ا����� ا����دة إ��7 ���

أ����7 وا���9د �ن �دى �ط����60 ���1�� ا��ر��، و�ن �دى �و�رھ� ��� ا�Aش أو ا��زو�ر، أو ���Aب 

  . �G��1 �:��1 ��� ��1�� ا��ر��

 ���0ر��� ا���دل  ��2001ي  15وأ�0د �ن ھذا �Rن ��5ون ا���ظ���ت ا=�1�5د�� ا��د�دة ا��1در 

���� ��7 ����6ق ا��وازن �0ن ا���ط�ت دا:ل إدارة �ر��ت ا����ھ�� �6د ��ء، ا����ري ا��ر���، ����6ون 

���س ا?دارة "�ن ��5ون ا����رة ا��ر���، 90ن  al 1er-35-225و�0د ��6ش 0ر����� ��د، �0ص ا���دة 

� ھذا "����6 ���0، و��ظم �ن طر�ق �داو=�7 ا����@ل ا���:�ص �0ل ����9 ����ق ����0ر ا���ن ���ر��، و

ا��ص �د�و أ�$�ء  ا�$�ء ا�����ذ��ن، ��ذا ����ر ا=ھ���م 0��ن�و��I ���ط�ت أ�$�ء ا����س إ�� 

�وھو 0ذ�ك ����س ر@�س ���س ا?دارة   ،1ا����س إ�� ا=ھ���م 0��ن ��ر ا��ر�� وذ�ك ��0ل �و�

وا��د�ر ا���م، وھو �� ��ل �0ض ا����6ء ����ء�ون، أ= ��ق  I� ء ���س ا?دارة ��/�ل ا��ر���$�

 2ا��Aر؟ 

II -  ا�)زلLa révocation  :  

���0ر ��ط� ا��زل �ن أھم وأ0رز آ���ت و��ط�ت ا�ر�0�5 0و�7 ��م، و�ط�6�0 ���6دة �وازي ا���ل، 

� �ل و5ت��Rن ����س ا?دارة �زل ر@�س ���س ا?دارة وا��د�ر ا���م،  . 

� �ل �، و��� �$و�د���� ��ذه ا���ط��ن ����0 ا����ز ا�����ذي ����س ا?دارة، �Rن ا��زل ھ�� ��ون 

و5ت دون ���� ��0ر�ر ھذا ا��زل، و�ل �ص �:��ف ��د �9ن �م ��ن، وھو �� �ص ���7 ��5ون ا����رة 

� 4 3.ا��ر��

، وا��� ���ل ر@�س ���س ا?دارة ad nutum »la révolution »ھ� �� ������ ا��76 ا��ر��� و

  . ر ا���م ����0ن ����س ا?دارة ��0ل ���وا��د�

                                                           
1
Philipe Merle, op-cit, p.434.  

2
G. Ripert, R. Roblot sous la direction de Michel germain, Traité de droit commercial, volume 2, 18 eme Edition, 

paris, 2008, p.585.   
3
Art l 225-47-al 3. C. com. Français.  

4
J. Delga, Révolution sans indemnités de P.D.G de SA en France, mythe ou réalité ?, D.aff, 1996, p. 763.  
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� ھذا ا��و$وع، �Rن ��زل ر@�س ���س ا?دارة ا��ر��، ���ن "و��و5ف ������ ا��6ض ا��ر���� 

� أي و5ت، دون إ�ذار ��0ق، دون ��د�د ا��0ب، و��� دون أي ��و�ض، و= ��ون ��ل ��طل �أن ��ون 

� ا�����ل ھذا ا���� ���� ا����ف �  . 1"قو$رر إ= 

��� �ق ا��1ول ��� �طل و$رر و�����0� و���7 �Rن ر@�س ���س ا?دارة ا���زول = ���ك 

� ا�:�ذ ھذه ا�6رار�� ���� ا����ف �� ���� ا=��داء ا����وي ���7، أو �  . ��و�$�ت، إ= 

� ا�ر�0�5 ��� أ���ل ا�ر�� ھذا $��ن �����0 ر@�س ���س ا?دارة �����س، و0�ق ھذا ا:�ر �@�س و

� ھذه ا�ر�0�5، ���60 ا����ز ا�����ذي � �����و��ل �ن ا����س، و��7�0 ��5و��� ا��د�ر ا���م، وھ� آ��� 5و�� و

� ھذا $���� ���ن إدارة ا��ر�� وا��رص ��� ���6ق ���1����  . و����� 0ل و��� ���و�� و����� و

�ز ن ا���6ون ا����ري، ��ث أ�� 636و5د ا���S ا���رع ا��زا@ري ��س ا���S، �ن طر�ق �ص ا���دة 

� �ل و5ت، و��د �ل ��م �:��ف �ذ�ك �9ن �م ��ن����س ا?دارة أ، ��زل ر@��7 � .  

�ط�ت ا�ر.��� -�0/��� :  

�� أ���ل ا����ز ا�����ذي ���ر��، ��0د ����ن ���رس ا����س، وإ$��� ��� �0ق، ��ط�ت ا�ر�0�5 �

�����R ���ز��ن 6�0د�م �رض ��ل ر@�س ���س ا?دارة، ا��د�ر ا���م، ��ب ا��� ،��«un compte 

rendu» 7 ��� ا�و��ل�R��$�ء ���س ا?دارة، وذ�ك �0���0رھ�� و����ن، و��0ر�وع �6وا�د ا�و����،  ،

إ�Kم ا��و�ل �0ل �� ����ق �0و$وع ا�و���� و��0ر ا����� ا��و���، و�1��0و�0ت إن و�دت و���7 �Rن 

  : أ���� �ن طر�ق ا�ر�0�5 ا����ر�� ھ�� ��ون

 : إ�Rم �:�س اPدارة -

K�R0م أ�$�ء ���س ا?دارة �0ل �� ���G  -��ب ا�����–���زم ر@�س ���س ا?دارة أو ا��د�ر ا���م 

  . ��م ��0و�ن ��رة �ن ��ر ا��ر��، و�����0� �����م �ن ا�:�ذ �� ��زم �ن 5رارات ���ن ��ر ا��ر��

ذي ���ر�� 6�0د�م ��6ر�ر دور�� �ول ���ط�م ����س ا?دارة و�م ��زم ا��1وص 1را�� ا����ز ا�����

� �ل و5ت ط�ب ا��1ول ��� ، وإ��� ���ن ����س ا?دارة -��� ھو �و�ود �0����0 ����س ا��را�05–�و

 3.ا���رع ا��ر��� �����7 $��� �ص ، وھو 2ا����و��ت ا��� �:ص ��ن ��ر ا��ر��

                                                           
1
Com 21 juin 1988, Bull.joly 1988, p 687, n° Jcp éd E 1989, II, 15415 n° 12.  

 15، الصادر في loi NREمن قانون التجارة الفرنسي والمعدلة حديثا بقانون التنظيمات االقتصادية الحديثة  al 1-35-225وهو ما تنص عليه المادة  2
  . 2001ماي 

3
Paul Didier, Philipe Didier, op-cit, p 621.  
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، إ�Kم ���س ا?دارة -��ب ا�����–و ا��د�ر ا���م و���I6� 7 ��� ���ق ر@�س ���س ا?دارة أ

  . ، ��� و�و �م ��م ذ�ك �6�0ر�ر ���و���0�0ط�م

��زم "ا����دة إ��contrôle et vérification  ،7و��� ���رس ا����س ���� ا�ر�0�5 وا���ص 

  ". ���6م �7����0ل �$و ���س إدارة �ل ا�و/�@ق وا����و��ت ا�$رور�� �ا����ز ا�����ذي ���ر�� ��0�0[ 

 �ا��1در  loi de sécurité financierوھو �� ���7 ا���رع ا��ر��� �ن :Kل ��5ون ا�ن ا����

 Oم، �0د�� 2003أوت  ��01ر�K�?ا ���ز�ت ا��1وص �ن إدراج ، وھو �� ا��0ر د���� ��ق ا����س 

���� ا�����ر أ�د أ�0ر وأ0رز أ���� ھذا ا�وا�ب، وذ�ك �ط�6�0 �6وا�د �و��� ا��ر��ت، ا��� ���0ر ا����� .  

و��ن و��� 05ل 1دور ھذا ا���6ون �Rن ����� ا��6ض ا��ر���� أ5رت 7�90 ��ب ��� ر@�س ���س 

 ����ا?دارة ����ن ا?دار��ن �ن ���ر�� �����م �ن ��م ودرا��، وأن �داو�� ا����س ا��� �م ����6 

  1."رة، ھ� �داو�� �0ط��ا?داري ا����و��ت ا�Kز�� �ن ر@�س ���س ا?دا

����6 �ل إداري "، �6د ر�م و�5ن ھذا ا=����د 71�0 ��� أن (NRE) ��2001ي  15و��0�ء ��5ون 

ا����و��ت ا�$رور�� ����6م 7����0، و�7 أن ���1ل ��� �ل ا�و/�@ق ا��� �راھ� $رور��، و�7 أن �ط�ب 

ا��� �م �6م ا��ر�� ���1ول ��� ا����و��ت ، و�7 أ�$� أن ��6دم ��زة "ا����و��ت ا?$���� ا�Kز��

أوت  7A��0�021 إ��ھ�، ر@�س ���س ا?دارة، و��ن �1در ھذه ا=��زا��ت ھو ا��76، ��ن و��0�ء ��5ون 

2003 Loi de sécurité financier 6د أ�زم ر@�س����س ا?دارة أو ا��د�ر ا���م ���ر�� ��0�0[ ، 

  . L225-35-al3اري وذ�ك ?���م ����7، وذ�ك �0ص ا���دة ا�و/�@ق وا����و��ت ا�$رور�� ��ل إد

� ھذا $���� ����ر�� ر�0�5 5و�� و����� ��� ا����ا��ص أن �ز ا�����ذي ���ر��، $ف إ�� ذ�ك و

  . ا���0ق �ص 1را�� ��� ���ر�� ���س ا?دارة ��ر�0�5 وا���ص ا��� �راھ� �����0

� ���� �6د�ر أ�$�ء ا����س �0دم ����� ا�����و��ت ا��6د�� �7 �ن طرف ر@�س ���س ا?دارة أو و

� ا�ر�  2.ا��د�ر ا���م، ��7 ا���وء ��6$�ء ا�ذي ��1ل 

و��دف ا���م ا����60، وا��� �د�وا ا���رع ا��زا@ري إ�� ا:ذ ��0، إ�� �6و�� ا�ر�0�5 ا�ذا��� دا:ل 

� و�7 ا����أG0�� G01  ذي��G ا��:��1 ا����1ف و�وء ا�����ر، و���Aب اأ��زة ا�����ر، وا�و5وف 

� أ�Pب���� ا����ز ا�����ذي ���د�د �ن �ر��ت ا����ھ��، وا�ذي �ا��ر��  ��ّرضإ��  ا���ن أدى 

� ا��ر���  . ��1و�0ت ����� ��1ت ���0/�ر ����، وھو �� ��1ف 0�6وق ا����ھ��ن و���1��م 
                                                           

1
 Com, 2 juil. 1985, D, 1986, 351, note loussouare ; JCP, 1985, II, 20518, note viandier ; Rev soc, 1986, 231, note le 

connu ;com. 24 avr 1990, B, IV, 125, 82, Rev sociétés, 1991, 347, note Didier; cass.com 8 octobre 2002, Bull, Joly 

sociétés 2003 note Dominique vida.  
2
Paul Didier, Philipe Didier, op-cit, p 621.  
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و�����، و���� :$I ا����ز ا�����ذي  ��ن و���� ���ت ا�ر�0�5 ا����ر�� دا:ل ���ز ا�����ر 5و��

� ا��ر��، إ= أ�7 5د �����س ا?دارة، ����R ��60 أ��م ا����ز ا����ر ���ر��، وا�ذي ��� و�و ��ك أ��م 

���د �ن ��ن إدارة ا��ر�� وا����ظ ��� ���1���، �������0ة وا�����Kت �0ن أ�$�ء ا����ز ا?داري 5د 

�����، وھو �� ����زم �و�� آ:ر �ن ا�ر�0�5 ��� ھذا ا����ز، ���6�6 � ��ول دون ���ر�� ر�0�5 �و$و��

 ������و5وة ھذه ا�ر�0�5 و�و$و����� إ= إذا ��ت ���ر���� �ن 05ل ������ ا����ھم، و= ���ن أن �$�ن 

� 0ر���ن ا��ر�� وھ�@� �داو=���� . أ1��ب ا��ر�� و�1در ا���ط� ���� وا���/��ن 

   ت ا�)��� �� ر.��� أ:�زة ا�����را�:�)�� دور: ا��0/� ا��ط�ب

� ا��ر�� و�1��0 ���/ل ا������ ا����� ���وع ���ھ�� ا��ر��، وھ� 0ذ�ك ���0ر ا���ط� ا����� 

� �ل �� ����ق ��0، = ���� إدار����  . ا=:��1ص ا�1ل 

�ز إداري �:��ف ��ب إ= أ�7 و�ظرا ��/رة أ�$�ء ا������ت ا�����، ����R ����زل �ن ھذه ا?دارة ���

� ����ر ا��ر��، و���ف ھذا ا����ز �0?دارة ا������ ���ر��� I0ا���وذج ا��� .  

 G01أ �����I ��0 ا����ز ا?داري ���ر�� و= ���� ���س �Pر أن ا�واI5 أظ�ر ��0ل وا$G ا�6وة ا��

  . @��7ا?دارة، �6د أG01 ���طر ��� إدارة �ل أ�ور ا��ر��، ��6رر و���ذ �ن طر�ق ر

و���7 ��ن =0د �ن و�ود ر�0�5 ��� ھذا ا����ز ��� = ���د �ن اھداف ا��� و�د �ن أ����، و��� 

= ���دي = ��� �6وق ا��ر�� و= ��� �6وق ا����ھ��ن، و��� �ن ����7 �Rن ا������ت ا����� 

��0 ا���ط�ت ا����و�� ����ز  �����ھ��ن ��� آ���ت ����� ا���6ون ����ر�� �/ل ھذه ا�ر�0�5، وا��� �وازن

  . ا?دارة �ن طر�ق �رض ��ؤو��� ��� ھذا ا����ز

 �5Kد�د و$0ط ط���0 ا���7 ��ب ��R�وK���0م �ن ��ؤو��� ���ز ا?دارة أ��م ا������ت ا�����، 

�� ، /م ا���رف ��� آ���ت و�ظ�ھر ا�ر�0�5 ا����ر)ا��رع اول(� �� و��دد ����5Kا���6و��� ا��� �ر0ط�

)�  ). ا��رع ا�/��

� إدارة ا��ر��، وذ�ك و�$0ط ا��1ط���ت، ���R �����م � ����Kن ���س ا?دارة أي ا���وذج ا���

 ����� �� ا���وذج  ا��� �ط0ق ��� ���س ا��را���05و�7 ا�/ر ا����را، ��� أن ا���م ا��ط�60 ���7 ھ�

  . �� ����ر إ����و�دت ��ر�5 �0ن ا��و�0ن ���R �ا��د�ث، إ= أ�7 و��
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  ا��ر�ز ا���/و/�  �\�ء ا�:��ز اPداري: ا��رع ا ول

� �ر�� ا����ھ�� ھو ا���ط� ا����ود إ���� إدارة ا��ر�� ����0ر أ�ورھ�، و= ��وز ����س ا?دارة 

ط��7 �ن أي ��� ��0 ���� ا���� ا��� ا��:7�0 وھ� ا������ ا�����، و�ن ��ت أي �0ر�ر ا�1�Pب ��

� ��م ���ر ا��ط�0��6ت ا�6$�@�� ا��� �ؤ�د ھذا ا�����، �� ذھب إ��7 5$�ء ����� ا��6ض ا��ر���� ا��� و

��ك ا:���ر أ�$�ء ���س ��ؤھ�، �������� ا����� وإن ���ت �ر�� ا����ھ�� ��درج أ�$"...ا���ت إ�� ��� 

  1".ا����سا?دارة ا�ذ�ن ���د إ���م R0دارة ا��ر�� = ��وز ��� أن �1�Aب ��ط�ت ھذا 

  : /ظر�� ا��:�ز -أو(

�R0 9��� 7رادة  �و�رى ھذه ا��ظر�� أن ا��ر�� أو ا��:ص ا=���0ري ھو ��رد ���ز أو �:�وق وھ�

� ���G ا��ر�� ا��:��1 ا����و�� أو �ر:ص �����، وأن ا��ر�� ����10 �:�1 �� ،���0Pا�دو�� ور

����ج إ�� و��ل، أو ��@ب ���� ���0ر �ن إراد���، وھذا ���و�� = ���ن أن ��0ر �ن إراد��� �����0، وإ��� 

ا���@ب أو ا�و��ل ��س �زءا �ن ا��ر��، وإ��� �:ص أ��0� ���1ل ����، و�1�6ر ��ل ھذا ا�و��ل ��� 

  . ر���� ��1�� ا��و�ل وإدارة �ؤو�7

��� أ��س أن و5د ظ�ر ھذا ا�����ف ����5K ا���6و��� �0ن أ�$�ء ���س ا?دارة وا��ر�� ��ذ ا�6دم 

 �ا�$�ء ����ون �G��1 ا��ر�� �����0 ��م ��و�ون و�Kء ����، 0��ث ��1رف آ/�ر ا��1ر��ت ا��

� ذ�� ا���@ب أ�� �1ر�� إ�� ذ���� ����10 ا��:ص ا�0ر�و��� ��0م ا��� �6د ا�و���� دون أن ���ق ��ل 

� ھذا ا���6م ط���� أ�7 �ؤدي وا�7��0 ����د�� �1�0�� �� ������7ؤو��� � ���  2.ا��ر�� و�0ذ= ا������ ا���

� �ر�ز ا�و��ل ��ث أن 5وا�د �6د ���ن و�ن ��� أ:رى �Rن ھ��ك �ن = ���0ر �$و ���س ا?دارة 

ا�و���� ا���د�� = ���و�ب ا���ل ا��� �6و�ون ��0 ����ك �روق �وھر�� �0ن �ن �د�ر ا��ر�� و�0ن 

ا��6�6� و���9ر 90وا�ره و����م 7���0، ����0 ��0ر �د�ر ا��ر�� �ن ا�و��ل، ���و��ل ��0ر �ن إرادة �و��7 

  3.إراد�7 ھو ���ون ھ� إرادة ا��ر�� و= ��1رف ا��ر�� إ= 70 و= ��طق إ= 7����0

��� �رى ا��0ض أن ا�و��ل ����ج إ�� �6د ��$G �ن :7�K إرادة ا��ر�� وا��� ���0رو��� �Pر 

� �و��ل ا��د�ر، ��� أ��م = ���0رو�7 �ذ�ك �و�ودة، و= ���ط�I ا��:��1 ا�����و�� ���ر�� أن ��0ر ���� 

 ��0�P90 7أ�7 ���ن �ز� I5م ����0 ا�وا�����R0 7ث أن ذ�ك ��ط�ب �����7، و�ز���ن ا��ر��ء، � Kو��

ا��ر��ء، و��ف ���ن ا���0ر ا�و��ل ��/ل ��c:�ص ا�ذ�ن �م �وا�6وا ��� �����7؟، ��� أن ��ط�ت 

                                                           
1
Cass civ du 4 juin 1946 J.C.P 1947 note Bastin. 

  . 20، ص 1985محمود مختار أحمد بريري، الشخصية المعنوية للشركات التجارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،  2
  . 240، ص 1985محمد فريد العريني، القانون التجاري اللبناني،  3
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$�$�6� �دم �واز ���وز  ��وھذا ����5ض �I �0دأ ا�و���� ا��ء ����وز ��ط�ت �ل �ر�ك �و�ده، ا�

  . ا�و��ل ���ط�ت �و��7

  : /ظر�� ا�و���� -�0/��

��م ا���روع ا�رأ����� �0دأ وھو ار��0ط ا?دارة �������0، وھو �0دأ ��م �ط76�0 أ�� ���ت 1ورة �

��� ذ�ك ا��0دأ، إذ ��م ����ل أ��زة ا?دارة ا�ر@���� �ن  ��ءا/ا�وال ا�� �ر��ت ، و= ��دا���روع

� إط�ر ا������ ا����� ا���د��، 1ا��ر��ء�، وھذا ا�����ل ��م �ن :Kل ا��:�ب �6وم 70 ���وع ا����ھ��ن 

  . و��ر$ون �6�0$� ذ�ك ا����ز ا����ر ���ر��

� ا?دارة �م ��ر��� �ر�� ا����ھ�� ����9داة ا�1�5د��، ��ر��  ا�ط��5Kد 0دا�� إ= أن ھذه ا�طر��6 

� 0دا�� ظ�ورھ� ��ن ��ظر إ���� �0���0رھ� ��روع �� ار�0ح ����ت ا?دارة �ن :Kل ا����ھ�� ���

�:��رون �ن �0ن أ�$�@�� �واء ������  (Mandataires)ا������ ا����� �����ھ��ن �ن طر�ق و�Kء 

  2.وا�دة أو �دة �����ت

I - ون ا�/ظر���\� :  

� �ر��ت ا����ھ�� ا�ط�5K �ن ��Aر ا��ظر إ���� ��م ��د ��روع ��رG0، 0ل ��6د ��ن �طور ا?دارة 

�0���0رھ� ��رو��ت ذات ��1 و/��6 �0=�1�5د ا�وط��، و��س �ن 5رب ا��G��1 ا����� ��دو��، و5د أدى 

:��0 ���وع ا����ھ��ن س �ن طرف ھ�@� ���ھذا ا��طور إ�� أن ��س إدارة ا��ر�� �019�ت إدارة ���ر

0دل إدارة ���ر��� ���وع ا����ھ��ن، و5د ��ء ھذا ا��طور و�ق �����ر ا��درج �ن �ر�� ���ھ�� ��0ط� 

  . أو ��@��� أو �$م ���و�� �ن ا1د�5ء إ�� �ر�� $:�� �$م آ=ف 0ل و���Kن ا����ھ��ن

��$�ء ���س ا?دارة �م ��د ا��76  �� ����ف ا��ر�ز ا���6و��� أ70�P �وى �ظر�� ا�و����، و5د و

 ���� ������6ون ا��ر�� ،�� ا���6ون ا��د����ن ا��76 ھ�� �1�6ر دوره ��� �رح �ظر�� ا�و���� ا�واردة 

� ���ر���م ����م إدارة ا��ر��، 1807وا�ذي ���0ر ��د�K ���6ون  1876�، ���0ر أن ا����ر�ن و�Kء 

  . ة أG01 و�Kء �ن ا��:ص ا����وي ا�ذي ھو ا��ر��وھم و�Kء �ن ا������ ا����� أو �0�0ر

                                                           
  . 178، ص 1994سكندرية، هاني دويدار، مبادئ قانون المشروع الرأسمالي، دار المطبوعات الجامعية، اإل 1
  . 90إبراهيم  مسعود الصغير، المرجع السابق، ص 2
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���1رف ا��6وق وا=��زا��ت إ�� ذ�� ����د�ر و��ل ��0ر �ن إرادة ا��ر�� و���ل �����0 و������0 

ا��ر�� 0و���1 أK�1، و= ����ل ذ�� ا��د�ر 90ي �ن ��ك ا=��زا��ت، و= �و�7 إ��7 ��ؤو��� ط���� 

 ��  1.ر���� �G��1 ا��ر�� ا������ ا�وا��0را�� �دود ��ط��7، و0ذل 

 �� ا���دة  1876ا��ط0ق ���6ون  ����1922 و��0ر�وع ����6ون ا��ر�����و�� "��7 ���  22�6د �ص 

��دة �ن ا�ز�ن ��دودة، و��ون ھؤ=ء ا�و�Kء ��0�5ن إدارة ا��ر�� ا�:��� ا=�م و��ل وا�د أو �دة و�Kء 

ا�و�Kء أن �:��روا �ن ���0م ��رون �ن �0ن ا��ر��ء، و��وز ��ؤ=ء أو �����، و�:ا��زل و����ون �90ر 

  ".�د�را أو أن ���0وا ���م إذا ��ن �ظ�م ا��ر�� ���G 0ذ�ك و��K أ����0 ����

� ���I ا�����Kت، و��رة ��/�ل ا��ر�� �إن ���س ا?دارة ھو ا�ذي ��/ل ا��ر�� �دى �ل ا����ت و

� ھذه �ر�0ط� ��1:���0 ا����و�� ��� أ�/ر و$و�� ����ر��، أ�/ر �ن ار��0ط�� ���0ر�� ذا���، و�ذا 

� ا���6ون ا�:�ص ��و = ��رف إ= ا���@ب و��K ��ن أم و����  2.���ل ا���6ون ا���م، أ�� 

� ھذا ا����� ���و�ت ��ظم ا�6وا��ن ا��� ���دث �ن ا��:ص ا����وي $رورة و�ود ��@ب �7 ��0ر �و

�0ھ���  �ن إراد�7، و�ن ھ�� �Rن I���� ا��:ص ا����وي ��/ل ا��:ص ا����وي =0د أن Iث = ���ط���

� أن ��ون ���ل اھ���A0�� ل ��/�7، ا�ذيK: أن ��0ر �ن إراد�7 إ= �ن .  

������م و5د ا��6ر ا��76 ا����ري ا��1ري ��� أن �ن ���د إ���م �0?دارة ھم و�Kء �ن ا��ر�� 

، و����� ھذا ا��76 إ�� ��ؤو��� ا��د�ر�ن ��3رون ��ط��م 0طر�ق ا=��دابا������ ا����� و��ز��م و�0

� ����د إ�� أ��س ���5دي ھو �6د ا�و������� ا?دارة �  . 0�0ب ا�:ط9 

���س ا?داري و��K  ���0ظر�� ا����6د�� ����0ر �$و ،-��ب �0ض ا��راح–و�9:ذ ا���6ون ا��1ري 

� ��دھ�، ��ن ا��6ود وا����دات ا��� �0رھ�� ������0،  �و = ��9ل �:��1و���7 ��ن ا��ر�� = �$وا 

� �وا��� ا��و�ل �7���ون ��ؤو���� �وا��� ا��ر��، ھ� ��ؤو��� ا�و��ل، �.4  

�� أي و�ن �ظ�ھر ا�و���� أ�$�، ��ط� ا������ ا����� �5ت، ��� و� �زل أ�$�ء ���س ا?دارة 

  . �دة ������مدون إدرا�7 �0دول ا���ل، و�ذ�ك إ������ إ�

  

                                                           
  . 92إبراهيم مسعود الصغير، المرجع السابق، ص  1
  . 12، ص 1985فريد العريني، القانون التجاري اللبناني، بيروت،  2
  . 225، ص 1941محمد صالح بيك، شركات المساهمة، الطبعة األولى، الجزء الثاني،  مصر،  3
، ص 1951، )جامعة القاهرة(مصطفى كمال وصفي، المسؤولية المدنية ألعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة، رسالة دكتوراه  جامعة فؤاد  4

  . 5، رقم 92إبراهيم مسعود الصغير، مرجع سابق، ص : ، مأخوذة من16
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II - د ا�/ظر���/ :  

� ����ر ا���5K �0ن ���س ا?دارة وا��ر��، إ�� ا��6د ��ث ا��0ر �0ض��ر$ت �ظر�� ا�و���� � 

�6دا، ا����6ء، أن ا�ط���0 ا�:��1 ��ر��ت ا����ھ��، وا��� ���ل إ�� ا���0رھ� �ظ�م أ�/ر �ن ا���0رھ� 

ا?داري ���ر�� أ���7 $رورة ����، وھ� �/رة �دد ا��ر��ء د ���� ��رة ا�و����، �����ن ا����ز ����0

� إدارة �/ل ھذا ا��وع �ن ا��ر��ت�  . وا������ ����5م �0?دارة، إ$��� إ�� �دم �:�11م 

� ا��ر��، وا�د��ل ��� ذ�ك أن ا���6ون ھو �ن ��ظم ��ل �و���7 �Rن ا����ز ا?داري ھو �0�/�0 �$و 

7����K1 دد���6ون ھو ا�ذي أو�د ھذا ا����ز و���7 ��/ل ا��ر�� ���س ا?دارة و���� ا���ه و�دوده، 

  1.ا��Aر

� ����ر ��ر�� ا����ھ�� �6ول �0:���ر أ�$�ء ����ر ا��ر�� �ن $ف إ�� ذ�ك أن ا=���ه ا��د�ث 

� ا��ر�� و= ��� أن ���ك أ��م �� ذ�ك أن ��ون �ر��� ��0ن ا����ءات وا�:0رات ا��و�ودة، و= ��م 

  . ، و���7 �K �ر0ط7 ���0ر�� �6د و���� �0���0ره Pر��0 ����، 0ل �ر0ط7 ��0 �6د ��ل2ن$��

ت ���زة �ن ����ف ا�و$I ا���6و�� �����ر�ن ا�ذ�ن ��م ������م ����5 /��/�، �Rن �ظر�� ا�و���� و�ن 

��ون، أو إذا �ن طرف ا�6$�ء ��0ل �ؤ5ت، إذا ظ�ت ا��ر�� 0دون إدارة ��دة ����� ��� �ص ��� ذ�ك ا�6

��ا����� �K�ظ أن ا�����ن  ھذه �Aر ���ن أ�دھم و�م ��م ��و�7$، ����و�ل ھو ا�ذي ���ن ا�و��ل، و��ن 

��� ����� ���ق ����� ا���ز ���� �م ���ف �م �ن ��� ا�6$�ء ��ل �ؤ�س ذ�ك ��� �ظر�� ا�$رورة ����

  3"ا��1وص ا���6و���؟

� ��س ا����ق �Rن ا���رع �د:ل و�ظم�ا����ھ�� 1�0وص ��5و��� آ�رة، و��0ر�وع إدارة ا��ر��  و

���1وص �Rن ا�و���� ا����و�� �$�@7 ���س ا?دارة ھ� و���� إ��0ر��، ����0 ا�و���� ا��د��� ھ� و���� 

7���0 أو 5د ���د ��0 إ�� و��ل، ��� أن �ظ�ھر ا=:�Kف �0ن ا:���ر�� 5د �6وم ا�1ل 1�0ر�ف �ؤو�7 

� ��� ا�/���� ��وى ر�� ا����ھ�� وا�و���� ا��د��� �:��ف ا�و���� �أھ��� �ن ��ث اھ���، �K ���رط 

� ا�و��ل ن أ����7 ��1رف إ�� ا��و�ل ا�ذي ���رط ا�����ز �� او�� ���7 ���ل اھ��� ا���6و���، أ�� 

وأ���ل ، ھ� أ���ل ا?دارة ھ��� ��5و��� �����، ذ�ك أن ا��د�ر ���0ر �و��ن �ن ا��1ر��ت�����6ون ���رط أ

� إط�ر Pرض ا��ر��� ��9� �  . ا��1رف، وا��

                                                           
  . 25محمد عبد الوهاب المحاسنة، المرجع السابق، ص  1
  . ا قانون التجارة الفرنسي، وهو تعديل جديد سنتناوله الحقا عند الكالم عن أسهم الضمانأنظر في هذ2
  . 96إبراهيم مسعود الصغير، المرجع السابق، ص  3
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� �ر�� �ا����ھ��، و����� ��� �0ق، �6د ا��7 ا��76 إ�� أن ا�و���� ا����و�� �$�ء ا����ز ا?داري 

 �������� �ر����0 و�ھ� و���� �ن �وع :�ص، أو�دھ� ا���رع، ���0ظر �:1و��1 ھذه ا��ر��، و���زھ� 

5�.1� أ�واع ا��ر��ت�ن 0  

 و���� .�/و/�� أم ا���.��؟ -

� ��5K و����، �Rن ھ��ك ���ؤ= �دور �ول �وع ھذه وإذا ����� 90ن ا���5K �0ن ���س وا��ر�� ھ

� ��د�د ط���0 �ا�و���� ھل ھ� و���� ��5و���؟ أم و���� ا�����5؟ ن ��د�د �وع ا�و���� �7 أھ��� ��0رة 

� ���� ا�:ط9 ��ون ا�و���� ��5و��� �Rن ��ؤو��� ا��Rذا ���ت دارة �� أ�$�ء ���س ا?��ؤو�����س 

  . أن ��ؤو���7 �6د����16ر��، أ�� إذا ���ت ا�����5 ��ذا ���� ��ؤو���� 

���رأي و��ب �� ذھب إ��7 ا��76، �Rن و���� �$و ���س ا?دارة 5د ��ون ��5و��� ��� 5د ��ون ���5د��، 

� ھ� و���� ��5و���، �0رر ذ�ك �ون ا���6ون و�ده ھو ا�ذي �$�6� أن ��ون �دود ا�ذي �6ول أن ا�و���� ھ�

��ط� ���س ا?دارة ھ� ����ذ Pرض ا��ر�� وإ�راء �ل ا���ل ا���6و��� ا�Kز�� ��ذا ا�Aرض، A0ض 

� �ن �1وص �����6 �0�د�د و���� ���س ا?دارة���� ا���6ون ا�ل ���ن ا�6وو�����0�  2ا��ظر ��� �رد 

  . ���90 و���� ��5و��� ��روط�

�س ا?دارة ھ� و���� ���5د�� ن ا������ ا����� ھ� ا���ه /���، إ�� أن و���� �$و ������0 �ذھب 

ا��� ��و�� ����ن ا��$و، ��� أن �ظ�م ا��ر�� ھو ا�ذي ��دد ��ط��7 وا:�7��1�1، وا����ھ�ون 5د وا�6وا 

  . وا أن ��ون �ظ�م ا��ر�� ��5و�� ���، و�����0� ��ب ا=��زام ���70 ھذا ا��ظ�م ��د ���9س ا��ر�� وار�$

 G��1� ،�� رأ��� أن ا�و���� ھ�� ھ� و���� �ن �وع :�ص، و�ن �ل ا��وا��ھ�� ��ظ��� أن ا�و���� و

��0ل أ���� ا���6ون، وھ� 0ذ�ك و���� ��5و���، ��ن و�ن ��� أ:رى �Rن ��س ا���6ون ��رض أ����� ���0ر 

� ��1م آ�/�ر ا�و���� ا=�����5، ����ل ا�����ن وا��زل ������� ا�����، و�ذ�ك ا�ر�0�5 و��د�د ا�ر، 

  ...وإ������ ا����ء�� وا������0 ا�6$�@��، و$رورة �6د�م �رض ��ل

وھذا ط��0 را�I ��ط���0 !��6��0ون؟إن �ل ھذه ا���م ھ� ���@S �ن و���� ا�����5، ����� ��ظ�� 

  . ��ھ��، و5د ا���0ت ھذه ا�:1و��1 ��� �ل �� ����ق ��0ا�:��1 ��ر�� ا��

  

  

                                                           
  . 40، ص 1999، عمان، األردن، ، دار الثقافةمقارنة والخاصة، دراسةفوزي محمد سامي، الشركات التجارية، األحكام العامة  1
  . 27وهاب محاسنة، المرجع السابق، ص محمد عبد ال 2
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III - ريQو.ف ا���رع ا�:زا� :  

، ��د أ��� ��01ر�وع إ�� �1وص ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ا���ظ�� ��زة إدارة �ر�� ا����ھ��

ا أو ، و��K �ن ا��ر�� = �$و)-��ب ا�����–أو ���س ا��را�05 (ا���ت إ�� ا���0ر ���س ا?دارة 

 ،�� ا���6ون ا��د��� ������0، وھ� و���� ��9ورة، ������ 5وا�د ا�و���� ا�واردة �وھو �� ��$G ��� �زءا 

���� ��د درا�� أ��س ��ؤو��� أ�$�ء ���س ا?دارة ا���ه ا��ر�� وا��Aر ا����ھ��ن، و�ن ��� أ:رى 

� و���� ��دد �ط���5 ا���6ون، ��0 ��$��7 �ن �1وص آ�رة ���ط�ت��وا��زا��ت ���س ا?دارة، ��و  

� إدارة ا��ر��، و���6$� 2ا���� ا�و��دة ا��� ��/ل ا��ر���، وھو �0ذه ا���1 ��و�� K1���ت وا��� 

  3.أ�راأ�$�ء ا����ز ا?داري 

، �4ن ��� أ:رى �Rن ���س ا?دارة أو ���س ا��را�05 ��ب ا�����، ���:ب �ن 05ل ا������ ا�����

�ز�7، وھو �� ���ق �I �ر�ز ا�و��ل ا�ذي ���ن �ن 05ل ا��و�ل، و�ذ�ك ا���م  و�ن �ق ھذه ا:�رة

  5.ا�:�ص ��0ؤو��� أ�$�ء ���س ا?دارة ا���ه ا��ر�� وا����ھ��ن

إ�7 و�ن :Kل ر0ط ا��1وص ا����60، ���0ن ��� 0و$وح أن ر@�س وأ�$�ء ���س ا?دارة، و�ذا 

ا���9ور و��ط0ق ����م ا���م وا�6وا�د ���ون �ر�ز ا�و��ل ���س ا��را�05، ا�ذ�ن ��و�ون أ���ل ا��ر�� �

� ���ر������ ا���6ون ا�  . ا�:��1 �0ذه ا���1 إ= �� ���ق �0ص :�ص أو �ص وارد 

 ���R���5و���  �ذھب �I ا�رأي ا�ذي �6ول أن ��5K ���س ا?دارة ���0ر�� ھ� ��5Kو���7 وأ:�را 

ن، وھ� و���� �ن ا��ر�� �0���0رھ� �:ص ���وي أي ���وع �6�0$� �و��ل، ��دد أطرا��� ا���6و

�Rن ���س ا?دارة ��/ل  �، و= ��/ل ��1�� ا����ھم ا��رد��  ��ر���ا����� ��1�� ا�ا����ھ��ن، و�����0

ھ� و���� �ن ا��ر��، و��س  - ��ب ا�����–أو ا�:��1، وإن و���� ���س ا?دارة أو ���س ا��را�05 

��0رده، ��� ا���0ر أ�7 = �و�د ��5K ���0رة �0ن �ل ���ھم و�0ن ���س ا?دارة، و���� �ن �ل ���ھم 

  . وإ��� و���� �ن �ل ا����ھ��ن

  

  

                                                           
  .673إلى  610أنظر المواد من  1
  . من القانون التجاري الجزائري 638و 622أنظر المادتين 2
  . من نفس القانون 632أنظر المادة  3
  . من نفس القانون 662، 611أنظر المادتين  4
  . ئريوما بعدها، من القانون التجاري الجزا 21مكرر  715انظر المادة 5
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  :/ظر�� ا�)\و -�0��0

إن ا�و���� ا��� ��/��� ���س ا?دارة ھ� و���� ��5و��� 0���، �����6ون ھو ا�ذي ��دد �ط���5 و�و 0دا 

� ھو ا�ذ���ي ��دده، وذ�ك ��0 ��$��7 ��دة �ن �1وص ����ول ��ط�ت ���س ظ�ھر�� أن ا���6ون ا

  . ا?دارة، �����6ون ھو ا�ذي ��ظم �دود ھذه ا�و����

وو�ق ا��ظرة ا��د�/� ����روع ���0ر أ�$�ء ���س ا?دارة ا����رون ���ر�� �$وا �ن أ�$�ء 

� ��م ا��:ص اا��ر�� ��ؤ��� ا�1�5د��، ����د�ر �����وي ا�ذي ھو ��ب ھذه ا��ظر��، �$و 

ا��ر��، ��و �6ل ا��ر�� ا����ر و�دھ� ا��� ���ل، و������ ا�ذي ��0ر �ن إراد���، و�ن /م �Rن ا��ر�� 

  9��.1ل �ن أ���ل ا��د�ر و�1ر���7 ��� �و ���ت �1درة ����

ا��:ص ا����وي أي ا��ر�� ��@ن �� ��1رف 0وا�ط�  ھذه ا��ظر�� ا������ ا1ل، أن ���0ر

�����س ا?دارة، ھم 5ط�� �ن أ��1ر ھذه ا��ظر�� أن أ�$�ء ��د ھذا ا���@ن ا���6و��، ���0ر  أ�$�ء 

0ل ھم �زء �ن أ�زا@7، وھم دا:ل 7����0 و��و��7، و���0رون أن ا��1رف ا��ر��، ��س ��م ���ن ���6ل 

، �ذ�ك 72ا?���ن �0ده، أو ���ر 0رأ�ا��1در �ن ا��$و ھو �1رف ا��:ص ا=���0ري ���7 ��� ���ل 

���ن ا������ ا������ �ن دون أن �وده ��� أن ا��:ص ا����وي = ��1ور و�رى أ��1رھ� �ن ا��76 ا

�ظر�� ا����ز، ��و�ر �7 أ��زة �6وم ���0ر�� ا��ط� ا��:���� ا�Kز�� �و�وده، وأط�6وا ��� ھذه ا��ظر�� 

  . أو ا��$و، أو اداة

�0�/�0 ا��6ل ا�ذي = ���ن ���ر�� أن ��1رف إ= �ن :7�K،  و5د ا��0رت ھذه ا��ظر�� ���س ا?دارة

وا�ذي ��/ل �زءا = ���زأ ����، �K �و�د �7 ���ن 0ذا�K1��� 7 ���� 0ل أن ا��ر�� ���0ر �0�/�0 ���7 

ا���6و��، وا�ذي �6وم ���0:دا��� ����6ق أPرا$7، وأ��ط�7 ����� ��� ���:دم ا��:ص ا�ط��0� �$وا �ن 

� = ���0ر أن ھ��ك أ�1ل وو��ل، وإ��� ھ��ك  ،3أ�$�@7�� ،G$س ا�ذي �6وم ���7 ھذه ا��ظر�� وا��وا

�:ص وا�د ھو ا��:ص ا=���0ري، و�� ا��د�ر إ= ا��$و ا���0ر �ن إراد�7 �7�9 �9ن ا��6م �0����0 

�  . ���:ص ا�ط��0

� ا���ر���ت ا�رأ������ ��ر��ت ا����ھ��، ��م ��ن إ= �د�I ا����ر�ن إن ا��راط أ��م ا�$��ن 

� ��م ������وا ���ة ا��ر�� �0���0رھم �د�رون �زء �ن أ�وا��م ا�:��1، وذ�ك ا�ط�5K �ن �و��م أ�$�ء 

� ا?دارة ا��� 0دأت ��ود ا��/�ر �ن �� ��و�ن �ؤ������، ��� أن ��رة ا�د��6راط�� �ا��ر�� �د:�ون 

                                                           
  . 102إبراهيم مسعود الصغير، المرجع السابق، ص  1
  . 707، ص 1957، دار الفكر العربي، القاهرة، ةعلي حسن يونس، الشركات التجاري 2
  . 25محمد عبد الوهاب المحاسنة، المرجع السابق، ص  3
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� ا��ؤ��� �� إدار��� ��0رPم �ن أن در�� ا����ر�� �:��ف �ن ا�������ت أ����� ���ر�� ا������ن �

  . ����a I:ر و��6 ������� ا������� ا���@دة

�� ���ر��  2وا��1ري 1و����0ل �Rن �K �ن ا���ر���ت ا��ر�����5د أ5ر ������R0 �ص ا���6ون ا

� إدارة ا��ر�� وذ�ك ����0ن�� ���س ا? ��� ���ر�� ا������ن �دارة، و��م إ������ ��/��ن ���م ��9$�ء 

� ا�:�ذ ا�6رارات، و�� ھذا إ= د��ل ��� أ�ا��ر�ز ا���6و�� ��م �0���0رھم ���رون  نا��داو�� وا����ر�� 

  . ��� �ظر�� ا�و���� �= ���ن �7���9 ��5و�

� إدارة �ر�� ا����ھ��، وھ� ا�����9 ا������6 � ���K: ��9�� ل�ن �ظر�� ا��$و �R��ن ��� أ:رى 

�ر، �و�ق �ظر�� ا�و���� 5د ��ون ���م ا�����ر 0دون أ�ر وإذا ��ت �ن ��د�ده، ��ل ���0ر ا�و���� �0

  ������ أم =؟ و��ف ��م ��د�ده؟ 

� إط�ر �� ���م ا���ل �K ���ل ���د�ث ���� �إن �ظر�� ا��$و ���0ر أن ا������� = ���ل ��� 

ن ����ر �����؟، :��1 وأن أ�$�ء ���س ا?دارة ھم �ر�� ��0[ رأ������ ���0[ ط�@��، ���ف ���دث �

� ا?دارة وا�����ر؟�  . ر��ل أ���ل ����زون ���0ءات ����� ����� 

و����� ��� �0ق ����R و�0ط�0ق ھذه ا��ظر�� ��:�� �ن ��رة إ������ �زل ���ري ا��ر�� دون إ0داء 

� ا���و�ض وا�ذي ���ت �0رره �� أي و5ت و0دون ا��ق ���رة ا�و����أ��0ب، و .  

 9����� ا���ل �0ظر�� ا�و����، �إن ا��0ع ��طق �0ر�ري ھو ��س �0�ر ا����م، ����� �وا���� ����ل 

إ�� ا�6ول ���90 و���� :��1 ھر�0 �ن ���@S ا�و���� ا���رو�� أو �� ذھب إ��7 ا��0ض ا�ذي ���ل إ�� ���9د 

� إدارة �ر�� ا����ھ�� ��� � �  3.ا�ط�I0 ا=���5��0�P ا�ط�I0 ا���6و�

 �وا���5، �6د 0دأت �ظر�� ا��$و �زا�م �ظر�� ا�و���� ��د ��ز ھذه ا:�رة �ن ����ف ا��ر�ز ا���6و�

 ��$�ء ���س ا?دارة ��0ل ��ط6� = ��6ز ��� ا���6@ق ا��I5ر$�� ا�وا� .  

 : و:�� /ظر -

� ������6 ��ذه ا��ظر�� �6ول، و��� ا�رPم �ن أ��� ��ءت �0ظرة ��د�/� �����ر وإدارة ا��ر��، �ظرة و

ازدھ�را ���ر��، ������ �ن ا=����دة 90ھل ا�:0رة وا����ءة، و$��ن ��ن إدارة ا��ر�� ��0 ��6ق ����� 

� �6د �:1� ��ذه ا��ظر��، �6ول أ��� A��0ت �� إھ��ل ا����ب ا=������ ���ر�� وھم ا��ر��ء ��ن و�

                                                           
1
L’ordonnance n° 86-1135 du 21 octobre 1986; la loi du 25 juillet 1994.  

  . ، جمهورية مصر العربية1981لسنة  159تطبيقا لالئحة التنفيذية رقم  1982لسنة  96وزير شؤون االستثمار والتعاون الدولي رقم  قرار2
  . 105إبراهيم مسعود الصغير، المرجع السابق، ص  3
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����ط��7 و���� و���� ���ت  �ر�� �ظ�م = �6د، ����س ا?دارة7 ا�ا����ھ��ن، �6د ا��0رت و��0ل ���0[ 

�، �ت، ��ا����7�R = ���ن أن ��ون إ= و��K �ن و��� و�و ��ن ��ظ��7 �ن ا���6ون = ا��ظ�م ا

� ا1ل �ن �ق ا����ھ��ن �و��م �Kك � �ا����ھ��ن أو ا��ر��، وذ�ك ��ون ا?دارة، و�0ل ��0ط�، ھ

ا���0ر ا����ز ا?داري ���ر�� ���K6 ���� ���م، ���  و�و �، و= ���ن ���0 �ذ�ك ا��ر�� وأ1���0

6� ��ط��7 وا:�7��1�1 و�����7 و�ز�7،  ها��0ر����� Kن إ���ؤه �ن �و�7 و����� K�� ا��ر��، ��$وا 

  .و��د�د أ�ره، ور7�0�5، �ن ا������ ا����� �����ھ��ن

� إ�ط�ء �ر�� ا����ھ�� �A��0إن ا��� ���ن �K و1ف ا��ظ�م ������ أ5رب إ�� ا��0وك ���� إ�� ا��6د، 

  . إ���ء ا����ز ا?داري �ن �ل ����0 ���ر�� وا��ر��ء

� إن ا��:��ف �ن �دة ھذه ا�����0 �� �0ض ا����@ل ��0 ��766 ��1�� ا��ر�� و���G ��� آ��ق �د�دة �

�����ح، ��ن ��س �در�� ا���0ر ھذا ا����ز ���K6  ا:���ر ���ز ا�����ر، ھو أ�ر �راه ���دا و�د�I ���0ر��

  . ��ت ����� أ�7 �$و

 �� أ�/ر �ن ���وم ��5و��:��1 إذا ���ت �ن ط���0 إن ا��د�د �ن ا���5Kت ا���6و��� و�دت ����رھ� 

� ����ر ا���5K ا���6و��� �0ن ���س ا?دارة وا��ر��، ����ن أن ��:رج ��0 �ن ا���دة، وھو ��س ا�ر 

ذ�ك ھو ا�:1و��1 ا��� ����ز ��0 ھذه ا��ر�� �ظر��، و����ر  و ���وم �ن ��6ط ھذه ا���5K ��� أ�/ر

وا��� = ���ن إ���رھ�، و��60 ��1�� ا��ر�� و����� ا��ر��ء ھ� ا��دف وا��Aزى ا�ذي �د���� إ�� ا��رام 

  . ھذه ا�:1و��1 ��د ا=��6ط ا���6و�� ����5Kت ا���و�� ���

� ����ر ا���5K �0ن ���س ا?دن ا:ذ �0ظر�� ا�و���� و���7 ���� �ارة وا��ر��، ��0ل ر@��

� �0ظر�� ا:ذ ������ ���ر�� ر�0�5 ���7، ��� ���ن �0���0رھ� $���� =� ،�ا��$و ��0ل /��وي �����

  . �ن ����ره ا��ظر�� او������ر �� ���ز 

ف ا���5K ا���6و��� �0ن ���س ا?دارة، أو ���س ا�:Kف ا���6� �ول ��د�د ط���0 و����وإذا /0ت 

� ��د�د - ��ب ا�����–ا��را�05 �، وا��ر�� أو ا������ ا�����، �7�R �ن ا�/�0ت أ�$� أن ھذا ا�:Kف �P@ب 

  . آ���ت ���ر�� ا�ر�0�5 �ن ا������ ا����� ��� أ��زة ا�ر�0�5

   ��ت ا�)������ ا����ر�� �ن ا�:�)آ���ت و�ظ�ھر ا�ر. :ا��رع ا��0/� 

� ا��ر��، �6وم ا����ھ�ون �ر�0�5 �0رض  - و�ن طر�ق ا������ ا�����–�0���0رھم أ1��ب ا��ق 

��ن ����ر ا��ر��، :��1 وأن ���ري �ذ�ك ����� ��6و�5م، و$���� ���م ��� ���ري ا��ر��، و



77 

 

� ���� �ن ��=ت ���زع ا��G��1 �0ن ��1���م ا��:��1، و���1�� ا��ر��، ا��ر�� 5د ��دون أ����م 

�9ي ��1�� ��:��رون؟   

و��� �� ���ا���0 -��ب ا�����–و������� ا����� ��ط�ت ���ددة ��� ���س ا?دارة، أو ���س ا��را�05 

� ا��ر��، ود�م ا���رع ��ك ا���ط�ت 1�0وص آ�رة، �������� ا����� ھ� ا����ك �ھ� ا���ط� ا����� 

� إدارة ا��6�6� ���ر��، و���س ا?دارة �� ھو إ=�� $وء �� و��ل ���� ���0ر ����7 � �7 ��7ر� ا��ر�� 

� �دود ا� ،ا������ ا������� ��ب ا��ومو� ��ز ا�ذي ���ت �7 ���0�رك دا:�7، وأي :روج ��7���� 7 

  . وا���16ر و��ر7$ ن ��1ف 70 ر��ح د�وى ا���ؤو��� ��0دا �ن ���ء ا��ر�� وإدار���

ا�����، وا��Kم ا���0ق، ��ط0ق ��� ا?دارة ����0ھ� ا�وا�I = ���� ��ك  و�6ول ھ�� أن ر�0�5 ا������

ا=:��1�1ت ا����و�� �������ت ا����� 1را��، و����0د �ن ����K ا?دارة ا��و���، ا��� ���ت ��ل 

��� �وف �رى =��6، إ= أن ا=:��1ص ���� �ر�I ��0ل ر@��� ����س ا?دارة  ر�0�5 �ن ا������ ا�����

  . ور@��7

  : ا��)��ن وا�)زل -أو(

� ����ن أ�$�ء ���س �� ا��ر�� أ�ط� ��� ا���رع ا��ق �إن ا������ ا����� �0���0رھ� ا���ط� ا����� 

ا?دارة، و�رك ��� �ر�� ��د�د �$و���م �ن �د��� �ن :Kل ���6م أدا@7، وإذا رأت أ�7 أ��ء إدارة ا��ر�� 

  . إ���ء �$و��7 و�ز�7و�0ب ��� :��@ر وأ$رار ����R �6رر 

I -  ا��)��نLa nomination :  

، و�6وم 7�����0 و��6 ��� -��ب ا�����–��و�� ا������ ا����� ����ن ���س ا?دارة، و���س ا��را�05 

� ���ر��، و= ��م ����ذ 5رار ا������ ا����� ����0ن ����ص ���7 ا���رع، و��� ��ء 70 ا���6ون ا

� ����ن أ�$�ء ���س ا?دارة ا�$�ء إ= �0د أن �06��ون ����0 �0ذا ا�����ن، ��� أن ��ط� ا������ ا����� 

  . ���ت �ط��6 و�رد ����� �0ض ا��6ود ا��� ���زم �0را����� ��� 5رار ا�����ن 1���� و���ذا

1-  �����  : ا��)��ن و�روط��

، 1إدارة ا��ر�����س أ�$�ء ا�1ل ����0ن ا������ ا����� ا���د�� ھ� �1��0 ا=:��1ص إن 

إدارة ���ر�� �ن طر�ق ا��ؤ���ن ا�ذ�ن �:��رون أ�$�ء �ن ذ�ك ��ون ����ن أول ���س وا��/��ءا 

                                                           
  . من القانون التجاري المعدل والمتمم 611أنظر المادة  1
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� ا���6ون ���س ا?دارة اول و�ذ�رون �� ���ر��، /م ��رض ھذه ا���ء ���  ا������ أ���ءھم ���ا

  1.دارة ا��ظ���ا�������9 ���1د�ق ����� و�ط�ق ��� ھذا ا����س، ���س ا?

اول �16ور ��� ا�$�ء ا�ذ�ن ��م و�K�ظ أن ا:��1ص ا������ ا�������9 ����0ن ���س ا?دارة 

������م ��د ا����9س، �ذ�ك إذا :K أ�د ���6د ھذا ا����س ���0زل أو ا=�����6 أو ا�و��ة، ���م �Aل ھذا 

  . ا���6د �ن ���ب ا������ ا����� ا���د�� ���ر��

 : ا��)��نطر���  -

� ����ن ���س إدارة ا��ر�� ا��:�ب أ�$�ءه 0طر�ق  د���ك ا������ ا����� ������ر���� ��ط��� 

��:�ص "، وھو �� أ�د�7 ����� ا��6ض ا��1ر�� ��ث ذھ0ت إ�� أن 2ا=�5راع ا��ري، وھو �رط و�و0

ا��1و�ت �0=�5راع  ا������ ا����� ا���د�� ��ر�� ا����ھ�� ���0:�ب أ�$�ء ���س ا?دارة �ن طر�ق

Kد و�زاھ� ا��1و�ت، وأن ا�6رار ا��1در ���0:���� ��ون �0ط���ر�1 ��� �3."ا��ري، وذ�ك   

 S��� 0د أنK�و���7 �K ��وز ����ن أ�$�ء ا����ز ا?داري 0طر�ق ا�6ر�� أو ا��ز��� أو ا������� 

��0ر و��0ل ��� �ن ا?رادة ا����6�6  ا�����ن �ن ا��:�ب �ز�7 و�6�6� و���م �ن ا������ ا���6و���، ���

  . �����ھ��ن

 :ا�)��� و��� أ�\�ء �:�س اPدارةا�:�)�� * 

� ���I أ�$�ء ���س ا?ر�ادة �ن �د���، ��ث أن ���س �16د ��1��0 ھ�� �وا�ر ��1 ا����ھم 

� ا��د�د �ن ا���ر���ت، دارا?�� �$و��7 ة، و�أ�$�ء = ���ل �ن ���ھ��ن �6ط، ���وز أن ���رك 

� ا��ر��، �إذا ��ن ا���6ون و�16د �0م ا�$�ء ا���/��ن ���1ر ا�:0رة ا�ذ�ن ��م $��م �Pر ���ھ��ن 

� ���G 0ذ�ك، ��ن ���  4ھل �6وم ا������ ا����� ����0ن ���I ا�$�ء ��0�� ����1م ا���0ق ذ�رھ�؟ ا

� وا�ذي د:ل � 2008أوت  4ا��ر��� و��ذ ��5ون �K�ظ �6ط أن ا���رع ��  �1ز ا�����ذ ����

، 5د أ��A ا��راط ا��Kك أ�$�ء أ��زة ا�����ر ��دد ���ن �ن ا��م، و�����0� �م ��د ���رط ���م 2009

                                                           
دورها في إدارة شركات المساهمة في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، رحاب محمود داخلي، الجمعيات العامة و 1

  . 131، ص 2011القاهرة، 
  . 1981لسنة  159من قانون الشركات المصري رقم  73أنظر في ذلك نص المادة 2
  . 11/03/2006جلسة  1352طعن رقم  المصرية  محكمة النقض 3
  . 133داخلي، المرجع السابق، ص  رحاب محمود4
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�، وھو �و5ف �د�ر ��0درا�� وا�����ل، وذ�ك إ= إذا �ص ��� ذ�ك ا���6ون  ،��11 ا����ھم����� ا

  . ��6وم 70 =��6

� إ���0 �ن ا����ؤل ا���0ق �6�  : ولو

 :ا �\�ء ا����ھ�ون -

7��  . �:�ص ������0م ا������ ا����� ا���د��، ��� �0ق ا����1ل 

 : ا �\�ء ذوو ا��2رة -

��وز أن ��ص �ظ�م ا��ر�� ��� �واز $م أ�$�ء �ن ذوي ا�:0رة إ�� ���س ا?دارة وذ�ك �����Kدة 

� ھذه ا����� ��و�� إ�� ا������ ا����� أو ���س ا?دارة ��� ���� ����ن ھذا ���م، و������م و��س ا��:��0م و

  . ا��وع �ن ا�$�ء �Rن �ددھم ��ون ��ددا

 : ا �\�ء ا���0�ون �`��2ص ا(����ر�� -

��وز أن ��ون �$و ���س ا?دارة �:�1 ا���0ر��، �9ن ��ون �1ر�� ����� أو �ر�� أ:رى، و��دث 

� رأ���ل ا��ر�� ا��� ���س ذ�ك ��دة ��د�� ���ھم ا��ر�� ام �و��دة، و�����0� ��وز ��� أن ���رك 

إدار���، وھ�� �Rن ا������ ا����� = ��وز ��� ����ن ��/ل ا��:ص ا����وي، ��ث �6وم 7�����0 إدارة 

 2.ا��:ص ا����وي

 : ا �\�ء ا���0�ون �)/�ر ا�)�ل - 

��0��� �ر��ت1�3ت ا��د�د �ن ا���ر���ت ا��ر��0 وا��  ، ��� أن ��ون �������ن �ا����ھ�� ��1ب 

� ���س إدارة ا��ر�� ��م ا:���رھم �ن ���ب ا����ل أ����م، �إدارة ھذه ا��ر��ت، وأن ��/�� ا����ل 

  . و��س �ن طر�ق ا������ ا�����

 ��� ،�وا����� �ن ھذا ا�����ن ھو ��/�ل ���ل ا��ر��، ��ر�� ا����ھ�� �0���0رھ� و��ء ا�����

���ظ� ا��دد ��رض ا���/�ل = ���� دا:ل ���ز ا?دارة وا�����ر، ھذا  �$م �دد ��0ر �ن ا����ل، وأن

  . ود���� �ن �6وق ھذه ا��@�، ا��� ���ل ��1را ھ��� �ن ا����1ر ا���و�� ���ر��

 : �)��ن ر�Qس �:�س اPدارة -

                                                           
1
 Paul Didier, Philipe Didier, op-cit, p. 565.  

2
Philipe Merle, op-cit, p.393.  

  . ن المصري والفرنسي على سبيل المثال، وقد سبق اإلشارة إليهالقانوني 3
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�ن طرف ���س ا?دارة وذ�ك 0طر�ق ، �Rن ����ن وا:���ر ر@�س ���س ا?دارة 1و��6 ��ص ا���6ون

��:�ب �ن �0ن أ�$�@7، و���7 �Rن ا������ ا����� ����� �ن ھذا ا�����ن، �0���0ر أن ����ن ر@�س ا=

ا����س ھو أ5رب إ�� ا?دارة ����0ھ� ا�$�ق وا��� ��ود ����س ا?دارة، أو ���س ا��را�05 ��ب 

  . �1وص ا���6ون

 : �)��ن ��0ل �ن ا���و�� -

� ���س إدارة �ر��ت ا����ھ��، وذ�ك ���رط �0ض ا���ر���ت ا��ر��0 ����ن ��/ل ��ن ا���و�� 

  . ����6ق أ�/ر $����

  :.�ول ا��)��ن- 2

، 2= ���ذ 5رار ا������ ا����� ����0ن أ�$�ء ���س ا?دارة، إ= �0د أن �6ر ھؤ=ء ����0 060ول ا�����ن

�، وا����� �ن ذ�ك أ�7 = ��وز ����ل ا��:ص أ�0��� = ��ء و��ؤو���ت و���7 �Rن ا�06ول ا�$��

� ���س ا?دارة رPم إراد�7، �$K �ن 5طI ا�طر�ق أ��م ا���رب �6د �د�� ا��$و ���� �0د أ�7 �ا��$و�� 

  3.�م �06ل ا�����ن

  : \��/�ت ا��)��ن ا���/و�� ��:�)��ت ا�)��� -3

 أ�ط� ا���رع �0ض ا�$����ت ا���6و��� �����ھم، وا��� ����7 ��� ��ن ا:���ر �ن �����9م ���

 �� ا:���رھ� �$�ء ا����ز ا?داري �را�� ا������ ا����� �0ض ا��روط وا����� ا��ر��، ��6و75 

� ���ك ��ط� ا���6ق �ن �و�ر ھذه �����0ر د���� ���ن ا:���رھ�، و�0���0رھ� �ن ���ك ��ط� ا�����ن 

� ��س ا�و5ت�� ���0ر �روط و�5ود ��  : ا��روط، وذ�ك ��ت ط�@�� 0طKن ا�����ن، 

 : �رط ا ھ���-أ

�م ��ص ا���رع ا��زا@ري، �7�9 �9ن ا��د�د �ن ا���ر���ت، ��� �رط اھ��� ��0ل 1ر�G، ��ن 

� إدارة �ر��ت ا����ھ��، ��$و ا����ز �أ�Pب ا��76 ا��ق ��� $رورة �و�ر ھذا ا��رط = ���� 

� ا�����ر أدى إ�� ���� �دوث :ط9 ��ر��، و���7 �� إ�Kس ا�ا?داري، ���0ر ��ؤول ��ؤو��� �:��1 

ا?دارة ���ل اھ��� �A��0 �ن ا�ر�د، و�I6 ��� ا������ ا����� ا���6ق �ن ���س ���رط أن ��ون �$و 

و�ود اھ��� و�ن �دم و�ود أي ��رض �ن �وارض اھ��� 05ل أن �6وم ����0ن أ�$�ء ا����ز ا?داري، 

                                                           
  . قانون تجاري جزائري 636، 635المادتين  1
  . يمن قانون الشركات المصر  90/1المادة  2
  . 490، ص 2006مصطفى كمال طه، وائل بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  3
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G7، و��� �رى ا��0ض وإذا ��ت ا���رع �ن ا��ص ��� ذ�ك ا��رط ��0ل 1ر��، �رط 0د��� 1ذ�ك 

 . 2و= ����ج إ�� �ص :�ص و���م $����

�ظرا ھ��� ھذا ا��رط ا�ذي ���0ر $���� ���ن ����ر ا��ر��، ون ھ��ك �دة : أ��م ا�\��ن -ب

� ���6م ���6ل =�ق�� �دة 5وا��ن، ����R ��در�7 ���0���ل �� ھذا ا��رط، و�  . ���Aرات ��ر���� �د/ت 

  

 : �رط ا�/زاھ� - ج

أو ���س ا��را�05 �0دف ��ل ���ة ا��ر��ت أ�/ر �زاھ� و�رف، �I��� 7�R ا�د:ول إ�� ���س ا?دارة 

� -��ب ا�����–�، �ن ا�:�ص ا����وم ����م 6�0و�0ت ���@�� �K ��وز ������� ا����� أن ���ن �$وا 

أ���� أو �زو�ر أو � أو �1ب أو :���� ���س ا?دارة ��م ���7 6�0و�0 ���@�� أو �6و�0 ���� �ن �ر5

 . �ن ��5ون ا��ر��ت ا��1ري 89وھو �� �1ت ���7 ا���دة ... ����س، أو 6�0و�0 �ن ا��6و�0ت

�6د ��I ذ�ك �0و�ب ��5ون  �� ��د�7  1935أوت  8أ�� ا���رع ا��ر��� 1917أوت  30و��5ون  6

  . ا���ن ا����ر�� وا������1ا�����ق �0ط��ر 

� ا?�Kس  ����1985�  25 �ذ�ك ��5ون��Kس ا��ر��ت، 5د ��I ا�:�ص ا�ذ�ن و�5وا R0 ا�����ق

� ����س إدارات ا��ر��ت ا����ھ��، وھو ��� �(l625-2c.com).3$���7 ا���دة  �ن أن ��و�وا أ�$�ء 

� ا���6ون ا����ري ���0رPم �ن إدرا�7 ��1وص �و0دور�� �و�7 ا�د�وة ����رع R0دراج �/ل ھذا ا��ص 

  . ���0�6، إ= أ�7 �م �$I �/ل ھذا ا��رط

� ����� ا��ر�� وا����ھ��ود�و��� ھذه ����0 ��� ا���0ر أن �/ل ھذا ا��رط ��6ق $���� ��0رة �ن، 

� �/ل ���Rط�ء ���� إدارة ا��ر��، ��0 ���� �ن ��ط�ت وK1���ت وا���، �:�ص ��0و�5ن 5$�@�� و

� ا��ر��، ن ا������ ���ون �� ا��را@م ا����60، ��7 ا��داء ��0ر ��� �6وق ا����ھ��ن و���1��م �و 

  . ا:�Kس و�ر�5ا�Pب ا�ظن 

� ا���ر�I ا�: �رط ��د�د ا��ن - د�� �ل ��د ھذا ا��رط ��ر��� ا�ذي ���� �0ل ا�طرق و

 . ا=���ھ�ت �$��ن ��ن ��ر ا��ر��

                                                           
  . 143رحاب محمود داخلي، المرجع السابق، ص 1
 . منه 96نص قانون الشركات القطري على ضرورة توافر شرط األهلية في عضو مجلس اإلدارة، وذلك ما جاءت به المادة 2

3
Philipe merle, op-cit, p 397.  
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�دد �دد أ�$�ء ا����ز ا?داري ا�ذ�ن  1 1970د���0ر  31�Rن ��5ون ��$��ن ����ر ���ل ���ر�� 

   .ا�/�ث  �ن ا����ر��ن ���$و�����، وا�ذي = ���ن أن ���دى ) 70(��دوا �ن ا����0ن 

��دد ا�6وا��ن ا�����، ����ر�� "�ن ��5ون ا����رة ا��ر���  L225-19 �ذ�ك ��ص ا���دة و�ط�6�0

 . ���� إداري ��1رف، �د ���ن �واء ��ل ا?دار��ن أو ����0 �@و�� ���م

 Gب �ص 1ر���P ���� ���، و���= ) 70(�دد ا?دار��ن ا�ذ�ن ��دى ���0ن ��� �Rن ��6��0ون ا

  . ���ن أن ���دى /�ث ا�$�ء ا����ر��ن

  . �ل ����ن �:��ف ���6رات ا����60 ���0ر �0طKو 

� ���� �:ط� ا��د ا���6و�� أو ا��ظ��� ��ن ا?دار��ن، �� ���� �دم و�ود أ���م 1ر��� �:����، �و

  K.2 ��5و���و ا?دارة ا�0ر ��� ���0ر ���6�Rن �$

��� �����م �6د�م ا��ز�د  وا��دف �ن ھذا ا���ظ�م ھو أن ��ون أ�$�ء ���س ا?دارة ��و�ط� ا���ر،

� ا��ن 5د ��ر5ل روح ا���0درة، وا���و�� ا�Kز�� ���ن ����ر �/ل ھذه  ���ر��،�وذ�ك أن ا��6دم 

 ��ا��ر��ت، و�ن ��� أ:رى ����دي ا����ط وا������ ا��� 5د ���0ب ���� طول �دة �$و�� ا?دار��ن 

  . ا��زة ا?دار�� ���ر��

� إ��1@�� ��ر��ت ا������ ��� و��ن ا?دار��ن ��م �ن �� �0ن  %74، 1990ھ�� ا��ر���� �7�R و

 3.��� 6�40ل ���م �ن  %���6، �0�6ل  �65ن ����وز �ن  %���20، و= �و�د �وى  65و 40

 : ��د�د ا�:/س - ه

�Rن -��ب ا�����–���� ��7 ��و1ول إ�� ��/�ل ��وازن دا:ل ����س ا?دارة، و����س ا��را�05  ،

��103-2011�، ا���6ون ا��ر  O27ا��1در ��0ر�  ��د�دة ���� �:ص ا���/�ل ، �رض 5وا�د ����2011

� ا�0ور�1 أم =، �دا:ل ���س ا?دارة، أو ���س ا��را�05، ��ل ���س دا:ل ا��ر�� �واء ���ت ���رة 

و���� ��ن �����، ��ب أن ���ون 0��ث ��ون ا��وازن �$�ون �0ن ��/�ل ��س ا�ر��ل وا����ء، �ص 

� ���� �:���� ا��ص ���L225-17دة ا�  . �ن ��5ون ا����رة ا��ر���، و�K�ظ أ�7 �م ���ق أي �زاء 

                                                           
1
J. Burgard, l’âge des dirigeants, Rev, sociétés 1971, p. 137.   

2
Le memento de la S.A, op-cit, p 118.  

3
Charreaux et pilot – belin, le conseil d’administration, Vuibert, 1990, p.147.  
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� �ص �ن 1و�و�د أ1ل ھذا ا��ص، ��ب �0ض ا����6ء� I��� ا�ذي ،�� ا�د��ور ا��ر��� ،

� د:ول ا���د ا=��:���0، وا�و1ول إ�� ا���ؤو���ت "�1و71، ����وي ا��رص �0ن ا�ر��ل وا����ء، 

  ". ������ وا=�������ا

� �/ل ھذا ا���ظ�م ����I ���1ر �ا����ء ��� د:ول �ر��ت ا����ھ��، 90ن �01�ن و�رى أن 

� ����س ا?دارة �$�ون، ��ذا ��ط��ن أ�/ر $����، و��6ص �ن  ���ھ��ت ����، ��دام أن���/���ن 

  . ا��:وف �ن ا=�$��م ��/ل ھذا ا��وع �ن ا��ر��ت

 ): ا���رغ( ا�:�7 ��ن ا�و��(ت -  و

�ت أ�$�ء ا?دارة ��� ا�����س، ���� ���1ول ��� أ�0ر 5در �ن ا�ور، ����� ��7 إ�� ا��د �ن ��

  . وا�����Bت، �6د �دد ا���رع ا��زا@ري �دد ا�����س ا��� ���ن ا=�$��م إ����

، 08-�93ن ا���6ون ا����ري ا���دل وا����م، وھو �ص �د�د ��ء 70 ا��ر�وم  612��1ت ا���دة 

� ��س ا�و5ت إ�� أ�/ر �ن :��� "��� أ�7 �����س إدارة ��ر��ت ) 05(= ���ن �:�1 ط����0 ا=����ء 

�ن ��س ا���6ون، ��� ��س ا���م �0����0 ����س  664، و�1ت ا���دة ..."���ھ�� �و�د �6رھ� ���0زا@ر

  . ا��را�05

� أ�Pب ا���ر���ت ا�� I0م �6ر��0 ا�����ر��0وھو ��س ا�� :��ن ���� ا��ر��ت  192 ا��1ل  �دد

��6 ���$و��ت �I $رورة ا��:�� �ن ا��$و��ت ا�K) 08(�دد ا��$و��ت 0/�����  2000ا��و���� ���� 

�ا�/����� او�� �أ�ل /K/� أ��ر �I إر��ع ا�ور ا��� ������ دون أن �ؤ/ر ذ�ك ��� 1�� ا��داو=ت  

�����ر�I ا��ر���، و�د�وا ا���رع ا��زا@ري ��ظ�م ���� �:���� ، وھو ��ظ�م �9:وذ �ن ا��2ا��� ��رك 

  . ا��1وص ا����60

���دد ا��دد K/0ث �ر��ت ���ھ��  �� و5ت وا�د 7��10 ا��:��1، و�$و ���ن أ�� ا���6ون ارد�

  . �ن ��5ون ا��ر��ت ارد�� K/�� 7��10146 �ن ا��:ص ا����وي، وھو �� �1ت ���7 ا���دة 

ا�ط��0� �ن أن ، �6د ���ت ا��:ص ����2008  �3ن ��5ون ا��ر��ت ا��وري ر5م  143أ�� ا���دة 

  . ��ون ر@��� ����س إدارة أ�/ر �ن �ر���ن ���ھ���ن

�6د أ5ر 90ن ا��:ص ا�ط��0� = ���ن ا���I �0ن أ�/ر �ن :��� �$و��ت ��$و  �أ�� ا���رع ا��ر��

-L)ا���دة  (��� ��� �6ر ��� ا��راب ا��ر��� ���س إدارة أو �$و ���س �را�05 ��ر��ت ا����ھ�� ا

                                                           
1
Memento de la S.A, op-cit, p.122. 

  .263يلم، حوكمة الشركات في األنظمة العربية، المرجع السابق، ص محمد علي سو  2
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225-21 et L225-77 ا��ر��ت I��� ���Rن أ�$�ء ���س ، (Groupe de sociétés)، إ= أ�7 و

� ا��ر��ت ا��روع، �دون ��د�د ���$و��ت، وأ�$�ء ����س ا��ر�� ام �����م أن ��و�وا أ�$�ء أ�$� 

ام، و��م �ر��ت �روع ���س ا��ر�� ) 04(���س أر��0 ا��ر��ت ا��رع، �����م أن ��و�وا أ�$�ء �0

  . �����0 ���90 �$و�� وا�دة

� $��ن ��رغ �$و ا����ز ا?داري � ،���K�:م وا��1وص ا����60 ��� ا���و�6ول أن ا����� �ن ا

��$و ���س إدارة أو �$و ���س �را�05 ��� أ��ل و�7، �����I �0ن �$و�� �دة ����ر�� ����7 

�، وا�ذي �ؤ/ر ��� ا��6ن ا���ل، وإ$��� إ�� �دم إ�ط�ء  ����س،�إدارة ا��ر�� ���6 �ن ا�و5ت ا���

  ،�� ?دارة ا��ر��، �Rن �$و ا����ز وا���6م 0دور إ���0�وا���طرة ��� ا�و$���، و�6د�م ��ل ���I إ$�

� أ�/ر او�5ت ���$�ل ��1�� �ر�� ��� ���ب �ر�� أ:رى، ��1وا?داري 5د ���ل ��0 ا��و��ق �0ن و

 G��1� و$��� ���زع ���ر�1 و5و�7  �� آن وا�د، 0ل أن ھذا ا���I 5د �����G��1 �ر��ت ���ددة 

« un conflit d’intérêt » .  

� أداء �ن ��� أ:رى، �Rن ا��دف �ن ھذا ا��ظر، ھو إ���� ا��ر�1 وإ���ح ا����ل أ���م �ل راPب 

  . ��ر���ن طر�ق ا=�$��م ?دارة ا د��ل �/�ر و��

  . �:���� أ���م ا��1وص ا����60 وا���ددة �6وا�د ا���I �0ن ا�و��=ت ��00 �ن أ��0ب ا��زل و���0ر

II -  ا�)زلLa révocation :  

  : ��دأ �5.�ت ا�)\و�� -1

و���ط ���س ا?دارة أو ���س ا��را�05، 05ل ا��طرق ���م �زل أ�$�ء ا?دارة، ���ر إ�� أن ���� 

� وھو �0دأ ��59ت ا��$و��، وا�ذي ���ده أن ��$و�� ���س ا?دارة أو ���س ا��راI$:� �05 ��0دأ أ���

�دة ��ددة ����� و���� ا�$�ء �����0@��، �K ��وز ������� ا����� أن ���ن ���س �ن ا�����س ا����60، 

��  . ��دة دا@�� أو ��9� 5رار ������� �$�ء ا����س ��دة �Pر ��دودة و�Pر ��رو

0ل و�ظرا ھ�����، �6د �ظ��� ��6 �ذ�ك �Rن ا���رع �م ��رك ھذه ا�����9 ���ظ�م ا��ر��ء و�دھم، و�ط0

  1�0.1وص آ�رة، ��ددت �دة ا���دة ا����و�� �$�ء ا����ز ا?داري

� ا��د�د �ن ا�� -�إن G1 إ��6ط7 ھ�–و���0ر �0دأ ا��داول ��� ا���ط� ��=ة، و��دف ��0دأ ��روف، 

���ر�0 �60ء ا���ط� �0د وا�دة، وإ���� ا��ر�1 ��و�� ا���ؤو��� �����I، و��� 5دم ا����واة، �0��س إ�� 

���ر، و����زا ��� ا=����د وا=0داعc� وذ�ك ����0 �����ف وا���طرة و��د�دا .  
                                                           

  . من القانون التجاري الجزائري. 662، 646، 636، 611: أنظر المواد1
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 ��و�ن ��� أ:رى �Rن ��د�د �دة ا��$و�� �7 أ/ر ���� 0�ت، وذ�ك أ�7 إذا ��ن ������� ا����� ا��ق 

� أي و5ت، �Rن ا��K�ظ أ��� ��ردد �/�را 05ل ا�:�ذ ھذا ا�6رار ��� ����7 ��زل أ�$�ء ا����ز ا?داري 

� ��ك ا������ ������ ��1 إذا �م �ر��ب :ط9 ���م، و��K:��ن ���� ا��وم ا����س أو ���$و ا���زول، 

�� �0ق �7�R ���ن ������� ، ورPم 1ا=��ظ�ر إ�� أن ����� �دة �$و�� ھذا ا����س و����ن ���س �د�د

� إ��دة ا�����ن ���� 2ا����� ا���د�� ��د�د �$و��7 ���س ا?دارة أو ���س ا��را�05� I0�� ر أ����P ،

ا��روط وا���م ا��� ا�����0 ��د ا�����ن اول، و��دد ا������ �$و�� ا����س 7���90 أو �$و�� �0ض 

� ذ�ك�� �Pر ��6دة ��  . ا�$�ء �6ط، 

�$I ا���رع �دا أد�� أو أ�15 ��دد �رات ا���د�د، �رط أن ��م ا���د�د �0د ا����ء ا��دة ا���6و��� و�م 

� ���ر�� ��� �د أد�� أو ��������س، و��وز أن ��م ا���د�د ��� �رات �����05، إ= إذا �ص ا���6ون ا

� ھذه ا����� �:���� ا���6ون ا�� ��ت ط�@�� 0طKن ا�6رارأ�15 ��دد �رات ا���د�د، �K ��وز ��� ��� .  

� ��رو�� ����ط� ا��6د�ر�� ������� ا�����، ��ن ��60 ا�����ر ا����ق ���7، ھو أ�� �ن أ��0ب ا���د���د 

� إدارة ا��ر�� 5د ا�طوى ��� ����ءة ا����س و�� �766 ���ر�� �ن أر�0ح، �Rذا ��ن أ��وب ا����س 

����� أن ��دد �$و�� ذ�ك ا����س، وذ�ك ��ت ط�@�� ط�ب ������� ا�دھور �G��1 ا��ر�� �K ��ق 

� �/ل ھذا ا�6رار، وھو �� �وف � ����ا����ھ��ن 0طKن ذ�ك ا�6رار، ���1�� ا��ر�� ھ� ا�����ر ا

� ا��0ب ا�/��� �ن ھذا ا�0�ث� 7�1�� .  

  : .رار ا�)زل -2

��ن ھو و���� 5و�� ����ر�� ا�ر�0�5 إذا ��ن ا���د ��ط� ����ن ا����ز ا?داري ������� ا����� �����ھ

��ط� ا��زل �����ھ��ن �0���0ره و��K ���م، �Rن إ���د ��� إدارة ا��ر��، و���0ر �ن ����0 ھذا ا����ز 

�����ھ��ن �ن طر�ق ا������ ا�����، ھو ���ل و���� أ5وى وأ�/ر ������، و���ل �ن ا�����0 وا�و���� 

  . داري �����ھ� أو ا����A �������6�6 = ���ن �$�ء ا����ز ا?

� ا���ص وا��را�05 �� �ل ا����=ت �ظ�ر �ن �ظ�ھر ا�����0 ��ط� ا��ق �إن ��ط� ا��زل ���ل و

وا���9د �ن �دى ���ر�� ا����ز ��ل ا��زل، �����7 ووظ���7 ��� أ��ل و�7، و��0ل ��6ق ��1�� ا���@� 

  . ا����رة

� �زل ���س ا?دارة أو ���س ا��را�05 إ��  و��0ر�وع �6رار ا��زل، �6د أ�ط� ا���رع�ا��ق 

�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري، و5د ��ءت ��0رات  662، 613ا����� ا���د�� �0ص ا���د��ن ا������ 
                                                           

  . 149رحاب محمود داخلي، المرجع السابق، ص 1
  . من القانون التجاري الجزائري 662، 613: أنظر المواد2
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ا��ص ���� و�ط��6، و= ��وز ��� ���6دھ� �������� ا����� �زل ���س ا?دارة أو ���س ا��را�05 ���0ل 

� �ظ�م ا��ر��، و���وي أن ��ون �$و ا����س ��/K �رأس ، و�1ھ�@�7 أو أ�د أ�$�@7�و ��ن ����� 

  . 2ا���ل أو ��1ر ا���ل

� أي و5ت، �و��� ��زز و�6وي ��ط� ا������ ا����� ا���د�� أن �زل أ�$�ءه ���س ا?دارة ��ون 

� أم ���:�0ن �ن ا������ ا����� ��م و�Kء �0�5و���� ا���6ون ا�� �ل �واء ���وا �����ن �ن ���زل 

���6ود، وھ� إ������ إ���ء  و5ت، ��6د ا�و���� ����ز ��1�:0 ا��/��@�� ��/ل :رو�� �ن ا�6وا�د ا�����

� أي و5ت� 7�����وز ���و�ل أن ��زل و���7، و���ن ����ل ذ�ك 90ن 3ا�و���� �0?رادة ا����ردة �د طر ،

� ا1ل ���1�� ا��و�ل أي ���1�� ا��ر�� �  . � ا���/�� �������0 ا�����ا�و���� ھ

� �ر��ت ا�:�ص ا�ذ�ن ����ون �� �6د و�:��ف ھذا ا���م ��� ھو �6رر �0����0 ���د�ر�ن �

� ھذه ا����� ���0ر �زءا = ���زأ �ن ا��6د و�ذ�ك ��زم ��ز�7 ���6 ا�وا��ر��، �0���0ر أن ����ن ا��د�ر 

� ا��6د، و= ���ك ذ�ك إ= ��� ا�����5د�ن ا�ذ�ن ���وا ���I ا��ر��ء، ن ا��زل �$�6� إد:�ل ا���د�ل ��

7�� ��  4.طر

�� �ذ�ك �Rن �زل K:و� ���ر�� = ���0ر ��د�K �ذ�ك ا��ظ�م، ن ���$�ء ا���ا���� ا��ظ�م ا��ن 

� أن ���ر����� ا��زل ��ط� �6ررة ������� ا����� ��� ا��ق ����� ا�5$ت ا���1�� ذ�ك، و���7 =  ا��ق 

��رط أن �1در 5رار ا��زل �ن ا������ ا����� �Pر ا���د�� ا��:��1 ��0د�ل �ظ�م ا��ر�� وھ� �6ط� �

 ���6� ��K: 1دوره �ن ا������ ا����� ا���د��أ/�رت �� �0ض ا���ر���ت 0ل ���� .  

� ��ل :�ص، �9ي ���0ر �ن ا?رادة ���د ����و��� ��ن ا���6ون �م ��ص ��� أن ��ون 5� رار ا��زل 

�، و5د ��ون ھذا ا����0ر 1ر��� ��� 5د ��ون $����، ����0رة ھ� 0و1و�7 إ�� ��م ا�و��ل �ا��زل ھو ��

� �دول �م إدرا�7 ��� ���S أ/ره ط�60 ��6وا�د ا����� و��دة �� ��ون 5رار ا��زل 1ر��� و���و�0، �واء �

�� ��$ر ا����ع ا������، ��0ل أ���ل ا������ أم ا�:ذ دا:ل ا������ ����� وI@�5 :ط�رة، ��و �دون 

� �وا��� أ�$�ء ���س ا?دارة وا��Aر� 70 S��وب، و���� .  

                                                           
  . 155رحاب محمود داخلي، المرجع السابق، ص 1
  . 266، ص 1997مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  2
  . من القانون المدني الجزائري 587، 586أنظر المادة 3
 . 445، 444علي يونس، المرجع السابق، ص ص  4
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5رار ا������ ا����� �0زل ���س ا?دارة ��ب أن �1در �0و�ب أن وذھب �0ض ا��76 ا?����زي إ�� 

� ا����ع ا������ ا�����، وأن ��ون ا=����ع 1���� �ن ا������ ا���6و���، وأن� ���ون  5رار ���0

  1.1ر��� و���و�0 �ن ��ث ا���ل

  : .رار ا�)زل و:دول أ���ل ا�:�)�� -أ

إن �ن �0ن ا�و/�@ق وا����و��ت ا��� ��0[ ا����ھ��ن، و�و$I ��ت �1ر��م �`�Kم، 05ل ا���6د 

� �دول ا���ل، وا�ذي ��$�ن ���ر�I ا�6رارات ا��طرو�� ����6ش وا��1و�ت دا:ل ا������ �ا������ت 

  . ، وذ�ك ��ت ط�@�� 0طKن �داو=ت ا������ ا�����ا�����

� ا?�Kم، ا�ذي �وا����� �ن ذ�ك ھ� ����ن ا����ھ��ن �ن ا���$�ر ا���د ������� و���ر�� ��6م 

� ا���6ش وا�:�ذ �� ��7 ��1���م و��1�� ا��ر��، و�ن ��� أ:رى ���دي ��1ر ��:و��م ا����ر�� 

  . �ء ا��1و�ت ��� ا�6راراتا�����9ة ا�ذي 5د ���ر$ون ��� أ/�

����R ����ءل ھل ��وز و�0���0ر أن �زل أ�$�ء ا����ز ا?داري ��ون �ن ا������ ا����� ا���د��، 

� ����9 �زل ���س ا?دارة 7���90 أو أ�د أ�$�@7 وا�:�ذ 5رار 0ذ�ك، رPم �دم �������� ا����� ا��داو�� 

�0?���ب، ����ن �زل  2و���م ا���رع ا��زا@رير���ت إدرا�7 �0دول أ���ل ا������؟ أ��0ت ��ظم ا���

�دم �واز �داو�� "أ�$�ء ا����ز ا?داري ��� و�و ��ن ذ�ك واردا �0دول ا���ل، وھو :روج �ن �0دأ 

� �دول ا���ل�� ا����@ل ا��در�� �� �د ا����ھ��ن، �Pر أن "ا������ إ= �، وا�ذي ���0ر $���� 

� ھذه ا�� 7�� �  . 0ر، وھو �� ��ل ا���ر���ت �:رج ����7 �6دم $���� أ���9ا��:�

  . �ء ھو �دوث وI@�5 :ط�رة أ/��ء ا=����ع �و�ب ا��زلو��60 �0ب ھذا ا=��/�

�Rن ��5ون  �� ظل �0دأ /�0ت �دول ا���ل، ��م ��ن �ن ا����ن 1867و��0ر�وع ����ر�I ا��ر���، و

�رو�� ��� ھذه أ$�� �در�� ��ن ا=����د ا��$6@� �زل أ�$�ء ا����ز ا?داري، إذا �م ��ن ا��زل 

� ���� �دوث ط�رئ �� ����9 ا��زل، �6$� أ�7 و�� ا�����، �7�R ���ن �زل ���س ا���6دة � �����

� �دول أ���ل ا������� 1966، و��0�ء ��5ون 3ا?دارة أو أ�د أ�$�@7، ��� و�و �م ��ن ذ�ك �در�� 

                                                           
1
Denis Keenan and sarah Riches, Business law, 1995, p.162. 

. 2، رقم 158داخلي، المرجع السابق، ص  مشار إليه في رحاب محمود  
خاصة إذا علمنا أن المشرع الفرنسي انتهج هذا النهج، وأن نص المادة " وفي أي وقت"وٕان كان لم ينص عليها بشكل مباشر، لكنها تفهم من عبارة 2

 (art L225-18 al-2). يطابق تقريبا النص الفرنسي
3
 Com. 6 mai 1974, Rev sociétés 1974, 526, Philipe merle.  
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� �ل و5ت ���ن أن ��ون �1ط��، ا�ذي "ث �������د"�7�R �ذف �رط ��59ر 90ن 5رار ا��زل ��:ذ  ،�

� �ل ا�ظروف ��� د�ت ا����� إ�� ذ�ك، وھو ���9د ��� ھذه ا�$�����  . 1و

� �دول أ���ل ا������ ا�����، وذ�ك ������ �$�ء ���س �و��60 ا1ل أن �درج ����9 ا��زل 

أ��م ا������، ��ث و����0م، �����م أن ��6د�وا 0رد ا?دارة، أو ���س ا��را�05، �ن ا�د��ع �ن أ����م 

� ا=����ع ���0� أ��م ا������ ا�����، و��ون ��ذه ا:�رة �رض د��ع ����س ا?دارة ��� ا����ھ��ن 

  . ����7��5، وإن ��ن �����م ا�د��ع �ن أ����م ���ھ�

� �2و�رى ا��0ض�دول ا���ل وذ�ك ��دة ، و�راه ��ط��6، أ�7 ��ب ���دي إدراج ����9 ا��زل 

  : أ��0ب

� أ�Pب ا���ن �و��� �ن ���س ا?دارة، وھو �ن : ا ول�أن د�وة ا������ ا����� ��6��Kد، ��ون 

 ���6وم �R0داد �دول ا���ل، و= ��1ور أن �$�ن �دول ا���ل ����9 �ز�7 �ن ��701 7���0، إ= 

� ا�واI5���� ا��د��ء ا������ ا����� �ن ���و�� �ن ا���  . ��ھ��ن �ن طر�ق ا�6$�ء، وھذا أ�ر ��در 

��0ذ ھذا ا�رأي إد:�ل ��رة ا��زل ��ت �ظ�� ا�وI@�5 ا�:ط�رة ا��� ����ف أ/��ء ا=����ع، ذ�ك : ا��0/�

� �دول ا���ل و��ن ذ�ك ا����س �ر���0 ����0ل ��0ض ا��:����ت �� ���� �� إذا أدرج 5رار ا��زل �أ�7 

 G��� 0ذ�ك ��R� ���7 ا��ر�1 ���رع R0:��ء ��ك ا��:����ت 0طر��6 أو 90:رى، ��� �$I ا������ ا����� 

  . إ���ل ��0ر وھو ��0 ا?/�0ت

� إ/�0ت ا��:����ت ������ أن ���G ���� ا�و5ت أ��م ذ�ك ا����س ��د��ع �ن ���7 ��� = �أ�� إذا ���ت 

� ا��زل، و�ن ����� أ:ر�� ا�����ل ���6 �� ��ون ������ �� ���� ار���ب ذ�ك ا����س �:����ت �ى إ�7 

�� ذ��7 وإ����7 �0?�راج دون دا��  . �ق ا��ر�� �Rن إ�Kن 5رار ا��زل �وف ��طوي ��� ا�����ك 

� : ا���0ث�� �دول ا���ل ���ل ���س ا?دارة ���0ل أ�$�@7 �إن �دم ا��راط ذ�ر 5رار ا��زل 

��� ��I او�5ت وا��1ر��ت، و����7 �0ذل �15رى ��دة �ر���� ���� �ن ا��ر5ب وا��ذر ا�����ر و

� أي و5ت وإن �م �درج �ذ�ك �G��1 ا��ر�� ��� ����ظ 701��0 أطول ��رة �����، �و�7 ��رض ���زل 

� �دول ا���ل وھ� ���� ����� و��ر�� ��$ل أن ��60 ���� أ�$�ء إدارة ا��ر��، �و��� ����د ��0ل �

  . ا�طر�ق ا��وي��0ر ��� �دم :رو��م �ن 

  

                                                           
1
Art L.225-105 al 3c.com ; paris 28 oct 1994, bull, Joly 1995, p.55 n°12 E. le poutre 

  . 161رحاب محمود داخلي، المرجع السابق، ص 2
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  : ����ب .رار ا�)زل -ب

إن ا1ل أن أ�$�ء ا����ز ا?داري ��0�5ن ���زل �ن طرف ا������ ا����� ھ� �ل و5ت، ودون إ�ذار 

 �� ا���و�ض، ودون ا=��زام 6�0د�م �0ب ��ذا ا�6رار، وھو �� �ط�ق ���7 ا��76 ا��ر�����0ق، ودون �ق 

la révocation «ad nutum »�� وھو ،�  . �0ر =���

 �� ا���6ون و5د ا��0ر ا��76 ا��ر���5رار ا��زل ��0و1ف ا���0ق �ن ا��ظ�م ا���م، و�ل �ص �:��ف 

� ���0ر �9ن �م ��ن��� 1.ا

إ�� ا��ز�� ا����5د�� ���5K ا����ز ا?داري ���0ر��، وھو �6د ا�و���� ��� �0ق و�ر�I ا���م ا���0ق 

7���0� .  

���س ا?دارة ���ز�7 رأ��ن ����6ن، وأ��س ا��زاع ھو  رار �زل أ�$�ء5 و�6ول أن ����9 ���0ب

ط���0 ا���5K ا���6و��� ا��� �ر0ط ا����ز ا?داري ���0ر��، ھل ھ� و���� أم ا��زاع ا���0ق �و$��7 �ول 

  �$و��؟ 

�6وم ��� وI@�5 �0رره ���Rءة إدارة  نظر�� ا��$و ���رطون �1�� ا��زل أو���7 �Rن أ1��ب �

�ر�� أو ا?:��ق ���� أو ا�Aش أو ا��زو�ر، وأ��س ذ�ك أن ر@�س وأ�$�ء ���س ا?دارة ���وا ��رد ا�

 �� �ظ�م ��5و��، وھ�و�Kء ��د��ن ���ن �ز��م دون إ0داء ا��0ب، 0ل ھم أ�$�ء ���ر�ون ��ط�ت 

ذ�ك �ل ���وم  أ�/ر ���� ���5د��، وإن ��نا��ر��، و����دون ھذه ا���ط�ت �ن :Kل ����0 ��5و��� 

و��� ا�رPم �ن ذ�ك ���ظم ا���ر���ت أ:ذت 0�0دأ ا��زل ا=��رادي دون ���0ب، و��ل �0ب ذ�ك، أن ،

ا����ھ��ن �ن ا=ھ���م ا��0ث G��1�0 ا��ر�� ��ل ا�1راف ا?دارة ا���رع �م ��رك �$�ء ���س 

6�  .��� أن ا��$و أ:ل 0وا�70 ��رس ا��زل إذا ��0ن�رر �����0م ������� ا����� ا��� �0ؤو���، 

� ا��ر�� ����� �داول ا��م،  و�ن ��� أ:رى �Rن ���Aر ا����ھ��ن�5د ��ر�ب ��� ذ�ك أن �د:ل 

� ���Aرھم ا��ر�� أ�:�ص �دد �� أ�$�ء ���س ا?دارة ا��6@م، ���ل ��م ا���6ون ا��ق �= ��ون ��م /�6 

� �ظ�م ا��ر��دون أن ���I �ن ذ�ك ������م �.2  

� �د ا������ ا����� ���G ��� �9���0د �ن ����0 و��6ول أن ھذه ا���م ھ� $���� وآ��� ر�0�5 5و�� 

��� ا���ل ���1�� ا��ر�� و���1�� ا����ھ��ن، ��ن  �1ا����ز ا?داري ���، وا�ذي ��G01 أ�/ر �ر

،���aل ھذه اKAوى ا����� ��� ��� ا������ ا����� أن ��ون A0��  ����زل و���Aر �K ����ف  ،���KAا��

                                                           
1
Philipe merle, op-cit, p.403.  

  . 274رحاب محمود داخلي، المرجع السابق، ص 2
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���ز إدارة ا��ر��، دون �0ب و��7، ��ول ا������ إ�� $رر، ��ذا ا����Aر �$ر ���0ر��، و= �و�ر ��� 

� ا����ز ا����ر�  . ا=��6رار ا�وا�ب 

� �وق ھو ����Aر رأس ا�دو�� ��0ل ������، ��ط� 1ورة إن �/رة ���Aر رأس ا��ر��، ��Pر ����� 

  . ا���ل وا���ل

� �زل أ�$�ء ���س �� إط�ره ا������ ا����� ��ط��� �و���7 �Rن ا�����ر ا�و��د ا�ذي ���رس 

ا?دارة ھو ����ر ��1�� ا��ر�� ��ث أن ا���رع �م �$I ��� ����را ��ددا، وذ�ك ��ت ط�@�� ��ؤو��� 

  .ا������ ا����� ���ر��

  : ��ؤو��� ا�:�)�� ا�)��� �ن .رار ا�)زل -3

� �زل ا����ز ا?داري دون ���9س، إن ����ر ��1��� ا��ر�� ا�����د ���9س ��ق ا������ ا����� 

� ا�����ل ھو ����ر ��$��ض و��م، و��1ب ��7 ��د�د ��ؤو��� ا������ ا�����، و�� إذا ���ت ������ 

د�7 أم ��ن ������ ���د=، و�����0� ��د�د ��ؤو��� ا��ر�� �ن ��و�ض أ�$�ء ���س ا?دارة �ن ����6 

، �رى أن ا��و�ل ��زم ��0و�ض ا�و��ل �ن ا�$رر ا�ذي ��76 �ن �راء 1و��0ر�وع ���م ا�و���� ا��د���

 �� و5ت �Pر ����ب، أو 0دون �0ب و��7 إن ا1ل أن 5رار ا��زل ھ�� = ��ط�� إ���ء ا�و���� �ا��ق 

�:ذ �����، وا���$�ن ا��داءا أي ��و�ض ��$و ا?دارة، ��ن ا=����د ا��$6@� أ5ر 90ن 5رار ا��زل ا��

ا�ذي ��ق �0$و ا?دارة �Pر �0رر ��� �$و ا?دارة و��� ����7، ����ق ����و�ض �ن ا�$رر 

 2. ا�����، أو ا����س 7���90، ����م = ����ون إ��Aء 5رار ا������ ا����� ا��1در ���0زل

� ا:�ر أن ا����ء �$و�� أ�$�ء ا����ز ا?داري 5د ��ون ���0ب أ:رى ���و��ة، أو و�6ول 

  . ا=�����6، ا����ء ا��دة، أو �6د أ�د �روط�� ���9م ا�$��ن

  : أ��م ا�\��ن -�0/��

���رط ��ظم ا���ر���ت ا��Kك أ�$�ء ���س ا?دارة، أو ���س ا��را�05 ��د أد�� �ن أ��م 

  . ا����ھ��ن، وا��� �و$I �$��ن ��ن إدارة و����ر ا��ر�� ور���� ��1�� ا��ر�� و3ا��ر��

 ������� �$و ���س ا?دارة، ���0/��ء ا�6وا��ن ا�و���7 �Rن ��ظم ا���ر���ت ���رط ��1 ا����ھم 

 ��� ،����وا���و ���و��� ا��� �م �9:ذ �0ذا ا��ظ�م، و�ذ�ك ا���6ون ا��و��دي ا�ذي �رك ا�ر ����6ون ا

                                                           
  . لمدني الجزائريمن القانون ا 588، 587أنظر المادتين 1

2
 Com 6 mai 1974, Rev sociétés 1974, 524, ph merle ; jcp 1974, II, 17859, J-J Burst (révovation brutale et sans 

possibilité de défense).  
3
Jean François Bulle, Michel germain, op cit, p 69.  
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�$�� ا��راط ����� ا��م �ء ا����س ا?داري، ��م �ط�ب أن ��ون �$و أن �0ض ا�6وا��ن �و�طت 

 ����س ا?دارة ���ھ��، 0ل ا��رطت ��رد �6د�م ا��م و�و �ن �دن ا��Aر، وھو �� ��ء 70 ا���6ون ا?�ط��

�  1.وا�����0

� ��� :Kف ذ�ك���  2.��� أن ا���6ون ا��و��� �م ��ص ��� ھذا ا��رط �� �م ��ص ا���6ون ا

I - رQي�و.ف ا���رع ا�:زا :  

� ا��واد��0����0 ����س  621، 620، 619: �6د �ص ا���رع ا��زا@ري ��� �رط أ��م ا�$��ن 

  . �ن ا���6ون ا����ري، �0����0 ����س ا��را�05 660، 659ا?دارة، وا���د��ن 

�6د ا��رط ��� ���س ا?دارة، و���س ا��را�05 أن ��و�� �����ن ��دد �ن ا��م ��/ل ��� ا5ل 

� ا��دد اد�� �ن ر 20%����ن ا��م ا��� ��وزھ� �ل �5@م �0?دارة، أ���ل ا��ر��، و��دد ا���6ون ا

 I��� م �����90 �$��ن��ا���ل ا�:��1 90�د ا��6@��ن �0?دارة  ، ��0 ����أ���ل ا�����ر�:1ص ھذه ا

، ����� ا�و����و5د ���7 ا���رع �رط� ��س �6ط ������ن و�� ،و ھ� �Pر ��0�5 ���1رف �  . ن ��� ���60ء 

��ت –و$���� ��ط�0ق ا��رط ور�0�5 ا������ ا����� ���7، �6د ��ف ا���رع ��دوب ا�����0ت 

� ا��6ر�ر  - ���7ؤو�������0ر ��� �را��ة ھذه ا���م، ��� ���7 ��0�0[ ا������ ا����� �ن �ل �:���� 

  . ا���وي ا��ر�وع إ����

 ���6د ��ء ھذا ا���ظ�م و5د ا�I0 ا���رع ا��زا@ري  ،�����Kي  �023ذا ا��ص ��5ون ا��در�� ا���

� أ��م ا�$��ن ��ون �دد 90ن �1ص ا�$�ء  %20ا��ر���، �Pر أ�7 ��د ا��راط7 ����0  1863�

�، ��� أن ا��م ��ب أن ��ون ا�������  . ����و��، ��م ��رك ��ظ��� ����6ون ا

�ن  %��20ل وا���ل، وأ�7 إذا ��ن ����� ا�و1ول إ�� ا����0 ون ھذا ا��ص ��د �ذ�را �ن ���م ا�

�  رأ���ل ا��ر�� ��Rن ذ�ك أG01 �0�1 =��6 = ���� وأ��� ��رة ازدھ�ر �ر��ت ا����ھ��  ���1863 

�دارك ذ�ك، ��609 ��� ا��راط أ��م ا�$��ن ��ن �م ��دد ا����0 ا���  9�1867داة ��رأ������، �Rن ��5ون 

Kر��، ��� ��ل ھذا ا��رط ��ب ا����� ����� "�رط� ر�ز��"��� و�رك ذ�ك ����6ون ا��������6ون ا ،

 3.���ن أن ���رط ا��Kك ��م وا�د �6ط، وذ�ك �ط�6�0 ����6ون

                                                           
  . التجاري الجزائريمن القانون  660، 659، 621، 620، 619أنظر المواد 1
  . 72إبراهيم مسعود الصغير، المرجع السابق، ص  2

3
Paul Didier, Philipe Didier, op-cit, p.566. 
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و����� ��$Aط ا����رس �ن ر��ل ا���ل وا�0ر������ن ا��ر����ن �ول ��@دة �رط أ��م ا�$��ن، = 

� ا:���ر  �ن �رص���� أن ھذا ا��رط ��6ص �ا:���ر أ��ن ا��د�ر�ن وا����ر�ن، ��و ���ق �ر�� ا��ر�� 

� أي و5ت $����ت ����� ا����ر�ن �ذوي ا����ءة، أ= ���ن ا���0ر �0دأ ��59ت ا��$و��، وا����0�6 ���زل 

  ���ن ��ر ا��ر��؟ 

م ا��� ������ �$و ، ��ن ا��رط أ= �6ل �دد ا��1867ا���ظ ��0 ��ء 70 ��5ون  1966�Rن ��5ون 

 ��10د:ول �������ت ا����� وھ� ��رة ��د أد�� ا����ھم أن ������ ���رط ا?دارة �ن ��ك ا��� ���س 

  . أ��م

��� ھذا ا��رط ���7 أ��� �ن $رورة و$��� �$���� �6د أ�60  ����1988�  5و��0�ء ��5ون 

  . ������ر

ا����ھم و����� �7 �6د ��I ا��ر��ت �ن  ، و��ز�زا �ر�0�5(loi NRE) ��2001ي  15أ�� ��5ون 

�ن ��5ون ا����رة ا��ر���،  (L225-112)ا��راط ا��Kك �د أد�� �ن ا��م �د:ول ا������ت ا����� 

أوت  ��54ون 1�0وص وھو أدى إ�� إ���ل ��د�د ا��د اد�� �ن أ��م ا�$��ن، ��ن ھذا ا?���ل 5د زال 

�6د ا���S ا���رع و0ذ�ك ، �1ن ��K$��م ?دارة �ر��ت ا����ھ��ا��� أ�Aت ����� �رط أ��م ا�$� 2002

� ����ر �ر��ت ا����ھ��، وا�ذي ���0ر أن ا��ر�� ھ� ���ز أو �ظ�م، وأن �ا��ر��� ا���S ا��د�ث 

  . أ��م ا�$��ن وھو �� ���1ل ��7 =��6أ�$�ء ا?دارة ھم �$و ��7 و�����0� = ���رط ���م ا��Kك 

 : و:�� /ظر -

���� ا���رع ا��زا@ريإن آ: ���� �ل ھذه ا���د�Kت وا����ذ�0ت ھ� ��5ون  ر ��ط� �1د���ي  23

��ل �16د ا���رع  619��ط�0ق ا���دة ، 1863 ،��ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ھذا ا��ص ا��ر��

  . !ا��زا@ري ھذا ا��9:ر ا���دح، أم أن ا�واI5 ا��زا@ري = �د��7 ����د�ل؟

� ا��زا@ر ����راط  619إن إ�60ء ا���دة ���� �����، ھو أ�0ر د��ل ��� واI5 �ر��ت ا����ھ�� 

�ن أ��م ا�$��ن، ودون ا����ج أو �ط���0 ����0د�ل إ��� �دل  %20ا��Kك أ�$�ء ا����ز ا?داري ���0 

  : ��� أ�د أ�ر�ن

� �0د ��: ا ول�� ا��زا@ر و��� ����5 ��� = �6ول ا��دا��� ���زا@ر، ھ� أن �ر��ت ا����ھ�� 

�ر��ت ��6�A ��� �����، و= �ر�5 إ�� �ر��ت ���ھ�� ا��� �$ط�I �����0ر�I �ر��ت ��@���، أي أ��� 

���� �6�6� �  . ا�$:��، �� �دا �ر��ت ا����ھ�� ا�����، وھ

                                                           
1
Paul Didier, Philipe Didier, op-cit, p.570.  
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� ا��زا@ر، ھ� �ر��ت �A1رة و��دودة، إ�� در�� أ�7 ���ن ا��Kك : ا��0/��أن �ر��ت ا����ھ�� 

  . ��6�6 �����ذ�ك أ����� ��0و�� ����، ودون ���ء، وھ�  �ن �0��20% 

� ا������ن �Rن ھذا ���ل وا��5 ��ر/�� �1�5K� �0����0د ا��زا@ري، ��ذه ا��ر��ت ھ� ����ر �6وة �و

� أي دو��، �Rذا أرادت���ر��ت ا����ھ�� �����0وم �ا��زا@ر ا�:روج �ن ا=�1�5د ا�ر ا=�1�5د  ،��

 �  . ����6ت وا���aت ا��� =0د �ن ا��رور �����ھ� أ�د ا�ا�����

�Rن ا����A ا���و:�ة �ن $رورة �و�رھ� ھو و�ود ����� ذات أ��0د /K/�و��0ر�وع ��م ا�$��ن  :

����� ���ر�� و�����ھ��ن وا�دا@��ن �ن أ���ل أ�$�ء ا����ز ا?داري، و�ن ��� أ:رى �Rن إ�ط�ء ��1 

��ل ا��ر�� أو :��ر���، �ر��1 أ�/ر �����7 ا����ھم ��$و  ���� ���� إ���ح ��روع ا��ر��، وأن 

� إدارة ا��ر����7�R ���ون أ�د أطراف ھذه ا�:��رة، إ$��� أ��� �$�ن ا��د�� .1 

II - ا�وظ��� ا���/و/��  ��م ا�\��ن :  

� �ر�� ا����ھ��، ���ب أن ��ون ا���� أي� �:��ف و$��� أ��م ا�$��ن ��� ��60 ا��م ا:رى 

� ����� ا�م ������، و��0ء ���7 = ��وز �6د�م أ��م ا�$��ن �������، ��� = ��وز �6د�م أ��م ��دون 

� = ��ط� أي $��ن و= �Aط� أي ��ؤو��� إن ��� رأس ا���ل، �ا=����ع، ذ�ك ��� = ��/ل أي �0�6ل 

ا���ل ا��:��1 ا��� �1در ھذه ا��م �:1ص ������0 �$��ن ���I أ���ل ا?دارة ����د $����� ��� 

��ن �م �رع إ�� و�وب أن ��ون ھذه ا��م أ��م رأس ��ل، ��� أ�د ا?دار��ن �0ذه ا���1، و5د �70 ا��

  2.��دد �� إذا ���ت �6د�� أو ���ن أن ��ون �����، وذ�ك ��� Pرار �� �1ت ���7 �0ض ا���ر���ت

�Pر أن أ��م ا���ل م و����� أ��م ا�$��ن، و�ر�G أن ��ون ا��م �6د�� �و��� ا5رب إ�� ���و

  �0���.3دة �����

� �ودع �10دوق ا��ر��، ����ز أ��م ا�$��ن �ذ�ك �0دم �����0�5 ���1رف، ��داو����= و � ���د 

� أ5رب ��رھن ��� رھن ���زي، ����ن ا���ز ����� ����� د�ن �:1� ��$و ا?دارة، و���I و$��� 

  . ا����زي �G��1 ا��ر��

�� �60ت ا?��رة إ��7، �Rن ا���رع ا��ر��� 5د �رر ھذه ا��م �ن أي إ���5 ��A�9 ����� ����د و�

  . ة إ��7، ا���0ق ا?��ر1988ھذه ا��م �0و�ب ��5ون 

                                                           
1
G.Ripert, R, ROBLOT, op-cit, p.563. 

  . ع المغربي، الذي اشترط صراحة أن تكون األسهم نقديةلم ينص المشرع اللبناني على طبيعة األسهم، على عكس ما فعله المشر 2
  . 77مسعود الصغير، المرجع السابق، ص إبراهيم  3
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وإ�ط�@�م 0راءة ذ�� �ن 05ل و�ظل ا��م �/��6 �0ذا ا��6د إ�� ��ن ا����ء ���� أ�$�ء ا����ز ا?داري 

� أ��م ا�$��ن، ��0رد ز ���6@م �0?دارة أو �ذوي ا������ ا�����، ���و��6و75 ا��ر��ع �ر�� ا��1رف 

  �1�.1د�5 ا������ ا����� ا���د�� ��� ����0ت ا���� ا������ ا:�رة وا�����R0 �6دار�7

III - ف أ��م ا�\��ن�  : :زاء �2

�م ا�$��ن ����� أ���م أ60وا�د آ�رة، �Rن �:�ظرا ھ����� ووظ�����، ون ا���رع ا��زا@ري �ظ��� 

� ا����س �م ��ن ����� ��م ����س ا?دارة، أو ���س ا��را�05، ������ �9/�رھ� ��� �داو=ت ��ن �:ص 

� �داو=ت �ا����س ا������6 ا�$��ن �ن �7�9 أن �ؤدي إ�� 0طKن ا�6رار ا���:ذ إذا ��ھم ھذا ا��$و 

��7  6��0رار، أ�� ا��زاء ا����0ر �6د �دده ا���رع، I6� ا��وم ا�ذي ���6د ا��0ر �دم ا��Kك ا��6@م �0?دارة 

�����7 ���دد ا��ط�وب �ن ا��م، أو إذا �و�5ت أ/��ء �و���7 �����7 ���، �7�R ���0ر ���K�6 ���6@�� إذا �م 

� أ�ل /K/� أ��ر�1�G و7���$ �.2  

IV - أ��م ا�\��ن وا(�:�ه ا��د�ث ��ر��ت ا����ھ�� :  

� إدارة و����ر �ر�� ا����ھ�� ��� ا���0رھ�، و��� �0ق �����7، ��� أ��� �$�6� ا=����ه ا��د�ث 

� ��د ا��ر��، وھو ��ظ�م ��دف ����6ق Pرض ���ن، وأن ���زھ� ا?داري ھو �$و ���رس ����7 

 ����ز ا������ ا�����، وأن ا:���ر أ�$�ء ا����0ذ�ك �7 ��س ا��ر�ز ا���6و�� �ن 5�0� ا�$�ء ��0 

ا?داري ��م ���0ظر ����ءا��م و5درا��م و:0را��م، = ��� أ��س أ����م، ����ن و��6 �ذ�ك، ا:���رھم �ن 

:�رج ا����ھ��ن، وھو �� ���A ��7 �رط أ��م ا�$��ن، �ون ھذا ا��رط، ��ب ھذا ا=���ه، ���ل 

� ا=:���ر ��دودة، و��وت أ����� ���ء :��1، وأن ���م ا��ر�1 ���1ول ��� ���ر�ن أ��رص ا��ر�� 

ا���ل وا���ل أG01 ��رف �� ���� �0وق ر��ل ا���ل، و�وق ا��در�ن، ا�ذ�ن �����ت ����م ا��ر��ت 

� إدارة �/ل ھذه ا��ر��ت�  . =��را��م 

ھ� إرث ��5و�� /�6ل ���وزه ا�ز�ن، ��� ھ� ا�$���� ا��� �و�رھ� أ��م  ،إن أ��م ا�$��ن ��ب رأي

�ر = ����ف إ= وا�$رر 5د �1ل وا��ر�� 5د �دھورت وا�:�$ت أ�����، ا�$��ن؟ �9:ط�ء ا����

���5 K0 أ��م ا�$��ن G01� � 3.و�����0

 ��B$ ظ���6وم ��� $��ن ا���ؤو��� ا��د��� �ر��ن �� ���ز أر����� إذا =� �إن ا���رة ا����6د�� ا��

ور��ت ا������ ا��� أ�رزت �� ��رف ��$ر� ،���5 ھذه ا��م أ��م �� ��/�7 رأس ��ل ا��ر�� �ن $:���

                                                           
  . من القانون التجاري الجزائري 620أنظر المادة 1
  . من نفس القانون 619أنظر المادة  2

3
Philipe Didier, Paul Didier, op-cit, p.566.  
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� ���م إدارة ا���ل ��0وق ��ل ��دراء ا��ر��ت ���ت ھذا ا��رط ����وزا، ������ءات ا������ ا������ 

�، وأن ����ر ��� ��د�د ���رھ� ��0ل �� ����� رأس ��ل ا��ر��، 0ل و��ن ����9 أن ���ھم ��0ل ���م 

  . ������ = ���ز��م ��� أ��م ا�$��نا:���ر ھؤ=ء ا��د�ر�ن ھ� ���ء��م ا

�ن ��� أ:رى و��ب ��س ا�رأي، �Rن �د�ر ا��ر�� إذا ��G و���ت ��7 ا��ر�� �7�R 10رف ا��ظر 

���� :��1 70، ��ث �K�ظ �وع �ن ا�����ت ��� :د���7، �Rذا �ن ���� ا��ر��، ��و ���7 ����ب 

 ��� �:�ت ��7 ا��ر�� �ظروف ����� �Rن ر�1ده و����7 ����م ا��د�ر�ن �$�ون، وھو �� ����7 ����د 

  1.��ن إدارة ا��ر�� وا����ظ ��� ��1����، = �رط أ��م ا�$��ن

���0ظر ��� �0ق �6د و�ت �0ض ا���ر���ت ا��� ���0ر �ن أ��ط�ن ا�رأ������ ��ذه ا���6@ق ا�وا���5، ��م 

� �0دا ،���رط أ��م ا�$��ن���� ��� أ�0ر ا������ت ا=�1�5د��، وھ� ��ر���ت �66ت �ر��ت ا����ھ�� 

� وا=����زي وا�ر���، 0ل إن ��ر���ت ����� ���در�� ا������K ��0ت ذ�ك ذھب���� إ�� ذ�ك ا���ر�I ا

����� ا���6ون ا����ل ا�:��ر ���0ص ��� أ��م ا�$��ن  ،���ل ا���رع ا�����0 ��� .  

را �ن �رط أ��م ا�$��ن ��رط ��K$��م �����ز و�6ول أن ا���رع ا��ر��� 5د �:�� ھو اa:ر �ؤ:

��ث أ�Aت ا��رط ا���6و�� K���0ك ھذه ا��م، ���7  2008أوت  4ا?داري ���ر��، وذ�ك �0و�ب ��5ون 

� إ������ ا��راط �/ل ھذه ا��م ����6د �رك ����6ون ا ،� L225-25)�م ��:�ص ����� �ن /6ل ا���$

et L225-72) .  

��6ء ا��ر����ن، ھذا ا��و�7، �0دم �دوى أ��م ا�$��ن ا��� �م ��د ��6ق ا��دف و���ر �0ض ا��

� ا:���ر ���ز إداري ��ؤ وذا �ا��ر�و ���� وھو $��ن ��ؤو��� ا����ر�ن، إ$��� إ�� أ��� ���ق ا��ر�� 

 2.�ؤھKت

إ���د آ��� أ:رى  و�رى أ�7 ��� و�و ����� 90ن أ��م ا�$��ن ھ� ����6 وآ��� ����� ا�ز�ن، �7�R =0د �ن

� ا��ر�� ����7 ��رص ��� ������، ��ظ�ت ��0 �د�� ا�����ر، وو�ود ��1�� �:��1 �����ز ا?داري 

� �/ل ھذه ا��ر��ت ��� ھذه �إ$��� إ�� ا����ب ا��0�6�، A�0ط�� ��ؤو���7 ا��د���، �K ���ن ا=����Aء 

وو�ود �وق ����� ��دراء ا��ر��ت، ا�����م  ا������ و= ���ن، ��ت ��وان ��G ا=:���ر أ��م ا��ر��،

�ر�ن، و���7 �6د ا�5رح وا����ھم، ����ن ا��و��ق �0ن ا 1���0ل ا���م �0ن ا?دارة وا������، �0ن ا?داري

  3.رأي أن ��ل �ظ�م ا?�Kس ��ل أ��م ا�$��ن

                                                           
  . 87السابق، ص إبراهيم مسعود الصغير، المرجع  1

2
Memento de la S.A, op-cit, p.117.  

  . 90إبراهيم مسعود الصغير، المرجع السابق، ص  3
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�رص ا=:���ر أ�����، �7�R ���وح ��� Gن �ر��ت ا����ھ��، و���R�ا����5د �I  �ن ��� أ:رى 

�د�ر�ن ����ن، وذ�ك ���0ب ا��د�ر�ن ا�و�Kء، وا��د�ر ا���� �0��P �� ��ون �ن �Pر ا����ھ��ن، و�ر�0ط 

  . ���0ر�� 6�0د ��ل، و�0ذا ����ر�� ��� �ر�1 ا=:���ر �0ن ا����ءات وا�:0رات ا��و�ودة

� $رورة �را�05 أ�ور وإذا ��ن ا=���ه ا��د�ث ��و إ��Aء أ��م ا�$��ن، �7�R �م �1ل �0د إ�

  . ا����ر�ن

  :أ:ور و����gت ا�:��ز اPداري -�0��0

إن أ�$�ء ���س ا?دارة أو ���س ا��را�05 ھم و�Kء �ن ا������ ا����� �����ھ��ن، و��ون ا�و���� 

 ������ K�� ة ا��د����19ل ��م 0دون أ�ر أي���ل ا���� ��، :��1 وأن �$و ا?دارة ھو �ر�ك 1وذ�ك 

��  3 2. و$G��� I �7 ��0���0 ����ر ا��ر�� �ن 5رب، وھو �� = �0رر �0�6ل أو أ�ر :�ص ��ن 

� ا���ل و�0طور ���م ا���ل وا���ل ����0ن �ن 90ن وظ��� ھذا ا��$و ��ط�ب ��و�$7 وأن ا�و���� 

  . ������ا����ري ��ون �90ر �� �م ��م ا=���ق ��� ����� 

� �ر��ت ا����ھ�� �6و�ون ��0ل ��م ���6$ون و��ث أن أ�$�ء ���س ا?دارة أو ����س ا��را�05 

� ا����س وإدار��م ���ر�� و����ءل ��ن ��دد ھذه ا�����9ة، ط�����0 و�6دارھ�����Bت �ظ�ر �$و���م � .  

I - ا�:�� ا��� ��دد ا :ور :  

���ر�� أي ر@�س و ���س ا��را�05، و�0ن ا����ز ا�����ذي ��ب ا���ر�5 ھ�� �0ن أ�$�ء ���س ا?دارة أ

  . ���س ا?دارة أو ا��د�ر ا���م

  : أ�\�ء ا��:�س -1

���G ا������ ا����� ����س ا?دارة "��� أن ا����ري ا��زا@ري �ن ا���6ون  1�632ت ا���دة 

و ���7 �Rن ا������ ا����� ھ� ا���� ا��:و�� G��0 أ�$�ء ا����س أ�ور أو ، ���4�9ة �ن ���ط�ت أ�$�@7

��� أ�7 آ��� �ن آ���ت �را�05 ا������ ا����� ��� ���ري و �� ����� �1ف ھذا ا=:��1ص ����Bت ، و ھ

 ��� ا�����ن ا���0ق ذ�رھ� ����0 ا�1�5د��، ����وم������0 ا��ر��، ��و �:�ق و�0?$��أن �ن �د�I ا���ل  

  .���م و�را5ب�ھو �ن 

                                                           
  . 305، ص 1992إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الشركات التجارية، الطبعة الثانية، منشورات عويدات، بيروت،  1

2
Philipe Didier, Paul Didier, op-cit, p.630.  

  . 145، ص 2006الحقوقية،  يبي القانون السعودي، منشورات الحلصادق محمد حيران، مجلس إدارة الشركة المساهمة ف 3
  . بالنسبة لمجلس المراقبة 668ويقابلها نص المادة  4
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�  1981ا��1ري ����  �تا��ر� ��5ونا���ر���ت ��� ھذا ا���م، و���� و5د �1ت ��ظم �

� ��د�7 ��88د�7 � �ا��ر��ت ا���ودي ، و  �ن �ظ�م 74وا���دة �6رة أ،  162، ��5ون ا��ر��ت ارد�

� �0د ���زع =�ك ��د:��م  ذ�ك �0���0ر أن �رك ����9 ��د�د ا�ر �$�ء ا����ز ا?داري�G��1ا��Le 

conflit d’intérêt ��د���م إ��  � 1راع �0ن ���1��م ا��:��1 ا���، ��ف = وھم ���دون أ����م 

و �0ن ��1�� ا��ر�� و وھو �� ��$ر ���0ر�� و0�6وق ا����ھ��ن،���0[ ����، �6ر�ر أ�ور وا����زات 

$�6� �6ر�ر أ�ور �����ب و ���ط � � وا?داري و���ء�7 وا����@S ا����66 �ن ا����ز ا��ر��ء ، و ا��

  . ا��ر��

��� ا��:��1 ��وق ا���1�� أن أ�Pب ا��ر��ت ��دت ���ك ���= = �دع أ/0ت ا�واI5 ��0  و5د

  . إ�� ا?�Kس وا��$�@G ا������ �ت���ل ا�ور، وا�ذي ��ر$ت 700�0 ا��/�ر �ن ا��ر�ا��ر�� ��1�� 

� �ص ا���دة  70 ا���رعم ا�ذي ��ء �وھو ��س ا��� ��ن ��5ون ا����رة  L225-45ا��ر��

�  . ا��ر��

رع ا��ر���، �وع ا������ ا��� ��دد أ�ور ا����ر�ن ����رع ا��زا@ري �7�9 �9ن ا��و�م ��دد ا

 ھل ھ� ا������ ا����� ا���د�� أم �Pر ا���د��؟ 

إن أ�ور و����Bت ���س ا?دارة ��دد �ل ��� ����� �و��� �ن ��1ر�ف ا=��KAل و���7 و�ظرا 

 Gن ا��ر�R�ھ�� �0ن ��د�د ا���0[ ����� ا����� ا���د��، و��رق � ا�ھأن ا������ ا��:��1 ��ط�I0 ا���وي 

 ����� ا���6ون ا��0ض ���ر��، ��� �1ت ��� ذ�ك وطر��6 ���70 أو �7���6، وا��� ���ن أن �درج 

، ��� أن ھذه ا:�رة �:�ص ���0@ل �Pر ا���د��ھ�� ا������ ا����� ��0د���� ��:�ص ، 1ا��ر��0ا���ر���ت 

�ن  ����668رع ا��زا@ري �ص ا���دة �0����0  ا����� ا���د���ؤ�د ا:��1ص ا������ أ�/ر أھ��� و��ل �� 

ا��� ��ط� ا=:��1ص 1را�� و����س ا��را�05 ا���6ون ا����ري، ا�ذي ��ص ��� ��س ا���م �0����0 

  . ������� ا����� ا���د��

  ): ا�:��ز ا��/��ذي(ر�Qس �:�س اPدارة  -2

� �ر��ت ا����ھ��  �6د ���ت ����9 ��د�د أ�ور�وا����زات ر@�س ���س ا?دارة وا��د�ر ا���م 

���� �:ص أ�ور ا����ز  �$��P ��6د ��ن ا���رع ا��ر�� ،��6�، ��5و��، و�$5@���ل :Kف و�دال 

، وھو �� ��ن ��ل ا���6د �ن ا=����د ا��$6@� ا��ر��� ا�ذي ط��ب K�R0م ا������ ا����� ا���و�� 2ا�����ذي

                                                           
  . اخلي للشركة في مسألة تحديد األجوركالقانون السعودي، على عكس القانون الفرنسي الذي منع من الرجوع إلى أحكام القانون األساسي أو التنظيم الد 1
  . 1867وهذا في قانون  2
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�6د ��ت �����5 1966، و����� �ذ�ك و�0����0 �����5 ��5ون 1@�س ���س ا?دارة وا��د�ر ا���م�90ور ر ،

ا�وط��� ��روع ا���6ون R0:$�ع أ�ر ر@�س ���س ا?دارة ���1د�5 ھذه ا�����9، ��ث �د�ت ا������ 

��� ا�ر ، ا��رض ��� ھذا ا���د�ل، وا�«Le sénat»ا��واب  ، ��ن ���سا������ ا����� ا���و�� 

 �����R0د �ل و�ط، ���دد ���س ا?دارة و�ده ���5 ا�ر، و�ن ��� أ:رى �7�R ��ق ��ل ���ھم ا��ق 

ا���0[ ا?����� ��cور ا���1دق ����� �ن ��دوب ا�����0ت، وذ�ك �0����0  ا?�Kم وا=طKع ���

  . ��ر��، ��ب �دد ا�راء 05�0أو  �c�10:�ص ا��� أ�را وا���دد �ددھم 0ـ 

أو  ،2و���7 �Rن ���س ا?دارة ھو ا�ذي ��دد أ�ر و����9ة ر@�س ���س ا?دارة، ��� ��ق ��د����

  .3��� إ��Aؤھ�

� �ل �رة إ�� ��I ر@�س ���س ا?دارة �ن ا=��راد � ���� ��0�د�د و5د 60� ا=����د ا��$6@

� ذ�ك ��توا=:��1ص، أ�ره، وأن ��60 ا����س ��ھرا ��� ���ر�� ھذا � ط�@�� �ر��� ا����ف 

��7 أ�وال ا��ر�� ا�����ل  �A��0� ر��0����0 ��ر@�س ا�ذي ��دد ھو 7���0 أ�ره :��1 إذا ��ن ھذا ا

 �0����0.4 �/روة ا��ر�� وو$�����، و�0���0 ����ل ا��6دم

�Rن ھذا ا�6رار �0طل، و��زم ر@�س ���س ا?دارة  �� ا��ق ا��د��و��� �ل ��ل، �7�R و��� 

R0 و�� �7ر��ع� 5.ا����0[ ا��د

� ��د�د أ�ر ر@��7 و�د���� ��� �0ق �Rن ا�����م ا��ر���� ��ر�ض ��و�ض ��ط� ���س ا?دارة 

��و ��ؤول �ن ���ر�� ھذا ا=:��1ص و7���0، وھو ا���وك ا�ذي ر�$�7 ��� 6إ�� �0ض �ن أ�$�@7 ،

 7(C.O.B)���� �����ت ا�0ور�1 ا��ر���� 

G$ھو ���ف ا����ز ا�����ذي ��0 �7 �ن ��ط�ت وا��� دا:ل ا��ر�� وذ�ك  وا��:وف ��� ھو وا

�0�د�د أ�ر ���0[ ��7 = �����ب �I و$��� ا��ر�� و= �I ا�:د�� ا��6د�� وھو �� �$ر ���0ر��، 

 . وG��1�0 ا����ھ��ن

  

                                                           
1
Lille, 14 dec 1955, D.1956, 670 note goré ; Hamel, l’article 40 de la loi de 1867 et la rémunération du président de 

S.A, GP, 1957, 2, D, 60, Montpelier, 28 nov. 1963, D, 1964, 483, note L.Mazeaud, voir, Paul Didier, Philipe Didier, 

op-cit, p. 626, n°02.   
2
Com 24 oct. 2000, JCP E 2001, 37, note Guyon.  

3
Com 14 déc. 2004, Rev sociétés 2006, 79 note J.P Mattont. 

4
Com 9 mai 1973, D, 1974, 271, note bouloc ; crim 6 oct 1980 Rev sociétés, 1981, 133, note bouloc. 

5
Com 15 déc. 1987, bull Joly sociétés, 1988, 80.  

6
Com 4 juil. 1995, Rev sociétés, 1995, 50, 04 note le connu, JCP E 1995, II, 750.  

7
Bulletin 1973, n°213.  
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II - د�د ��دار و����� �وز�7 ا :ور�� :  

��A�0 /���0 �د�I �7 ��و��، و5د ��ون ا�����9ة ��0[ 5د ��ون ����9ة أ�$�ء ا����ز ا?داري ���ر��، 

 Jeton) �$ور�س ا��را�05، �ط�ق ���7 0دل ا��د�I �7 �0�6ل �$ور �ل ا����ع ����س ا?دارة أو ��

de présences) �0ن أ�/ر �ن ، ��� 5د Iو��وز ا��� ،�����ون ا�����9ة �0��0 ����� �ن ار�0ح ا��1

� �ظ�م ا��ر�� ��� أن ��ون ا�����9ة ���0 �ن ار�0ح ا��1��� و0دل طر��6 �ن ھذه ا�طرق، �9ن ���ص 

��0�/ �A�0ر�0ح و�  1.�$ور �ن �ل ا����ع، أو ���0 �ن ا

و�زءا ���Aرا، ����زء ا�/�0ت ���ل ا�ر اد�� و���7 �Rن ا�ر ��$�ن ��10 ���� �زءا /���0 

� روح ا���0درة وا���ل ا���د، �����ل إ�� �ن 0د=ت أو ا���6دي، أ�� ا��زء ا����Aر وا�ذي ��دة �� ���

G�� ر�0ح، أو  . �$ور أو ���0 �ن ا

  2.و���G ا������ ا����� ����س ا?دارة، ��A�0 إ������، و���ف ھذا ا:�ر �0وز��7 �0ن أ�$�@7

، �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري، أ�7 ��وز ����س ا?دارة، وإ$��� ��� �0ق 633و��ص ا���دة 

�ن ا����م أو ا�و��=ت ا����ود ��0 ���6@��ن �0?دارة، وھو ��س ا���م �0����0 ����س ��G أ�ور ا��/��@�� 

  . �ن ��س ا���6ون 669ا���دة ا��را�05 وا�ذي ��ءت 70 

���0م أو و��=ت :��1، أو أ�$�ء ����ن أن ���ف ���س ا?دارة أو ���س ا��را�05 أ�$�ءا ��7، 

��ن و��رض ر�0�5 ��م أن ���G أ�ورا ا��/��@��، �� ������ ا����س، ���ق �7 و��و�$� ا����ن ا�:��1 ا�

� ا��������، و��� أ�وال ا����ھ��ن، �6د أ:$I ا���رع ��� ھذه ا��ر:�1 و$��ن �دم ا����ف 

�ن ���ر�� ھذه ا�ر:�1 إ�� إ�راءات ر��0�5 �1ر��، وھ� ��ك ا��ط�60 ��� ا=����5ت ا���ظ�� ا��0ر�� 0

� ا��واد��ن  672، 670، 630، 629، 628: أ�د أ�$�ء ا����س وا��ر��، وا���1وص ����� 

� ���6م آ:ر، و��ق ����س ا?دارة و���س ا��را�05 أن �9ذن ا���6ون ا����ري، وا��� �����و��� ��1����0ل 

 ��  . ��1�� ا��ر����0د�د ��1ر�ف ا���ر وا���K6ت و�ذا ا���1ر�ف ا��� أداھ� ا��6@�ون �0?دارة 

  : /��� �ن ا ر��ح -1

وأ:�را �7�R ��ق ������� ا����� �����ھ��ن أن ���G ���س ا?دارة أو ���س ا��را�05 ���0 �@و�� 

  . ������م، و��� ����� ��1�� ا��ر���ن ار�0ح ا��1���، وذ�ك ������ ��م و����زا ��� ��ن أدا@�م 

  

                                                           
  . 295عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص  1
  . من القانون التجاري الجزائري 632/4المادة  2
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، ا��د ا�15 ��ذه ا����0 0ـ �1د�د �ن ا���ر���ت ا��ر��0و5د �دد ا���رع ا��زا@ري �7�9 �9ن ا�

�ن ار�0ح ا���0�6 ���وز�I، وا��1��� أي �0د إ�راء �ل ا=�5ط���ت، ��ن و�0رط أن �د�I ھذه  10%

و�و�� �����ھ��ن، ��� ا���0ر 2ار�0ح �����ھ��ن د�I ا�����Bت �0د�� �أن أ�$�ء ، وھو أ�ر ��ط6

� ا��ر��0د=ت ا��$ور، �$ون أ�ورھم ا�/���0 وا?داري ��6ا����ز � . إ$��� إ�� �و��م �ن ا����ھ��ن 

لكن هل يجوز للجمعية العامة أن تخفض نسبة المكافأة المنصوص عليها في القانون األساسي  •

 للشركة أم ال يجوز؟ 

ة العامة أن يجوز ذلك في حالة استثنائية واحدة وهي تدهور الحالة المالية للشركة، فيجوز للجمعي

تخفض هذه المكافآت منعا لإلجحاف الذي يلحق الشركة، وذلك لكون مصلحة الشركة والمساهمين أولى 

  3.بالحماية، ولعضو مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة أن يستقيل إذا لم يوافق على هذا التخفيض

العادية كون هذا التغيير  ونرى أن الجمعية العامة المختصة هنا، هي استثناءا  الجمعية العامة الغير

  . سيمس القانون األساسي للشركة، فال يمكن للجمعية العامة العادية الخوض في مثل هذه المسألة

 وهل يجوز للجمعية العامة توزيع مكافآت على مجلس اإلدارة إذا لم تحقق الشركة أرباحا؟  •

متروك لسلطة الجمعية  لم يضع المشرع نصا يجيب على هذه الفرضية، لذلك نرى أن هذا األمر

العامة التقديرية، هذا بالنسبة للجزء الثابت وبدالت الحضور، أما بالنسبة للنسبة في األرباح فهي تؤول إلى 

  . الصفر في هذه الحالة مادامت األرباح معدومة

 : �Les tantièmesو.ف ا���رع ا��ر/�� �ن /��� ا ر��ح  - 

�ر��� �م ��ظم ����9 � 1867إن ��5ون  ��� ار�0ح، و��ن =0د $�6� أ�$�ء ا����ز ا?داري ����0 �

�ن ار�0ح ا��1��� ��د أ�15 ��ذه  10%��دد ا�ذي �ظم ھذه ا�����9  ��1945رس  �4ن ا��ظ�ر ��5ون 

ا����0 وا��� �وزع �0د �وز�I ار�0ح ��� ا����ھ��ن، وذ�ك ����0 �����ف ا�ذي 5د ��1ل، وھو �� أ��د 

� ��5ون ��ظ��7 ��0س ا����  . 1966ل 

�6د أ�Aت ھذه ا?������ ��م ��د ���ن �$�ء ا����ز ا?داري 1975د���0ر  31و��0�ء ��5ون  ،

� ار�0ح، ذ�ك أن ا��و�7 آ�ذاك ھو ا���ل ا��6دم �ن ا����ز ا?داري ���ر�� �= �0رر ا=����دة �ن ���0 

                                                           
  . ، ونفس الحكم جاء به المشرع األردني1981فقرة أ من قانون الشركات المصري لسنة  181سبيل المثال المادة  على1
  . من القانون التجاري الجزائري 728، 727أنظر المادتين 2

3
�0�/، ص   
د دا3:5، ا
�)12 ا��  . 188ر��ب �
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� ��دث، إ$��� إ�� �دم �زا��� ا����ھ��ن، �/ل ھذه ا�����9ة، وذ�ك ����0 �����ف وا���دي ا�ذي 5د �

  . أر�0ح ا��ر��

  . �ت ا��د�د �ن ا���ر���ت ھذا ا���م، و���� ا���6ون ا��و��� ا�ذي �م ��ص ��� �/ل ھذه ا�����9ة�0و5د ا

  : إ�رام ��د ��ل �7 ا��ر�� -2

� ا����� ا���م وا�وا��c� Iور وا�����Bت إ������ أ�$�ء ا����ز ا?دار�ي �ن إ0رام �6د ��ل �د:ل 

� ا��ر��ت ا���@��� ��ث �ر�0ط �$و ���س ا?دارة 6�0د �I ا��ر��، و����ر ھذه �ا����ر�� :1و�1 

� أو ��6� ���0ر��، وھو �� ���G �7 ا��1ول ��� ����9ة إ$����، وا=����دة �ن �ظ�م ا�0ط�����  1.��ل 

وھ��� ��دة ?�ط�ء ا��د�ر�ن ����9ة �ؤدي إ�� :�ق وظ�@ف  ��ن ا�واI5 أ/0ت أن ھذه ا�و$��� 5د

إ$����، ��� ���ن أن ���ل ����� �Pر ���0رة �ن ��5دة ���0�5 ا��زل ا��ر ا��� ���م ا���5K �0ن ���ز 

���ر�� ���� ا?دارة ��0ل �ن ا?دارة وا��ر��، وھ�� ���ن ا�:طورة ����رس �$و ا����ز ا?داري 

� ا��ر�� ��� �و �م �ز�7 �ن ���� ا?دارةا�را�� 5د ��ول إ�� =��0=ة و�وء �����  . ر، �و�7 �$�ن �60ءه 

ا���رع ا��زا@ري �7�9 �9ن ا��د�د �ن ا���ر���ت، 5د ��I أ�$�ء ا����ز ا?داري �ن إ0رام و���7 �Rن 

إ= أ�7 ا��/�� �ن ذ�ك ا��ر ا����ھم ا�ذي  ���ن �5@�� ، 6�2ود ��ل �I ا��ر�� وذ�ك �0د ��ر�O ������م

  3.دارة إذا ��ن �6د ���7 ���60 ���0 وا�دة �ن ������07?

�ن ا���6ون  631وأ:�را �6ول، أن ا���رع 5د ��I و��60دة آ�رة �:���� �ن ا��ظ�م ا���م وھ� ا���دة 

� ا����ري ا��زا@ري، �I �را��ة ا���م ا������6 6�0د ا���ل، أ�$�ء ���س ا?دارة أن ���1وا ��� أ�

� ا��واد  أمأ�رة دا@�� ���ت �، وا��� ��ص �P632 ،633 ،634 ،639ر دا@��، �� �دا ا�ور ا�����0 

��1�� ا��ر�� ��� ا�ور ا���0ق ا����1ل ���� أ�Kه، وھو ��د�د �ن ا���رع ��دف 70 إ�� ����� 

  . و��1�� ا����ھ��ن، وذ�ك ��ت ط�@�� ا���ؤو��� ا��د��� وا��زا@�� �$�ء ���س ا?دارة

III - ��Pداري�ح اPت ا�:��ز اgوا������� �� أ:ور و���� :  

ا����K: ��5ل ا���وات ا:�رة، إن ا?��1ح وا������� دا:ل �ر��ت ا����ھ��، ھ� �ن أ�/ر ا����@ل 

= ���� �ول �6ط� أ�ور و����Bت أ�$�ء ا����ز ا?داري، ا�ذي ����� ��� و= �6ول ����، إ�� أن ��60 

                                                           
1
G.Ripert, R.Roblot, op-cit, p.573.  

  . القانون التجاري الجزائريمن  616أنظر المادة 2
  . من نفس القانون 615أنظر المادة  3
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� ا�ظKم ���� ���� ���ف وا��KAل أ�وال ا����ھ��ن ھذه ا�����9 �� = ���رض ��ر�0�5 وا����ء�� 

  . وا��ر��

� ا���دة ��ن ا���6ون ا����ري وذ�ك 7�K� �0����0  680وا�����0 �ذ�ك �6د �ص ا���رع ا��زا@ري 

� �� ا?�Kم 05ل ا���6د ا������ت ا����� ا���د��، ��� أن �ن �0ن ا�و/�@ق ا����ق ��� �ق ا����ھم 

 ،�ا���1دق ��� 1��7 �ن ��دو0� ا�����0ت وا�ور �����ھم ا=طKع �����، و/��6 ���0ن ا���0[ ا?����

  . ، وا���0[ �ددھم :�����c:�ص ا�����1ن ��� أ��� أ�را��د�و�� 

�ر���، 5د  loi NRE ��2001ي  15و�د���� ��6وق ا����ھ��ن و�������، �Rن ��5ون  ��ا��1در 

أن �د:ل ا����ھ��ن ���� �:ص ����ن ا����ر�ن و��د�د أ�ورھم �1�6ر ���  ، �6د =�ظد�م ھذا ا��ق

����ن أ�$�ء ���س ا?دارة وأ�$�ء ���س ا��را�05، وأ�$� ��د�د ا����وع ا?����� �0د=ت ا��$ور 

� ����� �وز�I ھذه ا�0د�ن =ت، ا��و��� �$�ء ��س ا?دارة، ��ن ا������ ا����� �����ھ��ن = ����م 

ھذا ا��وز�I �6وم 70 و�0ل �ر�� ���س ا?دارة $ف إ�� ذ�ك أن ���س ا?دارة ����G�� 7 أ�ور ا��/��@�� 

ا��� أو=ھم إ��ھ�، و���ن أ�$� ا��ر:�ص ��0و�ض ��1ر�ف ا���ر �`دار��ن �0�6ل �ن ا����م أو ا�و��=ت 

� ��س وا���6ل، ��� �6وم �ا�و5ت أ�ره، و�ذ�ك ا���ل �0����0 ���دراء ھذا ا����س ���0:�ب ر@��7 و��دد 

  . ا�����ن، و��س ا���ء �0����0 ����س ا��را�05 و�7�5K ���0س ا��در�ن

� ��س ��� 5د ���ن ا����س ����� ������ ����0م ��ددة ��و ا�ذي ���ن أ�$�ءھ�، و��دد أ�ورھم 

  . ا�و5ت

� ذ�ك، :��1 وأن  و��10 ���� �Rن ا��ر�� �$�و�� ���� ����ق �0�د�د ا�ور،�وا������ر ا�����0 

ھذا ا���د�د ���ت �ن إ�راء ا�ر�0�5 ا������6 �0=����5ت ا���ظ�� و��0 أن ا��ر�� ��Aذي ���ف ���ري 

����، ا��ر�� و�د�ر��� 90ن ����Aوا ا���ط�ت ا����و�� ��م ��رض و�6ر�ر أ�ور وا����زات  ]��0� ���

ا=���Kت ا��� ��د��� ا��د�د �ن ا��ر��ت �Rن �@G ا������ و�و�7 وا��ر��، و�ظرا ���$��$ر ا����ھ��ن 

، وذ�ك �0رض ر�0�5 5و�� و����� �ن طرف ا����ھ��ن ��� ����� 1966ھذا ا���6ون ��ء ����ل ��5ون 

� ا��ر���  : ، وذ�ك �ن :Kل�1�د�د أ�ور ا����ر�ن 

�رض �$��ن ا��6ر�ر ا���وي ���و��ت �ول ا�ور وا=����زات ا� -  ��0 I�6$�ھ� و������ ��

�0ل أ�وا��� ا��� ���1وا ����� :Kل ا���� ا������، �واء ���ت ات ا�و�Kء ا=������ون، وا=����ز

 . ا��ر�� ���رة أم =

                                                           
1
L’esprit de l’article 116 de la loi NRE.  
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�� �م و��$�ن ا��6ر�ر ا����وع ا?����� ��cور وا=����زات �0ل أ�وا��� وا���ا�را�ب : ��:���1 

أو ا�����0 ��ب ر5م ا���ل، ا����0[ ا��د�و�� �����6د ��د ����� [ ا���ددة ا�/�0ت، 0د=ت ا��$ور، ا����0

، ا���و�$�ت ��د ا���Aدرة، ا����زات (Stock-options)ا�و��=ت، ا����زات ا=����ب أو �راء ا��م 

 1.ا���ن وا����رة، ا�6روض وا����6�0ت ا��د�و��

أي �1ط�G ��1رف أو و��ل ا������ أ�� �c� �0����0:�ص ا������ن �Rن ا��ص ا����ل 

«mandataire social» Gأ�$�ء ���س ا?دارة، أ�$�ء ���س ا��د�ر�ن، : و��ل ھذا ا��1ط�

  . أ�$�ء ���س ا��را�05 ���ري �ر��ت ا��و��1 �0��م

 «un compte rendu»و����م ا��ص ��� ��0ن ����1� ��cور وا=����زات أي �رض ��ل 

6�� ��د�د ا�ور و���0ن ا�س ا�����دة و��س ��رد ذ�ر ��� �ط، و�����0� ���ن �رح ا������ ا�����دة 

� ���6م ا�ور إ�� �زء /�0ت وآ:ر ���Aر، و5وا�د �وز�I 0د=ة ا��$ور �«les Bonus» و��ون ،

  . ا��6د�� �:��1 أي ا����ا����و��ت 

� ���� ����و�� ا��ر��ت، ��6� أ�ور �0?$��� ��cور وا=����زات �Rن ا?دار��ن �����م و

� ھذه ا�����، و��ب ھذا ا��ص، ��م ��ز�ون R0دراج وا����زات �ن طرف �ا��ر��ت ا��را�05 أو ا�����0، و

� ا��6ر�ر ا���وي ���ر�� ام، وذ�ك 0ذ�ر ا����وع ا?����� �ل ا����و��ت ا������6 ��0ذه ا�ور 

  . ا������0ل إداري :Kل ا���� ا������ �ن ا��ر��ت وا=����زات �0:��ف أ�وا��� وا��� ��1ل ����� 

و5د ھدف ا���رع ا��ر��� �ن ھذا ا���م إ�� ����ن ا����ھ��ن �ن ر�0�5 �دى �K@�� ���5 ھذه ا�ور 

�ن :Kل ا���� ا������، و�0ذه �����ودات ا��0ذو�� �ن طرف ا����ر�ن، و�����@S ا����1ل ����� 

� �ر��ت أ:رى ��70 �ر���مر �I ��ك ا��� ���6$�ھ� ا����و��ت، ��6ر�� ھذه ا�و�  . ا����رون 

و= ��دف ھذا ا��ص إ�� إ�Kم ا����ھ��ن �6ط 0ل ���داھم إ�� �دة ���ت، ��دام أن ا��6ر�ر ا���وي 

 2.��� �وف �رى ���ر�� ھو و/��6 وا��� ا?�Kم

 corporate» و5د ط0ق ا���رع ا��ر��� �0ذا ا��ص أ�د ��0دئ �ظ�م �و��� ا��ر��ت

gouvernance» ���  .3دا:ل ا��ر��ت ا����ھ�� وا?��1ح، وا�����ق �����0

إ$��� إ�� ا�ر�0�5 ا����ر�� ��� أ��زة ا��ر�� وا��� ��دف إ�� �G0 ���ح ھذه ا��زة ���0ظر 

  . ����ط�ت ا�وا��� ا��� ����I ��0، وا����ر��ت ا������ ا��� �ؤ�د ھذه ا��ظرة

                                                           
1
Philipe merle, op-cit, p.413.  

2
Paul Didier, Philipe Didier, op-cit, p.630.  

3
Philipe merle, op-cit, p.413.  



104 

 

� ����� ھذ����ر��، وأ���م ا�ر�0�5 ���7 �واء ���ت ر�0�5 دا:���  ا=داري ا ا����6م أن ا����زو�6ول 

أو ر�0�5 ا������ت ا�����، إ��� ھ� و�7 �ن أو�7 ����� ا��ر�� و����� �6وق ا����ھ��ن، وأن ا�ر�0�5 

� ا������، إ= إذا��0رت ھذه  ا����ر�� �ن ا������ت ا����� = ���ن أن ��ون ����� و�ؤدي وظ����� 

ا������ت �ن ا?رادة ا������� ا�1���� وا����6�6 وھو �� ��ت ا���ر���ت إ�� ��76�6 ��د ��ظ���� 

 .�������ت ا�����
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  ا������ ا���/و/�� �����ھم �� ا��ر�� ودوره �� ������ : ا���ب ا ول

  

� �ر    ��� ا����ھ�� ھم ا��ر��ء ا����ھ��ن ���� �و��م ����K، ون إن �1�ب ا��ق 

ا������ ھ� �ن ا����1ر ا���و�� ���ق، و�0���0ر �� �6دم ذ�ره �ن �دم ا��وازن ا��و�ود �0ن 

� ا��ر�� و���ر���، �Rن �:��ف ا���ر���ت و��� ��وع ������0 ا�����6 �ا����ھ��ن 

� ا��ر��ت ا����ھ��  وا�������، ��ت و=زا�ت إ�� إ5رار ��������ر���� ��6وق ا����ھ��ن 

� 5وا���7�ا����ري، ا����@� : ��� ا:�Kف �������� وأ������ وھو �� ا�7�0 ا���رع ا��زا@ري 

وا�����، و�6ر �:��ف ا���ر���ت ھذه ا������ �واء دا:ل ا��ر�� ذا��� وذ�ك �0رض $وا0ط 

�ن طرف أو :�رج ا��ر�� وذ�ك  ،) ولا���ل ا(و����رھ�  ط��:Kل ���و آ���ت ����� 

� ا?دارة و ا�����ر طرق وأ����ب ��وذ���  ھ�@�ت :�ر��� و �0�R0ع����ظ� ��� �6وق  

  ). ا���ل ا��0/�(ا��د:ر�ن ���� و ا����ھ��ن

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األول الفصل
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  آ���ت ����� ا����ھم دا2ل ا��ر��: ا���ل ا ول

� ظل ا���0ء ا=�1�5    �وھم –دي وا=������ ��ر�� ا����ھ�� �7�R = ���ن ا�����م ��ن ������ 

� إدار��� و����رھ� �0���0رھ� �ن أ�/ر ا��ر��ت ���6دا، إ= أن ذ�ك �رض $رورة  -ا����ھ�ون����0د:ل 

����� ا��ر�� �ن :Kل �����7 �ن ر�0�5 ��ن ����رھ�، و��ن ا��/��ر أ�وا�7 �  . �6و�� دور ا����ھم 

 

  ا����ھم �� �/7 إرادة ا��ر��  �)���� ���ر��ا�:�)��ت ا�)��� و: ا ول��ث ا��

� �ل أ�ور ا��ر�� ���/ل ا������ ا����� دا:ل ا��ر�� �1��0 ا���ط� ا�����، وا��� �ر�I إ���� ا�ر 

� 1:0وص ا�6رارات ا��� �1درھ� ����ة ا��ر�� و���ط��، إ5رار أو ��د�K، �0���0رھ� ا���ط� ا���ر���

� ا��ر�� وأ1��ب ا?رادة �دا:ل ا��ر��، و���9ف �ن ���وع ا����ھ��ن وھم أ1��ب رأس ا���ل 

� ا��ر���  . ا������� ا��� ���0ر �1در �ل ا���ط�ت 

��ر��� ��� ھ�@�ت �ر�� ا����ھ�� ������ أن �دق ���ط� ا������ت ا����� وا��� وإذا أرد�� ��د�د أ

� ���ة ا��ر��، و��وف ��دھ� أ�70 0ر��� ا�6ط�ر، وا�ذي ���زم �5@ده 90ن ���ذ أوا�ر ر@��7، ����ق ���0ظر 

� ا��و�د ا��ط�وب و���0ر�� ا���ددة، و�6���0ر�0 ��د أن ا����ز ا?داري ھو �و�0دأ و����� �ن ا�ر��� 

� ر��� �د��� ���، �0دأھ� ��ذ 1دور 5رار ا������� ذ�ك ا��6@د ا�ذي �6ود ا��ر�� �90ر �ن ا������ ا����� 

ا����� ا���وي ا�ذي ���رس ��7 ھذه ا:�رة ��ط���� ا��:���� وا����ددة، ����6م ر��� ا����ز ا?داري طوال 
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� ا�و5ت ا��ط�وب وا��ر�� ا���ددة و�دم � ���ا���� �ن ��ث ��5د�7 ���ر�� وو1و�7 ��0 إ�� ���6ق أھدا

  . :رو�7 �ن �دود و����7

�1� وا�ط��0� وا�ر@��� ا�ذي ���G �����ھم �0=طKع ��� أ�وال إن ا������ت ا����� ھ� ا����ن ا

� I�1 ا�6رار ا������ ا�ذي ��6ق ��1��7 و��1������ ������، و�  . ا��ر��، وا��د:ل 

  . ��� أ��� ا��$�ء ا�ط��0� ا�ذي ���رس ��7 ا����ھم ر�0�5 ��� ا��ر�� = ���� ��� ا����ز ا?داري ���

��� ���د ��ذ ��و�ن و���I ا������ت ا�����  ���0ط�ت ���ددة و�A��0 اھ���، وھ� ذات �0د ز��

ا��ر�� و= ����� إ= 6��0$�@�� وزوال ا��:��1 ا����و�� ���ر��، ��� أ��� ����ز �0و��� ��ط�ت �����0 

� ���I أ�ور ا��ر�� �واء ���ت ا�ور ا�����R0 �6دارة ا��ر�� أو ھ������ 0��ث ��د:ل ا������ ا����� 

�  . ��ر��� ��0ل �و��I، $ف إ�� ذ�ك ��ط� ا�ر�0�5 ا��� ا����

� ا��ر��، �و��� ���رس ا������ ا����� ��ط���� �0���0رھ� ا����ز ا���ر���، وا����ز ا�ر0�5� اول 

ون ا�6رار ھو 5رار ا����ھ��ن، �6د أ�طت �:��ف ا���ر���ت �����ھم �6و�5 ����7 �ن ا����ر�� ا������ 

� I�1 ا?رادة ا������� ������� ا�����، ھذه ا��6وق ��درج �ن ��ث �ر����0 ا�ز��� وا���د�� وا��ؤ/رة 

� ا��ر�� �ن �ن و���ث �دى أھ�����، وإن ���ت ��ظم ا���ر���ت ���� إ�� �6و���� و����ل دور ا����ھم 

���0رھ� ���ز �داو=ت :Kل ��ن ���ر�� ھذه ا��6وق، وا��� ���رس ��ظ��� دا:ل ا������ت ا����� �0

�  . ا��ر�� ا�����

� ا��ر�� وأ5وى ��ط� ����، و�1در ا���ط�ت ا��� ����I ��0 ا���@�ت ا:رى، �و�0���0رھ� أ��� ھ�@� 

�6د و$I ا���رع أ�س وأ���م ��5و��� �6وم ����� ا������ت ا�����، ���� �� ھو ���رك، و���� �� �:��ف 

�������� ا����� او�� ھ� ا��� ��� ��ط� ا=�راف ��� : ��� /Kث��ب �وع ا������، ��������ت ا��

�ر��� ���9س ا��ر�� ��� إ���م ھذا ا����9س، وھ� ا������ ا����� ا�������9، ا��� �I�1 ا��دة 

  . ا�������9 ���ر��

� ���ة ا��ر��، وذ�ك ��������0 �رة ��ل ���، أ�� �0دھ� ��9� دور ا������ ا����� ا���د�� وا��� ��د:ل 

� ��ط� أ�ط�ھ� ا���رع �1ر�� ������� ا����� �Pر ا���د�� وا��� ��ط�ب ��� ���ر�� �����د�ل ا��ظ�م ا

  . ا������� �روط� و��ط��0ت ��5و��� :��1، �ظرا ھ��� �� �0ت ��7 ھذه ا������

6� ا�$و��� ���R�� ��د�د�� ھداف و���ل درا���� ��و$وع ا������ت ا�����، �ء ��� ا��6وق ا��� و

� ھذا ا����ز، = ���� ��ك ا��� ���ن �ن ����� ���1�7 و���6ق ر�0�5 ��� ا����ز �����I ��0 ا����ھم 

� �ل �رة آ���ت ����� ھذه ا��6وق �I إ�ط�ء آ:ر ا��و���ت ا�����6 �ا?داري ���ر��، ��� ��و$G و
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�� �� ھذه ا�����9 وا����0ر �/�رة و���ددة و��دف ���� إ�� �6و�� ��5K وا�6$�@�� وا���6و��� ا���6ر�� 

  .ا����ھم ���0ر�� �ن :Kل د�م و�6و�� ھذه ا��6وق، إ$��� إ�� ����ل ���ر���� و�������

سنحاول كذلك تغيير الفكر السائد بين الفقه ،والقائل بأن السلطة الفعلية في شركة المساهمة تتمركز 

ية دور المساهمين فيها، والذي أثبت الواقع بعدهم عنها، وعليه في يد مجلس اإلدارة، وذلك من خالل تقو 

سنحاول الكشف عن مواطن القصور التشريعي، واقتراح ما يلزم من تعديالت على ضوء الفقه والقضاء 

  . المقارنين

� ا:�����1�1 �وف �� ��ر ا������ت أو �و���7 �Rن �رد وو1ف ا���م ا����� ا���رو�� �واء 

� ھذا ا����6م، إ= �� ��ن ��7 �����6 0د�م �6وق ا����ھ��ن و��������ن ��ون �ن ا�  . ھ������ 

� ا������ت ا����� ���� �� �6رر ��د ا���$�ر ��ذه ا������ت �و��� ���ق ���7 أن �6وق ا����ھ��ن 

  ، )ا��ط�ب ا�/���(، و���� �� ���رس :Kل ا���6دھ� )ا��ط�ب اول(

� ���ة ا��ر��، �Pر أ�7 و��0رPم �ن ھذه ا���Rن ا�واI5 �7 رأي ���Aر ���� �:ص دور ا����ھم  ����$

� �ر�� ا����ھ��، وا��ر��ع �وھو �� �د���� إ�� إ���د طرق �����ل دور ا����ھ��ن وا������ت ا����� 

  ). ا��ط�ب ا�راI0(ا���ط�ت ا�ر��0�5 وا=�را��� ا����6�6 

  �ر ��:�)��ت ا�)��� ��وق ا����ھم �� �ر��� ا���\: ا��ط�ب ا ول

��ر�ب ��� /0وت ����� ا����ھم ���7 �دة �6وق ��د �6و�5 أ����� �0$�� �ص ����� ا���6ون 

� ا��ر��ت�  . وا:رى 5رر��� ا�راف ا����ر�� أو ����� ا����ر��ت ا������ 

� ا������ت ا�����، �Rن �����ھم �ق �ا��$ور وK���0م �ن ا��6وق ا?دار�� وا����ر�� أ���� 

� ��و�ن ا?رادة ا������� إ= أن ��ن ���ر�� ا����ھم �� ا������ت ا����� و�����0� ا����ر�� �وا��1و�ت 

��0 ��7 0�6وق ���1��7 و��1�� ا��ر��، ��ط�ب �� ��ذه ا��6وق و$���� =�:�ذ 5رارات �0@�1 ���

� �ر��� ا���$�ر أ:رى، ���0رھ� �6و�5 ����د��، وھ� = �6ل أھ��� �ن 5�0� ا��6وق وا�� ���ر��� ��

  . �������ت ا�����

و���7، و��� ��ون ���ر�� ا����ھم �����، و�����0� �ؤدي إ�� ���6ق اھداف ا����ظرة ����، �7�R =0د 

�ن أن ����I ا����ھم �00ض ا��6وق 05ل ا���6د ھذه ا������ت �K ���ن 90ي ��ل �ن ا�وال �1ور 

ن ����7 �ن ا��1ول ��� �م ���ن �ن ا����و��ت، ا��� ���G �7 ��ر�� ���ر�� ا����ھم ��6و75 دو

و��0ل د�5ق �� ��ري دا:ل ا��ر�� و= ���� ��ر�� �ل �� ����ق ���0ط��، ��� ���ط�I �0د ذ�ك ��د�د 
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 70 �ا?ط�ر ا�ذي ���رس ��7 ر7�0�5 دا:ل ا������ت ا�����، و�����0� ا�:�ذ ا�6رار ا��1@ب ا�ذي ���

  . ��1�� ا��ر����1��7 و

� ���ر ا�ر�0�5 وا������ دا:ل ا��ر��ت، و��1ل ��� ھذه ا����و��ت �إن ا����و�� ھ� �6ط� ا�0دا�� 

� ا?�Kم �  ). ا��رع اول(�ن طرق ���ر�� �76 

�Rن ��ظ���� �:$I �6وا�د  ،�6�Aا������ت :��1 و� �و�0���0ر أن ا������ت ا����� �����ھ��ن ھ

را@��، وا��� ���0ر 0دورھ� $����ت ���و�� �����ھ��ن، و���7 �K ��ق �ر��ن وأ���م �و$و��� وإ�

  ). ا��رع ا�/���(ا����ھم �ن �ق ا��$ور �������ت ا�����، وذ�ك �0��0ع �� ��زم �ن إ�راءات �ل ذ�ك 

�Rم : ا��رع ا ولPق ا����ھم �� ا�  

��� ا��داو=ت ا��� ��م �ا������ ا���م 10ورة ����� وا��1و�ت  ��� ����ن ا����ھم �ن ا����ر�� 

� �دول ا���ل، �0Kد أن ��ون ��� ���0 ����� و��رة وا$�� �ن ��ر أ���ل ���� ا�6رارات ا��طرو�� 

�  : ا��ر�� وط���0 ���ط�� وا����ر�I ا��� ��5ت ��0 أو ا��� ��وي ا���6م ��0 و��6�6 �ر�زھ� ا����

��� و/�@ق و��Kت ا��ر��، و�ذ�ك �1و�7 ��� �0ط7�K و= ���6ق ��م ا����ھم ��0 �6دم إ= 

  . ا����و��ت ا��� ��$���� ا���6ر�ر وا�و/�@ق ا��� �1درھ� ا��ر��

وإذا ر���� إ�� ا��1ف اول �ن ا�6رن ا���$� وإ�� ��6ر�ر ���س ا?دارة وا������ت ا����� 

�� �وھر��، ��ث أن ����9  ���ر��ت ذات ا=����ب ا���م، و��6ر�� ذ�ك �I �� ���ر ا��وم �وفK�:ظ ا�K�

� ��إ�Kم ا����ھ���ھ� اول، و�م ��ن ھ��ك �وى ��:ص �ن ر5م و���@S ا���ل، و= ��ء دن ���ت 

�ن ا�واق أو ����� ا��ر�� و= �ن �طورھ� أو ا��و��5ت ا=�1�5د�� ا�:��1 ��0، أ�� اaن �Rن ا����ھم 

 ,7�60��partenaire dormant 90ن ��ون ا����ھم ا���@م  ا����/�ر ا����1ر �م ��د ����� �/ل

sleeping Partner  ��10 I�0ري و���� G01ا�ذي ��ن ����د أ���� ��� ا=��/��رات ا���6ر��، 0ل أ

  . و��6رن �0ن ا=��/��رات ��ب ا����@S ا��� ����66 ا��ر��تدا@�� 

�ن ھ�� �واق و���وى ���ن �ن ا�:0رة إن �/ل ھذه ا�6رارات ��ط�ب ا��ر�� وا���ر�� ا����� �0

� ا���وات ا���$��، إ�� ا����ھم ا�وا�� ا�ذي ���� �� �و��� ا����ھم ا�����م ��K�ظ أن ھ��ك ��و= 

�0ل ا�طرق وا���aت ���1ول ��� ا����و��ت ا��� �و$G �7 ا�طر�ق، و����7 �ن درا�� �90ره 

  . و��1�0�7

� ا?�Kم���1�� ا����ھم 0ل و��1�� ا��ر��، ������ أ����� و����� ھو $���� و و�ق ا����ھم 

 �� ا��داو=ت وا��1و�ت �و�7 ���د ��ق أ����� ا��ر�� وھو �76 �وا�ذي �$I 0وا�ط�7 ��10 �����ھم 
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� ا?�ة ا�������، و��� �6وم ا����ھم �0ذا ا�دور ������0 ���7 ا���6ون �0ض ا��6وق �$���� دا@7، راد

� ا�و/�@ق ا�ر@���� ا������6 ���0ر��  وھو ا��ق 0��0�ث�، droit de communicationوا���ري 

و��طور ھذا ا��ق �و�� �0د �وم �I ظ�ور أ�واق �د�دة و��Aر �ظم ا������0 ا�������K، وظ�ور ����6ت 

� ���ة ا���روع�� ا��1ول ��� ا����و�� أG01 �ن اھ��� 0��ث ����م �  . 1�د�/� و�ر���، ����ق 

�Rن ��0��P ا���ر���ت ا��د�/� �6رر �����ھم �ق ا=طKع ��� و/�@ق ا��ر�� �واء 05ل ا���6د و��� 7

� �Pر ذ�ك �ن او�5ت، و��د ھذا ا��ق ا��زا�� ��� ا��ر�� = ��وز ��� ا=:Kل 70 �ا������ت ا����� أو 

  . أو ���وز�7

���� إ�� ������� وھو �� �$ر  دو����9د �ن 1�� ا����و��ت ا��6د�� �ن ���ز ا�����ر، وا�ذي 5

ا����ھ��ن، و��� ��ون ھذه ا����و��ت د�6�5 و�د�� �Rن ا���ر���ت و$�ت و��@ل ��ر�0�5 ��دف إ�� 

  2.ا���6ق �ن د�5 و1�� ھذه ا����و��ت

� ا?�Kم، ��ث و��0رPم ��� ��0ق �Rن آراء ا��76 �م ��ن ��ل ا���ق 9�0ن �ط�ق و���ل �ق ا����ھم 

إ�� ا��$��ق �ن �ط�75 ���ظ� ��� ��1�� ا��ر�� و�ط�6�0 ��0دأ �ر�� ا���ل :��1 وأن �ذھب ا��0ض 

 I�0ن ا��ر��ت، و�0ن �ن �و� ���� ا�����ا����و�� = ���� ا������ ھ� �ن أھم وأ0رز ا���� ا�������� 

� ���وم ��� ���ا�����ر ا�ذي  و�ط�ق ھذا ا��ق ����� ��6وق و�G��1 ا����ھ��ن، و�ط�6�0 ��0دأ ا����

  . أG01 �ن ا���0دئ ا������� وا��روط ا����� ���ب ا=��/��رات و��ب ا�/�6

� ھذا ا��ق، وذ�ك ����� و��� �وف �K�ظ �Rن أ��0�P ا���ر���ت �ر$ت 5وا�د آ�رة � Iو����

� ا�����م ا��1و�0ت ا������ و�و�� ا=���Kت وا��$�@G ا��� ��ر$ت ��� ا��د�د �ن �ر��ت ا����ھ�� 

� أ�ور ا��ر�� = ���� ����رھ�، وھو �� :�ق أز�� � ���وا��� ��ن �ن أھم أ���0�0 ا��Aوض و�6ص ا����

  . /�6 ����0 و�0ن ا����/�ر�ن

� ���ل �ق � Iق و��ط�ب ��� ا��و���م ا���رف ��� �$�ون ھذا ا�K�?ا ��، أ�� )أو=(ا����ھم 

  ). /����(��ر��7 � و��@ل وآ���ت �����زم �6و��  د��7 و�6و��7

�Rم : أو(Pون ا��ق �� ا�\�  

� ا=طKع ��� أھم و/�@ق ا��ر�� �� ا?�Kم إ�ط�@7 ا��ق �، و�����7 �ن ھذا )I(��ط�ب �ق ا����ھم 

  . I6�(II) ��� ���ق ا��ر�� ا��ق ھو ا��زام 
                                                           

في حماية الشركات التجارية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، وجدي سلمان حاطوم، دور المصلحة الجماعية  1

  . 263، ص 2007
  . وهي مهمة مندوب الحسابات كما سوف نرى الحقا2
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I - عRق ا(ط� :  

� ا�و1ول �و/�@ق ا��ر���وإ�راء ا�0�ث وا���ري  إن �ق ا=طKع ا����وح �����ھم ھو �76 

ا�Kز��ن، ��� �1ل إ�� ا����و��ت ا��� ����7 �ن درا�� و��م �90ور ا��ر�� 0دأ �ن ���@��� وو1و��� 

  . 0وا��0ت ا�����ر ا���نوا��زا�7  ����� و���ز إدار��� و�دى ���ء�7إ�� ������06 �رورا �������0 و��

� أ�ون ا��زا@ري، 0��6ر ��ظم ا�6وا��ن، و���� ا��6��  ن�ق �ل ���ھم ����م ���60 ��0 �وف �0�ث 

ا����ع ا������ت ا����� �ن �وا$�I و�� �طرح �ن ��6ر�ر، وذ�ك �0=طKع ��� ا�و/�@ق ا��� ��$�ن ھذه 

  . ا����و��ت، �واء �م ھذا ا=طKع 6�0ر ا��ر�� أو �0?ر��ل أو ��90 و���� أ:رى

�$�ء ��ن 6�0و�م �دى ����ذ �ل �$و �ن أ���G �����ھ� و���ل ا��76 �ن ا?�Kم ا���د ا�و���� ا��

ا����ز ا?داري ��وا��0ت ا��� ��دت إ���م و���G ��6�0م �دى إ���زھم ��� و�دود ���ء��م، و�ن /م ��د 

و���� ����� ?:$�ع ا����ز ا?داري �ر�P �0�5ر ���0رة �����ھ��ن �9/ر �����و��ت ا���A�0 وإ������ 

   .�������5 �ن ��05م

� إدارة ا��ر�� �0ن ھ�@� ���� ���ت ��� 5در ���� أن �ن �9ن ھذا ا?�Kم أن ��6م �واز�� $رور�� 

  . ��0ر �ن ا����ءة، و�0ن ���ز إداري �7 ا���طرة ا������ ��� إ������ت ا��ر�� و���ك �ل ا����و��ت ����

 : /ط�ق ا��ق �� ا(طRع -

� ا��76 وا�6$�ء 10دد ���د�د �ط�ق ھذا ا��ق، إذ �د�و �0ض ا����6ء إ�� إن ا�:Kف 5د ا��دم 

Iا��$��ق ����0 �ذھب ا���ه آ:ر إ�� ا��و�� .  

�د�وا أ1��ب ھذا ا=���ه إ�� ا��$��ق �ن �ط�ق �ق ا=طKع ا��6رر �����ھم وذ�ك : ا(�:�ه ا ول -أ

�Kت ا��ر�� 160ره ��� �6د�م �د أد�� �ن ا����و��ت، و�ذ�ك �دم ا����ح �����ھم ا=طKع ��� �

/�@��6 إ= �6�0$� إذن 1ر�G �1در �ن ا������ ا����� ���ر��، وأن ��ون ط�ب ا=طKع �ؤ��� ��� وو

  1.أ��0ب �د��

و��ط� أ1��ب ھذا ا=���ه ا��د�د �ن ا���S، ا��� �د�م رأ��م، ��ل أھ��� ھو دوا�� ا�����ظ� ��� 

ع �ن ������ ر��م = ���7 �وى ا�رG0 و= ��و� ھو إ= ��@ز �ؤ5تا����ھم �� " ����0م أ�رار ا��ر��
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 7���1�� �6�6�� ���KAد�7 وا��� �ا��ر�� إذا ا�5$ت ��1��7 ذ�ك �ن طر�ق ا?��دة �ن ا����و��ت ا��

  1".وإ$رار ���0ر��

��� أن ��0��P ا����ھ��ن ���16م ا�:0رات ا���6و��� وا�������0 ا��� �����م �ن �د�5ق ا�و/�@ق 

Kن �6ص، و�$�ف �0ض ا����6ء أن ھ��ك �1و�0ت ����� و��ظ���� ا���رو$� =ط� ������م و��0ن �� 

�وف ���طل و���رض ����ل إذا أ0��� ����I ��ول دون ���0رة ا����ھم ��ذا ا��ق، إذ أن إدارة ا��ر�� 

 2.�ق ا=طKع -وھم �0��P �� ����ون أ�داد ��0رة-ا����ھ��ن 

� ا�5ط�ع ھذه �ف ���6ت �0ھظ� ��� ان ا?�Kم، و��ب رأي آ:ر، ���و= �رPب ا��/�ر �ن ا����ھ��ن 

  3.ا����6ت �ن ار�0ح ا��:�11 ��م

� �6ر�ر �ط�ق �ق ا=طKع ا��6رر : ا(�:�ه ا��0/� -ب� Iب ھذا ا=���ه إ�� ا��و���د�و أ1�

���@� ا�و��@ل �����ھ��ن، و�زو�دھم �1590 �د ���ن �ن ا����و��ت ا�������1 �ن ط���0 ���ط ا��ر��، و

� �6ر�ر �ؤون ا��ر�� وا�ر�0�5 ��� إدار���، و���ل ھذا ا=���ه �ا�$رور�� ا��� �$�ن �����ھم ا����ر�� 

  . ���9د ا��0�P ا�����6 �ن ا��76

���� ا�رPم �ن و��ھ� ا���S ا��� ��و��5 أ1��ب ا=���ه اول، إ= أ��� �0دو �Pر ����� و��0�5 

أ�داء ا����ھ��ن �ن �ؤدي إ�� إر�0ك أو ��ط�ل أ���ل ا��ر��، و��0ذات إذا ��ت ���@� �������5، إذ أن �/رة 

ا�و��@ل ا��K@�� ا��� ���ن ���I ا����ھ��ن �ن ا=طKع، وذ�ك �ن طر�ق طI0 ا���6ر�ر وا�و/�@ق 

� �6ر ا��ر���  . وإر����� إ�� ا����ھ��ن 0��0ر�د أو د�و��م إ�� ������ 

�د ا=طKع ��� ��Kت ا��ر�� ��د ���K �ن �وا�ل ����ل ���� ا=طKع، و�ذ�ك �Rن ��ظ�م �وا�

  . وإ������ ���0ر�7 1��0ورة ا��ط�و�0

وإذا ��ن 1���� أن ا����ھ��ن ���16م ا�:0رة وا����ءة ا��� �����م �ن �د�5ق ا�و/�@ق ا��6د��، إ= أن 

���� �د ا����ھ��ن ��� ��ن ���0رة ھذا ا��ق، ھذا ا�ر �م ���I ا���ر���ت �ن ا?5رار ��0و��@ل ا��

  . و���� ا?5رار �0ظ�م ا=������ �0:0ر �واء ��ن �ن ا������0ن أو �ن �Pرھم �ن ذوي ا���ن

دو أ�را =0د ��7، و= ��وز ا����دا إ�� ھذه ا���� أ�� �0����0 ������ف ا?�Kم �Rن ھذه ا������ف �0

�6ول K:0ف ذ�ك �ن �7�9 أن �$�ف ا�ر�0�5 ��� ا����ز �ر��ن ا����ھ��ن �ن ا��ق ا��ذ�ور، ن ا

                                                           
  . 290، ص 1949، مطبعة فؤاد األول، القاهرة، و مشروع قانون الشركات  المقارن ، شركات المساهمة في القانون المصري والقانونبك محمد صالح 1

2
Yves Guyon, droit des affaires, tome 1, droit commercial général et sociétés économique, paris, 1986, p282.    

  . 212ليه في فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص ، مشار إ1981حسن مصري، شركات االستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة،  3
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ا������ �ن 05ل ��0��P ا?داري، و�ؤدي �����0� إ�� 1دور ا��/�ر �ن ا�6رارات �Pر ا��درو�� ��0ك ا������ 

� ا������ ا�����، ��� ���ق ���0ر�� :��@ر ��0رة 5د ����وز ���6ت ا?�Kم 90$��ف �/�رة�  1.ا����ھ��ن 

=��راض ا��وھري ��� �0دأ ا?�Kم ا�وا�I ھو دوا�� ا�����ظ� ��� أ�رار ا��ر��، إذ و�0دو أن ا

����� ����0�6 �داول ا��م ��0ر و�ر�� 5د ���ل ��� ا�:��� �ن ��5م أن ا�ط�I0 ا����وح ��ر�� ا����ھ��، 

ا���ر���ت  ا��0ض �ن ������ن ا��ر�� �0راء أ����� 160د ا=طKع ��� أ�رارھ�، وھو �� د�I �00ض

  . �`5رار �00ض ا��6ود ا��� ���ل ���0رة ھذا ا��ق و����0ل ا�ذي = ��رض �G��1 ا��ر�� ��$رر

�0?$��� إ�� دور إ�Kم  و�� رأ�/���Rن ا=���ه ا�/��� ھو او�� أن ��I0 وا�در �0:ذ 70، 

� ���ة ا��ر�� ��� �م �7���0، �Rن ا�واI5 أ�د أن ا��Aوض وا�� ا��ر��ت �ؤدي إ�� ا����ھ��ن ��ظKم 

ا����ف، و�وء ا�����ر، وا��KAل أ�وال ا��ر��، و��$�ل ا����ر�ن ����1��م ا��:��1 ��� ���ب 

� �و�� ا=���Kت وا��$�@G ا������ ا��� ��د��� ا��د�د �ن �ر��ت ��1�� ا��ر��، وھو �� �1ب ��7 �

   .ا����ھ�� ا������� وآ:رھ� از�� ا=�1�5د�� ا:�رة

إن ا�������، ��ب رأ���، ھ� أ��ن و���� �$��ن و��0ل ��0ر �دم :روج ا����ر�ن �ن ا�طر�ق 

ا����م، $ف إ�� ذ�ك أن ���/�ر ا��وم و�ظرا ��6ص ا�/�6 ���رط �1و�7 ��� �ل ا����و��ت ا�Kز�� 

����  . ���ر�� و$��� ا��ر�� ا��� ���/�ر 

� ا��ر�� ��� أ�رار��ھ�، ����R �ود ��� ھذا ا��Kم 6��0ول أن ا����و��ت وأ�� �ن ����9 إطKع ���

 ���R�ا��� ���ت ���0ر �0�س أ�رار ��ب ������� وا����ظ ����� :���، ا�������� �ن ������ن ا��ر��، 

��0ل ��0ر، ا��وم ���و��ت ��د�� ��م �داو��� �ن أ�0ط ا���س /�6��، ذ�ك أن طرق ����ر ا��ر��ت �طورت 

و�1ت إ�� �د �ن ا��6دم ��1ب ��7 إ���ء أ�رار ا��ر��، :��1 وأن ا����و��ت وأ����ب ا�����ر 

� �1ب إدارة ا��ر�� �ن ����� وا��را����� �ا��6د�� �����ھ��ن ھ� ���و��ت ���� ��6ر�� ��0 ھو 

ه ا����1ر = ���ل إ= ���� ��ط� ا����ھ��ن ��رة �ن ا��ر�� و�و�7 وطرق ����ر، ��� �ذ�ر �ن ھذ

�، وا�ط�I0 ا��ري أG01 ��س ��ط��ت أ:رى أ�/ر �طورا و���6 = ���� �� ھو ��6�، = ���7 إ= و�����06

  . أ1��ب ا��:1ص

 ��K�?7 أو ا�� �� �وق ا=��/��رات، �واء ا����و�و���ن ��� أ:رى �Rن ا��طور ا��ر�I ا���1ل 

� ا���ل��ل �ن ��1ر ا������� �ن أھم �� ��6م 70 ا��ر��، وھو �� = �����ب ��  . I ا��ر�� 
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� إن ��0��P ا���ر���ت ا���6ر�� ا��د�/� أ:ذت �����0وم ا: .�ود �ق ا����ھم �� ا(طRع -ج���و�I ���ق 

��60 �رھو�� �0را��ة ا���1�� ا������� �K ��وغ ���ر�ك 90ي ��ل إ/�رة ا ا��ق ا=طKع، �Pر أن ھذ

1.= ��ود ��� أ�د �������0ر�ن 0ط��0ت ��د�� ا=$طراب وا��و$� و�ل ��ل ا��ر��، وإرھ�ق ا��د�  

ا�ر ا�ذي ��رض إ���د ا��وازن �0ن �G��1 ا����ھ��ن و��1�� ا��ر�� ا����/�� �0ر�� ا����ط�ت، 

�����ھم ھو ��ر�� ھذا ا:�ر و$I ا��ر�� 0��ث ���ر �7 طر��6 ������5 ����دف �ن ا����و�� ا��6د�� 

  . ا�����، و���ن �ن طرح ا�@�� وا=�����رات :Kل ا��داو=تا�6رارات ا��طرو�� ��� ا������ 

أ�� إذا ���ت ھذه ا����و��ت �ن ����9 أن �ؤدي إ�� إ���ق ا�$رر G��1�0 ا��ر�� ��د ��رھ�، ��د@ذ 

، ھذا ا����6د ��ق ا=طKع �0رره ا���1�� ا������� :��1 وأن ا��ر��ت ��2وز ����0 �ن ا����ھ��ن

���� درا��ت ����� د�6�5 و�0�1 ا������1 وا����ر I$و� ��� ا���0رة وا��� ��ون ��دا�� �K:�را��ت، وا��

و����� �����، و��ون /�رة ��د ��0ر ��ن �Pر ا���@ز ا?��1ح ���� وو$��� �0ن أ��د �Pر أ����، و��0ل 

������ر إ�� ا��ر��ت ا����  . ���� أو �وء ��� ���ل ��� ��ر�ب ھذه ا

� ا��ر��ت ������9 و���7 �Rذا ���ن �ق ا=طKع �ن ا��6وق ا����� �����ھ��ن و�ن وا�ب ا?دارة 

 ��0����� �ن ا��ط��ب �Pرا��� ��ب أن ����I ��م، إ= أن ذ�ك = ��ب أن ��س ا�رار ا�:��1 �0ل �ر�� 

� ا=طKع ����6ق أھداف �Pر ��رو��، �ذ�ك ��ب ا��Kء��ء ا�����ل ا��ق �� ��� �0ن �ق ا���د�� ا��

� ا��1ول ��� ا����و��ت�، وذ�ك ���5R0 �وازن �0ن ا��ر�� �0=����ظ �90رارھ� و�0ن �ق ا����ھم 

� �دود ا���رو���، و�0ن �$�6� ��ب �0ض ا����و��ت ط���� ���ت � �ا��G��1 ا�:��1 ���0ر�� ا��

� ا��ر���  . �G��1 ا����ھ��ن ا�ذ�ن �ن ��6م ا=طKع ��� ��ر��ت ا�ور 

� ا=طKع و0�� �ق ا����ھم �زم ���ري �����R ���ر�وع ����ر���ت وا�6وا��ن ���� أ��� �و��ت 

ا��ر�� ا=����ظ �0ر�� ا����و��ت و�دم إ���@�� إذا ���ت �$ر G��1�0 ا��ر��، وھو �� ���7 ا���رع 

� وا�����0�، �ن ا���6ون ا����ري، وھو �� ���7 ا���ر��ن ا��ر 627ا��زا@ري ��د�� أ$�ف �ص ا���دة ��

� ���ل ا���ل أن �ل ا����و��ت � �و���ب إ���@�� ��� ��د �ر�� ��ب ا�����ظ� ����� ا��� وا���6دة ھ

= ������A أ1��ب ا����ر�I ا������� ?���ج ���� ���/�� ��0ر أ5ل، أو =:�راق ا��وق ����0رف ��� 

�ر� ���� أ�د ا��وظ��ن �7���6 ����0م ��O ����ق 0:ط� �و��� ا�ز�0@ن، �ذ�ك �6د أدا�ت ا������ ا��زا@�� 

 4 3.ا?���ج ���واد ا��� ������ ا��ر�� وذ�ك Pراض �:��1 و$د إرادة �1�ب ا���ل

                                                           
  . 270، ص 1983الحسر محمد نديم، الشخصية المعنوية في الشركات التجارية، أطروحة دكتوراه، الجامعة اللبنانية،  1
  . 266وجدي سليمان حاطوم، المرجع السابق، ص  2
  . 267ان حاطوم، المرجع السابق، ص وجدي سليم 3

4
Cass crim 1987, D, 1987, J-131, note M.P lucas de leyssac.  
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��ب ��ن ��5م ھذا ا��وازن، �K ��ب و90ي ��ل �ن ا�وال أن ���ل ا���1�� ا������� و�6ول أ�7 

، و�����0� Pط�ءا ��:������م �K ����ول �ر�� ا���ل Pط�ءا �`دارة ���ب �0ض ا����و��ت �ن ا����ھ��ن

، و= ��رك ھذه ا��ر�� 1إ= ��ك ا����و��ت ا��� ���ل ا=طKع ����� :طرا ���6�6 ��� ��ر أ���ل ا��ر��

 2.��زاج أ�$�ء ا?دارة ��:ذو��� Pط�ء ��م و:طرا وھ���

� ا?�Kم: �و.ف ا���رع ا��ر/�� -د��ر� �ر �ق ا����ھم  ��  : �را�ل ھ� 03ـ  ��

 : ا��ر��� ا و�4 - 

� ا?�Kم وا=طKع �0و�ب ��5ون �، وا�ذي ��ن �ر0ط �0ن �1867ظم ا���رع ا��ر��� �ق ا����ھم 

� ���ة ا��ر�� و�0ن ا��1ول ��� ا����و��ت، �� ا����ر�� ����ر�� �ق ا��1و�ت �0���0ره أداة ا����ھم 

� ھذا ا��ص ��0$�ف، :��1 ��ن ھذا ا�ر0ط �م ����س 10ورة �����، و���� ا?�Kم ��ز �ق ا����ھم 

� �/�ر �ن ا���ن إ�� ا����ر ا����و��ت، و= �ظ�ر ���� إ= �� �:دم وأن ��وذ ا����ر�ن ��د���م 

� ��ورھم �� دا:�� :�ق �و�� �ن ا?��0ط �دى ا����ھ��ن �ر�م �Kم، وھو �� �ؤدي إ�� ����م إ�����1�

  . و�0��Pم

�ك �6د ��د ھذا ا���6ون $�ف و��5 ا�و��@ل ا���6و��� ا��و$و�� رھن إ��رة ا����ھ��ن إ$��� إ�� ذ

و:��1 ا���5 ���م، ���1ول ��� ���و��ت ����� وا���6ر ا��ص ا���6و�� إ�� 5وا�د �����م و���G ��م 

ر�� ��� ا���ف ��� ا����و��ت ا������، وھو �� ا���س ��� ����0�R0ر وا��زام ا����ز ا?داري 

� ���ة ا��ر�� و��ن ط����0 أن �و�د �/ل ھذا ا�و$I و��� ��0را �دى ا��76 0:طورة ا�ر �ا����ھ��ن 

� ا�دا:�� �$��ن ا��$ور �ن ��� و�1دا��5 �K�?ا��ظ�م ا ��و�ط���0 ا���رع ���0د:ل ?��دة ا��ظر 

  . ا�:�ذ ا�6رار وا��1و�ت �ن ��� أ:رى

ا�6د�م �ول �ظ�م ا��ر��ت ا�ذي ا���ر إ�� ��د �Pر ��0د، ���ن  و�ر�I �0ب ھذا ا���ظ�م إ�� ا���ر

� ا��ر��ت ا��ر���� ا��0رى أو ا�A1رى، و��ن  P.D.Gر@�س ���س ا?دارة ا��د�ر ا���م �ا�ر@�س ا���م 

� �ر�� ����، ��و ��دد �ظ�م ا���ل �0?دارة، �$I ����� ا�و��د " ا���د"ھو �ا�ذي �د�ر ا���رو��ت 

، 0ل و1ل ا�ر إ�� أ�7 )�ن ا������ ا�وا���5 و��س ا���6و���(�ر أ�$�ء ���س ا?دارة ا���روع، �:�

  . اG01 �:��ر ا����ھ��ن

ا��ر��ت ا��ر���� ��ن ��د �و�� �ن أ�واع ا�ظ�� ا������ ا��ط��6 ��ث ��د ا����و��ت  إدارةإن �ظ�م 

 pour»ع �ن ا�����م �ط�6�0 ���/ل ا��ر��� �را �ن أ�رار ا������ ا��� ���ن أن ��دد ا���ط�، �ذا ��د �و

                                                           
1
Trib civ, bethume 14 décembre 1955, D, 1955, J-670 note Gorè.   

2
Van Den Bussche, la protection pénal contre l’espionnages des secrets d’affaire, P.A.10 nov1995 N 135. 
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vivre mieux, vivons cachés» 1�5رت ا����و��ت ا�:��1 ����0روع ��� �دد ��5ل �ن�� ،

  1.إ�� ا����� إ= ا����را����ھ��ن، و= ���رب 

 ) 1966.�/ون : (ا��ر��� ا��0/�� -

��/�ر�ن ����� ا��Aوض وا�ظ��� ����� ��$Aوط ا��� ��ر��� ا��76، وا��زوف ا���0ر �����ھ��ن وا��

�ر���،  �� I$ا����ر ����� ا�1�5د ا��وق ا���� ھذا ا�و Iت ���ز ا��ر��ت ا��ر����، و��أ01 �ا��

� ا��1ول ���  1966��9زم ��5ون �و���� �إدارة ا��ر�� �0��0ع 5وا�د ا�������، و�ق ا����ھ��ن 

� ا������ت ا����� �ن ��م ودرا��ا����و��ت ا�:��1 ���0ر��، وا��� ����7 �ن إ0داء رأ� 7� .  

و5د �ظم ھذا ا���6ون �ق ا=طKع �����ھ��ن، ��9ط� ا����ھم �ق ا=طKع ��� ���ل اوراق 

�����دات ا������6 ���0ر��، ���� �� ��ب أن �و$I ��ت �1رف ا����ھ��ن 05ل ا���6د ا������ت ا����� وا

� � 135وا���دة  �1966ن ��5ون  163ا���دة (�، )0��0�1967ر  27ن ا��ر�وم ا���ر��� ا��ؤرخ 

��ب �زو�د ا����ھ��ن ��0 10ورة دا@�� وھو �� �ط�ق ���7 ا?�Kم ا�دا@م، وأ:رى ��0[  �0$�� اa:ر

� ا���� ا=طKع ��� د���ر ا��ر�� وو/�@��6، وأن �$�وا أ�@���م ������ھ��ن، و��ق �����ھ��ن �ر��ن 

  . �ر��، و��ب ا�رد ����م ����0وا�����را��م �ن إدارة ا�

 �و���7 �6د ��ن ا���رع ا��ر��� �ن :Kل ھذا ا���6ون ا����ھم �ن ا=طKع ��� ���ل ا�و/�@ق ا��

��0ن و$��� ا��ر�� و���ط�� و�������0، و���ز إدار��� و�دى ا��زام ���س ا?دارة �1�0�� ا��ر�� 

 2.و0��ن ��رھ�

وز��دة /روا���، و���6د ����رھ� وإدار���، $ف إ�� ذ�ك  �Pر أن �و�I ���ط �ر��ت ا����ھ��،

� ا�ذي ��ده ����� ا�6رن ا���$� و0دا�� ا�6رن ا�����، �ل ھذا أدى إ�� �K�?وا �ا��طور ا����و�و�

� ا�ر�0�5 ���ط�ت ���ري ا��ر��ت ا��� ا���ت �I ا���ع ���ط ا��ر��، ��1و�0 �وا��0 �ق ا����ھم 

إ�� �و�� �$�@G ا��G��1 و�����0� ���ل ا����ف و�وء ا�����ر وھو �� أدى  وا��I ���� ���ل �$�رب

، و��� أ�ر���� و��ن �ن أھم أ���0�0 $�ف ا�ر�0�5 دا:ل �����3 وإ���Kت ��د��� �ر��ت ���ھ�� �ر����

 ��ا��ر��ت و= ���� ر�0�5 ا����ھ��ن وذ�ك �$�ف إ���Kم و�6ص ا������� وا����ر ا��Aوض وا��ر�� 

 . �ة ا��ر��ت وھو �� د�I إ�� $رورة ا��رور إ�� �ر��� أ:رى��

  

                                                           
  . 264وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق، ص  1

2
G.ripert, R. Roblot, op-cit, p.483.  

  . وغيرهاENRON ،total ،sociétés général ،carrefour ،ELFشركة  3
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 )2000ا��داءا �ن �/� : (ا��ر��� ا��0��0 -

� ا��ر��ت ا�ر����  «corporate gouvernance»ا��ر��ت 0ظ�ور �ظ�م �و��� � ���� =

 ���� ����ر وإدارو����� ��و�� ا��$�@G وا?���Kت، ���0 ا���رع ا��ر��� ����� ا�����ة �ر��ت 

  . ا����ھ��، = ���� ا����رة ����

 G01م أK�?ا ���وم �I ظ�ور أ�واق �د�دة وا:�Kف �ظم  ور �و�� �0دط���ن ��� أ:رى �Rن ا��ق 

� ا��1ول ��� ا����و�� أG01 �ن �ا������0 ا�������K وظ�ور ����6ت ا��1ل �د�/� و�ر��� ����ق 

� ���ة و���ح ا���ر�وع ��ل :1و�1 أن ا��ظم ا�������0 وا�����ل ا������ ا��د�/� اھ��� 0��ث ����م 

أ01�ت ��/ل إ������ أ�/ر ���6دا �ن ذي 05ل ��� �$�6� إ�Kم ا����ھ��ن 10ورة ��طورة و������� وھو 

���  . �� ��رف �0=��زام �0?��1ح وا����

 ���0K� ا����ھ�ون ا��ر���ون �ط��0ون ا��ر��ت أن ��زع G016د أ� ����de se و���7 

déshabiller en publicو5د �0ر ا��د�د �ن ا��د�ر�ن ،  ���ا��ر����ن �ن ا=����ض �ن أن ا����

�ر��� ��� �و$وع ا������� ا����� وا�زام  Alcatelا��ط��6 ���ل �:�طر ���، و5د ��ق �د�ر �ر��  ��

��6ل ��0 ����ه  ���� ���0K� 5ل ��ب أن أ��� ��� ا���داد أن ��زع "ا��ر�� �0زع����0K و��ن ��� ا

 on veut bien enlever le haut, mais il faut garder le»" ����ظ 0K���0س ا�دا:���

maillot»1  

وإن د�ت ھذه ا��6و�� ��� ��ء ����R �دل ����0ل ��� ��ب أن ���ب �ن ���و��ت و�� ��ب ���7، 

ا��ر�� و�ق ا����ھ��ن و�ط�6�0 ��ذا ا��و�7 �6د �1ل �0ن �ق ����را ��و1ول ���د ا��0��ث ���ن ا���0ره 

أ1در ا���رع ا��ر��� �دة ��د�Kت ��� ا�6وا�د ا���ظ�� ���ر��ت = ���� �ر��ت ا����ھ��، :��1 

  . ��ك ا������6 0�6وق ا����ھ��ن دا:ل ا��ر��، وا�ر�0�5 ا����ر�� ���م ��� ا����ز ا����ر

Kءت �0ذه ا���د��� � loi de régulationت ��5ون ا���ظ�م ا=�1�5دي ا��د�د، وأول ا�6وا��ن ا��

économique (loi NRE) �����ور ر@����، ��ور  3، ا�ذي $م �ن �0ن ��2001ي  15، ا��1در 

�� �ر��ت ا����ھ�� :��1، ����6ق ا�����ا=����ق ���0ر��ت ا�0ر�ط���� وا�ر���� ا��� ���0ر  9راد�� 

� ا?�Kمأ�/ر �ظ� و����� �ظ���ھ�وھ� �  . را ��و�I ���ل ��6م 

� ا?�Kم، = ���� ا?�Kم �ول ا=����5ت �Rن ھذا ا���6ون =��6  و��� ��رى�و�I �ن �ق ا����ھم 

ا���ظ��، أ�ور ا����ر�ن، ا���I �0ن ا�و��=ت، ��=ت ���زع ا��G��1، ����ل و1ول ا����و��ت 
                                                           

، ص 2001جامعة اإلسكندرية،  البربري، صالح أحمد، بورصة األوراق المالية والممارسات التي تؤثر في كفاءة أداء وظائف الضبط، رسالة دكتوراه، 1

39 .  
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� ا?��Kم، و�ل ذ�ك ��ت ط�@�� ا��6و�0ت ا��د��� �����ھ��ن �0طو�ر طرق وأ����ب ���ر�� ا��ق 

  . وا��زا@ر��

� ا=طKع وا?�Kم، ��د ھذا ا��د، �6د 1در رو�م ��و5ف ا����� د��7 ��ق ا����ھم � �ع ا��ر��

 �� �و��ء ��وره ا�/��ث ��ت ، loi de sécurité financier 2003أوت  ��51ون ا����9ن ا����

، وا�ذي ��ء ��modernisation du contrôle légale des compte et transparenceوان 

�د�م ا������� دا:ل ا��ؤ���ت، ����ول ������ ا���5K �0ن ��دوب ا�����0ت وا��ر�� ا��را�05، و�ذا 

ا������� �ول ��ل أ��زة ا�����ر، ��9زم ا����ز ا?داري 6�0د�م �ل ا����و��ت وا���K�1ت �ول ظروف 

��س، وإ�راءات ا�ر�0�5 ا�دا:���، و�ذ�ر ذ�ك $�ن �6ر�ر ���ق 6���0ر�ر ��ظ�م و��$�ر أ���ل ا��

 1.ا���وي

� ذ�ك ��0 ��ده ���م ا���ل وا=�1�5د �ن �ووا1ل ا���رع ا��ر��� د��7 �����ھم و�6و75، ��9/را 

2014-856�19در ��5ون ��ن �6ص ا�ر�0�5 أ�د أھم أ���0�0، ، ��2008ن ��� أز��ت ����� آ:رھ�  

�  ا��ؤرخ� loi relative a l’économie)وا�����ق �0=�1�5د ا=������  �2014و����  31

sociale et solidaire) ، م ��5ون ا����رة ���� �ص ا���دة���وا�ذي �دل �0ض أL225-102 

� رأس ��ل ا��ر��، �ذ�ك �ذ�ر ��5ون �- 2011وا������6 0$رورة إ�Kم ا����ھ��ن ���0ھ�� ا����ل 

525 � ��2011loi de simplification et d’amélioration de la qualitéي  15� ا��ؤرخ 

du droit أد:�ت ��� �ر�وم �وھو ا��ص ا��ط6�0� ���6ون  ��1967رس  23، إ$��� إ�� ا���د�Kت ا��

�  1566-2006و��ءت ھذه ا���د�Kت �ن طر�ق �دة �1وص ���� �ر�وم  ا����رة،� �11ؤرخ 

�  �2007/431وم ، و�ذا ا��ر2006د���0ر � 112-2005، ا��ر�وم ��2007رس  25ا��ؤرخ 

 ��2005���ري  10ا��ؤرخ décret sur les sociétés commerciales et relatives à 

valeurs mobilières émis par les sociétés commerciales  

 loi pour la confiance et la modernisation de 842-2005و�ذا ��5ون 

l’économie  وا�ذي �ط0ق �زء �ن ��5ون  803-2006و�ذا ا��ر�وم(NRE)  و���7 و���0ظر ��ذه

� ا�6وا��ن � ���و�Pرھ�، �Rن ا���رع ا��ر��� 5د وا�ب إ�� �د ��0ر ا��طور ا���1ل ���� �:ص �0دأ ا����

�� �ء ��0 ��5ون ا��ر��ت، وھو �� �K�ظ ��K ��د إ�راء ��6ر�� �0ن ا��1وص ا�����K�R0 �6م ا����ھم ا��

، و�0ن ا��� ھ� �و�ودة �����، ��=:�Kف ��0ر �واء �ن ��ث ���� ا����و��ت أو �و����� أو د���5 1966

  . أو �دواھ�، وھو �� ��6ق K0 �ك ����� وا��� و����� ��6وق ا����ھ��ن وا��د:ر�ن

                                                           
1
Le Memento de la S.A, op-cit, p.300.  
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  : �و.ف ا���رع ا�:زاQري -د

� �ر�� ا����ھ�� ��ق ا?�Kم، وذ�ك 7�����0 �ن ا=طKع ��� 5رر ا���رع ا��زا@ري �����ھم 

� ا���رة ا��� ��0ق ا���6د ا������ت ا������  . ���و�� �ن ا�و/�@ق ا�:��1 ���0ر�� = ���� 

 �� ا�ذي ��ء 70 ا���6ون ا��ر�����Kا��زا@ر �����0وم ا�� ��و5د �9/ر �ظ�م ا?�Kم دا:ل ا��ر��ت 

 ����1966R�� ا، و��0ر�وع ��$�ون ھذا ا��ق �و�� �0دھ� �ن ا���6ون ا����ري  ���676دة �7 �6رر 

� أن �$I ��ت �1رف ا����ھ��ن ا�و/�@ق �ا��زا@ري، ��9زم ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن 

  . ا�$رور�� �������م �ن إ0داء ا�رأي �ن درا�� وإ1دار 5رار د�5ق ���� �:ص أ���ل ا��ر�� و��رھ�

� I$و� ��ت �1رف ا����ھ��ن أو ��0[ إ���م 05ل ا���6د ا������ت و�ددت ا��1وص ا�و/�@ق ا��

���ر��، و6��0رارات ا��ز�I و�����0ز ا?داري و�������0، ا�����، وھ� و/�@ق ����ق �����0 ا��ر�� 

ا�:�ذھ�، و�رض ��ل �6دم �ن ا����ز ا?داري ������� ا�����، و�ل ذ�ك ��ت ��1د�5 ��دوب ا�����0ت 

  . ا�ذي �$I �6ر�ره

��� ا=طKع �6ول أن ا���6ون ا��زا@ري =  و����6م أو�� ��و5ف ا���رع ا��زا@ري �ن �ق ا����ھم 

� ���G 0����� ا����ھ��ن و��ب ا=��/��ر وا�����I ��� :وض ��Pر ��زال ��0دا �ن �و��ر إ�Kم ��

  . �ر��ت ا����ھ��

� ��ء ��0 ا���رع وھو �� �وف ��1ل ��7 �0ر$�� ��و/�@ق وا����و��ت ا�وا�ب �ر$��، وا��

� 5وا��ن ��6ر���  . ا��زا@ري �I ��6ر���� ��0 ھو ���ول 70 

II - عRل ا(ط�� :  

� ا��1ول ��� إن �6ر�ر �� �ر��ت ا����ھ�� �ؤ�د �ق ا����ھ��ن ��ق ا=طKع �����ھ��ن 

� ا�ر�0�5 ��� أ���ل ا��ر�� وا�����ظ� ��� ا����و��ت ا��� ����7 �ن ا����ر�� ا������ �  . �6و75

و��0ر�وع ����ر�I ا��زا@ري �Rن ���ر�� �ق ا=طKع ��ون �ن :Kل ا�و/�@ق ا��� �و$I ��ت 

  . وا=��������1ر�7 أو ��0[ �7، وا��� ��ط� �7 ���و��ت �ن �ل �وا�ب ���ة ا��ر�� ا���6و��� ا=�1�5د�� 

��د�� �Pر أن ھ��ك و/�@ق �� إذا ���ت ��د�� أو �Pر و�:��ف �و��� ھذه ا�و/�@ق ��ب �وع ا������ 

  . ���ر�� �0ن �ل ا������ت
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  : ا���ر�ر ا��/وي ��:��ز ا����ر -1

��� ا��ص 1را�� ��� $رورة إ�داد ا����ز ا����ر ���ر�� �واء ��ن �ر1ت ��ر���ت �:��ف ا�دول 

و���ن  ، ��6ر�ر ��رض ��و�� ��� ا������ ا����� ا���د��،-ا�������ب –���س إدارة أو ���س �د�ر�ن 

  . ا����ھ�ون �ن ا=طKع ���7 05ل ا���6دھ� وذ�ك ھ���7

  : أھ���& -أ

���ل ھذا ا��6ر�ر أھ��� ��0رة �����ھ��ن ����رف ��� أ�وال ا��ر�� وإدار���، ��6ر�ر ���س ا?دارة 

و �ن ��� إدارة �ؤون ا��ر�� و�����0 ا��وداء إن G1 ھذا ا���7�0، ���6دم �ن ���ب ا����ز ا�ذي ����ن 

� �:��ف �وا������0ك ا����و�� وا���6�6 ��  . ن ���ة ا��ر�� 

�0���0ره ، �6دم �ن ا����ز ا?داري (compte rendu) ��ل و�رى أن ھذا ا��6ر�ر ���ل �رض

� ���� ��6ر7�0 �����6�6 وا�واI5، و��K إ�� ����� ا����ھ��ن �0���0رھ� ا��و�ل، و���7، �Rن ھذا ا��6ر�ر، و

�دى  ��ر�� �ن���6م ا����ھ��ن ����ط ا��ر�� و���زھ� ا?داري، وھو �� �����م �ن و��@ل و���� ���ل 

��ق5درة و�و ������ ��5دة ا��ر�� ��و أھدا��� ا�  . ھذا ا����ز 

� ا���6ون و5د �1ت ��� $رورة إ�داد ھذا ا��6ر�ر و���0[ ا����ھ��ن 70، �دة �1وص ��5و��� �

  1.ا����ري ا��زا@ري

  : &�\�و/ -ب

 : �� ا���/ون ا�:زاQري -

�6ر��� ا�/��/�، �ن ا���6ون ا����ري  ��716ص ا���دة  ��ون �6ر�را ���و�0 �ن ���� $��..."ا��زا@ري 

� �$�ون 1و���7 �م ��..." ء ا���� ا������و���ط�� أ/��ا��ر�� � ا��6ر�ر ا���ويل ا���رع ا��زا@ري 

���� ���س ا? ،7��وا ��د �5ل �ل ��� $�ارة أو ا��6@��ن �0?دارة، أن �دوا����و��ت ا��� ��ب ذ�رھ� 

  :و���7 �Rن ا��6ر�ر ��$�ن 1ر��ا������ ا��������، �6ر�ر ���وب �ن ���� ا��ر�� و���ط�� :Kل ا���� 

� �6ر�رھم، ��0ل وا$G ود�5ق، ���ط ا��ر�� :Kل  - ��و$G ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن 

ا��� وا�����، = ���� ���� ����ط، ��� ���ر إ�� ا��1و�0ت ا���� ا���1ر��، و���@S ھذا ا

 2. ا��د�و��� إذا و�دت

                                                           
  . من القانون التجاري المعدل المتمم 819، 716، 676، 678أنظر المواد 1

2
Paul Didier, Philipe Didier, op-cit, p.622. 
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���06ل ا��ر�� ودر�� �طور ���ط�� وأ������ و5در��� =���� ������0ل ��طرق ا��6ر�ر إ�� ����9  - 

 . أ��وب ا���6ر�� �I ا���وات ا����60

�ر إ�� ا���د�Kت ا��� �طرأ ��� ��ل ���ر��، ��� �����ر ا��6ر�ر أ�$� إ�� ا�:طط ا�������06  - 

� ا���وات ا���$��� . �6د�م ا�����0ت ا���و��، و��� ا�طرق ا��6د�ر�� ا�������� 

و�� �0دھ� �ن ا���6ون ا����ري ا���دل وا����م �0�ر  729و�0����0 ���ر��ت ا�:�$�� ���واد  - 

� �ر�� أ:رى، أ96-271�$� 0ا��ر��ت ا��6 و، وھ� ا��ر��ت ا��� ��1ل ��� ���ھ��ت 

 comptes)��ب ���وم ھذا ا��ص، ����R ��ز�� و�0?$��� إ�� �6د�م ����0ت �د��� 

consolides) ،د:�رK� ����� 9��� �0$��ن �6ر�ر ���س ا?دارة أو ���س  ،وذ�ك إذا ���ت

� ���و��ت �ن ا����و�� ��ل و��:��1 �ن ���ط �ل ا��ر��ت ا�����0، و�ن ا����@S ا��ا��د�ر�ن 

 1732را�� ا���دة ا���6$��، وھو �� �1ت ���7 ���1ت ����� �ل وا�دة :Kل ا���� ا������ 

�6رة �ن ��س ا���6ون ��1رر . 

���ر��ء ا���دة �6د أ�ز�ت ���ري ا��ر�� وا��6@��ن R0دار��� 6�0د�م ���و��ت أ�� ا��6رة او�� �ن ��س 

� �ر��ت أ:ر�ن ا����ھ��ت �ى ��� �6ر ���0زا@ر، وذ�ك $�ن ا��6ر�ر ا��6دم إ�� ا��� ��5ت ��0 ا��ر�� 

ا��ر��ء، و�ذ�ك ا�ر �0����0 ���ر��ت ا��� ��1ت ا��ر�� ام ��� رK: ���0�5ل ا���� ا������، ���ب 

  2.ذ�رھ� �ذ�ك

 : �� ا���/ون ا��ر/�� -

 �� إ�Kم ا����ھ��ن، �6ط أ�ط� ا���رع ا��ر���أھ��� ��0رة ���، �0���0رھ� �ن أھم ا�و/�@ق ا�����دة 

� ا��6ر�ر ا���وي ����ل �دة ���=ت �����6 ���0ر���  : وذ�ك �0و���7 ���ل ا����و��ت ا��6د�� �����ھ��ن 

ا��ؤرخ  2012-�287ن ��5ون ا����رة ا��ر��� ا���د�� ��6��0ون ر5م  ��L225-1003ص ا���دة  - 

 �� : وا������6 0ـ ��2012رس  29

Loi relative, la simplification du droit et a l’allégement des démarches 

administratives.  

                                                           
  . 77المتضمن القانون التجاري ج  59-75تمم األمر ، يعدل وي1996ديسمبر  9هـ، الموافق لـ 1417 رجب عام 28مؤرخ  27-96أمر رقم  1
   18  ، ص2009خلفاوي عبد الباقي، حق المساهم في رقابة شركة المساهمة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 2
  . قانون التجارة الفرنسي 3
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��� أن ���وي �6ر�ر ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن، ��� ����ل �و$و�� و���ل ��دى 

���0ظر إ�� �دى ��6د و�1و�0 �طور أ���ل ا��ر��، ���@S، وا�و$��� ا������ ���ر��، و$��� �د�و����� 

  . ا���ل

� ����0ت ا��ر��، و���و$�G و�ا��رح، ���ن أن ���ل ھذا ا�����ل إ�� ار�5م وا������I ا�واردة 

  . ك �رو��ت إ$���� إذا ا�5$� ا�ر��� ���ن أن ��ون ھ��

�$�ن ا��6ر�ر، و��ب ا��ص إ��رات إ�� ����� ا�����ل ا��ر�� ��و��@ل وا���aت ا������، إذا  - 

ا:ط�ر ا������6 وم ا��ر�� أو ا:ط�ر ا������، أو :1ھذه ا?��رة $رور�� ����6م أ1ول ���ت 

�0���ر، 6��0روض . 

ا��د��� �دة �ر��ت، أي ���و�� ا��ر��ت وا��� ����د وا�����0ت و�0����0 ���ر��ت ا��� ��وي  - 

(compte consolidé) ن ا���دةR� ،L225-100-2 ذ�ر ��س ا����و��ت ا����60 0، أ�ز�ت ����

� �6ر�ر ���س إدارة أو ���س ا��د�ر�ن �:ص ا��ر��ت ا���0� . ���ر�� ام��، وذ�ك 

� ا��وق ا������، �Rن ا��6ر�ر ا���وي ���، ��ب ا���دة  - ��0����0 ���ر��ت ا��� ��ون أ����� �06و�� 

L225-100-3  2006-687ا���د�� ��6��0ون  �� loiوا�����ق 0ـ  ��2006رس  31ا��ؤرخ 

relatives aux offres public d’acquisition ���aن �رض و�رح �����1ر ا�$�� : 

 . ھ���� رأ���ل ا��ر�� - 

� ا��1و�ت، و���� �:ص ��و�ل ا��م - � . ا?��رة إ�� ا��6ود ا��ظ���� ���� �:ص ���ر�� ا��ق 

� ا�ر�0�5 - � . �5@�� ��$�ن ����� �ل أ�واع ا���دات، = ���� ا��� ����I 0�6وق :��1 

���ت ��0 ا��ر��، و�0:ص ��ك ا��� �$I �5ودا ��� ا����ھ��ن وا��� ا=����5ت ا��0ر�� �0ن  - 

� ا��1و�ت� . ��و�ل ا��م، أو ���ر�� ا��ق 

��ك ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن وأ�$�  ا�6وا�د ا��ط�60 ���� �:ص ����� أو ا��0دال أ�$�ء ���س - 

� ���ر������ ��د�ل ا���6ون ا� . ا��ط�60 

ا��م أو ا����ل  ة �راء��Rد0ا������6 و ���س ا��د�ر�ن و:��1 ��ك ��ط�ت ���س ا?دارة أ - 

�� ���� ����� �����م 0�0ب �رض ��و��� ���� ا������6م، أو � . ا�راء، 

� ا�0ور�1، �/ل ھذه ا����و��ت، ھو 5وة �وا����� �ن �$��ن ا��6ر�ر ا���وي ���ر��ت ا����رة 

� ��دة �� ��ون �ر��ت ��0رة 0رأ���ل �ر��I، و�0دد ا��ر��ت ا=�1�5د�� وا=�و/6ل �/ل ھذه �� ،������

���ھ��ن ��0ر، و�ذا �دد ا����ل ا�راء ����، وھو �� ���ل ������� $رور�� أ�/ر، ���0ظر �c$رار 

� ���� إ��ءة ����رھ� �واء أ$رار :��1 �����0ھ��ن وا�راء، و��� أ$رار ���� �ا��� ���ق 

� . �0=�1�5د ا�وط�
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ا������ ا�دو���، ن ��� أ:رى، �Rن �ن ا���ط��0ت ا��د�/� ��وق رأس ا���ل، وا��� ��ر$�� ا���@�ت و�

�ن ا����و��ت �����ھ��ن ا��د:ر�ن، �������م �ن وذ�ك �0و��ر أ�0ر 5در ���ن وا������� ھو �0دأ ا?��1ح 

����رة 90���م :��1 = ا��ر��ت ا��� و�������م ��� ا=��/��ر �ن ��� أ:رى، وھو �� ���ر إ�راد 

  .1ا?�Kم ا�ذي أG01 ���ل ��س و���� ر�0�5 و����� �6ط، 0ل وو���� ���6م ا��ر��ت���� ���� ����ق 0�ق 

-�863ن ��5ون ا����رة ا��ر��� ا���د�� �0�ر  L225-102-1أ�ز�ت ا���دة : ��د�د ا :ور -

2014  ��  �2014و����  31ا��ؤرخ 

Ordonnance 2014-863 relative au droit des sociétés, prise en 

application de l’article 3 de la loi n 2014-1 habilitant le gouvernement a 

simplifier et sécuriser la vie des entreprises.  

���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن، �0$��ن ا��6ر�ر ا���وي ��0[ ا�ور وا=����زات �0ل أ�وا���، 

 ����6ھ� �ل و��ل ��1رف إداري :Kل ا���� ا������ ا���6$�� �ن ا��ر��ت ا��را�05 أو ا��ر�� ام ا��

7���� ����  . ا��� ��رس 

و�و$G ھذا ا��6ر�ر و�1����0ل ا��زء ا�/�0ت، ا����Aر وا=��/��@� ا�ذي ����ل ��7 ھذه ا�ور 

2.�� أ��@ت ���� ھذه ا�وروا=����زات، وا������ر ا��� ��0ت ��� أ�����، وا�ظروف ا� 

��� ��0ن ا��زا��ت ا��ر�� ���� �:ص أر�0ح أ�$�ء ا����ز ا?داري، و��$�ن �5@�� ا�و��=ت وا����م 

� �ل ا��ر��ت �  .3)ا��ر�� ام، وا��ر��ت ا��را�05(ا��� ��ر��� �ل �$و 

� ���ل ا�0�ث وا������ وذ�ك ?� - �ا����ھ��ن ��رة ط�ء ���ر ا��6ر�ر ا���وي إ�� ���ط�ت ا��ر�� 

 . �ن :ط� �طور ا��ر�� ���K06، وا��1ول ��� 5درة ������� أ�0ر وا���زا��� ا��:�11 �ذ�ك

- �� : ا�:�/ب ا(:���

�ن :Kل إ�ط�ء  ا����ب و��ء ا������ ھ�م �Rن ا���رع ا��ر��� اھ�م �0ذات ا����ھ�� �0���0ر �ر��

�� ا��ر�� ���و�� �ن ا��6وق، �:�1م ��6�0د �ن ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن، ا����ل ا�راء 

�R0ط�ء و���7 �6د أ�زم ا����ز ا����ر  «comité d’entreprise»���� :��1 و��ل ��/���م �ن طرف 

� ا��6ر�ر ا���وي ������ر، وذ�ك ����رف ��� �9/�رھم و��/���م ا����ھ��ن ����و��ت �ن ھذا ا����ب وذ�ك 

� ا��ر��، وھل �����ب ذ�ك�  . �I 5درات ا��ر�� وإ��������� أم = 

                                                           
1
Philipe merle, op-cit, p.515.  

2
Le Memento de la S.A, op-cit, p.360.  

  . من جاء بهذا الحكم وذلك لتقدير مدى مالئمة هذه األجور لمهام ومسؤوليات أعضاء الجهاز اإلداري 2001لسنة  NREويعتبر قانون  3
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���ص ا���دة L225-1021  ا���د�� ��6��0ون ��  2014-�856ن ��5ون ا����رة ا��ر��� 31ا��ؤرخ 

، ��� أن �6دم ���س ا?دارة loi relative a l’économie sociale et solidaire �2014و���� 

� رأس ، �رض ��ل ������� ا-��ب ا�����–ا��د�ر�ن أو ���س ������ ا���و��، �ول ���ھ��ت ا�راء 

� إط�ر �:طط �� ا��ر��ت ا�����0 ��� �� ا��ر�� و���ل ا��ر��، و���0 ا��م ا��� ������ ا�راء 

� ا��6ر�ر  إد:�ر�� ���� ��Pب ھذه ا����و��ت �� ��5ون ا���ل ا��ر���، و�ا��ر��ت ا���1وص ���7 

، 6�0د�م ھذه -��ب ا�����–���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن  ا���وي �ق ��ل ذي ��1�� ط�ب إ�زام

ر@�س ا������ ا��:��1، �ن ��� أ:رى و��ب �ص ا���دة  �موذ�ك 0ر�I د�وى ا�������� أ�ا����و��ت 

R225-105-12  2012- 557ا���د�� ���0ر�وم  �� loi relative aux 2012أ�ر�ل  24ا��ؤرخ 

obligation de transparence des entreprise en matière sociale et 

environnemental  وي ر5م أ������ أو �ز�د �ن��� �5د أ�ز�ت ���س إدارة �ر��ت ا����ھ�� ا��

أ��ر دا@م :Kل ا���� ا������، �0$��ن  ���500ون أورو، أو ���وي �دد ������ أو �ز�د �ن  100

� ا��ر�� �  : � وا��� �:ص�6ر�رھم ا���وي ���و��ت �ن ا����ب ا=�����

 - �� . ا��دد ا?����� و���6م ا����ل ��ب ����م، ���م و�وز���م ا��Aرا

 . ا�������ت وا��زل - 

 . ��ظ�م و5ت ا���ل - 

 . ��ظ�م ا��وار ا=������ =���� إ�راءات ا?�Kم وا=��1ل ا�:��1 �0�راء - 

 . ����1 ا=����5ت ا������� - 

 - � . �روط ا�1�� وا�ن ا�����

 . �0ر�� �I ا���0�6ت ا������� أو ��/�� ا����ل ���� �:ص ا�1�� وأ�ن ا���لا=����5ت ا� - 

� ����9 ا���و�ن - � . ا������ ا��و$و�� 

 . ا��دد ا?����� ��دد ����ت ا���و�ن - 

� ��0ل ا����واة �0ن ا�ر��ل وا����ء - � . ا��دا�0ر ا���:ذة 

 . ا�:�ص ا�����5نا��دا�0ر ا���:ذة ���� ����ق �0وظ�ف  - 

 . ��� ا�����0 ����ر�0 ا�����ز وا=����زا��� - 

� ��س ا��ق �Rن ا���دة ��  67-�236ن �ر�وم  148- 2وإ$��� ��� �0ق، و�رس �� 23ا��ؤرخ 

�  2002-�0221و�ب ا��ر�وم ا�:�ص ���0ر��ت ا����ر��، وا��� أ��9ت  1967����ري  20ا��ؤرخ 

                                                           
  . قانون التجارة الفرنسي 1
  . قانون التجارة الفرنسي 2
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�  2007- 431ا��ر�وم ، وا��� �د�ت �0و�ب 1967وا���دل ���ر�وم  2002���رس  25ا��ؤرخ 

2007 .  

� ا��6ر�ر ا���وي وأھ����  . ھذه ا���دة 5د أ�ز�ت أ�$�ء ا����ز ا?داري �0$��ن ���و��ت ا������� 

ا��دد ا?����� ��cراء، ا��6ود ا���ددة ا��دة و�Pر ا���ددة ا��دة، �I إ�ط�ء ����ل �ن أھم  - 

�، ا�����ت ا?$����، ا��د ا������ ا�:�ر��� ا��� �1و�0ت ا��وظ�ف، �����ت ��ر�G ا����ل وأ��0�0

 . �����ن ��0 ا��ر��

� ���6ص �دد ا����ل وا=����ظ ���0د ا������ - � . ���و��ت �ول ا�:ط� ا�����0 

��ظ�م و5ت ا���ل، و��د�ده �c� �0����0راء ذوو ا�و5ت ا����ل، وذوو ا�و5ت ا��ز@�، ا�������ت  - 

 . وأ���0�0

 . ا�ر��ل وا����ء �0ن ا=�������، ا����واة ا������ ��0ءا�ور و�طورھ�، ا - 

 . ��5K ا���ل و����1 ا=����5ت ا������� - 

-�sousروط ا�1�� وا��ظ���، ا���و�ن، ا�:د��ت ا=�������، ���و��ت �ن ا����و��  - 

traitance �5 ا��ر�� ����0@�ت، وا��ؤ���تK� ،ل����� ��، �دى ا��رام ا��وز�I ا��Aرا

� ���ل ا����Aل و��� ا=���Kكوا��� . ����ت ا��:��1 

� ا����Aل،  - �إن ا��ط�I ��� �ل ھذه ا����و��ت ��9:ذ = ����� ��رة وا$�� �ن ����� ا��ر�� 

ا�ذي ���0ر �ن أھم �وا�ل ������ وازدھ�رھ�، ����ح ھذه ا������ �ؤدي إ�� ��ن ا:���ر ا��د 

�� ��زم �ن ظروف وإ������ت ��� �ؤدي وظ����� ��0ل ا������، و��ن ا=��/��ر ���� �0و��ر �ل 

 . �وي و��دي و���ل، وھو �� ��ود ��� ا��ر�� و���ط�� ����0@دة

وإ�ط�ء ھذه ا����و��ت ���G �����ھ��ن ��6�0م ھذه ا������، ا��� ���ت �ن ��و��ت ا����0 ا��وداء 

�ر ا���م ���ر��، وھو �� �رى ��7 د���� ���ر��، و= �:رج �ن ا����ز ا?داري ��� = �6ول ا�ر@�س ا��د

� ا?�Kم، و����� �7�  . أ��دة ��ق ا����ھم 

-  �Qن ا�����و��ت (�information sur l’environnement : 

� ا��0@� �ن أھم ا��وا$�I ا��طرو�� ������، ون ا��0@� 5د ��دد �ن ���م ا���ل، ����0ر �و$وع ���

��  . �ل و��5ون ا��ر��ت����R ���0ر �ن �روع ��5ون ا

و�I6 ��� ���ق ا��ر��ت = ���� ا�����1 ���� ا��زا��ت �0@�� و5وا�د ����� =0د �ن ا�����0 وذ�ك 

��ت ط�@�� �ط�0ق �6و�0ت ا�1�5د�� و����� ��� ا��ر��، و����ب ذ�ك �و�7 �$ر �1�0�� ا��ر�� 
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� ا��دا�0ر ا���:ذة �ن ا��ر�� وا������ وا����ھ��ن، �7�R ��ق ��ؤ=ء ��ب ا���6ون ا��ر���، ا=طKع ��

� ���ل ����� ا��0@��  . ا�����0 ���� 

��1ت ا���دة L225-102-21  ء ��0 ��5ون�� �ا��ؤرخ  2003-�699ن ��5ون ا����رة ا��ر��� ا��

 �� loi relative à la prévention des risques technologiques et �2003و����  30

naturels et à la  réparation des dommages  ��� 1ب ���ط���� ���� أن ا��ر��ت ا��

ا�����ل �واد ���� أو ����رة، أو ���ل ���ط�� :طرا ��� 1�� ا?���ن أو ا��0@�، ��ز�� 6�0د�م 

� �6ر�رھ� ا���وي وا��� ��$�ن�  : ���و��ت :��1 ���0ب ا��0@� وذ�ك 

 . ����و�و��� ا��� ���0ب ���� ا��ر�����و��ت �ول ����� ا�و���5 �ن ا:ط�ر وا��وادث ا - 

� �Aط�� ��ؤو����� ا��د��� ا���ه ا�:�ص وا�������ت ���� 5د  - ��رض ��ل �ن 5درات ا��ر�� 

 . ���0ب ��7 ���ط��

� ���� ��دث ��د�د ا�و��@ل ا���:ذة �ن ا��ر�� �$��ن ����ر ا���و�$�ت ا��6د�� ��$� - � ���

 � . ���ؤو�������و�و�� �ر5

  : ذ�ر ���و��ت أ:رىا���0ق ذ�رھ� ���  R225-105-12ا���دة ��� �1ت 

� ���ل ا��0@� - �ا��0@��، ���ط�ت ��و�ن  ��ظ�م ا��ر�� :ذ ��0ن ا=���0ر ا����@ل: ا������ ا����� 

� ��دة ����� ا��0@�، ا�و��@ل ا���:رة ��ر�0�5 �ن أ:ط�ر ا��0@� وا���وث� . وإ�Kم ا����ل ا�راء 

� : ا������تا���وث و����ر  - �� ا��واء، �و��@ل وآ���ت ا�و���5، ا����6ل، �G��1 ا��$Kت ا����6ة 

 . ا���ء وارض وا��� ��دد ا��0@�

 . و��@ل ����� وإ��دة ا��دو�ر وا�ر���� - 

ا�����ل ا��وارد ا���@��، ا���Kك ا��واد او���، وا?�راءات ا���:ذة : ا=�����ل ا�دا@م ���وارد - 

 ������ا��������، ا�����ل ا�ط��5، وا�و��@ل ا���:ذة �����ن ������ ا��������، و�دى ا��و�7 �����ن 

 . ��و ا�ط��5 ا����ددة

 . ا���0ث ا��Aزات و�9/�رھ� ��� ا=���0س ا��راري: ا���Aرات ا����:�� - 

 - � . ا�و��@ل ا���:ذة ������ظ� و��طو�ر ا���وع ا��0و�و��: ����� ا���وع ا��0و�و�

 . ��6 ���0زا��ت ا��ر��ت ا���ه ا������ ا����دا�����و��ت ��� - 

                                                           
  . قانون التجارة الفرنسي1
  . الفرنسي قانون التجارة2
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 2002-221ا��� ��ء ��0 ا��ر�وم  �1967ن �ر�وم  148- 3و����� ��� �0ق �6د أَ$��ت ا���دة 

ا���0ق ذ�ره، ���و��ت أ:رى ��$���� ا��6ر�ر ا���وي �ول �و$وع ����� ا��0@�، ��6دم ا��6ر�ر ���و��ت 

  : @� وذ�ك 1:0وص�ول ���@S ���ط ا��ر�� ��� ا��0

 -  ...�� ا�و�ط ا�ط��0� �وا�و�ط ا����0� / ا��دا�0ر ا���:ذة ���د �ن ا���دي ��� ا��وازن ا��0و�و�

� . وا���وا�

� ھذا ا����ل - � . ا��دا�0ر ا���:ذة �$��ن �ط�0ق ���ط ا��ر�� �c���م ا���ر���� وا���ظ���� ا��ط�60 

� ���ن أن ���رض ��� 0�0ب ���ط ا��ر��ا����0[ ا��ر1ودة ������ ا��0@� �ن ا:ط�ر ا - �� . 

� ����ر ا��0@�، إ�Kم و��و�ن ا�راء �ول ھذه  - �و�ود ��1�� :��1 دا:ل ا��ر�� �:��1 

ا�����9، ا�و��@ل ا��ر1ودة ���:��ف �ن ا:ط�ر ا��0@��، و�ذا و$I ��ظ�م ��وا��� أ:ط�ر ا���وث 

 . ا��� ���ن أن ��دث

 - c� ا����0[ ا��و$و�� �$��ن ��:ط�ر ا��0@��، إ= إذا ���ت ھذه ا����و�� ���ن أن �$ر ���0ر�� 

 . �زاع �5@م

� ا�د��وى ا�6$�@�� ا��� �و$و��� �ول  - �ا���و�$�ت ا��د�و�� :Kل ا���� ا������ ا�����$6، 

� ھذا ا����ل� . ����� ا��0@�، و�دد ا�د��وى ا��ر�و�� ?K1ح ا�$رر 

 . ��6را�05 �دى 1�� ا����و��ت ا���0 - 

� ا��6رة ��6رر  ��6د �رص ا���رع ا��ر��� ��� 1�� ا����و��ت ا������6 �����0ب ا=������ وا��0@

، أن ا����و��ت ا=������� وا��0@�� ��ون ��ل ��ص و�را�05 �ن L225-102-11ا�����0 �ن ا���دة 

س ا�دو��، وأن ���ز :�ر�� �ن ا��ر�� و���6ل ��ب ا���ل ا��� ��ص ����� �ر�وم �1در �ن ���

� ��س و5ت �6د�م ا��6ر�ر ا���وي�  . ھذا ا���ص �6دم ���@�7 ������ ا����ھ��ن أو ���ر��ء 

ا���0ق ا�ذ�ر، ��دھ�  2012-557ا��� ��ء ��0 ا��ر�وم  R225-105-22و��0ر�وع ��ص ا���دة 

�� � ��comité :��1 ��ظم ھذه ا�����9 ��1�0 ��� ا����ز أو ا���@� ا��� ���ف ���0�ص وا�ر�0�5 وھ

français d’accréditation (COFRAC)ھذا ا�:1وص ��  . ، أو �ن أي ھ�@� أ:رى ����دة 

� ھذا �� ا��6ر�ر ا���وي، و�6دم �6ر�ر �و��ط� ھذه ا���@� رأ��� ���� �:ص �د�� ا����و��ت ا��در�� 

� ا������ن �  . ا����60نا�:1وص �����ن ا����ھ��ن �ن ا���9د �ن 1�� ا����و��ت ا��6د�� 

  

                                                           
  . التجارة الفرنسيقانون  1
  . قانون التجارة الفرنسي 2
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- ����و��ت �ن ا�ر.��� ا�دا2()�le contrôle interneل ا��:��س (�� :و�/ظ�م 

��� ���س ا?دارة أو ���س  (loi du sécurité financier) 2003أوت  1�رض ��5ون 

ا��را�05، إ���ق �6ر�ر :�ص 6���0ر�ر ا���وي، وا�ذي ��$�ن �����ت ��$�ر و��ظ�م ��ل ���س ا?دارة 

، وھذا (le contrôle interne)��را�05، وا?�راءات ا�����0 ���� �:ص ا�ر�0�5 ا�دا:��� أو ���س ا

  . �0����01 ���ر��ت ا��� ���K� ����� 9د:�ر

� ����ر � ���و5د ھدف ا���رع ا��ر��� �ن :Kل ھذا ا=�زام إ�� ���6ق أ�0ر 5در ���ن �ن ا����

�����ر �ن ا����@ل ا��� ���ن �����ھ��ن ا=طKع ����� ا��ر��، وذ�ك ��0ل ��ظ�م و��ل و��ط�ت أ��زة ا

و������6، و= ���ن إ:��ء ا���@دة ا��� ���ود ��� ا����ھ��ن و��� ر��0�5م و������م �ن ھذا ا��ص، ��/ل 

� ����ر �ر���م ،و �����0� ��6ر���� �S@��� I  و���6م ر�ن �6د�ا?�Kم ���ن ا����ھ��ن  ھذا�ا�طرق ا�����0 

 ������� �ر��ت أ:رى �����0 ���، واھم �ن ذ�ك أن ��ر�� ا����ھ��ن �����0 �� ، و �I ا�طرق ا���ا��ر

�وز�I ا���ط�ت دا:ل ھ�@�ت ا�����ر وطر��6 ا�:�ذ ا�6رارات ����، ���G ��م �����0ر�� ا���دة �د�وى 

  . ا���ؤو��� وذ�ك ���ر���م أ1��ب ا�6رار وا���ط� دا:ل ا��ر��

� ���G �����ھ��ن ��6�0م ا?�راءات أ�� �ن ا������و��ت ا������R0 �6راءات ا�ر�0�5 ا�دا:��� 

وا=����ط�ت ا��� و$���� ا��ر�� �ن أ�ل ر�0�5 دا:��� ��دف إ�� $0ط و��ف �ل ���وز أو :ط9 5د 

� ھذا ا��9ن ��� إ�راءات ا�ر�0�5 ا�دا:��� ا�:����R0 �1ء و������� �$ر ���0ر��، وإن ��ن 5د �م ا��ر��ز 

�A��0ھ����� ا�  . ا����و��ت وا�و/�@ق ا�������0 وا������، وذ�ك ���0ظر 

� ا��6ر�ر ا���وي �رات ا���6د ���س ا?دارة �و���س ا��0ب ا����60، �Rن �ن �� ��ب ا?��1ح ��7 

�ن وأ���ء ا�$�ء ا����0�Aن �ن �$ور ا������ت ا����س أو ا����ن ا����6/0 ��7، ��� ��ب أن ��$

ا��6ر�ر �ر$� �:�1را �ن ھذه ا����ن، وذ�ك ��0�0ن ����ل �ل ���� و�دد ا��������� و�� ���ت 70 و�� 

رؤ��ء ا����ن، و�ل ذ�ك �ط�6�0 ���0دئ ا?��1ح �ع ا������ ا����� ��5ت 70 �ن أ���ل، وأن ��$ر ا���

  2. (La gouvernance d’entreprise)ا��� ��ءت ��0 �و��� ا��ر��ت 

�ن ��5ون  ��R225-12ل ����� ا���6ر�� �0ن ا����@S ��� ا����ھ��ن �6د �1ت ا���دة و��� - 

ا����رة ا��ر��� ��� ا�زا��� إ���ق �دول 6���0ر�ر ا���وي ��0ن ���@S ا��ر�� :Kل ا�:�س ��وات 

 ا:�رة ،أو ��ل ��� ����� إذا ���ت ا��ر�� 5د أ��ت 5ل �ن :�س ��وات، وھو �� ��ء 70 ا���رع

                                                           
1
Le Memento de la S.A, op-cit, p.301 ?  

  . 19خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص 2
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� �د ا����ھم  678ا��زا@ري �ذ�ك، �0ص ا���دة ��6ر��� ا�/����، وھ� و���� ھ���  ���ن ا���6ون ا����ري 

  . ����رف ��� �طورات 5درات ا��ر�� و�6د���، و�����0� ���6م ���ط��

إن ا��K�ظ �ن ا=��زا��ت ا�وا��5 ��� ���ق ����س إدارة ا��ر��ت ا����ھ�� ا��ر���� ���� �:ص 

� أن ا����ھم ا��ط�I ��� ھذا ا������ ا��6ر�ر ا���وي، �����S ��0 = �دع ���= ���ك �و��ت ا��در�� 

�واء ���ق ا�ر �������0 أو إدار��� أو �����5K أو ا��6ر�ر ���ون ��رة ���د أن ��ون ����� �ن ا��ر��، 

ا����ھ��ن ��� ����� ا��ر�� ��� ���ط�� وا:ط�ر ا��� ���ر$��، وھذا �ن �7�9 إ$��� ا��ز�د �6درة 

و���1��� و�����0� ���1��م، وذ�ك ��0:�ذ ا�6رارات دا:ل ا������ت ا����� �ن درا�� و��م ���G ��م 

� �1و���م� ����� ����� I$0و .  

  : ���& -ج

����� و�ظرا ھ��� ا��6ر�ر ا���وي، �و/�K�? �6م ا����ھ��ن، و�0دف $��ن 1�� و�د�� ود�5 

5د �ر$ت ر�0�5  -و���� ا��زا@ري-K�:�0ف �وا$����، �Rن ��0��P ا���ر���ت ��6د�� ��7، ا����و��ت ا

� ھذه ا�و/��6، ��ث ���رس ��دوب ا�����0ت ���� ا�ر�0�5 ���دوب ا�����0ت ��� ا����و�� ا�واردة 

� ا��6ر�ر، و�ط����60 ��واI5 وا���6�6�، و�د�� 0رأ�7 وا���ري، و���9د �ن 1�� و�د�� ا����و��ت ا��6د�� 

� ا���دة �2�6رة  ��4رر  715���� ������� ا�����، وھو �� �ص ���7 ا���رع ا��زا@ري 1را��  ،

�ن ا���6ون ا����ري ا���دل وا����م، ��ث �ر$ت ھذه ا:�رة ��� ���س ا?دارة و$I  716وا���دة 

  . � ا�������6ر�ره ��ت �1رف ��دوب ا�����0ت :Kل ار��0 أ��ر ا������ ��6ل ا���

� ا��6ر�ر، ذ�ك أن ا����ز ا?داري و����ب ا����ء�� �ن �� ھذا $���� �1�� ا����و��ت ا�واردة �و

 ،I5ا��6ر�ر �� = �ط�0ق ا�وا ��ا������ ا����� وا��� 5د ����� ���0زل أو ����0ؤو��� ا���6و���، �7�R 5د �ظ�ر 

�� �$ر �����0ھ��ن، �K �6دم إ���م 1ورة  ���ط�� و��� ���@���، وھو����� 0ذ�ك 1ورة ا��ر�� و

وا$�� و1���� �ن ا��ر�� وھو �� = �����م �ن ا�:�ذ �� ��زم �ن �1ر��ت 15د ����� ا��ر�� 

  . و����� ���1��م

� �ل ا���=ت��Rن ر@�س ���س ا?دارة وأ�$�ؤه، أو ���س ا��د�ر�ن، ��ؤو��ن �ن 1��  و

� ا��6ر�ر ا���وي،�  . وذ�ك ��ت ط�@�� ا��6و�0ت ا��د��� وا��زا@�� ا����و��ت ا�واردة 

و���0ر ����0ت و���@S ا��ر�� �ن �0ن ا����و��ت ا��� = ��1ل ���� ا��6ر�ر ا���وي و=�ك �ن و�ود 

� ھذه ا�����0ت�  . و/�@ق أ:رى ��1ل 
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  : (Le Bilan)و���0 ا���زا/��  -2

�رض ا���رع و$��� ��ت���0ر ا���زا��� �ن ا�و/�@ق  ��1رف ا����ھ��ن 05ل ا���6د ا������ت  ا��

  . ، وذ�ك ���0ظر ھ�����1ا����� ا���د��، وذ�ك �ن :Kل �دة �1وص

��6�0ر���� ����زا��� أھ��� 15وى �0����0 ���ر�� وا����ھ��ن وا�دا@��ن ��� ا��وءا : أھ����� -أ

��KAل ا�ذي �6وم 70 �ن �6دم، ��0زا���ت ا���وات ا����60 ���ط�I ا��ر�� أن �6ف ��� 5در �� 7A�0 ا=

  2.و��� $و@�� ��رف ا�دا@�ون �دى ���ر ا��ر�� ا��� ������ون ����

� �و$I �1ر��م �KطKع��� إ���Kم، � أ�� �0����0 �����ھ��ن �Rن ا���زا��� ���0ر ا�و/��6 ا���دة 

� أ������، ��� ��و�وا ��� ����� �0دف إ����1م إ�� ��ر�� ���� ا��ر�� و����� ا��/��رھ� �وا��م و����

  . درا�� ����

� �ن ا��ؤالإن ا���زا��� �� وا����� ا��/��رھل و�ق ا��: ھ� ا��واب ا����ا��ر��  ��ز ا?داري 

� ���� �دم و�ود (وا���6م ��0رو���؟ �� �دم ا��و��قوذ�ك �  ). أ��0ب �و$و��� 5د ���0ب 

�� �واب ھذا ا��ؤال ا�ذي ��دد �و7�5 وا�6رارات و���7 ��0=طKع ����� و��6ر���� ��1ل ا����ھم �

� ا������ ا����� ا���د��، $ف إ�� ذ�ك �Rن ھذه ا�و/�G���� �6 �7 6�0د�ر ���5 أ���7�  . ا��� ���:د��� 

� 0دا�������� وا��� ��ون :ا���� ا������، وا���زا��� ا� و��6م ا���زا��� إ�� ��زا��� ا������� وا��� ��ون 

� ����� ا�� Iط���� �  . �ن :���K ���6م و$��� ا��ر����� ا������ وا��

  : ا�)/��ر ا���و/� ��� -ب

 �� �إن ا���زا��� ھ� ا����0ر ا�ر�5� ا���ظم ط�60 �6وا�د ا������0 �ن �ر�ز ا��ر�� ا?���0� وا���0

  3.����� ا���� ا������

ھذا ووا�����0 ����ون  - ا��ر��–��� ���ن ��ر���� ���90 �دول ����0� ��6رن �0ن �6وق ا��ؤ��� 

ا����ب ا��ن ��/ل ا1ول وا����ب ا��ر ��/ل ا�:1وم ��� ا��16ود ���0؟ و�� ھ� : ا��دول �ن ����0ن

  ا����1ر ا���و�� ����؟

                                                           
  . من القانون التجاري المعدل والمتمم 819، 716، 630ر المواد أنظ 1
  . 348محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  2
  . 290، ص 1966قارن، الجزء األول، أكثم الخولي، قانون التجارة اللبناني الم 3
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، وھ� ا����1ر ا��:�11، (Actif immobilisé)، �ن ا1ول ا�/���0 (Actif)���ون ا1ول  - 

روع، و���ل ارا$� وا����0� وا=���ءات وا��را�ق، واa=ت ��� ��و دا@م �:د�� ���ط ا���

وا���دات وا��دد وادوات وا/�ث وا�����ب و��دا���، وا�/روة ا���وا��� وا���@��، و��رة ا���ل 

ا����ري و�6وق ا=����ز وا=:�راع وا����9ف وا����Kت ا����ر��، و�ن �6وق ا��ر�� �دى 

 ... ا��Aر

، أي �Pر ا�/���0 أو ا����Aرة و���ل ا��:زون ا�����، (Actif circulant)� ا1ول ا���داو� - 

وا�:���ت وا�و5ود و5طI ا���Aر، وا?���ج �Pر ا���م و��ت ا�����ذ، وا?���ج ا���م، وا�I@�$0 ا����راة 

� �Aرض ا�I�0، وا=����دات �ا�����د�� ��راء ا�I@�$0، وا�����0ت ا���ر�� وا=��/��رات 

 1...ق ا������ وا��6د�� �0��0وكاورا

���ج أو ا����ط ا1ول ا:رى، و���ل ��1ر�ف ���9س ا��ر�� وا���1ر�ف ا����60 ��� 0دأ ا? - 

 .�0د :1م ا=ھ�Kك

 . ا���زا�دة أي �ر�� ��و���� إ�� �6ود و�ر�ب ���1ر ا1ول و�ق ��و����  - 

� �� ��� ا��ر�� �ن د�ون و�ذ�ر : (passif)أ�� ا�:1وم  - ������ : 

 -  ��6وق ا����ھ��ن و���ل رأس ا���ل ا��ر:ص 70 ورأس ا���ل ا��1در وا�����ب ��7، وا=����ط

 . �90report a nouveauوا�7 ا��:����، ا���6و�� وا��ظ��� وا�رأ�����، وار�0ح ا��ر��� 

و���ل �:1ص ا�$را@ب ا�����زع �����، و�:1ص ا����ز��ت وا��ط���0ت : ا��:�11ت - 

 . �توا=��زا�

ا��� �م إ1دارھ� وا�6روض ا:رى طو��� ا�ل، و���ل ا���دات : ا=��زا��ت طو��� ا�ل - 

I� 2.وا�����ق ���� :Kل ا���� ا������ ا������، وا�:1وم ا���داو�� �ن أوراق ا�د

�ر�� ��ر�O ا�����5�6 و�وع ا��و�ودات ا�$���� ���، وإذا ��ن ��ددھ�، �و�0����0 ����دات ��0ن �����5 و

أ�/ر �ن إ1دار وا�د ���ب أن �ظ�ر �ل وا�د ��� �دى، وإذا ا����ك �زء �ن ا���دات ���ب أن �ظ�ر 

  . �طرو�� �ن ا1ل

� ���و��ت �����6 ��ل �ن ا�:1وم ا�/���0 وا�:1وم ا���داو�� �و��ب أن �ظ�ر 5�0� ا�:1وم 

� �ل ���و�� ا����1ر ا���و�� �� G$رى، و�و:�� ��� أ�7، ��وز أن �د�S �0ض وار1دة ا�دا@�� ا

 I� دة�ا����و�� ا�وا ����دوب ا�����0ت أن ھذا ا=د��ج =  ى�0$�� إذا ���ت $@��� ا����6 ورأا����1ر 

� ���و�ن �����6�� د=�� ا���زا���، و�I ذ�ك �7�R ��ب ��0ن �ل �ن ا�:1وم ا����60 �  . �ؤ/ر 

                                                           
  . 349محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  1
  . 294محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص  2



134 
 

���رع �R0ط�ء ا����ھم �ق ا=طKع ��� ��زا��� و���7 و�ن :Kل �� �0ق ���ط�I ا��:Kص ���� ا

� ����7 �ن ا���رف ��� ا��ر�ز ا����� ���ر��، إذ أ��� ��0ن ��ا��ر�� 05ل ا���6د ا������ت ا����� ا���د��، 

���� إذا ���ت ھ��ك أر�0ح ����66 ا��ر�� :Kل ا���� ا������ أم أ �ن أ1ول ا��ر�� وا��زا����� و��0ن �����0

� ��دد ����� ا�دورة، � ��0 �ن ��6ر�� أ1و��� ���0زا�����، :��رة ����إ$��� إ�� أن ��� ھدف ���دي 

، ����R0 Gراء ����ل :�ص ������0ر، 1وھ� �0ذا ���ل �1درا :�01 �����و��ت �ن ا��ر�� و�طورھ�

  . :دا��ت وو��@ل ��و�ل ا=��KAل��1ب �ول �دى ا��وازن �0ن ا��وارد وا=��

  : ادھ������ إ�د -ج

 ����� ��إ�دادھ�، و��رض ا��0ع 5وا�د ����� ��د �ظرا ھ��� ا���زا��� �$I ا���ر���ت 5وا�د ��ددة 

��� ا:�Kف  �ن�6ر�ر �و�ودات ا��ر�� �$��ن 1�� ھذا ا��6ر�ر و�ط�7�60 ��واI5 ��ن ھل ���ن �����ھ�

ا=����دة �ن ا����و��ت  إ�� ��م وا�����ب و�ن /م واأن ��1 ما���ري، وا:�Kف �:�11 م���واھ

  . وا������ل ا��� ��$���� ھذه ا�و/��6؟

 ��ا���زا��� ا��:�1رة ھ� �ل ھذه ا���ل، وھ� ��زا��� �6وم ��� أ��س ����I �:��ف ا����1ر 

 ��� �ر��ب ���1ر ا1ول �0دأ ا���و�� ا���زا�دة، و����و��ت أو ��ل ����ز ������0س �I �را��ة 

ودرا�� ا���زا���، م، �0دأ ا=����6ق ا���زا�د إ$��� إ�� ذ�ك و�����ل ����� ����ل �ر��ب ���1ر ا�:1و

 = ��7�R ��ب ���دي ا������6ت ا��/�رة وا������0، ��� ��ب ���دي ا�����ل ا��1ط���ت ا�����6 ا���6دة ا��

�����ب ا��و$�G 5در ا?���ن، و���دي ا��Aوض وا?��0 ،�����م ا�ذي 5د ��دف إ�� ���ن ��Aر أھل ا�:0رة 

  2.�$��ل ا����ھ��ن و�دم ������م �ن ا����ف ا��:����ت وا����وزات ا��ر���0

و��� �����و�7 =��6، �7�R ��ق �����ھم ��د اط7�K ��� ھذه ا�و/��6 ا=������ �0:0ر �:�ص، ����7 

�د �ن 1�� و���K �ن ا�6راءة ا�1���� أو ا������ ����زا��� و��و�ن ��رة �د�دة �ن ا��ر�� و���9

� ا���زا���، ����R ��ون ��ل ��ص و�را�05 و����ل �ن �را5ب ا�����0ت ا�ذي �0دي �ا����و��ت ا�واردة 

ا��زا@�� �$�ء ا����ز ا?داري رأ�7 ���� أ��م ا������ ا���د��، وذ�ك ��ت ط�@�� ا���ؤو��� ا��د��� و

  . ���ر��

�ر�� :Kل ا���� ا������، �7�R و�0?$��� ����زا��� �و$I و���و�ن ��رة أ��ل �ن ا����@S ا������ ��

  . و/��6 ���ب ار�0ح وا�:��@ر ��ت �1رف ا����ھ��ن

  
                                                           

  . 343عزيز العكبيلي، المرجع السابق، ص  1
  . 24خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص 2
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  : ���ب ا ر��ح وا�Q��2ر -3

���ب ار�0ح وا�:��@ر �ن ا�و/�@ق ا������ ا��� ��ب ��� ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن أن 

  . ������ت ا����� ا���د���$��� ��ت �1رف ا����ھ��ن 05ل ا���6د ا

� ذ�� ا��ر�� اول ھو �0ب ار�0ح ا��� ���ل : و���ل ���ب ار�0ح وا�:��@ر �0�0ن��ل �� �د:ل 

:Kل ا���� ا������، �واء أ��ن ذ�ك �ن ار�0ح ا��� ��1ل ����� ا��ر�� �ن أ������ :Kل ا���� ا������، 

ا����0[ ا������ و��ب أن ��ون ،ا��م وا���دات ا��� ������ ر�0ح ا��� ��1ل ����� �نأم �ن ا��وا@د وا

� �0ب ار�0ح �� ذ�� ا��ر����� 5�� ھذا ا��0ب  5د ��6ق د:و��� �10ورة ���@�� ،�ذا = ��وز أن ���ل 

� ���6ق ا?�رادات�وا@د د�ون ا��ر�� ا��� �م ��ل �، أ�� 1و��ؤھ� �0د، وذ�ك و��6 ��� ���� 0���0دأ ا��6دي 

� �0ب ا?�رادات ���� ا����0[ ا��� إ�� ���6ق ا?�رادات، ��دون �ذا ���ت ا��ر�� ��I0 �0دأ ا=����6ق 

���Kل ا���� ا������ و�و �م ��م ا��K: 6ت ���ر���ا�� .  

أ�� �0ب ا�:��@ر ��دون ��7 �ل �� �:رج �ن ذ�� ا��ر��، �واء 0�0ب ا�:��@ر ا��� ��ل ���0ر�� �ن 

�� �د��7 �ن �وا@د ��� ا�د�ون ا��� 0ذ����، وأ�ور وروا�ب �وظ�� و���:د�� ا��ر�� أو  أ������ أم 0�0ب

  K� 711:� ��.2ھ���Kت وا��وادث �Pر ا���و��5 ا��� ��ل ���0ر��

  : (l’inventaire)و���0 ا�:رد  -4

���، ا��رد ھو و/��6 ��$�ن ���@S ����� إ��1ء �ل ���1ر أ1ول و:1وم ا��ر��، و������6 و�را05

� ا���دة ��ن ا���6ون ا����ري، :Kل ��ر$7 ��د���ر ا����ر��  10و5د أ��ر ا���رع ا��زا@ري إ�� ا��رد 

أن ������ ���0ظ�م، وا��� �ن ����0 د��ر  -�واء أ��ن �:�1 ط����0 أم ���و��–ا��� ��ب ��� ا����ر 

��� ا����، ��� ��م ��O �ل �ن ا��رد، ا�ذي ��$�ن �5@�� 1���0ر أ1ول و:1وم ا���6و�� وذ�ك ��د ��

� ھذا ا�د��ر� S@�0ت ا�������ا���زا��� و .  

، ھو $0ط و����ل �طور ���1ر ا�ذ�� ا������ ���ؤ��� 3وا��دف �ن ھذا ا=�زام ��� أ$�ف ا���رع

  . 0طر��6 ����� و�و$و���

  . ھ��ك ا��رد ا���دي وا��رد ا�����0� وا��رد ا�دا@م: و���رد �دة أ�واع

                                                           
  . 344عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص  1
  . 350ي، المرجع السابق، ص محمد فريد العرين2
  . المعدل والمتمم للقانون التجاري 27-96من القانون التجاري المعدل والمتمم، والتي جاء بها األمر  1مكرر  فقرة  10المادة  3
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ھو ��0رة �ن ��ف ��$�ن �5@�� ����1 ��ل �ن أ1ول و:1وم ا��ر��، ا��ذان : د ا���ديا�:ر -

  . ���Kن ذ���� ا������

� ����� ا�دورة: ا�:رد ا������� -�� ���I ا��6ود ا�$رور�� ���و�� ا�����0ت �  .���/ل 

�ن ��ر��7 ����0ت ا��:زون �ن :Kل ����ل �ر���7، و��ھو ��0رة �ن ��ظ�م :" ا�:رد ا�داQم -

  . و��10 ����رة أ/��ء ا�دورة

� ��و�ن ��رة �ن ���� �ا��ر�� وو$����� ا������ ھو ا��رد وإذا ��ن ا��رد ا�ذي �����ن 70 ا����ھم 

، ھل ��ب إ�ط�ء ا����ھم �زءا 1ا���دي، �Rن ����9 ��د�د ا����1ر ا���و�� ��ذا ا��رد ھ� ��ل :Kف

 Iط���� ��� K��� K1�� ��� 1ول�ا� �� ��������و��ت و����1ل �����، و�����0� ��6ق �7 ���ر�� 

ا������ ا�����، أم أ��� ����� �R0ط�@7 �ردا ��:�1، ذ�ك أن ����م �رد ���ل �KطKع ���7، ���ن أن 

�6د ��د ا����ھم ���7 �0ن �دة و/�@ق �ن ا��1ب ���7 �����1، : �طرح �0ض ا��1و�0ت وا=���=ت

�� �ر�ده ����، :��1 إذا ���ت ا����و��ت ا��� ���و��� ھ� ���و��ت و�1ط���ت  وا�و1ول �����0� إ��

  . ����6 و������0

�7�R $ف إ�� ذ�ك، �Rن �ط���� �رد ��1ل ��ط�ب ���� �دة أ��م، و���0ظر ���دد ا���@ل �����ھ��ن 

 ����� �ص ��� ذ�ك  ا���د���و�� ا��� ��0ق ا���6د ا������ ا�����  ���15��ل ����م ����� �ط����7 

� ا���ر�I ا��زا@ري�  2.ا���رع ا��زا@ري، ���� أن و/��6 ا��رد �ن ا�و/�@ق ا��� = ���G 90:ذ ��:� ���� 

��ر�� و��� أن ��وي ���و��ت �ر��، 5د ���ل إ���ؤھ� �:�طر ��� اوأ:�را �Rن ا��رد ھو و/��6 

رأي ا��0ض �0دم ����م �رد ��1ل د�و��م، ��ذه ا��0ب ن = �ر$ون 0ذ�وع ���ا��Aر :��1 ا��د

  3.وا=����ء 6�0د�م �رد ��:ص �و�ز

�ن ا���6ون ا����ري ا���دل وا����م، ��د أ��� �م ��دد �$�ون و���1ر ا��رد  680و��0ر�وع ����دة 

�ن ��س ا���6ون ��د أن ا���رع 5د  716ا�ذي ��ب أن ���م �����ھم ��� �ط�I، ��ن إذا �����1 ا���دة 

��د �5ل �ل ا���� ����� �$I ���س ا?دارة، "���� ��� ا��رد، ��ث ��ص ا��6رة او��  �دد �و���

Oذ�ك ا���ر� ��  ..." وا��6@�ون �0?دارة، �رد ��:��ف ���1ر ا1ول وا�د�ون ا��و�ودة 

  

                                                           
1
Raphaël contin, le contrôle de la gestion dans les sociétés anonyme, librairie technique, paris, 1975, p p.76.77.  

  . 21خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص 2
  . 290، ص المرجع السابقمحمد صالح بك، شركات المساهمة في القانون المصري والقانون المقارن ومشروع قانون الشركات،3
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إن �:��ف أ1ول ا��ر�� ���� �ل �� ����7 ا��ر��، و�:��ف ا�د�ون ���� �ل �� �����، و�0ذا 

، 1د �رض ا��رد ا���1ل ��و�7 ا��رد ا�ذي ���ن ا����ھم �ن ��ر�� ا�و$��� ا����6�6 ���ر�������رع 5

و��60 إ������ ا=������ �0:0ر ھ� ا��� ���ز �0ن ا����ھم ا����م 0����� �6و75 دا:ل ا��ر�� وا��ر�ص 

  .��� ا��1و�ت �ن ��م ودرا��، و�0ن �Pره �ن ا����ھ��ن

  : ��Le rapport du commissaires aux compteر�ر �/دوب ا������ت  -5

� ا�ر�0�5 �� �ر��ت ا����ھ��، ��ث ���0ر ��@�0 �ن ا����ھ��ن ��$ط�I ��دوب ا�����0ت 0دور ��0ر 

��� �1ر��ت وأ���ل ا����ز ا?داري ���ر��، و�ذ�ك ���رط ا���ر���ت ا���ظ�� $رورة إ�Kم 

�د ا������ت ا����� ا���د�� إذا ��ن ا�ر ����ق �0=����ع ا����ھ��ن 6�0ر�ر ��دوب ا�����0ت �واء 05ل ا��6

� ���ر��، وذ�ك ���ا���وي �����ھ��ن، أو ا������ت ا����� �Pر ا���د�� إذا ���ق ا�ر ��0د�ل ا���6ون ا

  . ��� ����ن ا����ھ�ون �ن إ0داء ا�رأي وا�:�ذ ا�6رار ا�����ب أ/��ء ا=����ع

ا���د��، و�7 ا����ف �0را�05 �دى 1�� ا����و��ت ا������ و�Pرھ� و��0ر�وع �������ت ا����� 

� ا�و/�@ق ��ل ا=طKع ا��� �و$I ��ت �1رف ا����ھ��ن، و�ن �دى 1د��5 و�د���� �ا�واردة 

?:��ء �:������م و���وزا��م، �Rن و�ط����60 ��واI5، و:�وھ� �ن ا�Aش ا�ذي 5د ���9 إ��7 ���رو ا��ر�� 

  : �����0ت ��$�ن�6ر�ر ��دوب ا

 - I5ا�وا I� �6��� �0ت ا��ر�����إذا ���ت  �� . 

 . �� إذا ���ت ا��ر�� ���ك ����0ت ���ظ�� - 

 -  ��� �6ر�ر ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن ���I� �6 �� ھو وارد ��� إذا ���ت ا�����0ت ا�واردة 

 . د���ر ا��ر��

� �� إذا ���ت ھ��ك �:����ت ���م ا���6ون أو �ظ�م ا� - ��ر�� :Kل ا���� ا������ ��� و�7 �ؤ/ر 

 2. ���ط ا��ر�� و�ر�زھ� ا�����، �I ��0ن �� إذا ���ت ھذه ا��:����ت = �زال �5@��

� و= �ك �أن ھذا ا��6ر�ر ��� ��$��7 �ن ����0ت ����ق ���0ر�� إ��� �و�ر �����ھ��ن �ر�1 ����� 

ن ��م ا��1و�ت ��� ا�6رارات ا���رو$� ��� ا������ ا���رف ��� �ل �� ����ق ���0ر�� وإدار���، 05ل أ

  . ا���و���

c� �0تا� ھ���و���0ظر���م �ن ���ز ��دوب ا�Kد ا���� ��9�� ����  . �A��0 ��ذه ا�و/��6 �Rن ا����1ل 

                                                           
  . 21خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص 1
 منشور في الموقع االلكترونيفي قانون الشركات التجارية اإلماراتي، مقال  حق المساهمين في الرقابة على إدارة الشركة رب،عمصطفى حماد  2

http://www.kantakji.com/media/7008/6116.swf.   
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  : ا����u اP:���� �`:ور -6

� ��د�د أ�ور ا����ز ا?داري ���ر��، وا���زا��ت ھذا ا:�ر �6د �0ق ا��Kم �ن دور ا����ھ��ن 

� أھ��� ھذا  ا?��1ح ������ � ���1�� ھذه ا�����9 ا���ه ا����ھ��ن ��� � ����0��0ع 5وا�د ا?��1ح وا����

  1.ا����ھ��ن �ن ا����ف، �و�7 آ��� �ن آ���ت ا�ر�0�5 ا������

أو ��0[  و���7 �6د �ص ا���رع ا��زا@ري ��� أن �ن �0ن ا�و/�@ق ا��� �و$I ��ت �1رف ا����ھ��ن

ا�����1ن إ���م، ا���0[ ا?����� ا���1دق ��� 1��7 �ن ��دو0� ا�����0ت وا�ور ا��د�و�� ��c:�ص 

  2.��� أ�ر، �I ا���م أن �دد ھؤ=ء ا�:�ص ��0[ :���

و�م ��دد ا���رع ا��زا@ري ���� ���� أ�ر، ��ذه ا����� ����� ����� أ���= ���ددة و���و��، و��� 

� ���70  �دة ���ھ�م،�� ����ھ� ا�$�ق ���� ا�ر ا��د�وع �����ل أو ا��وظف أو ا��و$وع ����6ء ��ل 

� ���و�7 ا�وا�I، و�0?$��� ��� �0ق، ���وع ا=����زات ا����و��� �ا���  أو :د�� �5م ��0، ��� ���

� ا��ؤ��� ة������0 ا��ر ��10 ���0ر�  . أو �Pر ���0رة ����� و7���$ 

� ���ل ا���ر��ت و= ���� ا����ھ�� �Rن أ�ور ���ري ا��ر�� وا��6@��ن R0دار��� �16د ��0 �ل �� و

� ھذه ا�����9� ���1�� ا��ر�� و5د �0ق وأن �  . ���1ل ���7 ا��:ص �0����0 و7���$ 

  : أھ����� -أ

� �6د� �A��0ع ا����ھم ����� ھو ا�:��� �ن ا��Kط= I��م ����Bت ��0ر�وع ھ��� ھذه ا�و/��6 �Rن ا�دا

و�زا�� أ�$�ء ا����ز ا?داري 0طر��6 = �����ب �I �� �6و�ون 70 �ن أ���ل ���ر��، و�I إ���������، 

� �دة ���رب� I5ا������، وھو �� أ/7�0 ا�وا ��� �6وق ا����ھ��ن ا�ذ�ن �����و��� �  . وھو �� �ؤ/ر 

�Bت و�زا�� ���0ر �ن ا��6وق و���7 �Rن ��م ا����ھ��ن ��0 ��1ل ���7 ا����ز ا?داري �ن ���

� ھذا ا��9ن، �� ا����ف ا�ذي ا����� ��م، ��ث ���G ذ�ك I��0 أي ا��را��ت 5د ��دث �وا��� ���د 

  3.�ؤدي إ�� ���Aب ا��G��1 ا��:��1 ��� ��1�� ا��ر��

  

                                                           
  . وما بعدها من هذا البحث  77الصفحة  أنظر 1
  . من القانون التجاري المعدل والمتمم 680أنظر المادة  2
 281، ص 1994والمصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  ينن اليمدارة شركة المساهمة في القانونيالنظام القانوني إل غازي شايف مقبل األغبري، 3

  . وما بعدها
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� ����9 ��د�د �و��0�ص �1وص ا���6ون ا����ري ا��زا@ري، �K� ���R�ظ أن �د:ل ا����ھ��ن 

  1.�ور، = ��دو �ن ��د�د ا����وع ا?����� �0د=ت ا��$ور ا��و��� �$�ء ���س ا?دارةا

� ����� �وز�I ھذه ا�0د=ت، ��� أن ���س ا?دارة ����G�� 7 أ�ور ���ن ا������ ا����� = ����م 

�ر:�ص ��0و�ض ، و���ن أ�$� ا�2ا��/��@�� �`دار��ن ��0�6ل �ن ا����م أو ا�و��=ت ا��� أو=ھم إ��ھ�

 I� ،ا��ر�� ��أداھ� ا��6@�ون �0?دارة :د�� ���1 ���1ر�ف ا���ر وا���6ل و���� ا���1ر�ف ا:رى ا��

 Gا��ر��"ا���م أن ھذا ا��1ط� ���0����0 " ��1 ���ر :a ر �ن �:ص�A�� ��7 ���وم �ط�ط و��0

  . �����ھ��ن أ����م

� ��� �6وم ���س ا�و5ت أ�ره، و�ذ�ك ا���ل �0����0 ���دراء ھذا ا����س ���0:�ب ر@��7 و��دد 

�� 5د ���ن ا����س ����� ������ �ا�����ن، و��س ا���ء �0����0 ����س ا��را�05 و�7�5K ���0س ا��د�ر�ن، 

� ��س ا�و5ت�  .���03م ��ددة ��و ا�ذي ���ن أ�$�ءھ�، و��دد أ�ورھم 

� �وز����،  و���7 �Rن ا���رع ا��زا@ري 5د $�ن ا��ر�� ���� ����ق��0�د�د ا�ور وا������ر ا�����0 

�0�5 ا�����ق �0=����5ت ا���ظ��، وھو �� = ������ و����� ���ت �ن إ�راء ا�ر:��1 وأن ھذه ا�����9 

 �� ����ر �ر��ت ا����ھ�� وا�����I ��� ا=��/��ر ����، وا����6وق ا����ھ��ن، و= �I ا���0دئ ا��د�/� 

� ����9 ��د�د و�وز�I ا�ور �ن أھم وا��0ت ا����ز ا?داري ا���ه ا����ھ��ن وا�����0ر ا?��1ح � �����

 G��1�0 وھو �� ��$ر ����:��1 وأن ھذه ا��ر�� ��Aذي ���ف ا����ر�ن 6�0ر�ر أ�ور وا����زات ���0[ 

  . ا����ھ��ن

� ا=طKع وا�ر�0�5وھو �� �د�وا ا���رع ا��زا@ري ���� أ�ور وا����زات  إ��7، �0د��م �ق ا����ھم 

���ت ا�����، دون ا����ز ا����ر، �R0ط�ء أ�/ر ����1ل �ن ھذه ا�ور و�����0� إ:$���� �ر�0�5 ا���

� ا�����ر ا��� ��ب أن ����I ��0 ا����ز ا����ر�  . ا?:Kل ���0رو�� 

 : �و.ف ا���رع ا��ر/�� -

Rن ا���رع ا��ر��� ��ول ���ب ا���6ط ���0دئ �و��� ا��ر��ت، و����� ��6وق ا����ھ��ن، �ا�����0 

ا������6 ��9��0  1966، ا�ذي �دل أ���م ��5ون (NRE) ��2001ي  15ا���0ق ذ�رھ�، وذ�ك �ن ��5ون 

� ��د�د و�وز�I ا�ور وا�����Bت � �����ث �رض ر�0�5 5و�� و����� �ن طرف ا����ھ��ن ��� ا����

                                                           
  . من القانون التجاري المعدل والمتمم 633، 632، 631المواد  1
  . من القانون التجاري المعدل والمتمم 633المادة 2
  . 27خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص 3
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��Aا��ر��ت ا�� ��� ذ�ك إذا ���ت أ�ورھم ھ� ا��� أم = ����� ��د�د أ�ور ا����ر�ن ��، و= ��م 

  : وذ�ك �ن :Kل

ا��6ر�ر ا���وي ������ر ���و��ت �ول ا�ور وا=����زات ا��� ���6$�ھ� و����I  ن��$�رض � - 

ا=������ون، وأ�$� ���و��ت �ول ا�و��=ت وا����م ا��� ���ر�و���، وا��دف �ن ھذا ��0 ا�و�Kء 

ا��0ذو�� �ن طرف ����ھ��ن �ن ر�0�5 �دى �K@�� ���5 ھذه ا�ور �����ودات ا���م ھو ����ن ا

 I� ور�ا����ر�ن وا��6@��ن �0?دارة، و�����@S ا����1ل ����� :Kل ا���� ا������ و��6ر�� ھذه ا

� �ر��ت أ:رى ��70 �ر���م� . ��ك ا��� ���6$�ھ� ا����رون 

و�دت، و5د ، و��0ن �0����0 ���ر�� ام و���ر��ت ا�����0 إن ن ا�ور وا=����زات �0ل أ�وا���و��0ّ 

  . �0ق ا����1ل وا��رح ��ذه ا�����9

�:�ون دا@�� �ن أن ا����و��ت ا��� �ط�ب ���م �����ل و�رد ��ل ��� ھذا ا��ص، ون ا?دار��ن 

ا��:��1، ���ء ھذه ا�6وا�د ا��داءا ��� �ر���م ) أر�0ب ا���ل($دھم، �6د ا��0ر رؤ��ء ا��ؤ���ت 

وذ�ك 7���0 ا��1ر�G ا���0ق ذ�ره �:��� �ن �دة �$�ون ا���6دة  2003أوت  ��51ون ا�ن ا����� �ـ 

� �Pر ���ط0ق �6ط ��� ا��ر��ت ا��� ��ون أ����� ���رة وا��ر��ت ا�����0 ���، أ�� ا�واع ا:رى 

� ا��6ر�ر ا���وي، إ��� �6دم ا��0��6ط��ز�� 0ذ�ر ھذه ا����و��ت  �  . �[ ا?����

و��0ر�وع ��ر��ت ا����ھ�� اور��0 ���� و��� ا��ر��0، �Rن ���� :��1 ���9 ��ذا ا�Aرض دا:ل 

�:�ص �0�د�د ا�ور ا������0 ����ري  (comité de rémunération)ا��ر��، وھ� ���� ا�ور 

��م ا��ر��، �دد ا����ل، : ة ��6طا��ر�� وا��6@��ن R0دار���، و�را5ب ھذه ا�ور آ:ذة ��0ن ا=���0ر �د

أداء ا��ر��، ا���ل ا��0ذول، ا����@S ا����1ل �����، ا�����س، ا��وق و��ط���7، �دى ��ؤو��� ا����ر�ن، 

  . :0رة ا����ر�ن

� ا������ت ا����� ا���د�� �� ��د:ل ��� ���@دة ا����ھ��ن، �Kن طر�ق و��ون ��ذه ا����� دور إ��

ا?���0 �ن أ�@�� ا����ھ��ن، وذ�ك �$��ن ا������� و�6د�م ���و��ت 1���� ��م، ��� �6د�م �6ر�ر ���، و

� ��د�د ا�ور���ب ا��ر�� ا��1و�0ت � �A��0ز��ت ا������ ا������ �ن ا��  1.وا

� ��ظ�م ����9 ��د�د ا�ور وا?�Kم � G$م �ن أن �/ل ھذه ا����� ����د ��0ل واPن و��� ا�ر��

�� ���ن �ن ا����ز ا?داري ���ر�� و��دد أ�رھ� �ن ھذا ا����ز ��ل �$�ن �و$و��� ��0، إ= ا���

  و���دھ�؟ 

                                                           
  . 30وي عبد الباقي، المرجع السابق، ص خلفا1
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  : ����� -ب

�ن ��ث 1���� ���Aرھ� �ن ا�و/�@ق �Rن ا���رع �رض ��� ��دوب ا�����0ت ا���6ق �ن 1�� 

� ����0ت ا��ر��، و�ل ا����و��ت ا�واردة�� ا�و/��6، و�$�ن  وا��ظ�م ا���0[ ا?����� ا��ذ�ور وا���6د �

� �6ر�ر ��دوب ا�����0ت ا�ذي �6دم ������� ا�����، و= �0دي ��دوب ا�����0ت رأ�7 ������ ھذه ا�ر�0�5 

� �دى �K@�� ��0[ ا�ور ا��د�و�� إ= إذا ��ن ھ��ك �وء ا�����ل أ�وال ا��ر�� أو أي �0ب �دي �

  . آ:ر

د ا����ھ��ن ھو أن ����� ��د�د ا�ور و�وز���� وأ:�را �6ول أن �� ��ل ��ذه ا�و/��6 أھ��� ��

��$�ن ���ز�� ���G��1 �0ن ا���1�� ا��:��1 �$�ء ا����ز ا?داري و�0ن ��1�� ا��ر��، وھو �� 

  . �ط�ب إ�Kم ا����ھ��ن ��0، ��ن ��د�د ا�ور ���ت ا����� ا�و��دة ����زع ا��G��1 وھو �� ��راه =��6

7- P�� ن��Qا��� ��Q�.دارة :  

ا?دارة، ور@��7 وا��د�ر ا���م أو �5@�� �$�ء ���وي ھذه ا�و/��6 ��� �5@�� ا���� �$�ء ���س 

  . -��ب ا�����–���س ا��د�ر�ن وأ�$�ء ���س ا��را�05 

�I ��0ن ا��ر��ت ا:رى ا��� ���رس ���� ھؤ=ء ا�:�ص أ���ل ����ر أو �د�ر�� أو إدارة وإذا 

أو ����� ا��6@��ن �0?دارة أو أ�$�ء ���س ا��را�05 أو أ�$�ء ���س ا��د�ر�ن �$�ن �دول ا���ل 

�ز��م، �Rن ا���رع ا��رط و$I ��ت �1رف ا����ھ��ن ���و��ت إ$���� �ن ا��$و أو ا�$�ء 

  . 1ا������ن وذ�ك ����رف ����م أ�/ر وإ1دار 5رار ���م ��9�0م

ن ��� �ن ���ر �ر���م، و�����0� إ������ ا���رف وا��دف �ن و$I ھذه ا�و/��6 ھو ��رف ا����ھ��

� ھذا ا�����ر��م ا��� ���ء�  . و5درا��م 

 أ�� ذ�ر �دد ا�و��=ت وا��ر��ت ا��� ���رس ���� أ�$�ء ا����ز ا?داري �وظ�@ف أ:رى ����دف

� �ن �����0 ھو ��ر�� �دى ��رغ ا��6@م �ا���د وا���ر، ?دارة �����ر ا��ر�� ا�ذي ��ط�ب ���7 ا�و5ت ا���

� �دة �ر��ت �ز�د �ن ا����=ت ا�و1ول إ�� ��=ت ���زع ���G��1 ��� أن ���ر�� �دة وظ�@ف �

(conflit d’intérêt) ب���ر�� ��� � ��ل ��1$�� �ا:رى، وھو ، وھو �� 5د ���ل ا��$و ا����

7���1� �  . �� ���ل ر�0�5 ا����ھم أ�را =0د ��7 ������ ��1�� ا��ر�� و�����0

  . ا��ر�� �ن ا����ھ��نو= ���� ��رف ا����ھم ��� ���ري �ر��7 �ن ��ر�7 ��� �ن ���ر�و�7 

                                                           
  . من القانون التجاري المعدل والمتمم 628أنظر المادة  1
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  : ��Q�.La liste des actionnaires ا����ھ��ن  -8

� �ر�� ا����ھ�� و���� ���ت $���� �0����0 �5�0� ا��ر��ت إ= أ�7 = ���ن �1ور �إن ��� ا����ر�� 

  . 7 ا��ر��ء ��ھ��ن ��0$�م ا��0ض و= ��رف �0$�م �0$��ن ا��د ا�ذي ��ون ��أن ��زل 

� ����9 ����� �6و�5م �ون ��ر��م �إن ��رف ا����ھ��ن ��� �0$�م �7 أھ��� 15وى و��@دة ��0رة 

 ��� G��� 6وق وآ���ت ا�ر�0�5  ل ا�ذي��م، ھذا ا������0��0$�م�ب ا��Pز�د ��7 5و��م و/��6م، �ون أ�

�رأس ا���ل، ����� ��ن �دد ����ب طرد�� �I ���0 ا��Kك ا��:ص أو ا����� وا������ دا:ل ا��ر�� �

0ر، ���� ���ن ا��:ص أو ا�:�ص �ن ���ر�� �6وق أ�0ر �ن ا�د��ع و����� �ا��م ا����و�� أ

������  . ���1��م �90/ر 

� ا������1ن وو1و��م إ�� ��د�د ����� ��و�ن �ظ�ھر ��@دة ا����ل، �����5 ا����ھ�و�ت دا:ل � 

ر��، �ن ��� أ:رى �Rن ھذا ا����ل ھو ا������ت ��0 ���ظ �6و�5م، ��0:�ذ ا�6رارات ا������ وا����دة ���

 ���5� ���� ا����ھ��ن ا�)���ل و��دي les actionnaires minoritaires( ��6� وا�ذ�ن ���0ظر ،

� ا����I �����ل ���� ��/��م و�دا�I ���ھ���م �ن ا��ر��، 5د ��ر�ون �ن �0ض ا��6وق، وھو �� �د���م إ�

� �ن ���1��م دا:ل ا��ر��، وذ�ك إ�� �0را�05 أ�وال ا��ر�� وأ�ورھ�، أو ���0د:ل وا�:�ذ �و5ف وا�د �

  . وع أ:ط�ء و���وزات �$ر ��1�0��م5���� و

 ا����ھ��ن ��� �0$�م، و�ن ھ�� ��9� أھ��� ھذهو= ���ن ا�و1ول إ�� ا����ل ا���0ق إ= ��0رف 

وطرح ا�و/��6، ��ذا ا���رف ھو ا�ذي ���G ��م 0�6���0ل وا=����ع ������5 أ�ور ا��ر�� و�ؤو���، 

  . ا���A=��م ا����ر�� و�����0� ا�:�ذ �و5ف �و�د �:دم ���1��م

 �� �د ذا�7، ��ر��ت ا����ھ�� ھ�و��ل �� زاد ��رف ا����ھ��ن ��� �0$�م أھ��� ھو �وع ا��ر�� 

و��ذا �Rن ��1ر ا��ر��ء أو ا����ھ��ن ھو ���0ر �:ص ا��ر�ك ���� ��ل اھ���م �ر��ت أ�وال، = 

� ا�0ور�1، و���7 ��ن ا�$روري ����ن ا����ھ��ن �ن �� ا��ر��ت ا����رة ����Aر ����0رار :��1 

� ظل �6ص روح ا��را�� دا:ل ھذا ا��وع �ن �� �ل �رة ��د��ع �ن ���1��م �ا���رف ��� �0$�م 

  . ا��ر��ت

 : و.ف ا���رع ا�:زاQري� -

ا���ر�I ا��زا@ري، و��Aره �ن ا���ر���ت، ��ن 5د �ص ��� $رورة ����ن ا����ھ��ن �ن ا=طKع 

� ا���دة �، و�����9د ��� ھذا ا=�زام، �1975ن ا���6ون ا����ري ����  ���651 �5@�� ا����ھ��ن وذ�ك 



143 
 

�وا ��ت �1رف �ل ���ھم ھذه ا�و/��6، وذ�ك �6د ��5ب ���ري ا��ر�� وا��6@��ن R0دار���، ا�ذ�ن �م �$

  . �ن ��س ا���6ون �819ن :Kل ا���دة 

 � 651ا���دل وا����م ����6ون ا����ري، �7�R 5د أ��A ا���دة  08-��93ن و��0�ء ا��ر�وم ا���ر��

����R �م ا������، و0ر�و��� إ�� ھذه ا:�رة  680ا������ ا�ذ�ر، و�6ل �$�و��� �I �0ض ا����Aرات ا���دة 

� أي �ص آ:ر ��ن �ن ��� أ:رى �9ت ��� ذ�ر �5@�� ا����ھ��ن �و/��6 ���ل إ�Kم، ��� �م ��م ذ�رھ� 

 �ا����60 ا�ذ�ر، وا��� �م ������ ا���د�ل إ= ���� ����ق ���60  819ب ���ري ا��ر�� �0ص ا���دة 60���5

ر ھذه ا�و/��6 ��ن �ن ��د ��7؟ وأ�7 15د ، وھو �� ������ ����ءل ھل إ��Pل ا���رع ذ�ا�Aرا�� ا���رو$�

� �ر��ن ا����ھم �ن ا=طKع ��������، ��ن ���ذا ا����ك 6���0و�0 إذن؟ أم أن ا?��Pل ��ن �ن ��و ��7 

  ذ�ر ھذه ا�و/��6 �/��� ��� ��ظ�م ا��د�د �ن ا����@ل؟ 

 08-93ا��ر�وم ا���ر��� �ن ا���6ون ا��د�� ا��زا@ري، و��0 أن أ���م  02وا����دا ��� �ص ا���دة 

� 1را�� إ= ا���م A�� أ��دت ��ظ���� �ن ��5ون �م �، وأن ھذا ا��ر�وم �م ��9� �0ص 1975ا��

�� �60@�� ا����ھ��ن، ون ا���رع 60� ���5ب �ا����60، = ���� ���� ����ق  ���651رض ��ص ا���دة 

����R �دم ���0[ ھذه ا�و/��6، و�ظرا ،�A��0ھ����� ا��6ول 90ن ا���رع 5د ��� �ن ذ�ر ھذه ا�و/��6 و�م ��ن  

، وا���دة �1975ن ��5ون  651����R ��60 ����ك �0$�ون ا���دة 1�5دا �ر��ن ا����ھم ����، و���7 

، وھو �� ���� ا��زام ���ري ا��ر�� وا��6@��ن R0دار��� ��0�0[ ھذه ا�و/��6 �����ھ��ن وذ�ك ��ت 819

  1.ط�@�� ا���ؤو���

 : ف ا���رع ا��ر/���و. -

� أ�/ر �ن �ص ��� $رورة ���� ��س ا���رع ا��زا@ري، �Rن ا���رع ا��ر��� 5د �ص 1را�� و

و$I �5@�� ا����ھ��ن ��ت �1رف �ل ���ھم 05ل ا���6د �ل ا������ت ا�����، وذ�ك ���0ظر �cھ��� 

  . ا��A��0 ��ذه ا�و/��6

��ص ا���دة L225-116دة ��� ھذا ا=��زام، و��زم ا���R225-90  ن ��5ون� �ا����رة ا��ر��

�6د ا������ ا�����، وھو �� ���� ����ن ا��6@�� �0طب �وم 05ل ا�� 016$0ط �5@�� ا����ھ��ن ا��ر�� 

: �ن ا��ر�� أو ا�$�وا إ����، و��$�ن ا��6@�� ��ب ��س ا��صوإ$��� أ���ء ا����ھ��ن ا�ذ�ن :ر�وا 

  . ����، �دد ا��م ا�����ب ��0ا=ا�م و�6ب و���ن �ل ��@ز ���cم 

                                                           
  . 34-33خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص ص 1
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�  2007-431ا���د�� ���0ر�وم  R228-7و�0����0 ���ر��ت ا����رة، �6د �1ت ا���دة �ا��ؤرخ 

ر��، وأن �ن ��م ا���� وا��� ������ ا���و$I �5@�� ا�:�ص ا����، ��� $رورة ��2007رس  27

  . �� 1رح 70��ب ��ون ھذه ا��6@�� �����، و�ذ�ور ���� ��وان �ل �:ص 

�6د �دد ا���رع ا��زا@ري، ��Aره �ن ا���ر���ت، ا�و/�@ق ا��� ��ون �و$وع : �)داد ا�وQ�0ق -

اطKع �ن ا����ھ��ن 05ل ا���6د ا������ت ا�����، ��ن ��6ش أ/�ر �ول �� إذا ��ن ھذا ا���داد 

� �م ��ص ����� ا��/�ل �6ط؟ وھل ��وز �����ھم ا=طKع ��� ا�و/�@ق ا��1ر�� أم ھو ��� ��0ل �

 ا���6ون؟ 

��G ا����ھم �ق ا=طKع ��� �Pر ا�و/�@ق وا���Kت ا��� �ددھ� �واز �0دم �رى �0ض ا����6ء 

��ء �رارھ� �Rذا ��ن ����7 إ �1�0�� ا��ر�� و��ر�با���6ون ن ا�6ول �0واز ذ�ك ��ؤدي إ�� ا?$رار 

��  1.ا�و5ت ���7 ����� ا��ر�� �ن ا��رPوب ��7 ����� ا����ھ��ن �7�R �ن ا�����ن 

����0 �6رر ا���ه �:��ف ��� �6دم أ�7 ��وز �و��I �ط�ق �ق ا=طKع ا��6رر �����ھ��ن 0��ث 

و�ذھب إ�� ھذا ا=���ه �0ض ا����6ء ا��ر����ن  ���2،3ل ��� و/�@ق أ:رى �Pر ��ك ا��� �ددھ� ا���6ون

أو�I �دى ��� ھو ��دد ��5و��، ��ث أن اطKع ا=��راف ا����ھ��ن 0�ق ��رون أ�7 �ن ا�$روري 

ا������ ا����� ���ر�� ھ� ا������ ���ر��، و�ن ا�ط��0� أن ����ن �ل ���ھم �ن ا������5 �0$ل �� 

��م �د:ل  �A0�� =م ���ور، وK1ل ���7 �ن إ��ع وإ��� ھو ��ظ�م �Kق ا=ط�د�د ��ا���رع ��� أ�7 �

  . �4طرق ا=طKع أو ا=���Kم

ا��� �ص ����� ر ا��0ض ھذا ا=���ه 60و��م أن ��I ا����ھم �ن ا=طKع ��� �Pر ا�و/�@ق ��� �0ر

 ��ا���6ون ھو ا�ذي �$ر �1�0�� ا��ر�� ��دام أن ا��دف �ن ا����و�� ا��� ��دھ� ا��ر�� �����ھم ھو ��ر

، ��� �5 ا�����ھذا ا:�ر 0و$I ا��ر��، 0��ث ���ر �7 طر�ق �����5 ا�6رارات ا��طرو�� ��� ا�����

� إ���ل �0دأ ا������� وا�د��6راط�� ا�ذي ��ب أن ���م ����ر �ر�� ا����ھ��، ��د ا��0ض �0ر�ره �

��و/�@ق ���0م ھ� �ذ�ورة ��� ��0ل ا��/�ل = ��د:ل ���ظ�م �ق ا=طKع وطر75،  وا���رع ���0م

  K:0.6ف ذ�ك ��د �ن ر�0�5 و����� ا����ھ��نا��1ر، وا�6ول 

                                                           
  . 291، ص  المرجع السابق، شركات المساهمة في القانون المصري والقانون المقارن، بك محمد صالح 1
  . 276، ص 1970شركات المساهمة، مطبعة النجوى، بيروت، لبنان،  ة ،الشركات التجاريعيد، ددوار إ2
- 1996المريني عبد الوهاب، سلطة األغلبية في شركات المساهمة في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، أكدال، الرباط،  3

  . 405، ص 1997
4
C.Ripert et R.Rablot, traité élémentaire de droit commercial ,op.cit, p.836.   

5
 Dominique Schmidt, les conflit d’intérêt dans la sociétés anonyme, L.G.D.G, paris, 1999, p.89.   

  . 18، ص المرجع السابقآل علي خان،  جهلول عمار حبيب 6
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���ران ن ھذا ا��دال �ر���� إ�� �و$وع �ط�ق ا=طKع ا�ذي �0ق و���و���ه، ا�ذي ����ذ70 و�رى أ

� ا���� ا����0�6 ون ا���1�� ����د�ن �� ��� و��1�� ا��ر�� �� ذ�ك ��� ��1�� ا����ھ��ن �

� �ر�� ا����ھ�� ��0ا������� وا����� ھ� ا���1ل �� ھذا ا��دال، و�0���0ر أن �دد ا��ر��ء �ر، 

����R ...) ا������� �0ن ا��ر��ت، ��رب ا��6@��ن �0?دارة �ن ا=د=ء ا����و��ت(و=���0رات ����� ووا���5 

�رى أن ا�و/�@ق ا���رو$� �KطKع ھ� �ذ�ورة ��� ��0ل ا��1ر، �I إ������ ا=طKع ��� و/�@ق 

  1.أ:رى ��ن �R0راءات أ�/ر ���6د

م ا���5K �0ن ا����ھ��ن وأ��زة ا?دارة 5د أG01 ��ر��� و�0رر ذ�ك، إ$��� ��� �0ق، أن ��ظ�

� �ل 0��0ن �ل أطرا��� = ���� ا����ھ��ن ا��ر�� و�ظ�ت ا���5K ����1ل �ت، �6د �د:�ت ا���ر���ت 

� ا����@ل ا��� وأ��زة ا?دارة، وھو �� = ��رك ���= �����Kد �� ا��زا��ت ا�طر��ن، :��1 �أو ا���د�ل 

� ��ل ا�و/�@ق 5د ���ل ����ا��� ��ون ز�� ���G��1 �����9 ا?�Kم، و���7 �Rن ��ظم ا���ر���ت ����د 

? ���� �:��ف �وا���0، و����� ��K� KطKع ����ط�ء ا����ھم �ظرة ����� و����� �ن ���ة ا��ر�� 

ره ��0دا �ن 5وا�د ا�و/�@ق أو ا����و��ت ��ون ��� و����، وھو �� �د�وا إ��7 ا���رع ا��زا@ري ا�ذي ���0

��ت �1رف ا����ھ��، ���و/�@ق ا��� و$��� ا���رع  توا������� ا��� أ01�ت ���ر �ر��ا?��1ح 

و���واھ� �رك ?رادة ا����ھ��ن �Pر ����� و= �����م �ن إ0داء رأ��م �ن ��م ودرا��، ذ�ك أن �$�و��� 

2�$��$�ا��6@��ن �0?دارة، ��ف = وا���رع �����ل �1ط���ت  G��� ا��0ب ��� �1را��7 أ��م ا����ر�ن

� ا?�Kم ا�ذي �ن ا����رض أن ���ل ا���رع ا��زا@ري ��� ��7��1ا��ق وراءھ� ��6د�م ��� �:�0@وا � .  

� ا���دة ������ل ا���رع ��ن ا���6ون ا����ري، ��د �7�K �ن �$�ون ا��6ر�ر  716ا��زا@ري 

و�$�وا �6ر�را "...رPم أھ�����، ��0رة ن �$�ون ھذه ا�و/��6 ا���وي، وھ� ا���دة ا�و��دة ا��� ����م �

، ��ذا ���ن أن ���م �ن ھذه ا���0رة؟ ..."���و�0 �ن ���� ا��ر�� و���ط�� أ/��ء ا���� ا������ ا���1ر��

= ���� وأ��� ����م �ن  ؟�؟ وھل ��6ق $���� ����� �����ھمو��ف ���ن أن �ط��60 ���س إدارة ا��ر�

����� ?�Kم ا����ھم، أ�� ��ن ��� ا���رع ا�����ل ا�$0ط ا���6� 0ذ�ر �� ��ب أن ��$��7 ا�و/��6 ا

  ھذه ا�و/��6 0د�5 و��و���؟ 

� ا?�Kم �0� ���� ا����ھ��ن �� = G01ع أKل اط�ون ��� �إن ��رد ذ�ر ا�و/�@ق ا��

� �/ل ھذه ا��ر����م وا?��1ح، و= ���ل دا��� ��م ��K$��م إ�� ا��ر��، �ظرا ��6ص ����� .  

                                                           
ورة تدخل تحت عنوان حماية الشركة وحماية المصلحة الجماعية كاللجوء للعدالة وطلب االطالع على وثائق أخرى، وذلك في حالة إثبات وجود ضر  1

  . للمساهمين
  . كما هو الحال بالنسبة للتقرير السنوي الذي لم يحدد المشرع مضمونه2



146 
 

������ ا����ھ��ن، �Rن طرق وأ���ل  �ھو $���وإذا ��ن ��د�د �$�ون ا�و/�@ق ��ل ا=طKع 

  . ا?�Kم ھ� ا:رى ���ط ��0 $����ت =0د �ن ا��طرق ���

�Rم : �0/��Pأ���ل وطرق ���ر�� ا��ق �� ا  

� ذ�ك ��1�� ا��ر��، ا��� �ظم ا���رع ���ر�� �ق ا?�Kم ا�ذي ����I 70 ا����ھم، ��را��� 

��0دأ �ق ا����ھم  و���0ظر ��دد ا����ھ��ن 5د ��9ذى إذا �رك ا����ل ���و��، و��1�� ا����ھ��ن ��ر���

� ا��1ول ��� ا����و�� ا������6 ���0ط ا��ر�� ��� �0دي رأ�7 �0و$و��� ودرا��� .  

� ا?�Kم ��ط�ب ��د�د�، و�ذا ��د�د 1وره (I)����7 وز���7  و���0 �Rن ��ظ�م ���ر�� ا��ق 

 . (II)وآ����7

I - عRز��ن و���ن ا(ط :  

� ا?�Kم ��10 دا@�� �ن �7�9 ا?$رار ���0ر�� ��ردد : ز��ن ا(طRع -1�إن ���ر�� ا��ق 

  . ا����ھ��ن �I �/رة �دھم ���ر�� طوال ا���� ���س 6���0رارھ� و���ط��

� ا������ت ��� ���1و�ت و���0ظر ن ھذا ا?�Kم ���رس أ��و���0/��ء ا?�Kم –�ن ��م ودرا�� 

�Rن ھذا ا��ق ���رس  -ا�دا@م �  . ��0ق ا������ت ا�����:Kل ا���رة ا�ز���� ا��

ا=طKع و��ص و����ل ا�و/�@ق ا��� ��ون ����ھم �ن أ�ل ����� �ھذه ا��دة أن ��ون ��ن ���رط 

� ا������ت ��K�`� Kم، ��� ����ن �ن ا�و1ول إ���  1.ا����و��ت ا��� �ؤھ�7 ����ر�� 5و�� 

 ����� Iع ا����ھم ��� ا�و/�@ق إ�� و/�@ق �ط�K7 �5م و5ت إط�R� 15و�0����0 ����رع ا��زا@ري 

 ����� Iوم 05ل �30وم 05ل ا���6د ا������ت ا����� وأ:رى �ط�� .  

�Rم  -Pوم .�ل 15ا� : 

� ��م ا?طKع ����� 05ل ا���6د ا������ت ا����� ا���د�� ���ص ��و/�@ق ا�0و��،  ����15ق ا?�Kم 05ل ��

�ن ا���6ون ا����ري ��� أن ��ق ��ل ���ھم أن �ط�K: Iل ا�:��� ��ر �و�� ا����60 =���6د  68ا���دة 

 �0?دارة، �5@�� ا��6@��نا����@S، ا�و/�@ق ا���:���1، ا��رد، �دول ����0ت : ا������ ا����� ا���د�� ���

  . ��6ر�ر ��دوب ا�����0ت، ا���0[ ا?����� ��cور، إ$��� ��6@�� ا����ھ��ن

                                                           
  . 35خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص 1
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و��ط�ت ا������ت ا����� ا���د��، �Rن ا�و/�@ق ا��ذ�ورة ���ل ا����ھم �ن و���0ظر =:��1�1ت 

����  ..."درا�� 05ل ا����ر�� 

�Rم  -Pو�� .�ل 30ا� : 

و ���س ا��د�ر�ن أن ��0[ ا����ھ��ن أو �$I ��ب ��� ���س ا?دارة أ"��� أ�7  1�677ت ا���دة 

��ت �1ر��م 05ل /K/�ن �و�� �ن ا���6د ا������ ا�����، ا�و/�@ق ا�$رور�� �������م �ن إ0داء ا�رأي �ن 

  ..."درا��

��� ���و�� �ن ا�و/�@ق ا��� ��ب أن ��0[ �����ھ��ن أو  678و�ن ��� أ:رى �6د �1ت ا���دة 

 678و5ت وز�ن ���ر�� ھذا ا?�Kم، ��ل ���ن ا���0ر أن ا���دة �م ��دد �و$I ��ت �1ر��م، و����� 

  ؟ و���ذا ھذا ا��Aوض؟ I0��677 ا���دة 

�� و�م ��دد 0د�5 ا�و/�@ق ا������، و�ر�ت  677و��� ا���دة ��$�ذ�ك ���6@��ن �0?دارة ا����60 ���ءت 

  .ا�ذ�ن ��ددون ھذه ا�و/�@ق

�5م ا���رع : ن ھذه ا�و/�@ق، �7�R ���ن إ0داء ا��K�ظ�ت ا������و��0ر�وع إ�� �$�و  �ن ��� أ:رى،

� ا?�Kم �� ا?�Kم  ��015رار �0ض ا�و/�@ق، ��ص ����� ��و��، ��ط�I  0530ل �وم 05ل، وأ��د ذ�رھ� 

  ؟�ر��ن، و= �دري ا����� �ن ذ�ك ����� ا����ھم

ا����ھم �ن ا=طKع ��� �0ض  �K�ظ أ��� ���5ب ��� �دم ����ن �819ذ�ك و��0ر�وع ����دة 

� ا���دة � 680ا�و/�@ق :��� ��ر �و�� 05ل ا���6د ا������ ا�����، و��0رPم �ن أن ا���رع �م �ذ�رھ� 

  . ا�:��1 �0ذا ا?�Kم

، �م �ط��� ا���د�ل إ= ���� ����ق ���60 ا�Aرا�� ا���رو$�، ��� �ن ا���6ون ا����ري 819إن ا���دة 

و��ذا ��K�ظ و�ود ���5ض  680، 678ا����ن أ����A، و�و$�� ����0د��ن  651، �648:���� ا���د��ن 

� ھذه ا��1وص، �����رع �Pر �ن �:طط اطKع و��Pب ا�����ق �ا����ھم ��� ا�و/�@ق، ���7 �م ��Aر 

ن �0ذا ا��:طط، وھو أ�ر ���7 �دار�7، �7 و�وض أن ���م ا��6@�وا���م ا��� ���5ب ��� �دم ا=��زام 

 ��� �Pوض و���5ض �� ا?�Kم، ���Rم 5د ��دون أ����م ��0?دارة وا����ھ�ون ���0ر�� ��6م 

� �زاع �ول ����ر و��م ھذه ا��1وص�  . ا��1وص �� 5د �د:��م 
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  : ���ن ا(طRع -2

�ن  �677م ��دد ا���رع ا��زا@ري 1را�� ���ن اطKع ا����ھم ��� ا�و/�@ق، �6د �1ت ا����� 

��ب ��� ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن أن ��0[ ا����ھ��ن أو �$I ��ت "����ري ا���6ون ا

  ..."�1ر��م

ا�و$I "إ�� 6�0ر ا��ر�� وھو �� �����ب �I أن ا=طKع 5د ��ون �ن �ص ا���دة و���7 �Rن ا����وم 

  . ، ��� 5د ��ون ا����ن ھو �وطن ا����ھم وذ�ك ��0�0[ ا����ھم"��ت ا��1رف

� �6ر ا��ر�� و�� و���7 �Rن �ا���رع ا��زا@ري �رك ا�:��ر ���ر�� �� �0ن ا�و$I ��ت ا��1رف 

�0ن ���0[ ا����ھم، ��ن ھل �����ل ا�طر���6ن �I �0ض، أم ��م ا=:���ر �����0؟ وأ���� �����ل ��0ل 

  أ����؟ 

طق ا���6و��، �ن ا���6ون ا����ري، و���0ظر ��� �ص ���7 ا���رع ا��ر���، وا��� 819إن �ص ا���دة 

� �6ر ا��ر�� ھو ا1ل وا�طر��6 �ا�����0 ��0ل أ���� �Pر أن �����ھم ط�ب ���ل �ن و$I ا�و/�@ق 

� ��ز�� R0ر����� إ��7 ��ت ط�@�� ��� ھذه ا����� �� ���ر�� �76، و� 7��� K���� 7 �0ذه ا�و/�@قA��0�

  . ا���ؤو���

� �6ر ا��ر����7�R ��� ھذه ا:�رة أن ���� إ�� ��ظ�م ����� و���ن اطKع ا����ھم ��� ا�و/�@ق  ،

� ���ن وا�د، �����ب ��دد و��وع �أ���ن ا=طKع ا�ذي ا=طKع و������� ��� ا����ھ��ن 0و$I ا�و/�@ق 

  . = �:دم = ا����ھ��ن و= ��� ا����ر�ن

� ا����ن ا��:1ص �KطKع أن ��ون �:K� �11طKع، �0و�ره ��� ا�ظرو��� ���رط � ��@Kف ا��

��0و�� ��� ��ب أن ��ون ا����ن ����� و��ظ�� 0��ث ���ل ا=طKع ��ذه ا������، و��ون ا�و/�@ق �ر��0 

  . ���و�� و��ل ا�و1ول إ��7

ون �ق ا=طKع = ��ون إ= ����ھ�� ا��ر��، ���� �ل ���ھم إ/�0ت K� 7��1طKع ��� و/�@ق 

  . ا��ر��

II - عRور ا(ط� :  

�رھ� و������� أھم �� ��Aل ���� و/�@ق ا��ر��، وا��� ���0ر �ل و1ور اطKع ا����ھ��ن ����دد أ���

� ا?�Kم ا���ر��ن، �ون ����ل 1ور وأ���ل �ا=طKع ���G ���0ر�� أ�0ر وأ�/ر ������ ��ق ا����ھم 

� ا��ر��، �6د �$I ا��ر�� و/�@��6 ��ت �1رف �ا����ھم ا�ذي ���0ر د���� وأ��س �6و75 ا������� 
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��رھ�، ��� ذھ0ت ��ر���ت 6�0رھ�، ��� 5د �6وم ��0�0[ ا����ھم ��0، و��ص �0ض ا���ر���ت ��� $رورة 

  . أ:رى إ�� ا�����ل طرق أ�/ر ��و��

��� و/�@ق ا��ر�� 6�0رھ�، ذ�ك أن ا=��1ل  ا1ل أن ��م اطK ع ا����ھم: ا�و\7 ���ر ا��ر�� -1

� أ�/ر �ن �صا���6و�� ���0ر�� = ��ون إ= �0�  6.1رھ�، وھو �� �ص ���7 ا���رع ا��زا@ري 

� �ل ا���=ت 0و$I ا�و/�@ق ا��0ت ���� و و���7�� ��ز�� ��ا��ر�� و��@ل وأ���ل ?�Kم ا����ھم، 

  . 6�0رھ�

2- u��  : اPر��ل أو ا���

�ل ا�و/�@ق إ������ إر� ?�Kم ا����ھ��ن، ��ث 5رر�6د �ص ا���رع ا��زا@ري ��� ا����0[ �و���� 

 ��� إ�Kم ا����ھ��ن �ن أ�ل �6ر�ب ا������ ا��� ���د ��0ن ا��ر�� و���ھ���� و������م ��� ا����ر�� 

  2.وا��:��ف �ن �دة ظ�ھرة ا���Aب ا��� ��ر��� ھذه ا:�رةأ���ل ا������ت 

� وإن ��ن ���ب ����رع ا��زا@ري ا��ص ��� إ������ ���0[ ا����ھم �، 3ا?�Kم�د��� 0ذ�ك ��76 

��ن و��0ر�وع ���1وص ا���6و��� ����R = ��د أي أ/ر ���ظ�م ھذا ا����0[، ھل ��ون ���6@�� أم 0ط�ب �ن 

  ا����ھم؟ ھل ��م إر��ل �ل ا�و/�@ق أم �0$��؟ ��ف ��م و90ي و����؟ 

� د�م و����� �6وق �و���7 ���R ����ءل �ن ����� ا�����ل ھذه ا���a ا��� أ01�ت أ����� 

���ھ��ن، وھو �� �د�و ا���رع إ�� �و$��7 أ�/ر، = ���� ����9 ا�ط�ب، ھل ��ون ا?ر��ل ��0ءا ��� ا�

�/��� �ص ���7 ا���رع ا��ر���، أم ��ون إر��= ���6@�� ��� �ص ���7 ا���رع ا��Aر0�، وإن ��ن ط�ب 

� ���ر��، ذ�ك أن ا?ر��ل ������ ا���6ون ا��ف ا��ر�� ��1ر�ف ھذا ا:�ر ا��رط ا��ص ���7 

���  . إ$�

  : ا�/�ر -3

�1ت ا���ر���ت ��� أن ��زم ا��ر�� ��0ر و/�@��6 ا������، و�6ر�ر ���س ا?دارة ا���وي 05ل ا���6د 

� �را@د و1�ف �� ا������ت ا����� ا���و��، وذ�ك �ا���دة �و��� وھو �� �ص ���7 ا���رع ا��1ري 

�ت ��ث أ�ز�ت ���س ا?دارة أو ا��ر�ك أو ا��ر��ء ا��د�ر�ن، ���6ون ا��ر��ن ا�K@�� ا�����ذ��  471

                                                           
  . من القانون التجاري 678، 677أنظر المادتين 1
  . 83، ص 2011كة المساهمة، دار اآلفاق المغربية للنشر والتوزيع، الرباط، ة، تعسف المساهمين في شر أمينة غميز  2
  . للشركة نص القانون األساسي أن يسمح بذلك من قانون الشركات المغربي، إلمكانية اإلرسال 151اشترط المشرع المغربي في المادة  3
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��6ر�ر ��ب ا�وال أن ���ر ا���زا��� و���ب ار�0ح وا�:��@ر و:�1K وا��� ��6ر�ره وا��ص ا����ل 

� 1�����ن �و����ن :Kل /K/� أ��ر �ن ا����ء ا���� ا������ ��� ا�/ر�  1.�را5ب ا�����0ت 

� ا���دة ��� �ص ا���رع ار� ��ن ��5ون ا��ر��ت ارد�� ��� أن ���ر ���س ا?دارة  141د�

�����س و�6ر�ر ا���زا��� ا����� ���ر�� و���ب أر�0��� و:��@رھ� و:�1K وا��� �ن ا��6ر�ر ا���وي 

K: �0ت���ا� �  2.ل �دة = �ز�د �ن /K/�ن �و�� �ن ��ر�O ا���6د ا���@� ا������د65

� ھذه ��K ��0ر ا����ھم ��� ا=���6ل �����و��ت �ول ا��ر�� ��و1ول  و���� ����راا�و�رى أن  ،

���ر�� و= ��� أن �ط�ب إر��ل ا�و/�@ق إ��7، ����رس �76 �0ل ��و�� و��ر، و= ��6ق ھذه ا�و���� 

 ��� I��� ا��ر��، وھو �� 5د S@��� ��� عKر، ا�ذي ����7 ا=ط�A�� ���6ط، 0ل و�إ�Kم �����ھم 

� ا��ر��، ��ن، و�ن ��� أ:رى ����R �رى �0دم ��ر �� ���ن أن �$ر ���0ر�� �و/��6 ا��رد، ��/��ر ا=�

  . أو أ�� و/��6 أ:رى 5د �ؤدي ا=طKع ����� �`$رار ���0ر��

� ا���6ون ا����ري، إ= �0����0 �� ا?�Kم �و��0ر�وع ����رع ا��زا@ري ��م ��ص ��� ھذه ا�و���� 

 �� 0ور�1 ا��6م، وھو �� �ص ���7 ا��ر�وم ا���ر��� ���ر��ت ا��� 10-��93ون أ����� ���رة 

  . ا�����ق 00ور�1 ا��6م ا���6و�� ا���دل وا����م وھو �� �����و�7 �1����0ل =��6

� ��5ون  ا�ذي 5ف��س ا��ووھو � ���1�5ر ا���ر ��� ا��ر��ت ا��� 1996ا�:ذه ا���رع ا��Aر0 ،

� 0ور�1 ا��6م ا����ور �`د:�ر�د�و �  3.وا���6دة أ����� 

  : �و.ف ا���ر�)�ت ا����ر/� -4

�6د ��دت ا���ر���ت ا���6ر�� = ���� ا�ر���� ���� واور��0 �6د�� وا$�� ���� �:ص د�م �ق 

 G016د أ� ،����� ر�0�5 ا��ر��، و����� ���1�7 �� ا?�Kم و�����7 ��� ���ر�� �76 �ا����ھم 

�� �ر�د �ن ���و��ت و��90ل ا�طرق وأ�/رھ� �طورا، وذ�ك ������0ل ا�و��@ل  ا����ھم ��1ل ���

� ا�و5ت ا�����ب � =���� إ��1ل ا����و��ت إ��7، وھ� 0ذ�ك �$�ن إ���K وا��� و�وا�و��@ط ا?���رو��� 

  . و590ل ا������ف

� ا��: اP/�ر/�ت وا��وا.7 ا���Pرو/�� -أ���و��، وإدرا�� ���� 90ن �د���� ��ق ا����ھ��ن وا��د:ر�ن 

����� إ����K ��دة �ؤدي إ�� ��ب أ�0ر �دد ���ن �ن ا��د:ر�ن، �Rن ا���0��A ا��0رى �ن �ر��ت 

ا����ھ�� ���9 إ�� ����6 ا?��ر��ت، �ن أ�ل إ�Kم ���ھ���� و�زو�دھم �0ل �� �:ص ا��ر��، = ���� 
                                                           

  . 93محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص  1
  . 292سابق، ص عزيز العكيلي، المرجع ال 2
  . 80ة، المرجع السابق، ص أمينة غميز  3
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ا�:��1 ��0 وا�ذي ��ون 70 �ل ا����و��ت ��ر�� :�ص ��0وI5 إ���رو�� ا����و��ت ا������، وذ�ك �R0داد 

��7 أھم ���@��� وأھدا��� ا�������06 ��� ���ر ��7 إ������K و����دا���، ��� I$ل ���م ���0ر��، و�و�� ��

  . وھو �� ���ن �ن �����0

  :ا��ر�د ا���Pرو/� -ب

� ذ�ك �9ن ا��د�د � 7�9� ،���� إ������ ا�����ل و��@ل �ن ا���ر���ت اور��0، �ص ا���رع ا��ر��

 �، وا��� ����د ���� ��� ا�0ر�د (la communication électronique)ا=��1ل ا?���رو�

 �� إ�Kم ا����ھ��ن، وذ�ك R0ر��ل ���و�� ا�و/�@ق ا��� l’adresse électroniqueا?���رو�� ،

�  . ��0ق ا����ع ا������ت ا����� �����ھم �ن طر�ق 0ر�ده ا?���رو�

�  2009- 295ا���د�� ���0ر�وم  R225-88وھو �� �1ت ���7 ا���دة � ��2009رس  16ا��ؤرخ 

décret relative instruments financiers  ،عKل ا=ط�إر��ل ا�و/�@ق � ������R0 ث أ5رت��

ا���ظ�� ��0ءا ��� ط�ب ا����ھم �1�ب ا��م ا=����، وأن ھذا ا=ر��ل 5د ��ون 0و��@ل إ���رو��� 

�  2011- 1473و��0ر�وع ��ذه ا:�رة وا���د�� ���0ر�وم  ����0R225-63دة ��و��0ر  9ا��ؤرخ 

2011 Décret relative aux formalités de communication en matière de droit 

de sociétés ص ��� أن ا��ر�� �� ا�����ل ا�و��@ل ا=وا������رو��� ���ن ا?ر��ل ��ت ا��� �رPب 

�� ����� إ= أن ��6رح ذ�ك ��� ا����ھ��ن أ1��ب ا��م ا=����، و�ر�ل ا=�5راح إ�� �ن طر�ق  0��0ر�د

أو ا�0ر�د ا�0ر�د ا=���رو�� أو ��0طر�ق ا=���رو��، و��� ا����ھ��ن ا���0�6ن ار��ل 05و��م إ�� 0��0ر�د 

  . ��رو��ا=�

� ���� ��Pب 05ول ا����ھ��ن :��� و/K/�ن �و�� ��� ا��/ر �ن ا���6د ا������ت ا����� ا����06، و

�Rن ��� ا��ر�� إر��ل ا�و/�@ق 0��0ر�د ا���دي .  

� ���� �را�I ا����ھ��ن ا���0�6ن ��طرق ا=���رو��� ����، ��� ����م إ= ط�ب ا�ر�وع ���� �و

  . �0��0ر�د وذ�ك :��� و/K/�ن �و�� ��� ا5ل 05ل ��ر�O ا=��د��ء ������� ا���� �`ر��ل

� ا��ر��، وذ�ك �� ھذه ا?������ �و�7 وا$G ��و ���I ا����ھ��ن ��� ���ر�� �6و�5م �و�رى أن 

 ،           �ن :Kل �1ول ا����ھم ��� �ل ا����و��ت ا������6 ���0ر�� دون أد�� ��د أو �����ف

ل ا�و/�@ق 0��0ر�د، :��1 وK���0م �ن ا������ف �Rن ا��ر�� ھ� ا:رى ����ب ا������ف ا��� ���S �ن إر��

���� I�  . وأن �دد ا����ھ��ن �ر
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و�ن ����9 ا���9د �ن ھو�� ا����ھ��ن، ��6ول أن ھذه ا�����9 �م ��د ��ل ا:�Kف أو ��6ش �ون أن 

 �� ����9 ا���9د �ن ا��و�� ���0ظر ا�����ل ا=���رو��أG01 ��ل ��ظ�م ��5و�� ��0 = �دع أي ���ل ���ك 

� ھذا ا����ل���طور ا���1ل � .  

 �و���� �ن و���0ظر ���طور ا����و�و�� ا���1ل ����R = ����0د أن �G01 و��@ل ا��وا1ل ا=�����

و��@ل إ�Kم ا����ھ��ن ���0ظر ������Kل ا�وا�I وا���ل ��ذه ا����و�و��� و��0ر�وع ����رع ا��زا@ري 

� ���م ا��ر��ت، وأن ھذه �6ول أن :���1 ا��ر�� أ01�ت �ن أھم ا�:�1@ص ا��� ��ب إ0را�زھ� 

� آ���ت  ا��ر�� ��Kءم �I ا�����ل ا�و��@ل ا��د�/�، ���Aب�ھذه ا�و��@ل 0طر��6 ���� أو ��1�: ���� 70 

  . ود�5 �$�و����ن �ظ�م ا�ر�0�5 ا��رد�� �����ھم، �ن ��ث �ر�� ��6� ا����و�� ا?�Kم، ��1ب 

� آ���ت ا?�Kم ����9 �ر$�� ا�واI5 ا=�1�5دي، و���0ظر  و��0ءا ��� ھذا �Rن إ5��م ا�و��@ل ا��د�/�،�

� �6ل ا����و�� وھو �� �����ب �I ا����ط ا����ري�و�ن ��� أ:رى �Rن ھذا ��6ق  ،�� �و�ره �ن �ر�� 

��@دة ���ر�� ����� ا��دد ا���@ل �����ھ��ن ��و�ر ����� ا�و5ت وا���ل.1 

� و���7 ����R �د�و ا���رع ا��زا@ري �Kر�6��ء 0و��@ل وآ���ت إ�Kم ا����ھ��ن، و���و�� ا=��/��ر 

  . ا�و��@ل ا��د�/� ��1�K=ت

  : ا�و���� �� ا(طRع -5

 ��� ا=طKع ��� و/�@ق ا��ر�� ھو �ق ���وح �����ھم �0���0ره �1�ب ا��ق وا���1�� �إن ا��ق 

� ا������ت ا�� ا����ر�� وا��1و�ت �  . �����ا��ر��، و�0���0ره �1�ب ا��ق 

� ا������ت ا�����، وھو �� �� ا����ر�� ���ن، و�9ي �ق ��5و�� 5د ���طل ا����ھم �ن ���ر�� �76 

 ��5د ���م ���7 �و��ل �Pره ����� ��6و75 دا:ل ا��ر��، ��ل ��ق ���0 �ذ�ك �و��ل �Pره ����ر�� �76 

  ا=طKع �0���0ر أن ا���6ن ��را0ط�ن و��Kز��ن؟ 

� ��G �و��ل �KطKع ��� و/�@ق ا��ر��، ��ن ��G �م ��ص ا���رع ا���زا@ري ��� �ق ا����ھم 

� �و��ل �Pره ��$ور ا������ت ا����� وا��1و�ت، و���7 �6د ��G ا����ھم $��� ا��ق �ا����ھم ا��ق 

� ا������ت ا����� �� ا��$ور وا����ر�� �� �و��ل �Pره �KطKع ��� و/�@ق ا��ر��، �ون ا��ق �

� �ر�0ط ار��� ا��$ور وا����ر�� ��0ط� و/��6 0�ق ا=طKع، �K ���ن �1ور إ�ط�ء ا��ق ��:ص 

 ����� ا=طKع وا?�Kم، �7 ا��رط ا���1و�ت وا$G، د�5ق، ا������ت ا�����، دون ���7 ا��ق 

                                                           
1
H. seneshal, le développement de l’information financier sur internet ,nouveaux acteurs ,nouveaux services 

nouvelle règles du jeu, bull 06 fév. 1999, p.6.   
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 ��� ا������ت، إ= ��K إ�Kم دون �ق ا��$ور وا����ر��  ،G��1 �$ر، و���م، وا���س أ������

  1.=ت �ددھ� ا���6ون��

� �و��ل �Pره �و��� ��س ا���رع ا��زا@ري، �Rن ا���رع ا��ر��� �ص 1را�� ��� �ق ا����ھم 

� أ�/ر �ن �ص���� أن  K�2طKع ��� و/�@ق ا��ر��، �واء 6�0ر ا��ر�� أو R0ر����� ��و��ل، وذ�ك 

  . ا=������ 0:��0رة �ن �0ن �� �1ت ���7 �0ض ا���ر���ت

  :/� ���2را(��)� -6

� ���ل ا������ وا������0، �Rن �1و�0 5د ���ري ا����ھ��ن ���م ���0ظر ��دم �:1ص ��ظ��م  ��

� ا?�Kم، و/�@ق ا��ر�� و= ���� ��ب �وا����������0 ا���و��، وھو �� = ���6ق ��7 ا����A �ن ا��ق 

� ا=طKع ��� و/�@ق و���7 �6د ���ت �0ض ا���ر���ت �����ھ��ن �0=������ �0:0ر �:�ص ������د��م 

��6دة ا��ر��، :��1 وأن ���ري ا��ر�� وا��6@�ون R0دار��� 5د ����دون إدراج ���ھ�م و�1ط���ت 

و����6، = ������ إ= أھل ا=:��1ص و��0رPم �ن أھ��� ھذه ا?������ و��@د��� �����ھم �Rن ا���رع 

ع ��� و/�@ق ا��ر��، و��ل دا��7 :�0ر �ن أ�ل ا=طKا��زا@ري �م ��ص ��� إ������ ا������ ا����ھم 0

رم ا����ھم �ن ��ا��� ��ون ��ل اطKع، ��ن ھذا  إ�� ذ�ك ھو ا��رص ��� �ر�� ا����و��ت وا�و/�@ق

وآ���ت ��ن ا?�Kم، �ون ا=������ 0:0راء �:��1ن ���ن �ن ا��1ول ��� و���� ����� �ن و��@ل 

 �$��ل 5د ���9 إ��7 ���رو ��6د�� �7، ��� ���ل ���7 ا����ف أي����ل 1��G و��ط6� �����و��ت ا

أي ���وز، وھو �� ����7 �5درا و�ؤھK =�:�ذ ا�6رارات ا�Kز��  ?:��ءوا��6@�ون R0دار��� ا��ر�� 

� ا��ر���  . وا�$رور�� ������ ���1�7 و�6و75 

� ا=طKع ، ��ث أن �ن �05ل ا�:�0ر ا�ذي ���ن أن ����د   و= ���0ر ��دوب ا�����0ت�ا����ھم 

  7�.3 ���� ��5و��� ��ظ�� و��ددة، = �ذ�ر ���� أن ا����ھم ���ط�I �����7 �:�0ر ��دوب ا�����0ت 

 ��6�� ����ر�� �0دم ر�0P ا���رع ا��زا@ري ا=طKع ��� ا����و��ت ا�:��1 ���0ر�� ا��را�� وإذا و�

 G��� ت����$ I$7 ���ن و�R�� ��س ا�و5ت ���0ر�� أ������، ���ب ا����س �0ر�� أ���ل ا��ر��، و

�دم �ر��ن ا����ھ��ن �ن ھذه ا?������، وھو �� ���7 ا���رع ا��ر��� ��ن �ص 1را�� ��� إ������ 

                                                           
   .من القانون التجاري الجزائري 682أنظر المادة 1

2
Voir art R225-91 et art R225-93 code de commerce français. 

  . 41خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص 3
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وذ�ك �����ده �I ا��:ص و�ذا =��رام ا��ر ، 1ا������ ا����ھم �0:0ر ��د اط7�K ��� و/�@ق ا��ر��

  . �وا��5 ��� ���76 ��ت ط�@�� ا���ؤو��� ا��9د���0 وا��د���ا����� �0���0ره �ن ا��زا��ت ا

K�� م ا�ذي �� 70 � أو ���� إ= إذا 15د�� ا=����ا=������ �0:0ر أي أھ���ن ��� و= ��ونK�?ا ��

  . ��م 6�0ر ا��ر�� أو �د�ر����

  . طKع�7�R ��ق �7 أ:ذ ��:� �ن ا�و/�@ق ��ل ا=و��� ��ق �����ھم ا=������ �0:0ر 

  : ا��ق �� أ2ذ /��2 -7

�ظرا ��/رة ا�و/�@ق ا��� �ط�I ����� ا����ھم، �Rن ا=طKع ا���د ا�ذي ��6ق أھدا�7 ھو ذ�ك ا=طKع 

� ا��ر�� �����ل و��م ھذه ا�و/�@ق �ا�ذي �9:ذ ��7 ا����ھم ���ل و7�5، ��ن ذ�ك ���� �60ءه �����ت طو��� 

Kط�ب و��5 طو��� .  

R�ن ا�����ب �ل ھذه ا����و��ت ��ط�ب ذا�رة �Pر ��د��، وھو �� = ����I �7 �ل و�ن ��� أ:رى 

  . ����ن ا����ھم �ن أ:ذ ��:� �ن و/�@ق ا��ر��ا����ھ��ن، ��ذا �Rن ��ن ا=طKع ��ط�ب 

 ،�دوات وو��@ل ��ظ ا����و��ت، �Rن �1ط�G ��:� 5د �9:ذ �دة ���� �و�ظرا ���طور ا����و�و�

1ل ھو ا���:����� 5د ��ون �ن طر�ق و��@ل إ���رو��� ����ظ، �ذ�ك ، �le photocopie ا�ور��5 

  . ��روك ��ظ��7 ���ر��

� ا���6ون �و�م ��ص ا���رع ا��زا@ري ��� ھذه ا�����9، و���� �دري ���ذا �0د�� ��ن 5د �ظ��� 

� ��د�7  1975ا����ري ���� ��ط�I أو �9:ذ ��:� ��ل ���ھم طوال ا���� أن "ا��� �1ت ��� أ�684  7

�ن �ر�ز ا��ر�� 7���0 أو 0وا�ط� و���7 �ن �ل ا�و/�@ق ا��� 5د�ت �������ت ا����� :Kل ا���وات 

ھذه ا�����9 و�م ��ظ�م و��دام أن ا��ر�وم ا���ر��� �م ��د " =������تا�/Kث ا:�رة �I ���$ر ھذه ا

� �ص ھ��� ھذه ا?������، ����R �9ت 0��م ���رض، و���0ظر �ا���دة ا����60، �ط�6�0 ��60 ����ك ��0 ورد 

ھذا  ����ن ا���6ون ا��د�� ا��زا@ري ، ��0رPم �ن أ�ن �رى أن ��� ا���رع ا��ص 1را��  ����02دة 

� $رورة و����� ��� ا?�Kم ا�دا@م، 0ل و��� ا?�Kم ا��ؤ5ت، � ا��د�د �ن�1ت ����� ا��ق و��س �6ط 

� ا��ر�وم ا���ر��� �ـ ا���ر���ت، و= ���ن أن ��7�90 أراد ا����ظ ���  ��93ر �دم إ��دة ��ظ���� 

�ر�� أ���ل ا��ر��، ذ�ك أن �و��K: 7ل ھذه ا���رة = ������ �I ھذا ا�����ر، �Rذا ��ن 5د ��� �ن 

  . إ��دة ��ظ���� �0Kد �ن ا���6م 0ذ�ك، 0ل و�90/ر 5وة

  
                                                           

1
Art R225-94 code de commerce français. 
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�Rم ا�داQم  -8Pاdroit a l’information permanant :  

� ا?�Kم، �6د 5ررت �0ض ا���ر���ت �� ا=طKع ��� و/�@ق �����ھم ا��ق د��� ��ق ا����ھم �

  . ا��ر�� ط��� أ��م ا����، وھو �� �ط�ق ���7 ا?�Kم ا�دا@م

� ا���6ون ا����ري و5د �ص �� ا?�Kم ا�دا@م ��0ص  ���1975 �ا���رع ا��زا@ري ��� ھذا ا��ق 

��� �ل ا�و/�@ق ا��� 5د�ت �������ت ا����� :Kل ا���� �د��، وذ�ك �0=طKع طوال أ��م ا�� 684ا���دة 

 I� ،رة�:���$ر ھذه ا=������ت، وذ�ك �ن ا����ھم ���7 أو �ن و���7، وذ�ك ��ت ا���وات ا�/Kث ا

  . �ن ا���6ون ا����ري 819ط�@�� ا���ؤو��� ا��� �1ت ����� ا���دة 

��@دة �����ھم، ��ن ��� ���G �����ھ��ن �60��0ء ��� ا��1ل ���0ر�� ط��� أ��م  و��6ق ھذه ا?������

، �ن :Kل ا�����ل ����6 ا���6ر�� ��1 ا��ر�ك ا��� ����I ��0 ا����ھم1ا���� وھو �� ���ل د��� ���و�� �

 ��دى ���K  وھو �� ���G 6�0د�ر و���6م����� أو ����60، �0ن ����1 ا��ر�� :Kل �ل ��� �����0 ا��

� ����ذ ��رو���، و�����0� �دى ���ح ���ري ا��ر�� وا��6@��ن �ا�6رارات ا��� ا�:ذ��� ا��ر�� و������� 

  .R0دار��� 

� �ر�وم ��ن و��0رPم �� ا?�Kم ا�دا@م ���� �0ق �Rن ا���رع ا��زا@ري �م ��ص ��� �ق ا����ھم 

���، و= �دري �0ب ذ�ك، �7 �0ذا ��ون 5د �رم ا��� �د 684، ��م ��د ��ظ�م �و$وع ا���دة ���1993 

  2.ا����ھم �ن آ��� ھ��� ���1ول ��� ا����و��ت

، :و�� �ن �9/�ر �ردد )إن G1 ھذا ا����0ب(و= �ؤ�د ��� ا���رع إ�� ����� �0دأ �ر�� ا���ل

�0ق ا�6ول، ��� ��1�� ھذه ا:�رة، �ون ا��و�7 ا���ر��� آ�ذاك، و��� ا����ھ��ن ��� �6ر ا��ر�� 

� ا���و ����را ��ذه ا�����9��� �I ھذا ا�ر، و���7 ���ن أن ��د ���� .  

�ن ا���6ون ا����ري ا���دل وا����م ا��� �60ت ���5ب  819و��� �ل ��ل �7�R و�0=����د ��� ا���دة 

�Rن  ���02 �دم ����ن ا����ھم �ن ا?�Kم ا�دا@م، و�0ط�0ق ا���دة  ،�ا��ر�� ��60 ��ز�� �ن ا���6ون ا��د�

  . �0ذا ا��وع �ن ا?�Kم وذ�ك ��ت ط�@�� ا���ؤو���

 ��� ا?�Kم �� ا:�ر �6ول أن و��@ل وآ���ت ���ر�� ا��ق ��Pر �����  = �زالا��زا@ري  ا���6ون و

��0 ھو ���ول 70 ��� ا����وى ا�دو��، وھ� �6ط� = ����د و= ���I ��� ا=��/��ر  ��و:��P �1ر ���ّ 

�� �/ل ھذه ا��ر��ت .  

                                                           
1
Le Memento de la S.A, op-cit, p.309.  

  . 42خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص 2



156 
 

� ا?�Kم $����ت ���ط� 70�� ا��ظ�ر �د:ل ا���رع ���د�ل �� ��زم، �Rن ����ر�� ا��ق �  . و

�Rم : �0��0Pت ���ر�� ا��ق �� ا�/��\  

إن ا�/�6�� ا���@دة �دى ا��6@��ن �0?دارة 90ن ا���5م ا����و�� �I ا����ھ��ن �ؤدي إ�� إ$��ف �را�زھم 

5د �د���م إ�� ��ب ا�و/�@ق �ن ا����ھ��ن �0دم و$��� ��ت �:و��م �ن ا����ء�� ����ر�ن، ��� أن 

  . �1ر��م أو إر����� ��م ��ب �� �ص ���7 ا���6ون

و���7 �Rن ا���رع �م ���� إ�� �رض إ�Kم ا����ھ��ن، 0ل و$I $����ت ��� �ن :���K إ�� ��ل 

  : ا?�Kم أداة أو و���� ���6�6 �ذ�ر ����

I - دا�ر أ�ر ا��):���ا�� :  

� ا=طKع ��� ا����و���ت ا������6 ���0ر�� �6د أو�د ا���رع �K �����ھ��ن ا�ذ�ن �ر0Pون 

� ا����ر ا����و�� �:��� و5وف ا����ھ��ن ��� �وء ر�و�وا��ون 0�ض ا��6@��ن �0?دارة ا�ذ�ن �ر0Pون 

� ����ر ا��ر��، وذ�ك ����0ا=: و�د�0رھم ��ن ا���وء إ�� ا������ ط�60 ��ص ��م K=ت ا��ر���0 ���م 

�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ا��� أ�ز�ت ا��ر�� ا��� �ر�ض ���0[ ا�و/�@ق ���� أو �ز@�� �0ذا  683ا���دة 

� ھذا ا��9ن ا��� ��وز ��� أن ��9ر، و��� و�7 �ا����0[ وذ�ك ����0وء ����� ا�6$�@�� ا��:��1 

  . ا�ذي ر�ض ط�70، ��0�0[ ھذه ا�و/�@ق ��ت ط�@�� ا?�راه ا����� ا=�����ل، ��0ءا ��� ط�ب ا����ھم

� ا�و5ت ا�����ب، و��� = �$�I ��� و���7 �Rن ا��ص ا���0ق ���0ر $���� ���Kزام �K�?�0م 

و��د��م ھذه  ،ا����ھم إ������ ��ر�� ا����و��ت ا�$رور�� 05ل ا���6د ا������ ا����� وا�:�ذ ا�6رار ا�����ب

�6د ر0طت ا���دة �دم ����ذ 5رار ا������ A0را�� ��د�د�� ���م ��0 و��6 ���ط��� ا��6د�ر��، وھو �� ا�$�� ��

  . ���ل $Aط� ��� أ��زة ا��ر��

� �Pر أن �� �ؤ:ذ ��� ھذه ا���دة ھو أ��� ���ت ��0 أداء ا�Aرا�� �ا���د�د�� �I6 ��� ��ھل ا��ر�� 

� ��ن أ�7 ��ن او�� أ�ا������ ���ر�� ن ��زم ��0 ���ز ا?دارة ��� = ����ل ا�ذ�� ���� ا��9:�ر، 

  1.�ن ���ف ا����ر�ن�ن ا���م ا�$رر ا����S وا����ھ��ن ا������د�ن 

� �د ذا�7 ���0ر :ط9 �ن ا����ز ������ �رى أ�7 ��� و�و ����ت ا��ر�� ا�Aرا�� ا���د�د�� �Rن ھذا 

��ھ��ن ���ء�� ا��6@��ن �0?دارة �0ل أ�واع د��وى ا?داري ��0ب 0$رر ���ر��، و�����0� ���ن ���

�  . ا���ؤو��� و�ط����0م ����0و�ض ا��:1

                                                           
  . 83ة، المرجع السابق، ص أمينة غميز  1
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� ا���دة ا����60 90ي �رط�أو ���0  و�6د أ��ن ا���رع ا��زا@ري ��د�� �م �ر0ط �ق ا���وء ��6$�ء 

� رأس ا���ل، �6د أ��ز�� ھ��� ���ط 0�ق ذ�ك ��ل ���ھم ر�ض ط�70، وھو �� ���ل $����  �ا����ھم 

  . ا?�Kم، ����� ���ت ا�و��دة

II - مR�Pل ��ق اR2Pزاءات ا: :  

� ا?�Kم إ������ ا��ط��0R0 �0ط�ل �� ���� ا?:Kل �6�0$��ت �76 ��6د و$I ا���رع أ��م ا����ھم 

  . ا������ ا�����، ��� 5رر �زاءه ���@�� �ردع �ل ��16ر أو إھ��ل�داو=ت 

  : �)��ت ا�)����طRن �داو(ت ا�: -1

� ا?�Kم، �Rن ا����ھم ا�ذي ��د ���7 5د ا$طر ���1و�ت ����0ظر ����@دة ا��A��0، ��ق ا����ھم 

��1وت ��� 5رار 5د �$ر ���0ر��، و= �1وت ���  ،����� ���K5رار دون أن ��ون �7 أر$�� إ� ���

  .آ:ر 5د ������، أن �ر�I د�وى ط���0 إ0ط�ل �داو=ت ا������ ا�����

� ا?�Kم، �ط0و�� 0ط�I0 ا=�زام �ظرا �ون 5وا�د ��ظ�م ا������ت ا�����، = ���� �ق ا����ھم 

�ن ا���6ون ا����ري �7�R ���ن إ0ط�ل  ��733و��� $����ت أ����� �����ھ��ن �7�R وو��6 ��ص ا���دة 

ا����S �ن ا=��داء ���  �داو�� ا������ ا����� ا������، وإن ���ت �م ��ص ا���دة 1را�� ��� ا=0ط�ل

� ا?�Kم�  .1ا��ق 

$�6� ��ث ��ون �7 ��ون و�0���0ر أن ا��داو�� �� Iن �ن �د�7 �ر�Kن �6ر�ر ا�0طR���0�5 �`0ط�ل 

� ھذا ا?ط�ر �Rن ���ؤ= 5د طرح �ول �� إذا ���ت ھذه ا���ط� ا��6د�ر�� ���ط� �6د�ر�� وا���، و

ھذا ا=��زام K�?�0م  ،00�ث ���@S �دم ا��رام2أن �1ل إ�� �د 7���5 ا����و�� ��$�6� �0ذا ا�1دد، ������

 �� ���� ا��داو�� أم ��ون ���7 �6ط أن ��طق 0��0طKن، و5د ذھب ��0��P ا��76 إ�� $رورة 0�ث ا�$�6

                      3.�دى �9/�ر �دم إ�Kم ا����ھ��ن ��� ا��1و�ت دا:ل ا������

 I� Iون أن إ0ط�ل �وھو �� �راه ���6ط� ،�او=ت ا������ ا����� ���ر�� ��$ر �0ذه دا���طق ا���6و�

                                                           
من  152من قانون التجارة الفرنسي، وكذلك المشرع المغربي في المادة  L225 - 121وهو ما نص عليه المشرع الفرنسي صراحة في نص المادة 1

  .المتعلق بشركات المساهمة 17 – 95قانون 
  . 85أمينة غميزة، المرجع السابق، ص  2

3
 E. Garaud، la transparence en droit commercial،thèse، limoges، 1995، N° 639 ;ch ،Roquilly، les contrariétés au 

processus d’information dans les sociétés anonymes، aspects juridiques، petit affiches 25 juin 1993، p 18 

  .161، رقم 85مأخوذ من أمينة غميزة، المرجع السابق، ص 
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، و�6در �� إذا ��ن 1ا:�رة، إ= إذا ��ن ا?0ط�ل ���� 70 �ق و��1�� أ5وى، ��6وم ا�$�6� �0ذه ا��واز��

  .�ت ا����@���ر��ن ا����ھم �ن ا����و��ت 5د أ/ر ��� 5رارا�7 و��� ����� ا��1و

� �ل ا���=ت، وو��6 ����دة   ��ن ا���6ون ا����ري، �7�R ��وز ������� ا��� ��و��  736إ= أ�7 و

� د�وى ا�0طKن، و�و ���6@��، أن ���G أ�K �����ن �ن إزا�� ا�0طKن، و���� ��ن �K ������ أن �ا��ظر 

� أ5ل �ن ��ر�ن �ن �وم ط�ب ا����ح ا�د�و�� ا�د�وى �ى، وا��دف �ن ذ�ك ھو ا���� �ن أ�ل ��1ل 

 ��� �ل ا���=ت �7�R وإ$������ب ا��ر�� ا$رار ا������ �ن ا���م 00طKن �داو=ت ا������ت، و

�د�وى ا�0طKن ��ون �����ھ��ن إ/�رة ��ؤو��� ا��6@��ن �0?دارة ا��د��� �ن أ�ل ا��1ول ��� ��و�ض 

  .��� ���ن أن ����وا طر�ق ا���ؤو��� ا����@��  2ا?�Kم��$رر ا�ذي ��ق �0م ����� ا=:Kل 60وا�د 

 :ا�:زاء ا�:/��Q ود�وى ا���ؤو��� -2

� ا?�Kم �6د أ5رت �7 �:��ف ا���ر���ت ����� �د��� و�زا@��، ����� ��ر�� ��ظرا ھ��� ا��ق 

  .ا��د�ث وا����1ل ���� ����6م =�ق

� ا��1ول ��� ���و��ت�و= ���رس ا���  ��ن ا��ر�� ���ب وإ��� ����ر��  ھم �76 

�6و75 ا������� ���� وھ� ا��1و�ت دا:ل ا������ت ا����� �ن ��م ودرا��، ��ن و05ل �6ر�ر �ق 

� ھذه ا������ت�� ا����ر�� �  .�1و�ت �����ھم �7�R =0د �ن أن ��6رر �7 ا��ق 

  : �� ا�:�)��ت ا�)��� �ق ا����ر��: ا��رع ا��0/�

��ا��6ررة �����ھم ، �0���0ره ا��ق ا�ذي ���G  ا�����ا������ت ا����� �ن ا��6وق  ���0ر �ق ا����ر�� 

� ����رھ� �� ���ة ا��ر�� و ا����ر�� ���ن و ��� ، )�0/��(  و ا���س ��م دا:ل ا������ت ا������7 ���0د:ل 

��� ��ب ا��رام �/0ت �����ھم �ق ا����ر�� �Rن ا��د��ءا ��ب ان �7�1 و ا�ذي ���0ر 0دوره ��6 و $�

  )أو(( 5وا�د ��ظ����

  

  

  

  
                                                           

، الطبعة األولى، مجد  IIالشركات التجارية، الجزء األول، المجلد ،في القانون التجاري سليم حداد، المطولمنصور القاضي و  ترجمة: ميشال جيرمان 1

  .508، ص 2001المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
  :باإلثبات أنظرنفيذ هذا االلتزام دون مطالبته يقع اثبات تنفيذ االلتزام باإلعالم على المسيرين، أما المساهم فيكتفي برفع الدعوى في حالة عدم ت 2

Cass، civ 1
er

  25 févr. 1997 ، RTD، civ 1997، p 924، OBS، Mestre J. en l’occurence، la haut juridiction considère que 

« celui que est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit apporter la 
preuve de l’exécution de cette obligation. » 
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  ھم �� ا(��د��ء ��:�)��ت ا�)����ق ا���� -أو(

إن ا������ت ا����� ھ� ا������ت :��1 = ���رك ���� إ= �1�ب ��1��، وھم ا����ھ�ون 

�و��م ا�رص ��� ��1�� ا��ر�� ا��� ھ� ��1���م، إ$��� ��P ���$�م ��� �رھ� وا����و��ت 

� �� ا������ت وا��� ��س ���ة ا��ر�� �ن �ل �وا���0ا���  .طرح 

� ا������ت ا����� ���و�ب ا���$�ر ا���د ��ذا ا=����ع و= �و���7 �Rن ���ر�� ا����ھ��ن 

� ا?�Kم و�ر�ت �7 ��رة ز���� �ذ�ك، وھو ����ن أن ��ون ا���$�ر ��دا إ= إذا ��رس ا����ھم �76 

  .ا�دور ا�ذي ���70 ا=��د��ء

� ا=��د��ء ھو �ق �Kزم و�1Kق ��ق ا����ر�� وا��1و�ت، �K�Rم ا����ھم �0و�د �إن ا��ق 

ا������ ا�����، وأھم ا��وا$�I ا��� ����5ش ���� أ�ر = ��P ��7 ���ن ���ر��7 ��6و75 دا:ل ھذه 

  .ا������

� ا=��د��ء ھو ا����ھم، �7�R ��ب ا���رف ��� �1�ب�ا=��زام، أي  و�� دام أن �1�ب ا��ق 

 .ا���� ا��� ���د�� ا����ھ��ن

I - ء�� ::�� �دور ا(��د

� ا��د��ء 1= ���6د ا������ ا����� �ن ���6ء �����، 0ل ����ن د�و��� ��6��Kد�، و�ر�I ا1ل 

ا������ ا����� إ�� ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن، ��ب ا�����، وھو �� �ص ���7 ا���رع ا��زا@ري 

� ا��و�  .�ن ا���6ون ا����ري ا���دل وا����م 816، و676، 2�6رة  665، �2ن ا��6رة  617: اد

� ان �1ل ا��د��ء ا��$ور A0�� $ور ا����ع ا������ ا������ھم ا=���داد ������ ����� ���و

�و�� ���  15�دد ا���رع ا��زا@ري ھذا ا�ل 0ـ د�K: 7ل أ�ل ��6ول 05ل ا���6د ا������ ا�����، و5

  .2ا5ل، وھو �� ذھ0ت إ����0��P 7 ا���ر���ت

��G ا����ھ��ن و��5 ��6و= �����م �ن ا�:�ذ ا��دا�0ر ا�Kز�� ��$ور �ن أ�ل و5د �6رر ھذا ا�ل 

 –ا������ ا����� 05ل ��ر�O ا���6دھ�، =���� ا=طKع ��� ا���6ر�ر ا��� �ر�ل إ���م ودرا����، وا=��1ل 

� �����0ھ��ن ا –��ءواإن �a:ر�ن �����ق ا��وا5ف و��$�ر �K�ظ��م وأ�@���م �ول ا��وا$�I ا��در�� 

  ؟�و�� �����، و��6ق اھداف ا����60 �15دول أ���ل ا������، ��ن ھل ���0ر ھذه ا��دة ا���ددة 0ـ 

                                                           
  .290محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  1
  .كالتشريع الفرنسي، المصري، المغربي2



160 
 

  : أ:ل ا(��د��ء -1

���� ا����� و��ر�O ��0و�د ا���6د ا�إذا ��ن ��د�د ا��د اد�� ��cل ا���1ل �0ن إK0غ ا����ھ��ن 

�7�R 5د ��ون �Pر  ،Oا����ھ��ن �0ذا ا���ر� I��� �1ل ��م�= ���� :��� ��ر �و�� ���0ر ���ھذا ا=���6د 

 ��� أ���ل ا�����������ن ���  1.�ل ا����ھ��ن �ن أ:ذ �ل ا=���دادات �����ر�� ��0ل ���ل 

��ھ��ن �ن ا=طKع وا�:�ذ ���� ا��دا�0ر و�رى �0ض ا��76، أن ا�ل ا��06ول وا�����ب �����ن ا��

I�0أ�� �/K/ ن ا�5رح $رورة  ،052ل ا���6د ا������ ا����� ھو��د�د ا���0ق وذھب إ�� أ�0د �ن ذ�ك �ا��

� أ�ظ�� ا��ر��ت، ا���ء ا�ذي ����ن ا����ھ��ن �ن ��ر��7 ��و�د ا���6د ا������ ا����� �ا���و�� 

� ھذه ا����� وا=���داد ��$ور ا������ ا������ دون ���� إ�� ا��ظ�ر ا=��د��ء ا�ذي ��1�6ر دوره 

ھذا ا���د�د 5د = ��Kءم �I �� ��6$�7 ���ة ا��ر�� و���ط�� �ن ��� ��رد ا��ذ��ر، ����� �رى أن �/ل 

� ��د�د ا��وا��د $�0دل ����0رار، وھو �� ��ب ��7 إ��Aرات وظروف ���ط� ����ء �وع �ن ا��رو�� 

  . ���ر��ا�:��1 0

� �زع ��ط� ا��د��ء ا������ ا����� �ن �د أ��زة ا�����ر ���@د���  ���ن و�ن ��� أ:رى = �:�

� ا�����ل ھذه ا�= ���� وأ��� ���� 5د ����ف �ط� �0دم د�وة ا����ھ��ن = ���� وأ��� ��ط� �1ر�� 

  . �دھ�، وھو �� ��و�ت ا���ر���ت ������7

  : ا�:�)��ت ا�)����ق ا����ھ��ن �� ا��د��ء  -2

إن �ق ا��د��ء ا������ت، ��� �0ق �7���0، ���0ر �ن ا:��1ص أ��زة ا�����ر، �Pر أن 15ر ھذا 

�����6س أ����� �ن ا��د��ء ا������ت ا����� �واء �زة، أ�ر = �:�و �ن ا���وب، �6د ا��ق ��� ھذه ا

����ت وھ� ��=ت ا=�����ل، ا��6رارات �ن ھذه �ن 15د أو �ن ��و، :��1 ��د و�ود ���� ���� �

�� ���ق $ررا ���0ر��، و0�6وق ا����ھ��ن، وأ��م ذ�ك ��ن =0د �ن ا���ل ��� إ5رار �ق طراف و وھ

� د�وة ا������ت ا����� ��6��Kد، و= ���� ا����ھ��ن�  .أ:رى 

 : أھدا�& - أ

� د�وة ا������ت ا����� �����ھ��ات ا=��راز��، �6رر ����دي �ن �ن �05ل ا?�راء���0ر �6ر�ر ا��ق 

� �و��7 ا�د�وة�إذا ا���دت أ�ور  �1=���6د ا������ ا�����، و:1و ���6س أو إھ��ل ا����ز ا?داري 

�ن رأس �����، ��� أن ھذا ا?�راء �0دو �ن ���ب ا��ر�� �زءا ���� ���و�ب �/ل ھذه ا�د�وة، �:��رة 

                                                           
  . 237، ص 2013عبد الواحد حمداوي، تعسف األغلبية في شركة المساهمة، دراسة مقارنة، دار اآلفاق المغربية للنشر والتوزيع، الرباط،  1

2
Pierre vigreux, les droit des actionnaires dans les sociétés anonymes, théorie et réalité, paris, 1953, p.186.  
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��0�P وإ���5 �وع �ن ا��وازن �0ن �G��1 ا���5 و�G��1 �6رر ������ أ���5 ا����ھ��ن �ن ���م اآ:ر 

��0�P، :��1 إذا ����� أن �ل ا���ر���ت ر0طت ���ر�� ھذا ا��ق K���0ك ���0 �ن رأس ��ل 1ا

ا��ر��، وأن ا��0�P 5د ��ون ��� �9/�ر ��� ا����ز ا����ر ���ر��، ھذا إذا �م ��ن �ن ��و��ت ھذا 

  . ا����ز

� ��س ا������Rن ا����ح ����ھ�� ا���5 ��0:�ذ ا���0درة �ن أ�ل ا���ل ��� د�وى ا������ و �

� ���ة ا��ر�� وا��9/�ر ��� �ا����� ��6��Kد ���0ر ����0 ���� �0����0 ��م ، إذ �����م �ن ��ب دور ���ل 

���ن  ��رھ�، :��1 ��د�� ���6س ���ز ا�����ر �ن ھذه ا�د�وة إ�� ����� ا?ھ��ل أو ا�:وف �ن

� ا��6م ا�/��� �ن ھذه ا=طرو��  � 7��  ا����ھ��ن �ن ا��1دار 5رار �:��ف ����1�7 ، و ھو ���1ل 

 : ا��طور ا���ر�)� - ب

 ���� �� ا��د��ء ا������ ا�����  �1867م ��$�ن ا���6ون ا��ر���أ�� إ��رة إ�� �ق ا����ھ��ن 

أن ��ر5ل �ظ�م ا���ر ا���دي  ��51867ون  ��ن �ن �7�9 ��ب وا$����6��Kد، ن ��G ھذه ا?������ 

، إ= أن ا=����د ا��$6@� ا��ر��� ��ن ���ز �����ھ��ن أن ���ؤوا إ�� ر@�س ا������ ��2ؤون ا��ر��

� و��ل �$5@� ����0رة ا=�0دا@�� �0���0ره �����K� ��$�5ل، =��1دار أ�ر ����0ن ��ر���0ت �6د ا������ 

�را05� ا�����0ت �ن د�و��� ��6��Kد، ��ث أ5ر ھذا ا���6ون ��را05� ���� ���6س ���س ا?دارة و

� ��د�7 �� ا��د��ء ا������ت ا����� �، ��ن ذ�ك �م ���ل ا�$���� ا������ �����ھ��ن 33ا�����0ت ا��ق 

�ون ا��/�ر �ن �را05� ا�����0ت آ�ذاك ���وا �وا��ن ����س ا?دارة ا�ر ا�ذي ��ن ����0د ����� �1ور 

  . ����5م ���0د��ء ا������ ا�����

��� إ������ 1را�� �6د �رس ھذا ا=���ه، ��ث �ص  1966و��0�ء ��5ون ا��ر��ت ا��ر���� ���� 

� ���� �دم ��5م ���س ا?دار��ة ا��د��ء ا������ ا����� �ن طرف ا����ھ��ن، و�0ن �روط ���ر����، 

���ن أن ��م �ن طرف و��ل ����7 ر@�س ا������ ��0ل  �Rن ھذه ا�د�وة0د�وة ا������ ا����� ��6��Kد، 

� ���� ا=�����ل وإ�� 0ط�ب �ن ���ھم أو �دة ا����، وذ�ك إ�� 0ط�ب �ن �ل �ن ���7 ا�ر ����

  3.���ھ��ن ��/�ون �� = �6ل �ن ��ر رأس ��ل ا��ر��

��ر، وإ��� ������R0 و���7 �Rن �ق ا��د��ء ا������ ا����� ا����وح �����ھ��ن = ���رس ��0ل �0

  . ا������ ا����� ��6��Kدا���وء ��6$�ء 0ط�ب ����ن و��ل ���ف 0د�وة 
                                                           

  . 171فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص  1
األموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة، دار النشر  الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الجزء السادس، شركات ي،السباع شكريأحمد  2

  . 322، ص 1993المعرفة، الرباط،، 
  . 283عبد الواحد حمداوي، المرجع السابق، ص  3
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� ���ة ا��ر�� و���ل و���� �و���0ظر ھ��� ھذا ا��ق ا�ذي ���I ا����ھ��ن ��� ا�:�ذ ا���0درة 

�ر��ت ا��1ري �6د �1ت ا��د�د �ن ا���ر���ت ��� ھذه ا?������ ���� ��5ون ا� ھ��� ������ �6و�5م،

 ����1981 �، وإن ��ن 5د ر0ط ���ر�� ھذا ا��ق 0ط�ب �6دم ����س ا?دارة، و�ذا ��5ون ا��ر��ت ا��را5

� ��د�7 �� ا���دة 72� ���7، و�ذا ��5ون �ر��ت ا����ھ�� ا��Aر0� ا��د�د  176، و��5ون ا����رة ا�����0

� ��د�7  ����1995 �116 .  

� ا���دة أ�� ا���رع ا��زا@ري �6د �ص � �1975ن ا���6ون ا����ري ����  ���644 ھذه ا?������ 

ا�و��ل ا����ن ا��� ���ت ��دد ا���@�ت واطراف ا��� ������ ا��د��ء ا������ت ا�����، وا��� �ن ����0 

� ���� ا=�����ل أو 0طب وا�د أو أ�/ر �ن ا����ھ��ن ا�ذ�ن ����ون ��� �$5@��، � �0ط�ب �ل �ن ���

  . رأس ��ل ا��ر��) 10/1(��ر  ا5ل

 ��Rن ا���رع �م ��د ذ�ر و= ��م ����ق �0��زة ا��� ���  01-93إ= أ�7 و��0�ء ا��ر�وم ا���ر��

� ا��د��ء ا������ت ا�����، �� �دا ا���دة �وا������6 ��0دوب ا�����0ت، و���7 �م ��ص  �4رر � 75ا��ق 

ط�ب ا��د��ء ا������ت ا����� ��ل ���0ره ������ �ن ا���رع،  ��� إ������ ��وء ا����ھم ��6$�ء �ن أ�ل

  أم أ�7 5د 15د ذ�ك؟ 

����R ����0د أن ��ون ا���رع 5د 15د �دم ا��ص  08-���093ظر ���ز�� ا��رد�� ا��� ط�0ت �ر�وم 

�ر$�� ا���ر، :�I� �1 �� ����7 ھذه ا?������ �ن ������� ھذه ا?������ Gر�� ���R� ���6وق � ، و�����0

�7�R  2= �و�د ��م ���رض ا���دة ا������ ا�ذ�ر، وط�60 ����دة ا����ھ��ن، و���7 ��دام  ،��ن ا���6ون ا��د�

و�����0� ا?�60ء �����، ��ن �Pر ا����ن �رك ����9 ��د�د ا���0ق ا�ذ�ر،  ������644 �ط�0ق �ص ا���دة 

� ���P اھ���،  ���، وا��� ھ�اطراف ا������ ���0د��ء ا������ت ا���  1.ون ��ظ�م ������د

� ا��ر��، و��� آ��� 5و�� �������، �Rن �ظ�م �و��� �و���0ظر ���و�7 ا��د�ث ��و ����� ا����ھ��ن 

� ��0د@gouvernance d’entreprise 7ا��ر��ت �0$رورة ����� روح ا���0درة �دى ، 5د ��ء 

� ���ة ا��ر�� ����� ��6و�5�� ا����ھ��ن ���د:ل �م، و�ن �0ن �� ��ء 70 $رورة د�م �ق ا����ھ��ن 

ا�6وا��ن 5د ا��� ��ط���0 ) 10/1(د�وة ا������ ا����� ����90م، و��0ر�وع �c���م ا����60، �Rن ���0 ا���ر 

� ا��ر��ت ا��� ��ون رأس ����� �ر���� و�دد ���ھ���� ����ل ��@�6 ��0را �0����0 �����ھ��ن :��1 

� ���ر�� ا?������ ا��ذ�ورة  ��0را ��ث ���ون��ن ا��1ب ��� ا����ھم أو ا����ھ��ن ا�ذ�ن �ر0Pون 

                                                           
ين ذلك، مكمقارنة فقد استجابت المحاكم اللبنانية لطلب المساهمين في قبول الدعوة النعقاد الجمعية العامة، بالرغم من عدم وجود نص يخول المساه 1

  . 510، ص 1961نشرة قضائية  1961كانون الثاني  15المؤرخ  63، قرار رقم 1962أفريل  16محكمة بداية لبنان الشمالي 
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ط�و�0، و�و�ر ���� ا=�����ل ا��� ���G ��ل �� ���7 ا�ر ���0ر�� ھذا ا��ق، ��س �ن ���1ل ا����0 ا��

  . ا���ل ����66

ھ���م �90ور ا��ر�� و���رھ�، و���7، و�د�م ھذا ا��ق و�����I ا����ھ��ن =���� ا���5، أ�/ر ��� ا=

، �ن :Kل ��5ون ا���ظ���ت ا=�1�5د�� ا��د�دة ���� 5%�Rن ا���رع ا��ر��� :�ض ھذه ا����0 إ�� 

2001 (loi NRE) 0دوره �0ص ا��1ل  إ��7و ھو �� ذھب ��ن ���� ا��ر��ت  277ا���رع ا��و��

��ن �����ت ا����ھ��ن  رع ا��ر���ا��� ، ��� أن����2009  16ا��و���� ا���د�� ��6��0ون �دد 

(associations d’actionnaires)  ،ا��روط ا���6و��� �ن ا��د��ء ا������ت ا����� ���ا��� ��و�ر 

�  2012-327ا���د�� ��6��0ون  L225-103وھو �� �1ت ���7 ا���دة � loi ��2012رس  22ا��ؤرخ 

relative  à la simplification du droit et a l’allégement des démarches 

administratives� ب��ا�����1 �س، و ���� �� �  . ا��ص ���د�� �ن ط�ب ا���1

، إذا ���ت ا��ر�� ���Administratives provisoire ���ن أن ���د�� �ن ا?داري ا��ؤ5ت 

� ��� ، ا��� ���comité d’entreprise) ا���و�� �ن ��/�� ا����ل(�زودة 70، و�ذ�ك ���� ا��ر�� �و

  .ا��ط���0 5$�@�� ����0ن و��ل �6وم ���0د��ء ا������ ا��������� ا=�����ل 

و5د ھدف ا���رع ا��ر��� �ن :Kل ھذه ا���د�Kت إ�� ��ل ا=����ء إ�� ا������ ا����� أ�/ر ��و��،  

� ا��ر�� وا�/ر �ر�1 ��� ��1���� ��د ا�:�ذ ا�6رارات ��ن ����ح ذ�ك �رھون �و��� ا���ط� ا����� 

 . 0��ن ا��:دام ھذا ا��ق، و�دم ���وز أھدا�7 و$وا0ط7

     ��ن  277وذ�ك �0ص ا���دة  %5و����6ق ��س ا��دف �Rن ا���رع ا��و��� 5د ��ء ��0س ا����0 وھ

�  ����2009  ����16 ا��ر��ت ا��و����، و5د �د�ت ھذه ا����0 1���0ل اول �ن ا���6ون �دد �ا��ؤرخ 

  . وھو و�� ��ر��� 90ھ��� ھذه ا�و���� ������ �6وق ا����ھ��ن ��2009رس  16

 : \وا�ط& - ج

 I� أن ����رض �A0�� = ،م����1� �����6وق ا����ھ��ن دا:ل ا��ر�� ��0 �����م �ن �إن د�م 

� ا����ھ��ن�?������ ا��د��ء ا������ت  ��1�� ا��ر�� �0وء ا��:دام ھذه ا��6وق، ����راط ���0 ����� 

�، ��دف إ�� ا���9د �ن و�ود ��1�� ��ب ������� وإ�� ���ب ا����ف ا�ذي 5د ���S �ن ا����ھ��ن �ا���

� ���ر�� ھذا ا��ق� .  

�����0ع ا������ �:$I ��6د�ر ا�$�6�، ا�ذي �6رر ا��وا��6 ��� ا�ط�ب أو �ب ا����ھ��ن و���7 �Rن ط

� �و�ر ا����0 ا����� K� ،7$�� ھذا ا�06ور�  . ل��رط� و�دھ� 
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� ذ�ك؟ و���ذا = ��رك ا��6د�ر �����ھ��ن؟ �� ���7 و�� ھو أ���7 � �  ��ن إ�� �� �ر�I ا�$�6

���9د ا������ أن ط�ب ا����ھ��ن �7 أ��0ب ��5و��� ��ط�0ق �I ��1�� ا��ر��، و��س ���رد إر$�ء 

د ر�$ت إ�دى �� �6ھو ا���1�� ا����� ���ر�� أو ا���1�� ا�����، �����ر ا�06ول أو ا�ر�ض 1ا�ط���0ن

�ر��� ط�ب أ���5 ا����ھ��ن ����ن و��ل �د�وة ا������ ا����� ���ا�� ����6��Kد، ���0رة أن ��1ر م 

و�05ت أ�$� ا�����م �د:��� ، 2ا����� و�ده = ����، إذ =0د �ن و�ود :طر ��دد ا���1�� ا����� ���ر��

� أ���ل ا��ر�� �ن أ�ل ا���1�� ا������� وا�����0 ��ط�ب ����ن و��ل ��د�وة إ�� �6د ����� ���� 

� 5رار ا�:ذه ���س ا?دارة ���0:�� �ن ��طرة ا��ر�� ام ��� �ر�� ����0 ������ ، و����ر 4 1���3ل 

ا��0رت أن ��/�ل ا����ھ��ن �����0 ا��� ��ص ����� ا���م ا����60، ا�6$�ء ا��ر��� أن �0ض أ���م �0ق 

� ��س ا����ق ر�$ت ����� ا=��@��ف �0د��� = ���0ر ����� �06ول ط�، ����ن ���ف �0�Douaiم، و

� �ر�� ���ھ�� و����ن أ�$�ء �دد، ����0د��ء ����� ���� ���داول 9�0ن �زل أ�$�ء ���س ا?دارة 

� :طر ��دام أن ا�����ر ا�ذي ��ن �6وم 70 ���س ا?دارة ��0د أن ��0ن ������� أن ��1�� ا��ر�� �م ��ن 

��ن ��دف إ�� ���6ق أھداف �:���� ���1�� ا��ر��، ��� أ�7 �م ��ن ����ر$� �I ا?دارة ا���0ر ���� �م 

 5.دا:ل ا������ ا�����

� 5رار آ:ر، ������ ا=��@��ف �0د��� �، ر�ض ا�$�6� ا�ط�ب ا��6دم ����0ن و��ل Golmar6و

ا���6د��ن �0ذا ا�ط�ب ھم ���ھ�ون ��ن 5د �م  ��6��0م 0د�وة ا������ ا����� ��6��Kد، �0د أن ��0ن أن���ف 

ا����� إ�� ا����دة �ن وراء ا�د�وة إ�� �6د ا������ �ز��م �ن إدارة ا��ر��، وأ��م ���وا ��د�ون 

�1�: G��1� أن ا�ط�ب ا��6دم ��ن ��دف إ�� إ��0ع �  . �را�زھم دا:ل إدارة ا��ر��، وھو �� ���

�ر�� و�� إذا ���ت ��1���� ���د�� ����0ل ا���6د ����� إن ا��دف �ن �6د�ر ا�$�6� �و$��� ا�

  ��5.7م د��وى ��د�� وا����ظ ��� ا:��1�1ت وK1���ت أ��زة ا��ر������، ھو ���ب 

��ن و0�6���0ل �Rن ����0 آ:ر �ن ا��76 �6د ا��6د ھذا ا��و�7 ا��$6@�، ��ث ���ءل �ن �0ب ا����ء 

 ن�ر �دى ار���ز ا�ط��0ت ا��6د��  ��� أ�س 1���� :��1 وأ�ن أ�ل �6د" ��1�� ا��ر��"ا�6$�ء إ�� 

رأى أن ا�6$�ء ��ب  ��دا ��د ا��0ض �ن ا��0�/�ن ا�ذي، و5د �6� ھذا ا��6د �89ا��ص ا���6و�� = ���رط ذ�ك

                                                           
1
Paris 10 avril 1989, L.V.M.H: rev, sociétés 1989, p.485, note forshback, et, cass. Com 19 juin 1990: Rev droit 

bancaire et bourse 1990, p.239, observe, Jeantin et vivandier.  
2
 C.A. Riom, 1 décembre 1972 D.S. 1973J.282 note Bousquet.   

3
Trib, com, paris 20 janv 1970 gaz pal, 1970, J.294.  

  . 270وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق، ص  4
5
Douai 11 fév. 1972, Rev soc 1972, p.496, note J.H. 

6
Golmar, 24 sept 1975, R.T.D. com. 1976, p.554, OBS Houin. 

  . 285عبد الواحد حمداوي، المرجع السابق، ص  7
8
T.Forscback, note sous paris 10 avr 1989, Rev soc 1990, p.491.  
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ا���ط��0 ����ر�� ا?������ ا��ذ�ورة، و��رك ا����ھ��ن �6د�ر  أن �1�6ر دوره ��� �را�05 �وا�ر ا��روط

K� ا��ر���� ��1.@م ��1  

أن ا�ط���0 و��0رPم �ن �ر��1 ��� ����� ا����ھم و�6و�� �6و75 دا:ل ا��ر��، ����R �6ول  إ( أ//�

و�I �/رة �دد ،��1 ���ھم �6دم �K0�6 ����م 90ن ����ب  �ن ا����و�� ��ر�� ا����ھ�� وا��� ���G ��ل

��5K� = G��1 ��� �1�0�� ا��ر��، ������0ل ا����ھ��ن، �7�R 5د ���� ����� �ن ا����ھ��ن، و����6ق 

�6وق وK1���ت ����� ا���6ون ��د��ع �ن ��1���م ا��� = ���ن أن �:��ف ���� �ن ��1�� ا��ر��، 

����و�ود ر�0�5 �$5@�� ����R �رى 0و�وب و���7  ،و= ���� ا��6رار ا��ر�� وا��رام �وز�I ا�K1���ت 

� ��7��0 ��د ا���م، أن ھذه ا?������ �6ررة  $�ا���6/ل ھذه ا�����9، ��ن ���  ���� I$� أن K1أ

� �ر�ز  ا����5����� ا����ھ��ن ، و :��1 ���م �5د  �ر�ز ا����ز ا����ر ا�ذي 5وة �نأ5ل و ا�ذ�ن ھم 

��� G��1 ھذه ا���5 ����ف �� ا�����ل ���6، ��ن  ��6م، وأن ���م �إذا �م �و�د �� �/0ت أ��� ����ت 

  ل ���رط ا=�����ل أ�$�؟ ھ

 �ا���6ش 1:0وص ����9 أ:رى ����ق ��0ر�� �� إذا ��ن �ن ا�Kزم أن ��ون أ/�ر ا�6$�ء ا��ر��

ا=�����ل ��س ��ط��0 إ= ا�ط�ب ا��6دم �ن طرف ا����ھ��ن �0ررا 0���� ا=�����ل، ��0رPم �ن أن �رط 

� ا����� ا��� ��ون ����ن ���7 ا�ر، ا���ء ا�ذي ���� ا����0د ھذا ن �ل ����ن ا�و��ل 5د 5دم � ط�ب ��

 �0ضإ= أن ، ا��ر��ا��رط ��د�� �6دم ا�ط�ب �ن طرف ���ھ��ن ��/�ون �� = �6ل �ن ��ر رأس ��ل 

� ا��ر$���ن� 2.أ���م ا�6$�ء ا��ر��� ا�:ذت �وP ��5ر��0، �����0دھ� ���� ا=�����ل 

ا������ ا����� ����س ا?دارة ���0د��ء 6د�م ط�ب �و�ن ��� أ:رى �Rن �0ض ا���ر���ت ا��رطت 

ط��0 ����س ا?دارة ���Rم �����ون ����6ق ���0 ����� و�6د�ون ��وض ��وء ا����ھ��ن ��6$�ء ��6��Kد، 

� ،ا�ذي ���7 ا��د��ء ا������ ا����� �� ا�ط�ب أن ��ون ���00، و�:$I �دى �د�� ا��0ب �و���رط 

  . دارة ا�ذي �6ررھذه ا����� إ�� ���س ا?

، ��ن �1وا ��� �/ل ھذا ا?�راء، و�رى أن ا��دف ر��0 3و���0ر ا���ر�I ا��را5� وا���ر�I ا��1ري

أ��ز���، ��ظ�م ا��ر�� وا��6رارھ�، وا��رام ا:��1�1ت ر��0 �ن �/ل ھذا ا���ظ�م ھو ا����ظ ��� 

� د�وة ا������ ھو �1�ب ا=:��1ص ا�1ل �0���0ر أن ���س ا?دارة �ا�����، و5د أ�دت �0ض 

                                                           
  .286عبد الواحد حمداوي، المرجع السابق، ص  1

2
Douai, 11 fév. 1972, précité. 

  .من قانون الشركات العراقي 2فقرة  76قانون الشركات المصري، والمادة  من 3فقرة  61أنظر المادة 3
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�ق  -10ورة �رد��–��س ا����ھ��ن "ا�����م ا��ر���� ذ�ك وھ� ����� ا��6ص، �6د 5$ت �0ذا 7�90 

  1".د�وة ا������ ا����� �����Kع

��ن إذا ��ن ا��دف ھو ����� ا��6رار ا��ر�� و��ظ�م أ��ز���، أ�ن ھ� ����� ا����ھ��ن؟ و�� ا���@دة 

����ل أ���5 ا����ھ��ن ����س ا?دارة K1��� �6د�ر �د�� ا��0ب  أن إ�ط�ء ���ا?�راء إذا ���ن ھذا 

� ا���Aب �7�R ��ر�ض �ل ط�ب�� ھذه ا�����، و� ��ت ر��� ھذا ا����س، ا�ذي ����0ر ا�:1م وا���م 

�Pر  إذا رأى أ��� ����رض �I ���1�7 ، و ��� و إن ��ن ا�ر�ض ��6دم 70 ا����ھ�ون ��6د ا������ ا�����

� ا=����ع ا��6دم ������� ا�����، �Rن ���� ا=�����ل ا��� د��ت  ا��0رر ��ر�ب ��ؤو��� �ا����س 

 ا���وI5 �دو/�� 5د �I6، و���7 �7�R ����ن �رك ����ا����ھ��ن إ�� ط�ب د�وة ا������ ��زول، وا$رار 

  .���ر �و$و/ا�ذي ���ون �7 �1ور أ�0�ث �د�� ط�ب ا����ھ��ن إ�� ا�6$�ء 

��60 ��رد �0ر ��� ورق، ����59 ا����ھ��ن رPم أن ھذه ا?������ ، 2وأ:�را �Rن ھ��ك �ن �رى

� ط�ب د�وة ا������ ا�����، 5د = �K�ظ �� ���د�� �6د ����� ����، ��� ��س ا?������ ا��:و�� ��� �

�ظ� و�ود �� 5د ���د�� �6د ��ون �7 ا��ر��10K�� �1 دا@�� ��م 7���5 ��0ر�0�5 �0را5ب ا�����0ت ا�ذي 

�ط�ب $رورة ��/�ل ا����ھ��ن ا���6د��ن ��0ط�ب ����0 ����� 5د ���ل ��06 ���6�6 /م أن ����� ����، 

أ�����، �ذ�ك ���ل ا����ح ��را05� ا�����0ت 0د�وة ا������ ا����� ��6��Kد $���� ���� �0����0 

  .�����ھ��ن

�ز�ز ھذه ا?������، و�� ���ل ���ر���� و�������� �ن �:��ض �6و�� و� بذ�ك ����R �رى 0و�وورPم 

� ا?� ا����0 ا��ر�0ط� ��0، إ�� �6و�� �ق ا����ھ��ن�م ���7 �0/ل ھذه ا��6وق Kم، �ون ���I ا����ھ

� ����������7 أ5رب ���ر�� وأ�/ر إ����� �0=����ء إ���� و����0وا���aت �  . �ر�� 

ھ��ن ������� ا����� ��ل ا:�Kف، �Rن ��� ھو ���ق ��7 ��ر���� أن ���ت ����9 د�وة ا���� وإذا

�1�، أي �1�ب ا=��زام �ه ���0د��ء ا������ت ا����� ��ن ا��ا����ز ا?داري ھو �1�ب ا=:��1ص ا

� ا=��د��ء�ن �6وم �0ذا ا=��زام، �ن ھو �  . �1�ب ا��ق 

  

  

  
                                                           

1
Cass. Com 30 avril 1968.  

، 2007، أكتوبر 3حمداوي عبد الواحد، دور مراقبي الحسابات في حماية أقلية المساهمين داخل شركات المساهمة، مقال منشور بمجلة محاكمة، عدد  2

  . 128الرباط، ص 



167 
 

II - ء��  : ���ب ا��ق �� ا(��د

� ا��ر��، وا����ھم ھو �ل �:ص ���د�� إ�� ا�����واء أ��ن ���ت ا����� و�19ل، �ل ا����ھ��ن 

� رأس  �ط����0 أو ���و��، ���ك �1�� ��ل أ��م أو ��دات، وأن �:و�7 ھذه ا���1 �ق ���ل ا��ر�� 

  . ا����ر�� وا��1و�ت دا:ل ا������ت

ا������ دون �ن ا��ر��ء ���cم �����و�7 ��ل ا�وإذا ���ت ا��م ���و�� ��� ا���وع �Rن ا=��د��ء 

� ا������ت = ا��/��ء، وذ�ك إذا ���ت �6و�5م ��6دة �دى ا��ر��، ��0رPم �ن أن ا����ر�� �وا��1و�ت 

  1.��ون إ= �ن وا�د ���م �6ط

 Iل، إ= أن ا��������� ��س ا�أ�� ا��م ا��/��6 0�ق ا����ع، �7�R ���د�� ا�����I و���ك ا�ر�0�5 

، و���د�� 2����د�� �������ت ا����� �Pر ا���د���� �������ت ا����� ا���د��، ����0 ���ك ا�ر�05 ���د

� �د ا�دا@ن ا��ر��ن���ك ا��م ا��رھو�� �������ت ا����� ��0رPم ��ا�ذي ���7 أن ������  3ن أن ا���م 

  . ��د��� ا����ھم ��� ���ط�I ا��1و�ت

�  و��در ا?��رة إ�� أن ا=��د��ء�ا=��� ��و�ب ��رف ا��ر�� ��� ���ھ���� و���7 �Rن او�و�� 

� د���ر �1��ب ا��م ا=���� ا������  �ا��ر��، أ�� ا��م �����ل ���� أ1����0 ا=��د��ء ا=��

ا��6دم ����ر�ف ����90م إذا ���ت ���ز��م ��ذه ا��م ��ت �ن �دة ���G 6�0ر�ر �دى أ����6م واھ�������م 

 . �9ور ا��ر��0

 G��16وق و��ب ��ن ��� أ:رى، و�0���0رھم أ1� ،����� ���ھ����م �� ا��ر��، وا����/�� أ���� �

� ا������ت ا�����، �Rن أ1��ب ��دات ا����ھ�� وأ1��ب ��دات ا=����6ق �� �ق ا����ر�� ���م 

  5 4.د��ء ��/�� ھذه ا��@�و��ن ��س ����90م وإ��� �ن طر�ق ��/���م وو�K@�م، و���7 �7�R ��ب ا��

� ا=��د��ء $رور��د�د أ1��ب ون �طرق  ���0ن ����رف ��� أ1��ب ا��ق، �Rن يا��ق 

� اھ�������مھ� ا:رى ���ر�� ھذا ا��ق ھ� ����9 �د:ل � .  

  

  

                                                           
  . من القانون التجاري الجزائري 2قرة ف 679المادة  1
  . من القانون التجاري 1فقرة  679المادة  2
  .من نفس القانون 3فقرة  679المادة 3
  . فقرة من القانون التجاري المعدل والمتمم 91مكرر  715، 79مكرر  715أنظر المواد  4
  . 90خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص 5
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III -  ء��   :Formule de convocationطرق وأ���ل ا(��د

  : ا(��د��ء ����ر�د -1

�ن طر�ق ا�0ر�د �واء ا���دي أو  ھو ا=��د��ء ��د ���7 ��5و��� ���Kد��ءإن ا�طر�ق اول وا���

� ذ�ك إ������ ?/�0ت ا?ر��ل�  . ا��و�1 ���7، و

� �:��ف ا���ر���ت��ن ھذا ا�طر�ق وا�ذي ��7�0 �، = ���ن ا=����د ���7 إ= إذا ��1ظم ا��ر��ت 

ا��� = ا��ر�� إ����، وھ� ��دة ا��ر��ت  ��ن ا����ھ�ون ��رو�ون �دى ا��ر��، أي أن ���I أ��م

� ا�0ور�1، أ�� ا��ر��ت ا����رة أو ا��� �$م أ���� �����ل، �Rن أ1��ب �ھذه ��ون أ����� ���رة 

  . ا��م ��م إ:ط�رھم 0طرق أ:رى

  : ا�/�ر وا2Pط�ر -2

ا������ت ا����� ��� ��رق ھ�� �0ن ا���ر ا�ذي ��7�0 ا��ر��ت �و���� و��دة �د�وة ا����ھ��ن =����ع 

� ��د�7 � �إ�Kن ���ر ، ���م د�وة ا������ ا����� �ن طر�ق 276ھو ا���ل �0����0 ����ر�I ا��و��

�و����ن �I �$��ن ا?�Kن �ل ا�����0ت ا�$رور��، إ= أن ا���رع و�0ر�د��ن ا?���Kت ا���6و���، �ر�دة 0

، وھو ��س �� 2إذا ���ت �ل أ��م ا��ر�� ا������� ا��ر��� أ��ز ا��0دال ھذا ا?�Kن ���0د��ءات ا�

  3.ذھ0ت إ��7 ا��د�د �ن ا���ر���ت

� ا������ و��م ا���ر 05ل ا���6د و��$�ن ا?�Kن ��ر�O و���ن � ����5��� Iا=���6د وا����@ل ا��ز�

�ن �I ا��ر��، = ا������ �0دة �����، وإذا ��ن ھدف ھذا ا���ر ھو إ�Kم أ�0ر 5در �ن ا����ھ��ن وا�������

 ��� ا����ر�� وا��1و�ت ����� ا����ھ��ن أ1��ب ا��م �����ل، أو أو�@ك ا�ذ�ن = ����ون ا��ق 

� ا������ت�ا�����  ا������ت، وھو �� ���G ��م ������0ق وا����ون �و$I �ن ��/��م و�1وت 0د= ���م 

� �ر�دة �ؤھ�� ���ر و��دة �� ��ظم ا��وا@G وا���ظ���ت و��@ل ھذا ا���ر و�وا���ده وا�ذي ��دة �� ��ون 

  . ا?���Kت ا���6و���

� ا�د�وة، و���ل إ�� ا�د�وة ا=����، وذ�ك ��� �ط�@ن �إ= أن �ن ا��ر��ت �� = ��$ل ھذا ا��وب 

إ�� د�وة ���I ا����ھ��ن ����دي ���9ل ا������ إ�� ا����ع /���، و$��ن ا�و1ول إ�� ا���1ب 

                                                           
  . من القانون التجاري المعدل والمتمم 816من قانون التجارة الفرنسي، وكذا التشريع الجزائري، أنظر المادة  R225-67المادة التشريع الفرنسي أنظر 1

2
Art R225-67CODE DE COMMERCE FRANCAIS 

  . القانون المصري واألردني والسعودي وغيرها 3
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�ور 90ھ��� ا�د�وة، و��ن ��:��1 ��$ور ا=����ع ��ط�7 ا�� � إ�� أن د�وة ا����ھما��ط�وب، إ$�

  1.?�را�7 ���� R0ر��ل ا�د�وة و��:� �ن ا�و/�@ق ا��� �ط�I �����اھ���م ا��ر�� و���و�� 

� أ�� ا��وع ا�/��� �ن ا?�:ط�ر أو ا���ر ��و ذ�ك ا�:�ص ���0ر��ت ا��� ��ون أ����� ���رة 

�� ا�د�وة او�� ا���ر ا�ذي ��ون 05ل ا���6د ا������ت ا����� ا�0ور�1، ������ل ھذه ا��ر��ت و�����ن 

، )�و�� ��15دة (، وا�/���� ا=��د��ء ا=��� ا�ذي ��ون �دة أ5رب )�و�� 35إ��  ��30دة �ن (�0دة ��0دة 

0����0 �1�: ،���� G��1ب ا����م ھذا ا��وع �ن ا��ر��ت وأ1��ذ�ك إ��  Iب و�ر���ھ��ن أ1����� �

ا��ر��ت إ�� ���6ق أ�0ر 5در �ن  ���� ھذهو��ذا ا��م �����ل وا�ذ�ن = ��و�ون ��رو��ن ���ر��، 

  . ا?�Kم

  : ا��)��ل و��Qل ا(���(ت ا��د��0 -3

� ��0ل د�م و�6و�� و����ل ���ر�� ا����ھ��ن ��0ض ا���ر���ت  ��6و�5م دا:ل ا��ر��، ��ت

� ا��د��ء ا����ھ��ن =���6د ا������ت ا�����، و�ن �ل ا��د�/� إ�� ا�����و��@ل ا=��1ل ا?���رو��� 

� ا���دة � ���� إ������ ا��0دال �ن ��5ون ا����رة ا��ر���  R225-67أ�/�� ذ�ك �ص ا���رع ا��ر��

ھ�� ھو ا�0ر�د و��@ط إ���رو��� ��1�Kل وا��16ود ء ا=��� R0ر��ل ا�د�وة �ن طر�ق ا=��د��

  . ا?���رو�� �����ھم وا�ذي ���م ا��ر�� 70، وذ�ك �0����0 ���ر��ت ا��� ��ون ���I أ����� إ����

6� ا=��د��ء، ذ�ك أ��� �� ��7 ���$�ن و1ول ا=��د��ء �����ھم و�و��6ق ھذه ا�و���� ��و�� ��0رة 

� أ15ر و5ت ���ن، و590ل ا������ف، ����ن ������ �ل ���ن ��ون ��7، 0ل و��ھم ��6� ا=��د��ء �ن 70 

� ا�و5ت طر�ق ھ���7 ا���6ل، وھو �� ���ل د�م �� ا��ر��، �ون ا���م ��0د�وة �و�6و�� ��6وق ا����ھم 

  . ��G���0 �7 ���0ر�� �6و75 ا�K��6  ا�����ب

، وا�����ق 2010د���0ر  23ا��ؤرخ  2010- 1619وا���د�� ���0ر�وم  R225-73-1أ�� ا���دة 

� ا��ر��ت ا����رة، �6د أ�ز�ت ھذه ا:�رة ��0ر ���و��ت �����6 �����0ع ا������  0�6وق ا����ھ��ن�

 �� ا��وI5 ا?���رو��� ���� أ�15ھ� ا����� = ���� و/�@ق و���ر�I ا�6رارات، �ا�:�ص ���0ر�� وذ�ك 

�� إ�ط�ء ��رة �و�� 05ل ��ر�O ا���6د ا������، و��د ا=طKع ��� ا����و��ت ��ل ا=طKع �Rن �ن ��9 21

� ا������ وا����و��ت ا������6 ��0�  . وا$�� ��� أھم ا����@ل ا��� ���ون ��ل �����5 

  . ھذه ا�و���� ����ل إطKع ا����ھ��ن ��� ا�د�وة و����م ��0 و�ن �9ن �/ل

                                                           
  . 161عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص  1
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ء ھو إ��1ل ا�د�وة إ�� ا����ھم، �7�R ���� �ن :���K إ�� ا���5وإذا ��ن ھدف و��@ل وأ���ل ا�د�وة 

� �$�و����� �$ور ا=����ع وھو �� ��ون �  . ا����و��ت ا��� ���ده 

IV - ء��  : �\�ون ا(��د

أ= وھو إ:ط�ر ا����ھم ��ب أن ��$�ن ا=��د��ء ��� ا����و��ت وا�����1ل ا��� ��6ق ا��دف ��7، 

ا���ر���ت ���0 أ�6���0Pد ����� ����، وإ��ط�7 ��0ظروف وا��روط ا����ط� �0ذا ا=����ع، و���7 �Rن 

��� ����������، رأس : وإ$��� �����0ت ا��ر�� �ت ��ص ��� أن ��$�ن ا=��د��ء،ر�وا�6وا��ن ا

و���0ن �و���، ��� ��ب أن ���ر إ�� ا����ن ا�ذي ا���ل، ا��6ر، �ل �ن ��ر�O و���� و���ن ا���6د ا������ 

  . �ودع ��7 ا��م

� ا������، وھ� إ�� ا����ر�� ��0�$ور ا��:1� و��0ن ا=��د��ء أ�$� طرق وأ���ل ا���أو ��ر�� 

، أو �ن طر�ق ا��1و�ت ا����ن ا�ذي ���ب ��7 ھذا ا���وذج��0و���� �I إر��ل ��وذج ���� أو ��0ن 

� ���G 0ذ�ك، �I إر��ل ��وذج ا��1و�ت ���0را��� أو ��0ن ������0را���، إذا ��ن ا���6ون وا���6ون ا

  7��.1ا����ن ا�ذي ���ب 

� ا=��د��ء إ$��� ��� �0ق، ھو �دول و��ل �ن أھم �  . أ���ل ا�������� �درج 

 : l’ordre du jour:دول ا ���ل  -

 : أھدا�& و�روط&-أ

� ا����ع �ا������ �دول ا���ل ھو و/��6 �درج و��دد ��0 ا��وا$�I وا����@ل ا��� ���م �������5 

  . ا�����، و��رض ���1و�ت

I$6ق و�و��� ا���6ش � و��دور �� ��رط� ر@���� ����ح ا������ دول أ���ل ��$�ن ا����@ل ا��

����ع و�1ر ا���6ش و���دي ا��و$� ا��� 5د ��م =ا �ن ا����� ، �ظرا ��� �ؤدي إ��7 �ن �و$�G ���16ود

  .ا�����ت

�� �0����0 �A��0 ل �����ب أھ������$ر ���م ��ن، �ن �ھ���و�ن ��� أ:رى �Rن ��د�د �دول ا

ذا ا��دول ��1را $رور�� ������7، �7 إذا و�ن �Pب، ��0����0 �����ھم ا���$ر ���0ر ��ر�� �$�ون ھ

� ا������ و����� ا�ر�0�5 �7�R �ن أراد ا��د:ل �� ��I6 ا��داول إ�7�K �����0@ل ا��ا�$روري ر�� �ق 

� ا������ ا����� وا�:�ذ ������0 ��� ����د �  .و5ف ��� أ��س ���ن��ل ��د �����ر�� 

                                                           
  . 92وي عبد الباقي، المرجع السابق، ص خلفا1



171 
 

أ�� �0����0 �����ھم ا��A@ب �7�R ��ون �ط�@�� إ�� �دم �داول ا������ ا����� 9�0ن �وا$��P Iر �در�� 

��� �دول �دول ا���ل، و05ل ذ�ك  ��7�R 5د �6رر �دم ا��$ور ������� ��د ��ر�� ا����@ل ا��در�� 

ھ��� ا��وا$�I ا������5،وذ�ك ��ب 1ا���ل 7���6�.2  

� �دول ا���ل أن ��ون �� وا��$��$� ��� = ��ددا، = ���وي ا���0رات ا���Aظ وا$��و���رط 

، ا��رط أن ��ظم 4 �3��ل ا��ط�I ���7 �و/�@ق أ:رى، وھو �� �ص ���7 ا���روع ا��ر�����ب أن 

� ��ظ�ره، و�ا����@ل ا��در�� 0و$وح��رھ�، ��� ���@ل ��دد دون P �� �0ق ��6ق �ر��ز ا����ھم 

  .وھو �� ����7 �ن ا���$�ر ا���د ��� وا�:روج 60رارات �1@�0 ���9�0

، = �ن ��ء :���� �ن ��ظ�م ھذه ا�و/��6 ون ا����ريع ا��زا@ري �Rن ا���6و�ن �و5ف ا���ر

� �/ل ھذا ا�و5ت  ��ث�  . و�و��0 و= �ن ��ث �$�و���، وھو أ�ر �راه �Pر �06ول :��1 

 � و�ر�I ���� إ�داد �دول ا����ل أK1 إ�� ا����ز ا?داري ���ر�� �0���0ره �1�ب ا��ق 

� ا������ ا�����، 5د ���S ��7 ا�د�وة، ��ن ا����ر ھذا ا:�ر ������ ���د�د ا����@ل ا��� ���م �������5 

م ���و�� ���ري ا��ر�� وا��6@��ن R0دار��� إ��0د ا����@ل ا��� 5د ��ر$�م �`�راج وا����ء��، 0ل و�و��1

� �د أ��زة ا?دارة؟ ���زل، ���د�د �دول ا���ل ���7 �و��7 ���ل ا������، ��ل ��رك ھذه ا��1ر��   

 : �ق ا����ھ��ن �� إدراج ���ر�7 .رارات-ب 

� ط�ب ������0 ��و$��� ا����60 �6د أ5ر ا���6ون وا=����د ا��، 0�ق ا����ھ��ن @�$6�� Iل ���ر��

� �دول ا���ل، �ر�� �/�ر �ن ا���ر���ت 5رارات � ��ط� ا����Kم ����0 ����� �ن رأس ا���ل وا��� ھ

 �0��5% .  

� ����� �G��1 ا����ھ��ن� ���aو5وة ھذه ا ������، �و��� �����م :��1 ا���5 ���م و= ���ن إ:��ء 

� �دول أ���ل ا������� إدراج �� �رو�7 �����0 و�:دم ��1���م �� و�����0� �ن ا��د:ل وأ:ذ ا���0درة 

�����5 وأ:ذ 5رارات 7�9�0، و�ن ��� أ:رى �Rذا رأى ���ھم أو أ�/ر أن ����9 �ن ���@ل ا�����ر �/�ر 

 و  ا?������ت ���G 0ر��0�5ما��ك وا��6ق، أو إ:��ء ا����ر�ن ����و��ت أو ار����0م ��:����ت �Rن ھذه 

  . ا��������0ء���م �ن ا������ 

                                                           
1
Trib.com.seine 12 avr 1961, G.P, 1961, 1, p.387.  

  . 263عبد الواحد حمداوي، المرجع السابق، ص  2
3
Art R225-66 code de commerce français.  

4
 Com 7 mars 1984, rev sociétés 1984, 793, Y. Guyon; com. 25 avril 1989, p.531. n° 191, M.Jeantin. 
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�ر��� ��� ا��ر�� 1867و�م ��ن ��5ون  ��� ��$�ن ا��ص ��� ھذه ا?������، إ= أن ا���ل �رى 

أن ��$�ن ا�ظ�� ا����� ��0ض ا��ر��ت �روط� ���G �����ھ��ن ا���/��ن ����0 ����� �ن رأس ا���ل 

�6د  1966و��0�ء ��5ون ، 1إدراج ���ر�I 5رارات، وھو �� ا��0ره ا�6$�ء ا��ر��� 1����0ط�ب 

�أ�ط� ھذه ا?������� ا���6ون ا�� ��Pب ا��ص ����� �  2.��� �����ھ��ن و�و 

و�0���0رھ� إ������ �6ررة أ�/ر ������ أ���5 ا����ھ��ن ����R ���1ل ���� أ�/ر ��د ����K ��� ھذه 

   .ا��@�

ا����@ل و��0ر�وع ��دول ا���ل �7�R و��0رد ��د�ده و$0ط7 �ن �1�ب ا�د�وة �7�R = ��وز ���Aر 

� �دول ا���ل و= ��د��7، و= ��� �ن ا�6$�ءا��در�� �3 7��، �ذ�ك = ��وز ���Aر ا����@ل ا��در�� 

إذا �م ���9ل ا=����ع إ�� �و�د آ:ر 0�0ب �دم ا����ل ا���1ب و���ل ھذا $���� �����ھ��ن، ����Aر 

��������م �Pر ل ��7 ا��داء ��� �6وق ا����ھ��ن و���س ��1�0��م، �ون ھذا ا����Aر �دول ا

  . ����د�ن ����� ������5 وا��1و�ت ��� ���ر�I ا�6رارات ا��د�دة وھو �� = ���زه �:��ف ا���ر���ت

� :��م ����K �ن ا=��د��ء �6ول أن ھذا ا��ق إ��� ھو �6رر ����ر�� ��6وق أ:رى، ��و �0�/�0 و

� �$ور ا������� ا?�Kم وا��ق �  . �ت ا����� وا����ر�� ��0ا��6د�� ���، و����ق ا�ر ��0�ق 

  : �ق ا��\ور وا����ر�� �� ا�:�)��ت ا�)��� -�0/��

��ر�ب ��� /0وت �ق ا������ �����ھم ��� أ���7 �دة �6وق ��د �6و�5 أ����� �0$�� �ص ����� 

� ا��ر��ت، وھذه ������ ��ق ا��6وق إ�� ا���6ون وا:رى 5رر��� ا�راف ا����ر�� وا����ر�� ا������ 

� ار�0ح أو �1و�7 ��� �زء �ن ���S ا�� �$ور ����ھم �ا�����1، وإ�� إدار�� و������ ��76 

  . ا������ت ا����� وا��1و�ت ��� 5رارا���

� ا��1و�ت �Rن ��س اھ��� ��ون ��ق ا��$ور �0���0رھ�� ��6ن ��را0ط�ن �و���0ظر ھ��� ا��ق 

� �$ور ا������ت ا�����، ذ�ك أن ا�6رارات ا��1درة و��ذا �6د اھ��ت ا���ر���ت ��0ظ�م �ق ا����ھ���ن 

�ن ھذه ا:�رة = ��ون ����� و���66 ���1�� ا����ھ��ن و��1�� ا��ر�� إ= �����0ر�� ا?������ 

  . �����ھ��ن

                                                           
1
Trib.com de la seine 19 oct. 1885, JS 1888, p.222.  

2
Art 160 code de commerce de 1966.  

3
Trib com. Paris 26 avr 1999, JCP éd E 1999, p.137, A.Viandier, J.J. Caussain. 
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� ا������ت و$����ت ���ر�� �ھذا و�ن ا���دي ا���رف ��� أ��س ���I ا����ھم 0�ق ا��$ور 

������ت :��1 �6د �ظ�ت �:��ف ا���ر���ت �ق ا��$ور وا�د:ول �������ت، ، و�0���0رھ� ا1ا��ق

  . وأ���ل وطرق ���ر�� ھذا ا��ق

I - &أ��س �ق ا��\ور وا����ر�� و\��/�ت ���ر�� :  

� ا��ر�� و�ر��� ���� �0���0ره �� ا������ت ،�$و �����I �ل ���ھم 0�ق ا����ر�� وا��$ور 

$����ت ا����ر�� ��� ��1�� ا��ر�� �6د و$�ت ا�6وا��ن وا���ر���ت  ا�����، ��ن و���0ظر ����@S ھذه

  . �0ذا ا��ق���ن ���ر�� 

  : أ��س �ق ا����ر�� وا��\ور -1

 ،����� ر�0�5 ا��ر�� ا��� ا��/�ر أ�وا�7 �� ������ و����� �6و75 إن ��ل ���ھم ا��ق �وا����ر�� 

� ا������ت ا�����، وا��� ���G �7 �����0ر�� ����، و�ن أھم وأ0رز و��@ل ھذه ا�ر�0�5 ھ� ��ك ا�����ر�� 

� ا��� ا������5 وا=�����ر، وط�ب �ل :�ذ ا�6رارات �ا�:��1 ���0ر��، و���0ر�� �6وق أ:رى ����ق 

� ا��1و�ت و�����0� ا=ط�@��ن ���� ��1��7 وأ�وا�7 و��ذا �Rن د:ول ا��و$���ت ا�Kز��، وأ:�را ا��ق 

� اا����ھم و05و�7 ��د  ������ت ا����� ھو �ق أ���� �ن ا��6وق ا��ر�0ط� �����0 ا���م، ��ن إ�� أي

  �1ل ا=���ق ��� ھذه ا��ظرة؟ 

� ا��ر�� و���� أ����� ����7 �ن إذا ��ن �$ور ا����ھم و���ر��7  - �� ا������ت ا���@� ا����� �

� �6ر�ر ���رھ�، إ= أن ط���0 ھذا ��� ���ز ��ا�ر�0�5 ا������ ا����� ���ر�� و$��ن ا����ر�� 

� �ل ا���ر���ت� . ا��ق �م ��ن ��ل ا���ق 

���ده �0ض ا���ر���ت �ن ا��6وق  -  K7 ��د �0ط�R�ا����� �����ھم ا��Kز�� ������ ا���م، و�ن /م 

� �ل ا���ق، أو 5رار �1در و�و �ن ا������ �ا�����، ���I ا����ھم �ن ا��$ور أو ��6د �76 

� ذ�ك �ن ���س 0�6وق ا����ھ��ن ���7 ا��$ور ���0راط ��ا���5 ��� �دا أد�� �ن ا��م، ��� 

� �$ور ا������ت ا����� وا����ر�� ��6د ا��0رت ھذه ا���ر���ت �ق ا����ھم  ،�6�7�1 =���

ذ�ك �ر��1 ��� ���ر�� ا����ھم ��� و�و �م ��ن �ن �ظ�ھر  و،3 2���� �ن ا��ظ�م ا���م

 . ا���/�ل ا����ر�� �:��1 ���9زت

                                                           
  . 98خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص 1
  . لتشريع الجزائري، التشريع المصري، التشريع العراقي وغيرهاالتشريع الفرنسي ا: نذكر منها 2
   ، ص1972الشركات التجارية، بغداد ، ،، الطبعة الثانية ن التجاري العراقي، الجزء الثانيأكرم ياملكي، الوجيز في شرح القانو 3
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�ز ��5ون ��6وق �Pر ا����� �����ھم، إذ �����0 ���0ر ��ر���ت أ:رى ا��ق ا��ذ�ور �ن ا� - 

 قا�ر���� إ1دار أ��م ��س ��� �ا��ر��ت ا?����زي، و�0ض 5وا��ن ا�و=��ت ا����دة 

� إدارة ا��ر��� 1.ا��1و�ت و= �6رر �����0� �����ھم �ق ا����ر�� 

�ا���1و�6ول أن ھذا �ا���ر���ت ا���ظ�� ��ر��ت ا����ھ�� ��م  �ف ھو �وع �� = ��م ��0 ا���دث 

 ��� ار�0ح ا��� ��س ��� �ق ا��1و�ت �ن �ظ�ھر �دم ا=ھ���م 0�ق ا����ھم � ���$���د أ��م ا

� �دود �����، ذ�ك أن ا��ر�� ا����ر��، ���ظم ا���ر���ت أ01�ت ����ز إ1دار �/ل ھذه ا��م 

� ���ر�� ا��6وق و���0ظر�  . �:�1@��1 5د �/�ر اھ���م ا��د�د �ن ا��@�ت و�0:��ف ا���ل 

��رى أ��1ر ا��ظر�� ا��ظ���� ��ر�� ا����ھ�� إ��  ،76��� Iف �ن ا���ر�K:6د ا��د ا���ن ��� أ:رى 

���0 ����ق 0ط �ت ا������ت ا�����، ن ���ر���7دم �واز ا��ص ��� �ر��ن ا����ھم �ن �$ور ا�����

�ظ�م ا��ر��، ����0 ���ز أ��1ر ا��ظر�� ا����5د�� ���ر�� ا��ص ��� �ر��ن ا����ھم �ن ھذا ا��ق أو 

ا��:��1 ا��6ررة �����ھم و�ن /م ��وز ا=���ق ��7 ��� �دم ا��$ور ن ھذا ا��ق ��د �ن ا��6وق 

  2.ا=���ق 7�9�0 أو ��� ا��:دا�7 0طر��6 �����

� ا��� Gور ا����ع ا������ت ا����� �ن أ�� ا�رأي ا�را�$� ����ذھب إ�� �د ا���0ر �ق ا����ھم  76

  . ا��6وق ا����� ا��6ررة �7، وا��� = ���ن �ر���7 ��7

� ا������ت، ھو ا��7�K و�6ول أن أ��س ا�ذي ����د ���7 �� ا����ر�� وا��$ور ��ق ا����ھم 

� رأس ����� 0و7�1 �ر�� ا��ر��، أي ���ھ�� �أو 90ي ���، �واء ���ت ���ھ�� �6د�� أو ����� ��م 

  . ��ل آ:ر

� رأس ��ل ا��ر��، ��ن ھذه ا����6 ا������ �:ول �1���0 إن ا���م ��/ل ���ر�� ����� �����ھم �

  . و���6ق ��1�� ا��ر�� ���ظ �6وق ا����ھم �����دف ���ر�وإدار�� �6و�5 ������ 

� ا��ر���Rن ھذه  �7 � ���لوإذا ��ن ا��Kك ا����ھم ��م  ،������ ��� ا����ر�� � ���1�

� ��س ا�و5ت ���ل $���� ���ر��� ��� . ا���1�� وإ$��� ��و��� أ��س ����و�� �ن ا��6وق 

 

  

                                                           
  . 176فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص  1
، أنظر، فاروق 26، 25طبيعتها وأحكامها في القانون المصري، بدون دار نشر أو تاريخ طبع، ص ص  محمد شوقي شاهين، الشركات التجارية،2

  . 176إبراهيم جاسم، مرجع سابق، ص 
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  : \��/�ت ���ر�� ا��ق -2

أ�دت ا���ر���ت ��� �0دأ �ق ا��$ور =������ت ا������ت ا����� ���0ر��، ھ��� 1دور 5رارات 

I� ق��� ����ز 70 �ر��ت ا����ھ�� 1���� �  . ��1�� ا��ر�� و���6ق ���ب ا�د��6راط�� ا��

�5رار �ق ا��$ور إإن �إ0داء �ن  �I�1 5رارات ��0 وا����ر�� ��ل ���ھم ��دف إ�� ���ر���م 

  . و��� و�7 ��6ق ��ن ��ر ا��ر��رأ��م 10دق 

� ��1ر ا��ر�� وإ1دار �����، �ذ�ك و?1دار 5رار ��7�0�6 �����إن ���ح ا��ر�� إدار�� �ات ����م 

� ��1رھ� ���ن =0د �ن ا����9د ��� ا����ر�� ا=������ �����ھ��ن، وھذا ��ط�ب 5رارات 1���� ����م 

���ر�� �6وق دا:ل ا������ ا�����، ��0$رورة �$ور ا����ھم ا������ت ا�����، ن ا��$ور ��1�70 

وھو �� ��6ق ا=طKع ��� ا�����دات ��ل ا�6رارات، أ:رى ��0ق ا��$ور ��ق و�ر�0ط 70 أ�$� �6وق 

  . ��1�� ا��ر�� وا����ھم

� ھذه ���ن ��ف �$�ن ��ن ���ر�� ا����ھم ��ذا ا��ق؟ ��ف �$�ن ا��د�� وا��رص ا�Kزم 

� ا������ت ا�����  ؟ ��ف��ر�� ا����$�ن �دم ا?$رار ���0ر�� �ن :Kل ا=طKع ��� �� ��ون 

  وا������7 $دھ�؟ 

� ا��ر�� ���ل ��1���0 ��1�� ����، �إن ا���1�� ھ� إ���0�� �ن ھذه ا�@��، إن ا��Kك أ��م 

� ا����ر�� �� ا������ت ا����� ���، و��ذا �Rن ��1ر ا���1�� ھو �ن ا��روط ا�ر@���� و��1�� �

� �Pر ���7�� ا������ت ا�����، ا�ذي 70��A0 ��ون ھذا ا��ق �  . �����ر�� 

� إ������ اط�@���7 و���/ل ��1��� ھذه ا����ر��، ���� أ�وا�7 � �1�ب ا���م أو ا����ھم أ���� 

� ���ة ا��ر�� و�6ر�ر ������� و��رھ� وا��� = ��ون إ= �����0 �و�������، وذ�ك �ن طر�ق ا����ر�� 

�رص، وأن �ؤدي وظ����� ��0ل ���م، وھو �� = ��ون إ= ��5���0ت ��ب أن ���م ���0د�� وا�1را�� وا�

� ا?�Kم، و�ل ذ�ك ��ون ��ل اھ���م �ن طرف ا����ر��ن ����، 0دأ �ن �ر�1م ��� ���ر�� ��6م �

�����س ��� ا�6رارات ا��1درة، وا��� ���ون 5رارات ����� �:دم ��1�� ا��ر�� و��1�� 

  1.ا����ھ��ن

� ا������ ا����� ����7 ����د و�/�0ر ��� ������ ��ون ���ر��7 إن و�ود دا�I 5وي ��ل ���رك 

و���دة وذ�ك ���0�$�ر ا���د �������، أ�� ا���س ����ل ھذا ا��$�ء �Pر ���م 70، و�����0� ���ون 

� ���� ��ن ا��ا����ر�� ����� و�ط��� وھو �� ����س ���� ���� �وء ا���� � ا�6رارات، ھذا ��� أ�� 

                                                           
  . 99خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص 1
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�ذ 5رارات = �:د���، إ$��� إ�� إ������ ا��ر�� =�:�Rن ھذه ا����ر�� ��$ر ا��ر��، وذ�ك �0و��7 

�����  . إ���ء أ�رارھ� ����

� ا������ت، �و���ل ا��ظ�ر ا�:�ر�� �و�ود ا���1�� ا��Kك ا����ھم ���cم ا�Kز�� �����ر�� 

�6�= G$و�ن �ط�6�0ت ذ�ك، ا��راط أن ��ون ا�و��ل ���ھ�� ��� �وف �و .  

II - �:ت ا�)����/ظ�م �ق ا��\ور وا����ر�� �� ا���( :  

 ��� ا��$ور وا����ر�� ��ظ�ت �:��ف ا���ر���ت و���� ا���ر�I ا��زا@ري، �ق ا����ھم 

  . �ن ���، و����� إ/�0ت �76 �ن ��� أ:رى ا��ق �1�ب ا������ت ا�����، ���0ت

  : ���ب ا��ق �� ا����ر�� -1

� ���ر�� ا��ق، �Rن �ق ا��$ور وا������ ا������ت �6رر �0���0ره �1�ب ا��ق وا���1�� �ر�� 

� �����1ھ��ن و�دھم�� ا��ر��، وا���6دة أن ��ل ���ھم �ق ا��$ور �، وا�ذ�ن ��و�ون ا���@� ا����� 

  . ا������ت ا�����

�ر�I ����� ا��م وا��6وق ا������6 ��0 إ�� �:ص وا�د، ��ن ا?���ل �/�ر  ��و= �/ور ا?���ل ��د

�0���0ر أن ا���م ھو ��ل ����ل ا������6 70 إ�� أ�/ر �ن �:ص،  ��د�� �ر�I ����� ا���م أو ا��6وق

و��ل ھذا ا?���ل أن ا���م ����I ��1�:0 �دم ا���6�K� ���0�6م، أو �0دأ و�دة ا���م �0����0 ���ر��، أي 

� ا��ر�0ط� ����0م ���05، ���ن �/0ت �ق ا����ر�� � أ��� = ���رف إ= ���0ك وا�د وا�ذي ����I ���0زا��

� ھذه ا�����؟ �  ا������ت ا����� 

 : ا ��م ا��2\)� ���وق ��/���� -

  . 5د �I6 ا�����س ��� ����� ا���م أو ��� ا��6وق ا������6 �0ذه ا������

ا���م ��� ا���وع ����� و$I إرادي أو �Pر إرادي، �6د ���ري 5د ����ب ����� : ���� ا���وع - أ

� �أ�:�ص �دة أ�:�ص ���� وا�دا، ��� 5د �رث �دة ���� وا�دا و�G01 �ل ���م ����� ��زء 

ھذه ا:�رة = ا���م، وھو �� �ؤدي إ�� �وزع ا��6وق ا������ �ن ا���م ا���ه ا��ر��، وأن 

�ط�6�0 ��0دأ �دم ���0�5 ا���م ���رف إ= ���0ك وا�د ا���ھ��، ���رس ا��6وق ا��ر�0ط� ����0م 

� ا������ت ا���@�� ���6�K�6م، وا��را�� ������� �د أ5رت ا���ر���ت ا���6ر�� أن �ق ا����ر�� 

ا����� �/0ت �وا�د �ن ا������ن ��� ا���وع، �6و�ون 7�����0 و��ون ��/ل ���م، وھو �� �ص ���7 

                                                           
  . طيستثني أصحاب حصص التأسيس كونهم ال يشاركون في رأس المال، أما أصحاب السندات فيحضر من يمثلهم فق1
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، وإذا �م ��1ل ا���ق ��� ا���/ل أو ا�و��ل، �Rن ��ل ���ك �ر�ك ���7 1ا���رع ا��زا@ري

، ����234ن ھذا ا�و��ل، وإ��� ��س ��0ءا ��� ط�ب ا��ر�� ا=�����ل، �ق ا���وء ��6$�ء �ط�ب

� ا?�Kم� . و��60 ��ل ا��ر��ء ا��ق 

ا���م ھو ��6ول ��دي ���ن أن ��ون ��ل رھن �د�ن 05ل ا����ھم، ن ا���م و�� : ���� ا�رھن - ب

و��ر�ب  �د:ل $�ن ���1ر ا�ذ�� ا������ �����ھم ا��� ���ن أن ��ر�ب ����� رھن�7�0�6 �ن أر�0ح 

� �0س ا��م ���ن ا�و��ء ���� رھن ا��م أ�� ��ن �و�7 و�ود ��6ن ��� ا���م �ق ا�دا@ن 

� ���ر�� �6و75 ا���ه ا��ر�����60 ا�د�ن � . ��د ��ول ا�ل، و�ق ا��د�ن ا�راھن 

ا���ر���ت �6و75 ا������6 ����0م �0���0ره ����� �7، �Rن و���7 و��دم �ر��ن ا��د�ن ا�راھن �ن ���ر�� 

ا���6ر�� أ5رت ����ن ا��د�ن ا�راھن �ن ���ر�� �6و75 = ���� دا:ل ا������ت ا����� :��1 و��ون ھذا 

� ا��ر�� أو أ�د �ا�����ن إذا ا���6ت ���زة ا��م ��دا@ن ا��ر��ن ا�ذي ���7 أن ���ن ا��د�ن �R0داع ا��م 

، ��ث 6، وھو �� �ص ���7 ا���رع ا��زا@ري�����5ا��ؤ���ت ا������ ا��ر:ص ��� 05ل ا���6د ا������ت ا

� ا������ت ا�����، �ن �05ل �  . أ���ل ا?دارة = ا��1رفا��0ر ا��$ور وا����ر�� 

� ھذه ا����� �/0ت ��6ن ����ن ��� ا���م 5د ��ون ا���م ��K : ���� ا(/���ع -ج���ق ا����ع، و

�K� I� ق ا=����ع�ب �ق ���ك ا�ر�05 و�1�ء ��� ھ�� ����0 I70 ا�����ق ا=����ع �:ول ��1�ظ� أن 

� ا������ت؟�  .�و ��ن ����� �7، و���7 ��ن ��6رر �ق ا����ر�� وا��1و�ت 

� ��5ون �90ن أ�ط� ��1�ب �ق ا=����ع �ق ا��$ور  1966��م ا���رع ا��ر��� ھذه ا�����9 

� ا������ ا������ ا����� ا���د��، و����ك ا�ر�05 ��� ا����� �Pر ا���د��، �0���0ر أن ا������ وا��1و�ت 

ا���د�� �:�ص R0دارة ا�ذ�� ا������ ���ر�� و�وز�I ار�0ح وھو �� �:دم ا�����I دون ���ك ا�ر�05، أ�� 

ا������ ا����� �Pر ا���د��، �Rن ا���زام �$ور ���ك ا�ر�05 �ر�I إ�� ا:���1�1 ا�ذي ����ق �90ور ��م 

��ك ا�ر�05 دون �1�ب �ق ا=����ع، �0���0ر 5رارات ھذه ا������ت 5د ��س ���06ل ا��ر��، و��م �

� ا��ر���  .و����ق 7�����0 
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 ��وا�ذي �ص ���  ����1988�  5إ= أن ا���رع ا��ر��� �دل ا���دة ا����60 ��6��0ون ا��1در 

� ���ر�� �:���� ھذا ا����6م، و���7أ�7 ��وز ����6و���ا��6وق �0ن  �ظ�م ���ر��� ��� ا=���ق ���ن ن ا

 4 3 2 1. ���ك ا�ر�05 وا�����I 0طر�ق أ:رى

� ا���دة �1�6رة  �P679ر ان ا���رع ا��زا@ري   � إ������5د أ�60 ��� ا���م اول و�م ��ط

����� ا���6ون ا�  .ا=���ق ��� ��م آ:ر 

� وا�$���� ا�6و�� ���ن ������ر�� ا��ق، وھو و�رى 10واب ھذا ا���م �و�7 �را�� ا��رط ا

�رط ا���1��، ��� أ�7 �م ����ھل ا���1�� ا����ر�� �0ن ا�طر��ن، وھو ا��رص ��� ���ة و��1ر 

  .و����� أ:رى �Rن ا��م ���ن أن ��ون �/ل ��ز. ا��ر�� �واء أ/��ء ������ أو ������06

���ھم، و5د أ��ز ��وز �ر��ب ��ز ��� ا��م ا�����ءا �د�ن 05ل ا��د�ن ا�: ا ��م ا���:وزة - د

 ا���رع ا��ر��� ا���ز ��� ا��م 0طر�ق ��و���� �ن ���ب ا��د�ن ا�راھن إ�� ���ب ا�دا@ن

ذ�ك �Rن  ، و���5Iما����ف R0دارة اا��ر��ن �واء �دى ا��ر�� ا��1درة ���cم، أو �دى ا�و��ط 

����دف �ن ا���ز ھو ، ��Rن �����ھم ���0رة ا��6وق ا?دار�� ا��ر�0ط� ����0م �0���0ره ����� ��

أو �1ر��ت ��5و���  ��?�Kف��I ا��د�ن �ن ا���دي ��� ا�وال ا����وزة �واء ���90ل ��د�� 

I�0���. 

�� ا������ت ا����� ��و �6وم R0دارة0و��� ا���س �ن ذ�ك �ا�����ظ� ��� ا��م  و ���ر�� ا����ھم 

� ��1�� ا����ز إذا �6رر  �����5، وھو ���و�I�0 ا��م ��ل ا���ز، �Pر أن ا��6وق ا������ �� �د:ل 

� ���5 ا��م�� �د:ل ��  .ا��ر�0ط� �0��م ��ر�0ح �I��� 7�R ا����ھم ا��د�ن ���� 

� ھذه �و��� ا�رPم �ن :�و ا���ر�I ا��زا@ري �ن ا��ص ��� ذ�ك، ��6رر �ق ا����ر�� �����ھم 

  .ا�����

� ���� �ون ا���م ا��� أو �����7، �Rن ��ن ا���� �:��ف ا�: ا ��م ا���رو.� أو ا�\�Q)� - ه�ر 

�Rن ا�:طر ��ون $���� ن  ������ ا��6د أو ا��ر�5 �Rن ا����ك ا��6�6� ����7 إ:ط�ر ا��ر�� 

0وا��5 ا�$��ع أو ا��ر �5��� ����I �ن ا�و��ء �0ر�0ح أو ا��1ول ��� ���5 ا���م و�����ك 

6� �� ��Kت ا��ر��، و��� 7���� 7��� �I ا��1ول ��� ��:� �د�دة 0دل ا���دھ� �و�7 ���ل 

                                                           
1
 Art L 225 – 110 et 1 et 4 code de commerce français. 

2
G.Ripert et R. Roblot، op. cit، p 863. 

3
 Jean français Bulle، Michel germain، op. cit، p 197. 
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� ا������ت، ��ن ا������ ا������ �ا��6دان ���ر�� �ل ا��6وق ا��ر�0ط� ����0م و���� �ق ا����ر�� 

�K ����� إذا �6د  ��6د در�ت ا��ر�� إ�� �و��7 د�وة �����ھ��ن ��$ور  ا=����ع  و�����0

 .ا=����ع ��ون ا���م ��0م �1�70 و��س ��0م ا���@ز ا�1ك، ��ن ����ن ���زه �ن �$ور

� ���� ا��ر�5 أو ا�$��ع، �����م �����7 �ا�ر ��� ��س ذ�ك ��c� �0����0م ������� �:طور��� أ�د 

��0رة �ن ��6ول ��دي و���ز�7 د��ل �����7 و�����0� ���G ا���@ز ���I ا��6وق ا��6ررة ����م و���� �ق 

� ا������ت ا����� ا��$ور وا��1و�ت �، و���7 و��� = ��رم ا����ھم �ن ���ر�� �6و1 ����� 75

�� �76 ا���ه ا��ر��، و���� 0 ا���6و��� ا��� �/0ت ا?�راءات�����ل، ����7 أن �6وم �0ل ا��م ����وئ 

��ت 5وا��ن ا�0ور�1 إ�� ا�زام ا��ر��ت ا��1درة ����0رف ��� ���ھ���م  0ط�ب ا��1ول ��� �ل ا���0

�����ل، 5د �1ل �0ن ا��6وق ا��� �:و���  م�ا�، �ون أن ا=���ه ا��د�ث و����دي ���وئ 2ا������6 �0م

 ��� ا�ور�5 ا������ �0د إ��Aء ��د�� ا��6م ا���6و�� �ا���م و�0ن ا���د ا���دي، ��م ��د ھ��ك ا�د��ج ���ق 

��0رد ا�����م  ��س ا���م أو �ر��ب رھون ���7 أ�Pب ا��ر�� ا��1درة ��� أو و�����، و���7 ��م �6ل �����

�، وھ� 3وإ��� �6�0$� أ�ر ��و�ل �ن ���ب إ�� ���ب �و�7 إ�� ا��ر�� ا��1درة أو ا�و��ط ا����

  .$���� �����ھ��ن و���� ��6و�5م و���1�� ا��ر��

� ا�� ��د�د :�ر أن ���ق ����� ا���م أو ا��6وق ا��ر�0ط� 70 �0دة أ�:�ص 5د ���ل �1و�6ول �و�0 

� ا������ت ا�����، إ= أن ھذه ا��1و�0 ���ن ا���Aب ����� ��د �� ا��$ور وا��1و�ت ��1�ب ا��ق 

  .إ���ل ����ر ا���1�� �����ر =:���ر �ن ��/ل ا���م ا����ن، وا�ذي ��ب أن �/0ت 7��1 ��ذا ا���/�ل

  :ا��0ت ��� ا����ھم -2

G �7 0�$ور ا������ت ا������ ا����� وا/�0ت ھذه ����ن ��� ا����ھم ا/�0ت 7��1 ��� ���  

� ا���ر����ت ا��� �9:ذ �0ظ�م ا��م ا=����، إذ �� ��� ا����ھم �وى إ0راز ���دة �ا���1 ھو أ�ر ���ر 

� ا��م ا=���� ��ون ��0ر�وع ���Kت 4ا��م و��6ر���� �0و��7 ا��:��1�، ��� أن ا/�0ت ا���1 

ا����ھ��ن ا�ذ�ن �و�7 إ���م ا�د�وة ��0ءا ��� ھذه ا�����0ت، أ�� ا/�0ت ��1 ا����ھم ا��ر�� ���د�د ����0ت 

��م ������� ��م ا�دا��� أ�د ا��0وك أو ا���@ز ���cم �����ل ���ون �ن طر�ق �6د�م ا�1ك ذا�7، ��� أن ا

                                                           
ن تستبدل أسهمها الشركات الغير مقيدة أسهمها بالبورصة أ 1981ديسمبر  30ونتيجة هذه الخطورة فقد ألزم المشرع الفرنسي في القانون الصادر في 1

  .في الشكل االسمي
  .وهو ما نص عليه المشرع الفرنسي 2
  .1981وهو موقف المشرع الفرنسي منذ سنة  3
  .179فاروق ابراهيم جاسم، المرجع السابق، ص  4
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05ل ا=����ع، و��د �0�/�0 ��ط� ا�0ور�1 05ل ا���6د ا������ت ا�����، و�6دم ا����دة ا��/��0 ?�داع ا���م 

  .��1 ا����ھم��0رر 

 �� ا����ع ا������ و�دد ا1وات ا���وا����A �ن ھذا ا=/�0ت ھو ا���6ق �ن ا�:�ص ا����ر��ن 

��ود ��ل ���م، G��� ��0 ���0دي أ$رار �$ور أ�:�ص ��س �د��م �ق ا��$ور وا��را��م ���0داو=ت 

إ���ء ’ �� �/�ر ا����ؤل �ول �دى 1�� ھذه ا�6رارات، $ف إ�� ذ�ك وا��1و�ت ��� ا�6رارات ا���:ذة، �

  .أ�رار ا��ر�� أ��م أ�:�ص Pر�0ء ���� وھو �� �$ر ��0 و�1�0�� ا����ھ��ن

ا���  د:ول �����Kع �دون ���� �دد ا1وات0ط��5 �1�ب �ق ا��راك و����� ��ط� ا��ر��ت ��ل 

  .7�1  ��ود

��6ول أن ا/�0ت ��1 ا����ھم ��مأ�� إذا ���ت ا��م ��ل �6وق  �������:  

 .�ن طر�ق ���دة أو 0ط��5 أو ا/�0ت ا��و��: ���ب ا ��م ا(���� - 

 .�/0ت �ن طر�ق ا�داع ا��م وا��Kم ���دة 0ذ�ك: ���ب ا���م �����ل - 

 - �� .�ن طر�ق ا�و���� ا����و�� �وا�د �ن ا��ر��ء: ا ��م ا����

��/�0ون ���1: ا�و�Rء ا(���.�ون - ��� .م �ن طر�ق ا�و���� �I �را��ة أ���م ا���6ون ا

�/�0ون ���1م �ن طر�ق �6د�م و/�@ق ��ددة، و��ت ر�0�5 ���ب ا������ : ا�و�Rء ا���/و/�ون - 

����� �:ص ��/�ل ��5د اھ���، ��:� أو ���:رج ��1دق ���7 : وھ ���:� �ن ا���م ا��$6@

ا�ر ��0/�ل ا�:�ص  �ر أو ر@�س ا��ر��، إذا ���ق��$�ن 5رار ا��ر��ء ا�ذي ��ن �0و�70 ا���

 .ا����و��

 .و�م ��ص ا���رع ا��زا@ري ��� ����� ا/�0ت ��1 ا����ھم - 

� ا������ت ا����� 5د ��:ذ �دة أ���ل وطرق�  .و���S����� 7 أن ���ر�� ا����ھم 

III - ���(أ���ل وطرق ا����ر�� �� ا�:�)��ت ا�:  

ا����ھم �:��1 ا������ت ا������ ا����� �0���0ره أ�د أ���ل  إذا ���ت ا���6دة ھ� �$ور  

� إدارة ا��ر�� و�را�05 ��ن ��ر���، إ= أ��0��P 7 �� ���ذر �$ور ا����ھم �:��1 ����ر�� ا����ھم 

وذ�ك إ�� ��0ده �ن �6ر ا��ر��، او �دم �و�ر ا�و5ت ا�Kزم ��$ور ا������ ا��� 5د ���Aرق ا���6دھ� و��5 

                                                           
  .من قانون الشركات العراقي 76نصت على ذلك المادة  1
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 ،Kدة �ر��ت وطو�� ���زا�ن �وا��د ا���6د ا������ت ا����� ��ذه ���� 5د ��ون ا��:ص ���ھ�� 

� ��س ا������� ��س ا��وم، 0ل و�  1.ا��ر��ت 

ورPم �دم �$وره �:��1 �K ��وز ���ر�� ا��0د ا����ھم ��0رد �:��7 �ن ھذا ا��$ور، و�ذ�ك   

� ا���/�ل دا:ل ا�������ت ا�����، ��� = ��م �ر����م �ن ا������ ��ن =0د �ن ��G ا����ھ��ن ا��ق 

، و������م �ن ا����ظ 2ا���ع أ1وا��م وا����0ر �ن آرا@�م، وا�����ظ�  ��� ا�ط���0 ا�د��6راط�� ���ر��

� �0��Pم�� ا��ر�� و������� ��� �  .��� ���1��م 

� ا���/�ل  �� $���� ���� و���7 ���0ر ا��ق �ن، و5د �رى ا��رف ��0ل �د��م �6وق ا����ھ�� 

� �$ور ا������ ا����� ��� و���� ���G ���0ب د:ول أ�:�ص ���� ��/�ل ا����ھ��ن �0$�م ا��0ض 

� إ���ق أ$رار ��0�� ا���/�ل ��6ق ��@دة P3ر�0ء ������� ا����� ���00ون �، �ن ��� أ:رى �Rن ا��ق 

�  ����� ���ر�� �ن :Kل ������� �ن ا�و1ول إ�� ا���1ب ا��ط�وب���Pب ا�ذي ��1ب ا�و1ول إ��7 

  .:�I� �1 ���� ا���Aب ا��� ���دھ� ا������ت ا����� ا������ ا���/�ل،

 :ا�و���� �� ا��\ور وا���و�ت-1

� ا������ت ا�����، وھو �ن ا��6وق ا����� ا��� �1ت ����� �:��ف ����ك ا����ھم �ق ��/��7 

� ا���دة ا���ر���ت، و5د �ص ا���رع ا��زا@ري ��� ا�و��، �1975ن ا���6ون ا����ري ����  ���646 

��ن �����ھم �و أن ���ب ��7 زو�7، و�$�ف 7�90 وا��� ���ت ���ز �����ھم أن ���ب ��7 ���ھ�� آ:ر، أ

 �� ا������، دون أن ��دد �دد ا�و��=ت ا���أن ����6 ا�و���� ا��1درة �ن ���ھ��ن آ:ر�ن 15د ��/���م 

� ا��� ��دد ا��د ا�15 ���ن ا�و1ول إ����، ����0رط أ= ����رض ذ�ك �I أ���م ا���6ون أو ا���6ون ا

  .�ن ا1وات ا��� ���ن أن ��وزھ� ا����ھم، �واء 7���0 ا��:1� أو �و��ل

 �ا���دل وا����م ����6ون ا����ري، �Rن ا���رع �م ��د ��ظ�م ا�����0 و�م  01-93و10دور ا��ر�وم ا���ر��

 ���  .ا���م �ن ذ�ك؟�ذ�رھ�، 

��Aرھ� �ن ا���6ط ا��� �م ��ظ���، و���0ظر ھ��� ھذا ا��ق �����ھ��ن ����R �0رر ذ�ك ����0ن أو 

��و �ن ا���رع، �K ���ن 90ي ��ل �ن ا�وال �ر��ن ا����ھم �ن �G�� 76 و���� �����ر�� 0د= ��7 

� ا������ت ا�����، ��� أ�7 و��0ر�وع ��ص �و�� �ن ا�6 818و  681����ون ا����ري ا���دل وا����م، 

���ر ��و���� ��د ��ظ���� �ور�5 ا��$ور، وا�/���� ���5ب ���ري ا��ر�� وا��6@��ن R0دار��� ا�ذ�ن �م 

                                                           
1
 Claude hertuex، l’information des actionnaires et des épargnants،Sirey، 1961، p 110.  

2
La société anonyme، la SAS،l’équipe rédactionnelle de la revue Fiduciaire، 1997، p 203. 

  .503عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص  3
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�ن ا���6ون  �02و��وا ��وذج و���� ��ل ���ھم ط�70، �ر��6 ���0و�� و/�@ق إ$��� و�ط�6�0 ��ص ا���دة 

��646� �م �9ت 0��م ����رض �I �ص ا���دة ا��د��، و�0���0ر ا��ر�وم ا���ر ��، �6ول أن �ق ا����ھم 

� ا���6ون ا��زا@ري�  .�1و��ل �Pره �$�ون 

� :�روط ا�و����   - أ�� ا�و����، ��� �ؤدي ا��دف ���� �ا��رطت �:��ف ا���ر���ت �دة �روط 

 :��/�ل ا����ھ��ن وا����ظ ��� �6و�5م

 :��ل�وا�ر ��� ا����ھم �� ا�و:ا��رط ا ول •

� ا�و��ل �و�7 ���ھ�� أو زوج 6�2د ا��رط �ل �ن ا���رع ا��ر��� وا��زا@ري وا��1ري�، و�Pرھ� 

� ا����� ا�/���� �ون ا�زوج ا���/ل ���ھ��، وا����� �ن ذ�ك أن �ون ا�و��ل ���ھ�� �ا����ھم و�م ���رط 

� �را�05 و�����0 أ���ل ا��ر�� وا�����ظ�� ��� أ�رارھ� و��� = ��ون ���ل �7 ��س ا����A واھداف 

  .ا�و���� ��0/� ��� �دم ا��د�� أو �دم ا��راث ا����ھ��ن �1�0ر ا��ر��

و���0ر ھذا ا��رط $���� أ����� ����ر�� ��6ق ا��دف ����، ��و �$�ن و�ود ��1�� ��و��ل �ن 

��7 ا�:��1 ا����ر��، �واء ��ن ھذا ا�و��ل ���ھ�� أو زو��، وھو �� ����7 ��رص ��� ����� ��1

� ا��ر���  .ا��� ���6طI� I ��1�� �ن ��/�7 

إن ��G ا������ت ا����� ���Aر ا�Aر�ب �ن ا��ر�� ��$ر = ����� ���0ر��، �و��م = ����ون أي 

��1�� ���ون ��������، و�ن ��� أ:رى ������ل و5وع ا��و$� وا���و�ش وإ���ء أ�رار ا��ر�� 

� �/ل ھذ�  .ه ا�����و:طط�� ا�������06 وارد 

�ن �دة ھذا ا��رط، ا�ذي �6� �و�� �ن ا����ظ �ن ���ب �ن ا��76 ا��ر���، وذ�ك �6���0ر��  :��فو���

�Rن ا���رع ا��ر��� و�ن :Kل ��5ون I�3 ��ر���ت أ:رى = �$I ھذا ا��رط ����� ،)NRE( أ��ز ،

�ك �6ط �0����0 ���ر��ت ��/�ل ا����ھ��ن �ن أي �:ص �:��رو�7 ��� و�و ��ن �Pر ���ھم أو زوج، وذ

� ا�0ور�1�  .4ا��� ��ون أ����� ���رة 

  

  

                                                           
  .112خلفاوي عبد الباقي، المرجع السابق، ص 1
من القانون الشركات  59، والمادة 1975من القانون التجاري الجزائري لسنة  646، والمادة 1966نة من القانون الشركات الفرنسي لس 161المادة 2

  .1991المصري لسنة 
  .R 225 -79األلماني والقانون التونسي والتي أصبحت حاليا المادة أنظر مثال القانون  3

4
ART L 225-106 code de commerce français. 
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  أن ��ون ا��و��ل ���و��: ا��0/� ا��رط

�0���0ر ا�و���� �6د ���60 ا��6ود �I$:� ���R �و�ود ار��ن ا���ط��0 ��ل �6د ط�60 ��6وا�د ا�����، 

أ�� ا��روط ا������ �6د  وھ� ا�ر$� �0روط7، ا���ل، وا��0ب، ھذا �0����0 ���روط ا��و$و���،

 ��ا��رطت ��ظم ا���ر���ت أن ��ون ا�و���� ���و�0 وذ�ك ?/����0 وا����ن �ن ا��$ور وا����ر�� 

  .ا������ت ا�����

���� ����ن ا�و��ل �ن ���ر�� و����7 =0د �ن ا��ظ��ر ا�و���� ا��� �دون ���� ����0ت :��1 70، 

�� إ�� �وI�5 ا��و�ل، وھو �� �0?�$� �� �رى ���7 ا��رف وا��رط�7 �0ض ا���ر���ت �����6ون ا��ر��

  .��1967رس  �23ن ا��ر�وم  �132دة �ص ا��

� ���م ا��ر��ت، �6د �1ت ھذه ا���دة �0د  �و?$��ء ��و�� أ�/ر وإد:�ل ا��ر�� وا����و�و��� 

ر��، ��� ا������ وا�����ق ���0ر��ت ا���� 2006د���0ر  11ا��ؤرخ �ب  2006-��1556د���� �0ر�وم 

 ��ا��وI�5 ا=���رو�� ��� ا�و����، أي أن ا��و�ل �� ���7 إ= إر��ل ا�و���� ��و��ل ��0طر�ق ا=���رو�� و

� ا���/�ل وا���ل ��� ا��د �ن ��Aب ا����ھ��ن�  .ذ�ك ����ل ود�م ����ر�� �ق ا����ھم 

����ن أن ��ون ا�و����  ،����� K�� 0ل و�رى �0ض وط���� �م ���رط ا���6ون ،�� ��د ��دي = ر���

  .1ا����6ء �0واز ا:�0ر ا��ر�� ���ھ� �0$�ون ا�و����

و�رى ھذا = �:دم = ��1�� ا��ر�� و= ��1�� ا����ھ��ن، �����9د �ن 1�� ا�و���� و���ن ا��ر�� 

��و�0 �دل ��� ����� �ن ��ر�� ا�و��ل وا���9د ��7 و�����0� ا����ح �7 �����0ر�� =0د �ن و�ود و���� �

�����  .�و�ر ا��روط ا��� ا��0ر��ھ� $���� ����ر�� �د�� و

 أ( ��ون ا�و��ل �\وا ��:�س إدارة ا��ر��: ا��رط ا���0ث - 

، ��� �دم ����ن �$و ���0س إدارة �و��ل �ن ���ھم، ��� 1�2ت �0ض ا���ر���ت 1را��

  .و�و ��ن ھذا ا��$و ھو اa:ر ���ھ��

رى ���� ����� ���1�� ا����ھ��ن، �ون ����I �دد ��0ر �ن ا1وات وا����� �ن ھذا وا$�� و�

� ���P ا�:طورة، ?������ ا�����ل ھذه ا1وات ����1��م �� �د أ�$�ء ا����ز ا?داري أ�ر �

� ا������ت ا����� ا������ أK1 ���0ء���م،�ا���� =�:�ذ �ل ا�6رارات ا���  و ا��:0R0 ،��1راء ذ���م 

� ��Pب ا�ر�0�5 وا������0 �ن ا����ھ��ن ا��A@�0ن�:دم ���1���  .م، وا��� 5د �$ر ���0ر��، 

                                                           
  .226، ص 1989أحمد وليد، القانون التجاري، الشركات التجارية، الموصل،  ، عدنان باسم محمد صالح 1
  1981من قانون الشركات المصري لسنة  59أنظر المادة 2
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  .���ا��G��1، وھو �� �و�ب ��إن ھذه ا����� ���د �ظ�را �ن �ظ�ھر ���زع 

 -   �1�: ���� ��� ���� �� إذا أ��ب أ�د ا����ھ��ن ���ھ�� آ:ر ���$ور ������� و ��6ول أ�7 و

  ا�1ل ��س ا=����ع ���0زء اa:ر، ��� ھو ا���م ھ��؟  ا�����، �0زأ �ن أ���7 /م �$ر

ا���6ون �م ���I ھذا ا�ر، و�رك ����ك ا��م  أن س ھ��ك �� ���I �ن ذ�ك �� دامذھب رأي إ�� أ�7 ��

� ا��$ور 0طر�ق ا���1 أو ا�ا��ر�� ا������ �� ذ�ك ا�����0 ا������ أو ا�����0 ا��ز@������  1.�� و���وي 

، أن ا�����0 �� ھ� إ= �ل ��5و�� ا��/��@� ذھب إ��7 ا���رع ��ل ����� ��ذر 2ذھب رأي آ:ر����0 

ى أن ا��$ور ا��:1� ا����ھم ا�1ل، �����6دة ھ� ا��$ور ا��:1� وا=��/��ء ھو ا?���0، و�ر

��@دة �ر�� ��$ور ا=/��ن ��� و�و ���ت ا����$ور ا����ھم ا�1ل 7���0  K�  . ���0 �ز@��0طل ا��و��ل 

� ھذه ا����� �زول أ��س ��G ا�و���� ��� �ؤدي إ�� زوال ا�و���� ��و��ن �ؤ�د ھذا ا�رأي ����� 

  .ذا���

� �$ور ا������ت ا����� وا����ر�� ��0 �0دة : 2��Qص ا�و���� - ب�����I و���� ا����ھم ��Aره 

 ::�1@ص

� ھذ ا����� ��0�$ور ���� :و���� �2�� •����ت ا����� وا��1و�ت ���� ��دد �و$وع ا�و���� 

� = ���دى ���ل أ:رى و�و ���ت أ���ل إدارة ��6وق �����/�ل �ن ا����ھم ا��و�ل، �0ذا 

� ا��ر��� .ا����ھم ا��و�ل 

1ل ا�ذي ھو $رورة ��ون ا�و���� ��دة ������ وا�دة، �و��� ا��/��ء �ن ا :و���� ��دودة •

�G و���� ���و�� أو �Pر ������ �ذ�ك ������ وروح ا��$ور ا��:1� �����ھم، و���7 = ���ن �

� ا��ر�� وھو �� �ا����ر�� �دى ا����ھم، ا�ذي �0ذا ا���وك ��:�� �ن �6و75 ا?دار�� وا������� 

� ھذه ا�����9 ��� ا�رPم ����رض ���1�7 ��:طر، و5د ذھب ا���رع ا��ر��� إ�� �د ا��د:ل 

��� أن ���G ا�و���� ������ وا�دة، أو �������ن  3، ��ص�ن �و��� ����9 ا�����5 ��0در�� او��

� ��س ا��وم، أو ��1ل �����0 �دة ��وم،  15وا�دة ��د��، وا:رى �Pر ��د��، إذا ��ن ا���6دھ�� 

 I$:� ���� ���� ������9، أ�� �ن �دود ا�و���� ���� أن ا�و���� ا����و�� ������ ��60 ��ر�� 

 .م ا=���ق ���7 �0ن ا�طر��ن��6وا�د ا����� ��ب �� ��

� أي و5ت، ��ل : و.ت �� أي.����� ا�و��ل ��)زل  •��م ��ص ا���ر���ت ��� ���0�5 ا�و��ل ���زل 

� ذ�ك أن ا�و��ل �Pر 0�5ل ���زل؟���. 

                                                           
  . 566، مصر، ص 2001رجب عبد الحكيم سليم، شرح أحكام قانون الشركات، الطبعة الثانية،  1
  . 27رحاب محمود داخلي، المرجع السابق، ص 2

3
 Art R 225-79 – al 3 code de commerce français. 
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إن ا��دف وا����A �ن ��G ا�و���� ھ� ا������ ��/�ل ا����ھم ا�ذي ���ذر ���7 ا��$ور، ���ظ� ��� 

  .�I0 ا�د��6راط� ���ر��، ور�0�5 �����ز ا?داري�6و75 و��� ا�ط

�Rن إ��ءة  �و���7 ���ب ��ن ��/�ل ا����ھم دا:ل ا������ت ا�����، ��� ���ظ �6و75، و�����0

�� �6د ا�و���� �Rن ا��زل ھو �� ��ر$7 ا���طق ا���6و��  .ا��:دام ا���ط� ا��:و�� 

  ��R0 ��م ا���ل ا��و�ل ��7، أو �����0ء ا�ل ا����ن و��0ر�وع ��6وا�د ا����� �Rن ا�و���� ����

� أي و5ت أن ���� ا�و�����  .��1و����، ��� ����� �0زل ا�و��ل أو �0دول ا��و�ل، ��� أن ���و�ل 

��دد ا��د�د �ن ا���ر���ت �دد ا�و��=ت ا��� ���ن أن ��1ل ����� ا��:ص : ��د�د ا�و��(ت •

� ا������ت ا�����، ��� ���ن أ�� ���ر��، ذ�ك أن ���I ا�وا�د ���ن ��ون ا���د�د �ن ا���6ون ا

 I� ��0 �1ط��� = �����ب�Pد ��ر�ب ���7 ��و�ن أ�د ���ھم وا� ��ا�و��=ت و�����0� ا1وات 

� �و��7 ا�6رارات ��0 ��6ق ��1���� �� رأس ا���ل، وأن ھذه ا��0�P ������ ا����م � ���1�

 .ا��:��1

��$ر �0���5 و�زول ���� �ل ا�$����ت ا��و$و�� ���ن ا��1و�ت ����R  ون �/ل ھذه ا�و$���

�� ا��6م ا����� �ن ھذا ا����1ل �  .0�ث��� 

� ا?�Kم �7�9 �9ن ا����ھم، �0���0ره �ن ����رس �ق �وأ:�را �6ول أن ��و��ل ���ر��7 ا��ق 

� ا:���ر ا���ه ا��1و�ت ا��1و�ت، �Rن ا����ھم ا��و�ل 5د ��رك ھ���� �ن ا��ر�� وا=:���ر ���و��ل 

5رارات ا���رو$� ���1و�ت، وذ�ك ��ب ا������5ت ا��� ����دھ� ا������ ا�����، وھو �� ��و�ب ��7 

��ر�� ا�و��ل ��ل �� ��زم �ن ���و��ت ���ن ��I0 أطوار و�را�ل ا������ و�����0� ��ن ا��1و�ت دا:ل 

  .ا������ت

� ھذا ا=���ه �6ول أ�� ا��1و�ت ��د�� = و��د ا��طرق �ن ا����ھم 7����R0 ��� �رك ا��ر�� ����� 

  .��د �ن ��/�7 وھو ا��و��ل ��� ��0ض

�4 ���ض        - ج� le pouvoir en Blancا�و���� 

� ا���/�ل �0دم ا����ح ��م �0�:�0ر و�Kء ���م �ن :�رج دا@رة ا����ھ��ن، إن ���ظ�م �ق ا����ھ��ن 

��ر ��/��ن ���م، ��� ا���0ر أن ا����ھ��ن 5د = ��رف �0$�م �0$�، 5د �����م أ��م ا������ ا:�

� �/ل ھذه ا����� 5د ����I أو�@ك ا����ھ�ون �ن �:1و�1 إذا ���ق ا�ر �A10ر ا����ھ��ن أو �ددھم، و

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 587، 586أنظر المادتين 1
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� أ���ل ا������ ا����� �I �� ��$��7 ذ�ك �ن�ا���ر ا���دي  إ������ �9/�ر ��� ا����ر�� 90ي ��ل ��ن 

��Kر ا���1ب ا���ب ا����ھ��ن زم =���6دھ�، :�I� �1 ظ�ھرة ��Aل ا������ ا����� ����� ��دم �و

  .زو��م �ن ا��$ور �������ت ا�����و�

و�7 = ���ن ��ط�ل ���ة ا��ر�� �ن أ�ل �دم �و�ر ا���1ب ا�Kزم، �6د ا���دث ا���ل 0طر��6  

م ا����ز ا?داري ���ر�� �����ر�� وا��1و�ت �ن ، وھو �� ���� �و��ل ا����ھ1ا��و��Kت ��� ��0ض

� ا�رG��1� �0�5 ���ري ا��ر�� وا��6@��ن �أ���7، أي أن ا����ھم ھ�� ��:�� �ن �6و75 ا?دار�� و�76 

دى �وا�ق ��� إدار���، و��ون ذ�ك 90ن �ر�ل ا����ھم �و��K إ�� ا��ر�� = �ذ�ر ��7 ا�م ا�و��ل، ��ن �� �

  ؟ھ��نھذا �I ��1�� ا����

�4 ���ض و����� ا����ھ��ن -1ج •� :ا��و��Rت 

� �6د دأب ا���ل ��� طر��6 ا��و��Kت ��� ��0ض�، وذ�ك �1966ن 05ل ��5ون  إ5رارھ��ر��� 05ل  

ا����دا ��� ا��ر�� ا����5د��، إ= أ��� أ/�رت ����6 و�دا= �ن ا������ اد��0 وا:��5K �ظرا ��� �ؤدي إ��7 

  .ا?دارة ��� 5رارات ا��ر�� وا��Kك ا����دة ا������ دا:����ن ھ���� ���س 

���� ا�رPم �ن أن ھذه ا=������ ���G ��0و1ول إ�� ا���1ب ا��ط�وب =���6د ا������ت ا�����، ��� 

و��0رPم �ن أن ا����ھم ��� ��م 90ن ، ���2ب ا��ر�� �$��I ا�و5ت وز��دة ا���1ر�ف ��9�0ل ا������ت

��ري ا��ر�� وأ�7 ��ن 7����R0 ا����ر�� �:��1 أو ����ن و��ل، ��� ذھب إ�� ذ�ك �0ض �و���7 �ذھب ��

� اي و5ت، وأن �1در �ن 3ا�6$�ء ا��ر��� وا��1ري�، �0رط أن ��ون ا���و�ض �ؤ�A�`� K0�5 ،��5ء 

� ا=طKع �  .��� �دول ا���ل و�6ر�ر ���س ا?دارة و�را05� ا�����0تا����ھم �0د ���ر�� �76 

� �/ل�و��1ر�7، وا��راط ا��و��ل  ����0م ا���6ل�ا��و��ل  ھذا ��� 5د ��د �0ض ا����ھ��ن $����م 

� ���ط�م ���ھ�� �� I�1 إرادة ا��ر��، �و��م = ��دون �ا=��� 5د ���� ا�15ءھم �ن ا����ر�� 

� ��9ن �:��1 ��د�� �و�7 ��ظ� ��6/0م،�����ون ھذه ا�/�6 ����س ا?دارة وھم ���6دون أن �و����م 

  .ا����ھم �و���7 وھو ��م 90ن ���س ا?دارة ���ون �ن إدار��ن أ���ء 0و���م ���6ق ازدھ�ر ا��ر��

                                                           
  .249عبد الواحد حمداوي، المرجع السابق، ص  1
  .479، ص 1991علي حسن يوسف، الشركات التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة،  2

3
Cass crim، 27fev 1978،Rev soc 1978، p496. 

3/02/1935ستئناف باإلسكندرية تاريخ محكمة اال  



187 
 

ض ���ل ��@دة �زدو��، ��و �ن ��� ���ن �و���7 و��ب ھذا ا=���ه �Rن ا�����ل ا��و��Kت ��� �0

�6راط� ���ر�� 90ن ����ن �ن �6د ا����ھ��ن �ن ���ر�� �ق ا���/�ل، و�ن ��� أ:رى ��6ق ا���ل ا�د�

  .�������� ا����� وا�و1ول إ�� ��/�ل ا�رأس ��ل ا��ط�وب

و��� ا�رPم ��� �0ق �Rن ا���ه /��� 5د ذھب إ�� ا���0ر ا��و��ل ��� ��0ض �1ر�� �0طK و=  - 

��واء ��وز ا���ل 70 �� ذ�ك �� ا�و����ا�����0 ط اا��ر 1ا��$ور أو ا��1و�ت، و��ده �ن ��ون وأ ،

� أن  ا�و��ل �ن�� ھذا ا��9ن وا��� أورد ����� ��0ن ا����ھ��ن، ��� ا���د إ�� أ���م ا�6$�ء ا��1درة 

0ط��5ت ا��$ور ا��� �وI5 ����� ا����ھ�ون أي ا��و��Kت وا��� = �ذ�ر ا�م ا�و��ل و= ا��1رف 

� ا��1و�ت ���7، �7�R ط�60 ��رأي ا���Aب = ��وز ا������ ا��دود ا��9ذون �7 ��ل ھذه ا��و��Kت إ= 

ا�Kز�� ��و��ر ا��دد ا���6و�� ا�Kزم =���6د ا���@� ا����� أ�� إذا �م ا��1و�ت �0و���0 0وا�ط� ���س 

  .ا?دارة �Rن ا��1و�ت و��ب ھذا ا�رأي �I6 ����0 �ن ا������ ا������، �و�S��� 7 �ن أ��0�P �1ط���

��ر�� ا��و�ل �و���7 �0طل ا�و���� �ن أ����� و�0طل ����  �ن ��� أ:رى �رى ��س ا=���ه أن �دم

���@��� ا���6و���، �$K �ن ����م ���س ا?دارة �و��K ��� ��0ض �ن ��0��P ا����ھ��ن ���ل ا:��1ص 

ا������ ا����� 9�0ن �را�05 �1ر��ت أ�$�ء ���س ا?دارة ��رد ا�راء ���� = �دوى ��7، ����طروا 

دون ر�0�5، وھو �� ���I ��� ���6ق ���1��م ا��:��1، دون �را��ة ��1��  ��� إدارة ا��ر��

  .2ا����ھ��ن

، و��0دا ��� �0ق، أن �و�7 ا����ھم إ�� ا�و���� ��� ��0ض و��0ل �Pر �0رر، ��س 7��1 و/�ن /رى

�I ��0 ����ھم ��� = �6ول �����A، و�0ب أن ھذه ا�و���� = ���6طI� I ��� ا����ر�� ا��� ��ب أن ���

� �:ول �7 و��0ل ھ�م ����م ا��� ������ وا��� �:ول �7 �6و�5 �����، ��� �دھ� اد��، �ا����ھم و�و 

�6و�5 إدار�� و������ دا:ل ا��ر�� وا������ت ا����� ��� و�7 ا�:1وص، ا��� ����ن ���� �ن ا�د��ع 

�ء��7 �ن �1ر���7 ا��� �5م ��0 �ن ���1�7 و�G��1 ا��ر�� ���0ر��7 ر�0�5 ��� ا����ز ا����ر و��

7 �$6� ��� وظ��� ا������ ا����� �R���0م ا��ر�� و������0، و�R0ط�ء ھذا ا����ز و���� ��� ��0ض 

� ا��ر��، وھو 0ذ�ك ���ل ��س �ر�ز دا@ن ا��ر�� أو أ1��ب ��دات ا=����6ق�  .ا���ط� ا����� 

� ��0�P0ران ��� ���� ا�ر�0�5 3ز���ن و�����نإن �/رة ا�و��=ت ��� ��0ض �ؤدي إ�� ��1ب وأ�� = ،

  .وا���ص وا��د�5ق ا�ذي ��ب أن ���ون ���� ا������ت ا�����، وا��� ���ظ �6وق ا��ر��

                                                           
  .456مصطفى رضوان، مدونة الفقه والقضاء في القانون التجاري، الجزء األول، ص 1
  .548عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص  2

3
Dominique Schmidt، les droits de la minorité dans la société anonyme،thèse Strasbourg. Éd . Sirey 1969، p 169. 
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و��ل �� �ؤ�د رأ��� ھو �رب ا�و��=ت ا��� �د:ل ���� أ��زة ا��ر�� = ���� ���ز ا?دارة 05ل ا���6د 

ل ��� أ�0ر 5در �ن ا�و��=ت ��� ��0ض، R0ر��ل ��وذج ا������ت ا�����، ����� �0ل ا�طرق ���1و

و���� �����ھ��ن وا���� ���1ول ��� �و���7، 0ل و5د ���د ���رو ا��ر�� وا��6@�ون ��� إدار��� 

و����0دة ا��0وك وا�و�ط�ء إ�� �دم إر��ل ��وذج و���� إ= ا����ھ��ن ا�ذ�ن �/6ون �0م و����ون ���60 

  .� ��0ض، و5د �����د ھؤ=ء �ن ا����زات :��1 ��ردھم ��0 ���ز ا��ر����90م ��ر��ون و�Kء ��

� ھذه ا��رب ��� ا����ھ�ون ا��0�P ���1ول ��� أ�0ر �دد �ن ا�و�Kء، و5د ���9 �0ل و5د �د:ل 

� ��0ل ذ�ك إ�� 5رارا��� و�و����� ��0 ر�� �دة ط�ق، ����ل �0دف ����طرة ��� ا���@� ا�����، �����م 

��G��1 ا�:��1 0دل ��1�� ا��ر�� وا���1�� ا������� �����ھ��ن، ون أ�Pب ا����ھ��ن �:دم ا

� ���س ا?دارة �ا��ر���ن ���و��Kت ��� ��0ض ����ون طر��6 ا��������، �Rن ا�6ول ��90م �$�ون /��6م 

���ت ھذه ا�/�6  وھو دا���م إ�� ھذا ا���وك، ���ن = �ظن أن ا����ھ��ن ��� ھذا ا��د �ن ا��ذا��، �Rن

��� �0ض ا���=ت، � ����� ��� أ�Pب ا���=ت، وا�واI5 ھو ��  .�ؤ�د ذ�ك ���د أ��� = ��ون �ذ�ك 

، إذ �ؤدي إ�� و$I ا��6@��ن �1واه��Kت ��� ��0ض ��رغ ا��1و�ت �ن �و�6ول أ:�را أن ا��و�

� ��9ن �ن �ل ���ر$�، ��$��ون ا��1ول ��� ا��0�P ��0و���، ����0 ��د ا����ھ�ون ا���5 �0?دارة 

  .أ����م أ��م ا������ ا��9/�ر ��� 5رارات ا��ر��، وھو �� ��$ر �1�0�� ا����ھ��ن

 :/ظرة ا���/ون -2ج •

 ���0رPم �ن �ل �� �0ق �Rن ا��د�د �ن ا���ر���ت أ��زت ا��و��ل ��� ��0ض أو��� ا���6ون ا��ر��

  2.�ف �ن �دة ���وئ ھذه ا�طر��6، رPم أ�7 ��ول ا��:�1967و�ر�وم  ����1966 

� ��5ون �، وذ�ك ��د ا��راط7 أن ��ون 1981أ�� ا���رع ا��1ري �6د ��I $���� ھذه ا�طر��6 

� ھذا 3ا�و���� ا���� وأ�7 = ��وز �و��ل أ�$�ء ���س ا?دارة �  .و�راه ���6 

���ف و��0ر�وع ���ر���� ا��زا@ري، ����R = ��د أ/را ��ص ����م �ن ا�و����، � ،�� �دا ا��ص ا��0�6

  .��� أن ��رف �و5ف ا���رع ا��زا@ري �ن ا�و���� ��� ��0ض؟

�ن ا���6ون ا����ري، ا��� ���5ب ���ري ا��ر�� ��� �دم �و��7 ��وذج و����  818و��0ر�وع ����دة 

ري ����رع �����ھم ا�ذي ط�70 �ر��6 ���و�� �ن ا�و/�@ق، ����R �6ول أن ذ�ك ��م �ن �و�7 ا���رع ا��زا@

                                                           
1
Paul Didier،Philippe Didier، op. cit، p 653. 

2
Pierre vigreux , op.cit  ،  pari,1953, p 173. 
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� ا���6ون ا��زا@ري، 1ا��ر��� ا�ذي �رض ��س ا���ء�، و���7 �6ول أن ا�و���� ��� ��0ض ���وح ��0 

  .��ن ھل و$I ا���رع ا��زا@ري $����ت ���ط �0ذه ا�و���� ���:��ف �ن أ$رارھ�؟

�4 ���ض -3ج •� :ا�\��/�ت ا����ط� ���و���� 

�:دام ا�و��=ت ��� ��0ض ھو ا���� إ�� ا��6رار إذا ��ن ھدف ا���ر���ت �ن إ5رار وا����ح ��0

���ر ���ط��، و�دم ����� ا����ھم ا�ذي = ���م ������ ���7 ���:�� �ن �6و75 ا����� �ا��ر�� و

�0�ض إراد�7، �7�R =0د ��� ا5ل ���ظ� ��� 5�0� ا����ھ��ن و��1�� ا��ر�� �����، و$I �0ض 

  :و�ذ�ر ����ا�$����ت وإ��ط� ھذه ا�و���� ��0، 

�Rم -1-3-جPن ا����ھم ا��و�ل �ن ���ر�� �ق ا����: 

���و�� �ن 6�0د أ�ز�ت ا���ر���ت ا��� ���G ���0و��ل ��� ��0ض، ا��ر�� 90ن �ر�ق ��وذج ا�و���� 

�واء 0��0ر�د أو ��0ر��@ل ا=���رو���، �0����0 ����رع ا��ر���، و�ذ�ك ?�7�K ���0ط  2ا�و/�@ق

ة ا�6رارات ا��� ���:ذ :Kل ا������ ا�����، ��ث ��ون أ�/ر �ر�1 ��د ���7 ا��ر�� و0:طور

  .ا�و����، و����7 ���ن ا:���ر و���7، ھذا إن �م ��دل رأ�7 ��0�$ور �:��1

 :��د�د ا�:�ه ا���و�ت -2-3-ج

 ��� ا�و��=ت ��� ��0ض �0دة �را�ل، �6د ا���د �0ض ا��76 ��6د �ر ��1ر أ1وات ا����ھ��ن 

� ا��و��ل، 90ن ا��و��ل ��� ا���ز�7 ا�و���� ��� ��0ض، و����ره ��ون = و���� 0دون ذ�ر ا�م ا�و��ل 

� ا��و��ل �ر�I إ�� أن �6د ا�و���� ھ�� ���0ض ���� :��1 ��6د ا�و����، وأن �دم ذ�ر ا�م ا�و��ل 

و���� ��ون 5د أ�ط� ���0ر /��@�� أي ��ر �0ر����ن، او�� أن ا����ھم ��0رد �و7��5 ��� ��وذج ا�

� ا��$ور وا��1و�ت، و��/ل ھذا ا=:���ر ��و��K ���ر�� =:���ر أ��ب ا�:�ص ا�ذي ��/�7 

  .3ا��ر��� ا�/����، وھ�� �و��Kن ��1��ن ��5و���

�راه، و5د ��ون ھذا  ا:���ر ا���ه ا��1و�ت ا�ذي �ر�I �7 ا��:ص ا�ذي �:��ره ا��ر��ن �Rو���7 

ت ا���دة ��� أن ر@�س ���س ا?دارة رر@�س ا����س أو �Pرھ�، وإن ��ن �ارة أو ا��:ص �5@�� �0?د

� ھذه ا�����، إذن ���ھ� ا���@دة �ن ا���6د ا������ ا����� أK1؟�  !ھو ا�ذي ��و�� ا��1و�ت 

� ��س ا�و5ت؟�  !���ذا = ���A ا������ ا����� ����ز �داو=ت و����� ���0س إدارة �د�ر و�را5ب 

                                                           
1
Art R 225-81 code de commerce français. 

  .من قانون التجارة الفرنسي R 225- 81من القانون التجاري الجزائري، المادة  818أنظر المادة 2
  .553عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع السابق، ص  3
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� ار�0ح دون �ق �1و�ت؟أ�� �ن �  !ا����ھ��ن ����0د��م 190��ب أ��م، ذات أو�و�� 

، ذ�ك أ��� �ؤدي إ�� أن أ��0�P ا1وات ����رس �G��1 6�1د ا��6د ا��76 ا��ر��� ا�و$��� ا����60 �0دة

ر ��ور ا����ر�ن، و��6د ا������ ا����� �����0� �ل أ���ل ا�ر�0�5 ��� أ�$�ء ا����ز ا?داري ����� ��و

  .ا����ھ��ن ��و ا��ر��، و= ��0=��م ��0

و��6د ��� �0ق �6د ا��0روا أن ا����ھم ��د�� وI5 ��وذج ا�و���� وأر��7 ���ر�� �م ��ن ���م �ن ���/�7 

 G��1د �زا�� �0ن ا����� �� ا��ر��ت ا���� ا������ ا�����، و= ��1ر �و���7، و�زداد ا�:طورة �

conflit d’intérêtا����ر�ن وا����ھ��ن �ن ��� و�0ن ا����ھ��ن أ����م �ن ��� أ:رى ، �0ن.  

و5د أ/0ت ا�واI5 �دة ���ر��ت �Pر ����� ���ط�ت ا��1و�ت ��� ��0ض �ن طرف أ��زة إدارة 

�ر��ت ا����ھ��، وا�ر = �6ف ��د �د ا��:دا��� 0ل �ذھب إ�� أ�0د �ن ذ�ك �ن :Kل �1و�0 ا/�0ت 

، وذ�ك 1���0و�ت $د ��1�� ا��ر�� �I ا���6م ���0وز�I ا���ظم ����و�$�ت ا��� ھذه ا����ر��ت ا���ر��

� ���6، ا/�0ت إ��ءة ا��:دا����  .2= ���ط�I أ���5 ا����ھ��ن، إذا /0ت ا�$رر 

������ ��ل �� �0ق و���د�� �7، و���:��ف و���دي �� ���ن �ن ���@S ا���@� ���و��Kت ��� ��0ض، �Rن 

�، و��� ��0ل ا��/�ل، �ظم �و��7 و���@S ا1وات ا���و$�، �0���0ر أن ھذه ا1وات ا���ر�I ا��ر��

���9د �ل ا�6رارات ا��� ��6ر��� و�ؤ�دھ� ���س ا?دارة 0ن طرف ر@�س ا������ ا�����، ��1وت �����ل �

ت ��0ر�ض ��� ���ر�I ا�6رارات ا:رى، أي ا��6د�� �ن ���، و�1وأو ���س ا��د�ر�ن، ��ب ا��

  .3طرف ا����ھ��ن

� ا��و��ل ��� ��0ض ���G ا�/�6 ا������ ����س ا?دارة �وا���طق ا���6و�� �06ل ذ�ك �ون أن ا����ھم 

�6ون، و�ر�ض �� �ر�$ون؟اأو ���س ا��د�ر�ن، و���7 ��و �وا�ق ��� �� �و!  

�ول ���ر�� -4-ج� : 

�6د ا���د �ل �ن ا��76 وا���6ون �ظرا �:طورة ا�و��=ت ��� ��0ض ��� ��1�� ا����ھ��ن وا��ر��، 

  . ?���د ��ول 0د���، �$�ن ��0 ا����ر�� ا��:��1 �����ھم أو ��� ا5ل ��/��7 ���0ھم آ:ر

                                                           
1 
2
J. Hemard، F. terre، P. Mabilat، sociétés commerciales،Dalloz، 1972، p112. 

3
Art L225-106- al 10 code de commerce français. 
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� ھذا ا����ل ��G 0دل �$ور �����ھ��ن ا�ذ�ن ��$رون �:��1 إ��  - �و�ن �0ن �� ا�5ر�7 ا��76 

15د ��/�ل  1� ا��و��Kت ��� ��0ضا������ت، ��� �م ا�5راح إ�داث ����س أو ��0�6ت :��1 ���6

� ��ن��0ض ا=�5را��ت إ�� �د ا��ط���A�R0 �0ء ھذه ا��و��Kت ��10 ���@��  و�1ت ا����ھ��ن، 

وإن ��ن ھذا ا=�5راح 5د 5و0ل �����0ر$� �ن ���ب آ:ر 0��� أن إ��Aء ا��و��ل ��� ��0ض 

����ون أ��0�Pت �د $���� �����  ���د�� ���6ص أو إ��Aء ا���1ب، وھو �� ��:�ق ���K آ:ر إذ

 2.�ن ��1د��ت ا��$ور وا���Aب

� �دود �3ذ�ك ذھب ���ب �ن ا��76 ا��1ري - �، إ�� أن ا=����د ��� ا��و��Kت ��� ��0ض 

ا�و1ول إ�� ا���1ب ا��ط�وب =���6د ا������ت، �Rذا ��ن ا��0رر ھو ا�و1ول إ�� ا���1ب، 

�1ب = �����ل ھذه ا��و��Kت، وإذا �م ��و�ر �����ل إ�� ���ب ھذا ا�رأي إذا �م ا�و1ول إ�� ا��

���P ا�و1ول إ�� ا���1ب، أ�� إذا ���9ت ا������ ا����� إ�� د�وة /���� �K �����ل ھذه ا��و��Kت 

� ھذه ا������� . �� دام = ���رط ��1ب 

=���6د ��� �م ا�5راح 15ر 1�� ا��و��ل ��� ��0ض ��� ���ب ا���1ب ا���6و�� ا�Kزم  - 

��0�P� ���ب ا�، و�رى أن ھذه ا�طر��6 ����رض �I ���وم 4ا������ت ا����� دون إد:��7 

و�وھر ا���1ب وا��0�P، �ون ا��0�P �ؤ:ذ �ن �د أد�� �ن ا��م ا���/�� �رأس ا���ل، وذ�ك 

� �ر��ت ا����ھ��، و��/ل ھذا ا��د أو ا�و��ء ا���1ب و0��Rن �ط�6�0 ��0دأ ا�د��6راط��  ������

� ا���1ب دون ا��0�P ��ؤدي إ�� ا:�Kل ا��وازن ����0، ��� �ا����د ا��و��Kت ��� ��0ض 

��و���1 إ�� أ��0�P $@��� و1ور�� = �1ل إ�� ا��د اد�� ا�ذي �$�ن ��7 5رارات �1@�0 

 . و����

� ��س ا=���ه �م ا�5راح إ��Aء ا�و��=ت ��� ��0ض، �0����0 ���ر��ت ا�� - �� �1در أ���� ذات و

� ار�0ح أو ���دات ا��/��ر، 0��ث = ��60 أ��م �ن = ���7 ���ة ا��ر�� إ= ا:���ر �أو�و�� 

� أ�د ھذ�ن ا��و��ن �ن ا���دات� . ا=����ب 

� وھو  و/�ول أن -���� ا���ه �0ر ا�$رر و��س ������ ا����ل ا��ل ا=�5را��ت ا����60 ���ت 

��/�ر �ن ا����ھ��ن، ا�ذ�ن أ01�ت �ظر��م ���ر�� ��� أ��� �ؤ��� $�ف ��� ا=��راك ��د ا

����� = أ�/ر، ���� ا���ر���ت ���و�� �6و�� ��ور ا����ھ��ن 90ن ا��ر�� �زء ���م وھم �زء 

�K �0د ا������ت و= ا�و5ت و= ا������ف ���ن أن ���I ا����ھم �ن �$ور ا������ت ا�����  ،����
                                                           

1
Erfani Mahmoud, l’information des actionnaires, thèse, Grenoble 1976, p.34.  

.256عبد الواحد حمداوي، المرجع السابق، ص : مشار إليه في  
2
Paul Vigreux, op-cit, p.173.  

، 1994و محمد فريد العريني، القانون التجاري للشركات التجارية، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،  458مصطفى رضوان، مرجع سابق، ص 3

  .413ص 
  . 256بد الواحد حمداوي، المرجع السابق، ص ع 4
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��K ���م �ر ا��ر�� و���0ر ���7 �1�ب �ق ���� و����� ���د ���، إذا ��ن او05ل ذ�ك ا���$�ر 

� ���ة ا��ر�� ھ� �ن �I�1 ا��رق�� ا��د:ل � 7�0Pراد�7 ورR�  . ��زء ����، 

� ���و�� ������ ھذا ا��س ��د ا����ھ��ن �0Kد �ن �6و�� �و����ل ���ر���� = ���� �6و75 و

 ���5إ�� ����5 أن = 5درة ��� ��� �وا��� إذا و�1ت ف �ن ا����ر�� ز�� 5د ��، ا�ا����ھ��ن�0����0 

� ا��ر���  . اطراف ا�6و�� 

 moyens de visioconférence ou deا��)��ل و��Qل ا(���ل  -

télécommunication: 

 K���� د �ن ا�����ل ا�و��=ت ��� ��0ض�ا� �� �0Pا������ت ا�����، ور ������ر�� �ق ا��$ور 

 loiا��ر��� �ن :Kل ��5ون ا���ظ���ت ا=�1�5د�� ا��د�دة و���� ا���ر�I �1ت ا���ر���ت ا��د�/� 

NRE ����2001  ������0ل ��� أ�7 ���ن �����ھ��ن ا����ر�� ����� ا������ت ا����� وا��1و�ت �

� ���ر�� ���G 0ذ�ك، وإذا ���ت ا?������ت ا��6ا?��ر��ت������ ا��و$و�� ���G ، إذا ��ن ا���6ون ا

 ����0.1رف ��� ا����ھ��ن

ا��� ��ص 5وا����� ا����� ��� إ������ ا�����ل ا�و��@ل ا������ ا�10ر�� �R0داد �وI5 �6وم ا��ر��ت 

� ��س ���� ا���6دھ�، و= ���ن �����ھ��ن ا�د:ول إ�� �ھذا إ���رو�� �:1ص =����ع ا������ ا����� و

 6�.2دم إ���م ��code �60ر�ز ا���ر�ف ����90م �ن طر�ق  ا��وI5 إ= إذا ����وا �ن

، وا�/���� ���� "ا��1و�ت ا��06�"، او�� �د�� "���1و�ت ا=���رو��"و����� �و�د طر���6ن 

و�� �ر�ل ���� ا����ھم �1و��7 ا���رو��� "ا��1و�ت ا����0ر"��05ل ا���6د ا������ وھ� طر��6 ����� ، 

�  و�ت ���0را����ن ا��1� �����ا�ذي ��م �0?ر��ل، أ�� ا�/���� ����ن �����ھم و�ن �0د ا����ر�� 

  . ا������5ت وا��داول، وا��1و�ت ���0رة = �رق 7��0 و�0ن �ن �$ر ا=����ع

� ا������ ا�����، �Rن ا�و��@ل ا������ 0ا���رف و����6 و�$��ن ���ل �5طI وا����ر�� ا������ �����ھم 

������K� ت ا�10ر��les moyens de visioconférence  G�$ا�������� ��ب، �ن ��� �و

� ��س و5ت �  3.ا��داو=ت1وت ا����ر��ن، و�ن ��� أ:رى $��ن ا�0ث ا���وا1ل و

� 0دا���� �و�� �ن ا��:وف، =���� $��ن ا��6ل ا��� وا����ر�� ا������ و5د =5ت ھذه ا�و���� �

5رر 90ن ا��داو=ت ا��� ��ري �0:����  �2001 أن ��5ون �����ھ��ن �ن �0د، ��م �ط0ق �/�را :�1

                                                           
1
Art L225-107-II et R225-61 code de commerce français. 

2
Art R225-98 et R225-61 code de commerce français.  

3
Art R225-97 même code.  
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ا���م وا�6وا�د ا����60 ��ون �0ط�� 0ط��K �ط��6، وھو �� أدى إ�� ا��:وف أ�/ر، ��ن و�0د إ��دة 

�019�ت ا��داو=ت 3، �دل ا���6ون ا��ر�����20062رس  31، �Rن ��5و�� 1در ��0ر�O 1ا�درا�� ،

 4.�ط���6ت ا����60 ��0�5 �`0ط�ل و��

� ھذه ا?������ د�م وا$G و���ل ��6وق ا����ھ��ن، وذ�ك ����0ل �� ا������ت ���ر�و�رى ���م 

رة ����م ھذه ا�و���� = ���� وأن ا��طور ا����و�و�� 5د �س �ل ا�دول ��0 ���� $روا�����، و�رى 0

  . ا������

  : ا�/���� ا���/و/�� -5-ج

 ��� :����� ا��Kم �ن ا�و���� ����ر�� �ق ا��$ور �������ت ا����� �6ول أ�7 و�0?$��� ��و���� 

ا=�����5 �Rن /�� ا�و���� ا���6و���، وا��� ��ون أ���� �ن ا��:ص ا�1�6ر، أو ��5ص اھ��� ��ث و���0ظر 

، ��� ���رس ا�و���� ا���6و��� �ن طرف ��/ل �5و$���7 ���ن �ن ��/�7، و��و�� ا���6ون ھذا ا���د�د

����ن ��/K  ا��:ص �� ا��ر�� و= ����ن �ن ا��$ور ا��:1�ا����وي ا�ذي ���ن أن ��ون ���ھ�� 

��5و��� ��7 ��0ر �ن إراد�7، و��ون ھذا ا�����ن ��ب ا�6وا�د ا����رة ��ل �:ص ���وي، أ�� �ن �دود 

  . ��وي و��/�7ھذه ا�و���� ���ظ��� ��س ا�6وا�د ��د ��ظ���� �ط���0 ا���5K و�دودھ� �0ن ا��:ص ا��

2- �� : ا���و�ت ����را�

��ص ����� ا���رع ا��ر��� ���06را���ا��1و�ت �1ت ا��/�ر �ن ا���ر���ت ��� إ������ ا����ھم  ،

� ���ة ، ��ت ��وان �طو�ر ����1983�  ��603ون  وذ�ك ���7زإو�زر �ول �0د �د ����ر�� ا����ھ��ن 

  . ا��ر��

� ����ن �ل ���ھم �ن ا��1و�ت ���0را���� �ن طر�ق ��وذج :�ص و�9:ذ أ���7 ��0ن ا=���0ر 

 7.���ب ا���1ب وا��0�P إذا و1ل ��وذج ا��1و�ت ���ر�� 05ل ا���6د ا������

 

                                                           
1
Etude de rapport Mansion. 

2
Loi 2006-237. 

3
A modifier l’article R225-2-1.  

4
Paul Didier, Philipe Didier, op-cit, p.653.  

  .وما بعدها من قانون األسرة الجزائري 87أنظر المادة 5
  .Claude heutuex, op-cit, p.144: وتعتبر التشريعات األنجلو سكسونية، األسبق إلى استعمال مثل هذه الطريقة أنظر 6

7
Art L225-107 code de commerce français.  
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� ا�����ل ھذه ا�و���� 0ط�ب ��وذج �1و�ت �ن �0د �ن ا��ر�� R0ر���7 إ��7 و�6وم ا����ھم ا�راPب �

، و�6وم ا��ر��ت ا��0رى ��1ذا ا�ط�ب ا=�����لر�� �0ر ا�0ر�د، أو ��0طر�ق ا=���رو��، و��� ا��

  . R0ر��ل ا���وذج �����ھ��ن �ر��6 ��0د�وة دون ا��ظ�ر ط�70 �ن ا����ھم

� �دول أن �6دم ��وذج و��ب �ا��1و�ت إ������ ا����0ر �ن رأ�7 �0����0 ��ل ��روع 5رار �درج 

أن أي ا����ع أو �ت، و���7 أن ��0ن �����ھم أو �0=����ع �ن ا��1و 0ر�ض وأ060ول ا���ل، وذ�ك إ�� 

� ا���وذج �7�R ���0ر �ن ر�ض ��روع ا�6رار ���  ، و��با�ذي 7�05ا���ر�O و��0ن ا���وذج ،�دم ���0ر 

�، ��ب إر���7 ���ر�� و�����6 ��7���  . �ص ���7 ا���6ون ا

ب ا�:�ذھ� و�1���0، ط�ب �ص ���ر�I ا�6رارات ا���6ر�� �ر��6 ��0:ص �ن أ��0: و�ر�ق ����0وذج

���  .، إ$��� إ�� و/�@ق أ:رى2إر��ل و/�@ق و���و��ت إ$�

�����ل ا������ �6وم �R0داد ��وذج �و�د ���G 1���0و�ت ���0را��� و و����� �Rن ا��د�د �ن ا��ر��ت 

� ��س ا�و5ت� 3.و��0و���� 

ا����ھم ذ�ك وھذا �����ل  و���ن إر��ل �ل �� �0ق �ن ��وذج وط�70 ��0طر�ق ا?���رو�� إذا ط�ب

  . ����� ا?ر��ل وا���6� �0ن ا��ر�� وا����ھ��ن

����م �$ور ا����ھ��ن ا�ذ�ن ���ذر �����ن أن طر��6 ا��1و�ت ���0را��� ���ل و���� ھ��� و�رى 

� I�1 إرادة ا��ر��، إذ ����ا������ت �ن ا����ر� ��G  70 G��� ��� م �0����0ر �ن آرا@�م أ�/ر��

= و�I ا����ح �0ذه ا?������ �ن ��ون ا����ھم 0���� إ�� ا�0�ث ��ن �/ق 70 ���/��7  ،4ل ��� ��0ضا��و��

  . = ���� ا���5 �ن ا����ھ��ن

� �ن ا��$ور ا��:1� �����ھم، ذ�ك أن �� ���ب �A� =و �ا��1و�ت ���0را��� ھو ��ن ھذا = ���

�0ن د:و�7 و ا�ذي 5د ���ل �ن ���Aر ا����ھم �رأ�7 ��  ھدم �0دأ ا��داول ا�ذي ����I 70 ا������ت ا����� ،

� ا=����ع�1و�������� و� ������� ا����� روح =� ،�7، أ�را �د ����ل ���0ظر �������5ت و�� �دور 

�در��� إ= �ن �$رھ�، وأن ھذه ا�روح ھ� ا��� ���ر درب ا����ھم، و����� ��ذا ����ك �ن ��$ل ا�و���� 

، �و��� ��رم ا����ھم ���0م �ن �0ض ا��6وق ا����� وھ� �ق ا������5 و�ق ���5 ھذه ا�و����

                                                           
1
Art R225-75 même code.  

2
Art R225-83 et R225-88 al.3 

3
 Paul Didier, Philipe Didier, op-cit, p.653.  

  . 258عبد الواحد حمداوي، المرجع السابق، ص  4
  . 170علي حسن يوسف، مرجع سابق، ص : وهو جانب كبير من الفقه المصري، أنظر5
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 ��� ا���واب أ�$�ء ا����ز ا?داري، �0?$��إ�� �دم ا?د=ء 0رأ�7 �ول ا����@ل ا��� ����ف 

  . ا=����ع، وھو �� �ؤدي إ�� �1و�ت ���م

Kل �0/�ر �ن ا��و��$�� �ل ا���=ت �6ول أن ھذه ا�و���� ھ� أ�ت ��� ��0ض، و�����0� ا�:روج و

  . 590ل ا$رار

 ���R�و�م ��ص ا���رع ا��زا@ري ��� إ������ ا��1و�ت ���0را���، وأ��م إ��ز�7 ���و��ل ��� ��0ض 

  . �/ل ھذه ا?������، ��� �0ق �7���0 ?د:�ل�د�وه 

� ا������ت ا�����، �7�R و�0?$��� إ�� ���ر�� ا����ھ��ن، أ�� �ن ا����ر���Rن ھذه ا����ر�� �/0ت � 

��ل اطراف ا������ �0ذه ا������ وا��� ��زم �$ورھ� =���6دھ� و����6ق أھدا���، ����م ھ�� �ن أ��زة 

ا�����0ت ������5 �6ر�ره، ��/ل ����� ���� ا���دات، ��/ل ا�����ر ا��� ��رض �6ر�رھ�، �ذ�ك ��دوب 

� �0ض ا��ر��ت ا��� ����د �ظ�م ���� ��/��ن �ن ���ل ا� ،و�دوا���� �1ص ا����9س إن ��ر�� 

  .����و ا1وات ،���ب ا����� ��دو�ن ��$ر ا����� comité d’entrepriseا��ؤ���

� ا������ ا�����و��10 ���� �/0ت ا��$ور �� ،��ن ��س ��ؤ=ء �ق ا��1و�ت ،�ل �ن �7 ���� 

� ����ر���م ،ا�ذي = �/0ت إ= �����ھ��ن���ا������ت ا����� و���رس ھذا ا��ق دا:ل  ،إذ ھو ا��دف ا

  .���0ر��7 �ق ا?�Kم و�ق ا����ر�� وا��$ور ��ذه ا������ت ،�0د ا���$�ر ���

  ��وق ا����ھم دا2ل ا�:�)��ت ا�)��� واR�2ف دوره �� ا�وا.7 �/& �� ا���/ون: ا��ط�ب ا��0/�

� ا?�Kم و�$ور ا������ت ا����� إ��� ھو �6�رر أ���� ��6د�� و����د ���ن إن �ق ا����ھم 

� �� ا������ت ا�����ّ ���ر�� أھم وأ0رز ا��6وق أ= وھ�� �� ،�ك ا��� �6رر ��ز ا��داو=ت وا��6ر�ر 

� ���ة ا��ر�� ،ا��ر����1� �����ر��   .وا����ن ا

����� �ر�� ا����ھ�� وأ5وى ��ط� �وھ� ���ز , إن ا������ ا����� �����ھ��ن ھ� أ��� ھ�@� 

ون ا�6رارات ا������6 , �داو=ت وا��6ر�ر ا�ذي ���طر ��� 5�0� ھ�@�ت ا��ر�� و�1در �ل ��ط� ����ا�

�Rن ا������ت ا����� ���6م إ�� �����ت ������9, 0���ة ا��ر�� �:��ف �ن ��ث �و��� وأھ����� و��و����� ,

���ت ��ل ����� أ����� و5د أ��طت ا���ر, �����ت �Pر ��د�� و�����ت :��1, �����ت ���� ��د��

� ا���ط�ت ا��� , إ$��� �c���م ا����� وا����ر�� ا��� ��ظ���, :��1 �������و��ون ا�:1و��1 

� �روط ا���6دھ�, ا��:و�� ����  .وا=:�Kف 

 ��K� ا=:��1�1ت وا���ط�ت �0ن ا������ت ا����� ھو $��ن Iو��ل �16د ا���رع �ن �وز�

� , �� ��0 ��� �ن ��ط� ر��0�5 ��� ھ�@�ت �ر�� ا����ھ�� ا��:����وإ���م ��طرة ا������ ا����وذ�ك 
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� $وء ذ�ك �6د :ول ا���رع , إط�ر �رص ا���رع ��� �و��ر أ�0ر 5در �ن ا������ �����ھ��ن�و

�ر�1 إ���ء  ��� �������� ا�������9 ��ط� ا=�راف ��� �ر��� ���9س ا��ر�� ��� إ������ ��� ��ط

� ���ة ا��ر�� �9و�ب , ��� ���ر��ا��دة ا����9�� ا��د:ل �و��9� �0د ذ�ك دور ا������ ا����� ا���د�� 

� ��د�د , ا���رع �6د ا����ع ��وي ��� �KطKع ور�0�5 أ���ل و���@S ا��ر�� :Kل �ل ����وا��6ر�ر 

 .ا���دة �ن �د�7 �$�ء أ��زة ا�����ر

� ���ر�� ��ط� �16ودة ��� ا������ ا����� �Pر وأ:�را �6د ��ل ا���رع ��ط� ��د�ل ا��ظ�م ا���

� ا=����ع, ا���د���  .وھ��� ذ�ك �6د ط�ب �روط� :��1 �1�� ا��$ور وا��1و�ت 

, �را�� �طورھ� و������06, م ���ة ا��ر������� ��ط���� ��0:�ذ 5رارات ��ظو���رس ا������ت ا

ا�6رارات ��ون ����� �و�7 إرادة ا����ھ��ن إ�� �Rن ھذه , و��� أ��زة ������ �$م ���ھ�� ا��ر��

� ا��1و�ت, ا�:�ذھ� ������6م ��0�أھم , و��ر�م إرادة ا����ھ��ن دا:ل ا������ت ا����� ���0ر�� ��6م 

� ا��ر�� �� ا�واI5 , )ا��رع اول(وأ0رز �ق �����ھم �إ= أن إ���= �/ور �ول ا:�Kف دور ا����ھم 

� ا���6ون �  )ا�/���ا��رع (��7 

  :�ق ا����ھم �� ا���و�ت: ا��رع ا ول

� ا������ت ا����� ھو أ5وى وأ0رز وأھم �6وق ا����ھم�� ا��1و�ت ��و�7 اداة , �ق ا����ھم 

� ���ة ا��ر���� ا�:�ذ ا�6رارات ا�������, ا��� ���ن ا����ھم �ن ا����ر�� �و���7 �6د , �����0ھ�� 

  )./����(���ظر ھ���7 �6د أ��ط�7 0$����ت ���ن ���ر��7 و0, )أو=(�ظ��7 �:��ف ا���ر���ت 

  :ا��/ظ�م ا���/و/� ��ق ا����ھم �� ا���و�ت: أو(

� ا������ت ا����� �� ھو إ= ا��ر��� ا:�رة ����ر�� �6و75�و��� رأ��� , إن �1و�ت ا����ھم 

�د��ء إ�� �ق ا��$ور 0دا�� �ن �ق ا?�Kم وا=�, �Rن �را�ل و�6وق �/�رة ���0ق ھذه ا��ر���

إ= أن , و�ل ذ�ك ������د و�$��ن ��ن ���ر�� ھذا ا��ق ��0 ��6ق ��1�� ا����ھم وا��ر��, وا����ر��

� ا������ت�0ل أن ھذه ا������ت ا��� ھ� , ھذه ا��را�ل ا�����د�� = ����� 6�0ر�ر �ق ���ر�� ا����ھم 

� ��ظ���� و�روط ا���6دھ� I$:� رى ا�راءات ��0رة �ن ا������ت:� و��رھ� إ�� 5وا�د ���0ر ھ� ا

  .و�را�ل ����د�� و$����ت ��و1ول إ�� �1و�ت ���م و��0ر

و���7 �Rن ����K �ن ا��1و�ت = ����6م دون �رور�� ��� �ر��� �� 05ل ا��1و�ت دا:ل 

� ا��1و�ت �/م , )I(ا������ت ا����� وا��� ����ف �ن أھم ا�$����ت ا����و�� ����� ��ق ا����ھم 

 )II(ا��Kم �ن ��ظ�م وأ���م ���ر�� ھذا ا��ق 
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I - ����/��\و�ت و�ل ا���. �� �� :�ر�

�ر و1�� �روط ا���6د ا������ت ا�����و��$�ن ھذه ا��ر��� ����� ا���9د �ن � , ����� �وا��

  .�����مھذه ا:�رة ا��� �و�ر �����ھ��ن أھم وأ0رز ا�$����ت ا��6ررة ��, ا�راءات ��ر ا������ت

 :ا/)��د ا�:�)��ت -1

���6د ا������ت ا����� , و�0و�ر ا��روط ا���6و��� ����ر���م, ���0د��ء ���I ا����ھ��ن ا������ن

� ا=��د��ء�� ا����ن وا�ز��ن ا���دد�ن �� ا:���1�1 , �����ھ��ن �وذ�ك ������5 ا����@ل ا��� �د:ل 

� �دول ا���ل�  .وا��در�� 

ت ا����� �0��0ع ���و�� �ن ا�6وا�د وا������ت ا�وا�ب �را����� ��� ��ون و��ون ا���6د ا������

� ���و��� $����ت �����ھ��ن و���ر��, ا=����ع 1���� و�ظ�������دف ���� ��و1ول , وا��� ���0ر 

� ������ إ�� ���ن ���ظ�م ا������ت و���ب �إ�� ا?رادة ا����6�6 �����ھ��ن و��دف ھذه ا=�راءات 

����وع  ا�������  وھو ا�و1ول إ�� ا?رادة, وإ�� ����6ق ا��دف ا��ر�و �ن ھذه ا������ت, �ا��و$

  .ا����ھ��ن �ول ا����@ل ا���رو$� ��� ا������

� ا���6د ا������ت� �� ھذا ا�1دد إ�� أ�7 �ن �0ن �� ��ب ا���6د 70 و��0ل أ����, و��ب ا?��رة 

�I ا����ھ��ن ��� ا��$ور إ�� ھذه ا������ت و�����0م و�وب �ر��ب �و�د و���ن ا=���6د ��0 ��

�ن ��� أ:رى $رورة ا��رام �0دأ ا����واة �0ن ا����ھ��ن ��د , ا��1و�0ت وار���ع ا������ف ���$ور

  .����ذ ا�راءات ا���6د ا������ت

 le bureauو��0ر�وع ��ذه ا=�راءات �0Kد =���6د ا������ ا����� �ن ��و�ن ���ب �������  •

de l’assemblé ,ل ا=����ع�A�وذ�ك �9���0د �ن ��1 , ا�ذي ���ر ��� ا���ر ا���ن 

� ا������ 0و��1م ���ھ��ن أو و�Kء�و�����0� �دى �و�ر �روط , ا�:�ص ا����ر��ن 

� ھذه ا���������� �را5ب �دى ا��رام ا���م ا������6 �1���0ب وا��0�P ا�وا�ب , ا����ر�� 

, ���ر ا����� وا������5ت �ن طر�ق ر@��7, ص ��� 1�� ����� ا��1و�تو��ر, �و�رھ�

� ��0ل ذ�ك 5د ���ق ا����� و��� �ر����, ���ظ ا=�$�0ط وا��ظ�م :Kل ا=����ع�وأ:�را , و

 .��رف ��� �رز ا1وات
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�ت و��10 ���� �را5ب ���ب ا������ �دى ا��ظ�م و1�� ا�راءات و5وا�د ا���6د و��ر ا������ت و�1و

����  2 1و�ؤ�د ��� ھذا ا=��ظ�م ���0وI�5 ��� ��$ر ا������, ا����ھم 

  .و�6وم ���ب ا������ إ$��� ��� �0ق �R0داد ور�5 ���$ور

و����د ھذه , ��زم �ل ���ھم أو و��ل ���0وI�5 ��� ور�5 ا��$ور 05ل د:و�7 ����6 ا��داو=ت •

� ا������ ا�����ا�ور�5 أھ����� ��� ���و�7 �ن ���و��ت ھ��� �:ص ا���وا��� �ظ���� , ��ر��ن 

و�����0� �ن , وا��� ���ن �ن ا���رف ��� ا����ھ��ن و�ددھم, �3:��ف ا���ر���ت و���� ا��زا@ري

� , �دى �و�ر ا���1ب ا�Kزم ��6د ا������ت ا������و�ن �دى ��5و��� وا��ظ�م ا�:�ص ا����ر��ن 

 .ا������

��0:�ذ �ل ا�6رارات ا�Kز�� ���ن , �ھ��ن ��0رون ��7 �ن إراد��م�������� ا����� ھ� ا����ع ����

و���7 �Rن ھذه ا�6رارات ��ب أن ��ر�م 0�ق إرادة ������ �1د�5 ��0رة , ��ر ا��ر�� و$��ن �طورھ�

� , �ن رأي أ��0�P ا����ھ��ن إن �م �6ل ���م�و= ���ن ا�و1ول �ذ�ك إذا �م �$�ن ��1 ا����ھم 

� ا������ ا�:�ص ا����ر��ن�� ھذه ا����ر��, �� , ذ�ك أن ا����ھم أو و���7 و�دھم �ن ��1� 7�� �و

��0 , و�ن ھ�� ����د 5وا�د ا���6د ا������ت ا����� أھ�����, إ1دار 5رارات �1@�0 �:دم ��1�� ا��ر��

4���� ور�5 ا��$ور  

� ا������ت ا����, أ:�را, ��� ���0ر ور�5 ا��$ور���� ���G ���������0 , �و���� ا/�0ت ا����ر�� 

� ���� و5وع �زاع �ول ھذه ا�������  .و��ذا ���رط �1���� �و����5 �ن ا����ھ��ن أو و�K@�م, ���� 

   ���R�� ����� �6وق ا����ھم دا:ل ا������ت ا����� �وإذا ���ت 5وا�د وا�راءات ا=���6د ��� ������� 

� = �1ل ن �$�ف �����ھم �� �6وي 70 , ��دد= ��دو أن ��ون 5وا�د ا�را@�� ذات ھدف ��ظم و��

� ا�$����ت وا�و��@ل ا��� , �ر�زه و�د�م 70 5رارا�7�  .������ ا����ھم :Kل ��ر ا��������ن ھذا ��و�ر 

  :��ر ا�:�)��ت و ا�\��/�ت ا���ررة ������ ا����ھم  -2

� ���ن ا���0رھ� و��@ل 5و�� ��ون ��ر ا������ت ا����� �0��0ع ���و�� �ن ا=�راءات وا�:طوات ا�  �

� ���ة ا��ر���� ا������ �ن ����5 و�ن ��م , وھ��� ���ن ا����ھم �ن ا��د:ل و60وة �و���ل �1و��7 

�, ودرا���  :و���ن ��:�ص ھذه ا�و��@ل أ���� 

                                                           
13<�=
�0�/, 5:<�وي �=� ا
  .135ص , ا
�)12 ا
2)�
7� ا@� �
ر �A� 3 ا
��دة B�
�G')ه �@� 'C:� D�E ور>� ا C>&'وا ��,�%
� 681)ع ا
%+اI)ي �#&H ا�&�
ن ا
&%�ري ا
�,�ل وا��L
  .�� ا
� 681ا
��دة  3�&�
ن ا
&%�ري ا
�,�ل وا��L
  .�� ا
43<�=
�0�/, 5:<�وي �=� ا
  .138ص , ا
�)12 ا
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 :�ق ا����ر�� �� ا��/�.��ت - أ

� ا�����وأن , ���ن � �����ھ��ن =���هة ������راد��ت ا����� �� ھ� إ= �و�7 ا?إن ا�6رارات ا���:ذة 

ا�و1ول إ�� ھذه ا�����6 �ن و��ن و05ل , ة رأت أن ھذا ا=���ه ھو ا��ن ���ر�� و���ر��ءرادھذه ا?

�6د ����60 �����5ت دا:ل ا������ ا����� وا��� ��$�ن وا��� د�������� �0ن , ة ا�������رادا?aراء ا

  .��و��� �ل وا�د �ن ا���1�� ا�������وھذه اaراء ��0رة �ن أ���ر , ا��و�ودة

� ا������ت ا����� أ��ون �ن �� ا����0ر �ن و��� �ظر  ن�ق ا����ھم ���0ر �ن �و7�5 و���ھم 0ذ�ك 

, وذ�ك 0و�ود �ر�� �ن ا����ذب وا:ذ وا�رد �0ن اaراء, ������ �ول �� ھو �طروح ��� ا������

0��ث ���9 �ن :Kل ھذا �وار ����P��10 G , �� �رأ�7و��ب ��� ا����ھم ا?���0 ��� �ل ���ر$� �و�

  .�1K:1 �9:ذ ا=�����0ت دون ا�����0ت

� �م �د�� �`���0 ��0م أو 0ـ = ��� ھو ��6رح , Muet2إن ����� ا����ھ��ن ���ت ����� أ1م ��

أ��0ب ا��و5ف  �I ���0ن, 0ل �����ھ��ن ا����5ش �R0ط�ء رأ��م و�0ل �ر�� �ول �� ھو ��6رح ����م, �����

� ��د�ل ���ر�I ا�6رارات ا���6ر�� ����م , وا�د��ع ����, ا�ذي ��:ذو�7 وا��دف ��7�0ل و�����ھ��ن ا��ق 

  .�ن ���س ا?دارة أو ��� �ن ا����ھ��ن أ����م إذا رأوا ذ�ك

� ا������ إ�� ��ر�س �6وة ا��دد�� 0�0دأ وھو �� ���ل ����, إن ا����0د ا������5 دا:ل ا������ �ؤدي 

  .ا����واة �0ن ا����ھ��ن :Kل ا�:�ذ ا�6رارات

و�ؤدي ا������5ت ��0$رورة إ�� ��0دل اaراء وا����ور ���� �0ن ا����ھ��ن و���ري ا��ر�� 

� , ا�و1ول إ�� ا�6رار ا����م وا�1��G ��0رة���0 وھو �� ���ل , وا��6@�ون R0دار����ذ�ك أن ا=:�Kف 

� ا������ ��� �ل ا�رأي ���� �0ر و���� �ظم�ا��وا�ب  �7�R �ؤدي إ�� ��رف ا����ھ��ن ا���$ر�ن 

�����ر �ل �:ص ���� ��ن ����� و��ط��6 = ����7  ,������:ذوا��� 6��0رارات وا���ط��ت ا����ط� 

وھو �� ���ل ��0دل اaراء أ�را $رور�� �رPو�0 , ا?��ط� �0ل ا��وا�ب وا�����1ل ������9 ا��طرو��

����  3.و�ده ا�ذي ���د ��� ا�ط�I0 ا��داو=�� ا�ذي ����ز 70 ا������ت ا����� وھو, 

� ا������5ت و�6ول أن ا������ت ا����� روح��0د:�7 و�7��6 , = �در��� إ= �ن �$رھ� و��رك 

وأن ھذا ��7 ھو �� ��و$G �7 ا�رؤ�� و����7 , و����7 ��� ��6ل و�طرح, ود���7, ��7و���د��7 و����

�ن أ�ره وھو �� ������ ����� �I ا����ر�� �ن �0د 1���0و�ت ��0و���� أو ���0را��� أو ���  ��� 0ّ���

  .��� ���م ��7��1, ��1ل ا��د�/�0و��@ل ا=
                                                           

�0�/, أ��@� �M�+ة1
  .98ص , ا
�)12 ا
2
Jean François Bulle, Michel Germain, op. cit, p 207. 

33<�=
�0�/, 5:<�وي �=� ا
  .151ص , ا
�)12 ا
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� ا������5ت و�را��ة �0دأ ا����واة �0ن ا����ھ��ن����ب أن ��ظم , و��� ���ن ا����ھم �ن �76 

� ا��د:ل وا���6ش�وھو �� ��رف ���7 ر@�س ا������ ا�ذي ھو ��دة ر@�س  ,ا��د:Kت و���G ��ل �76 

وأ= ���6ب ا=:�Kف إ�� ��6ش �Pر , ���رص ��� أن ��ون ���R0ن �ل وا�د أن ��0ر ��� �ر�د, ا����ب

  .��د

�$�6�� ������ ا���0ره ���� ����دا, و���7 �Rن دور ا�ر@�س ھ�� ����7 ��ظ� ��1��0ت ا�, ا����/�� 

� ��س ا�و5ت�� ا��وا��� وھو �� ���� ا����دل �ر�G 1و�7, ا�$��ن وا���م �  01ل وأ�7 

����7�R ��و�ب ���ر�� أ�0ر �دد , و���ر أ:�را أ�7 و��� �$�ن �����5ت ����� و�ؤ/رة و���66 ھدا

� ا������ت ا������و�ن ��� أ:رى أن ��ون ا����ھ�ون ا����ر�ون 5د ��ر�وا و��0ل , �ن ا����ھ��ن 

 ��  .ذ�ك أن ھذه ا����ر�� ھ� أ��س ��5م �����5 5و��, ا?�Kم��د ��6م 

 ) l’ordre du jour:دول ا ���ل (�و\وع ا��/�.��ت  - 1-أ

� �دول ��6د �0ق وأن ا�ر�� أن �داو=ت و�����5ت ا������ت ا����� ��ون �ول ا����@ل ا��در�� 

� و�دول ا���ل ھو و/��6 �درج و��دد ��0 ا��وا$�I ا��,  ا���ل�� ���م �������5 وا��6ر�ر ���9�0 

  .ا����ع ا������

$����  -و ��� �0ق ا�6ول  -�د ��د�د �دول أ���ل ا������ ���60 وإ�Kم ا����ھ��ن �K05 70و

�����ھ��ن وذ�ك ن ا��داو=ت �وف ��1ب ��� ا�6$��� ا��در�� ��7 و�ن /م �7�R ���ت أ�ظ�رھم إ�� ھذه 

� $وء أھ����� و�����6 ��1�0��م �6ررون ا��$ور �ن �د�7 ,ا����$6 �����دون �0�/���و��ف , و

و�ن ��� أ:رى �7�R ��د $���� �$�ء ا����ز ا?داري �0دم ����@��م , ھذا �ن ���, ���� ��6ررون

 ��5���02 �و$وع �م ��ن �د��م ���I �ن ا�و5ت �0�/7 وا�رد ��� ا=�����رات ا��� �/�ر 7�9�0

ا���ل  ��� ��0ن �$�ون�دل  ا��دول وا$�� أ�7 ��ب أن ��ون �P��1 ھذا  و���رط �0ض ا����6ء

  3ا��� ��1ب ����� ا��داو=ت دون ا����� إ�� �را��� و/�@ق أ:رى

�6رر ��0��P , و$���� ����6ق اPراض ا��� �ن أ���� أ�ز�ت ا��ر�� �R0داد �دول ا���ل

وھو �0دأ /�0ت �دول ا���ل , �ر ا����@ل ا��در�� ����57دة �دم �واز ا��داو�� A0 4ا���ر���ت ا���6ر��

                                                           
�0�/, أ��@� �M�+ة 1
  .99ص , ا
�)12 ا
2���2 ��0�/, ��روق إ�)اھ�
  .185ص , ا
�)12 ا

3
Ripert et ROBLOR, op. cit, p 821. 
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أن �طG��� 76�0  ذ�ك, ا�ذي ���0ر �ن ا�$����ت ا����� ا����و�� �����ھ��ن ��و�7 ��دف ������ �6و�5م

��� �����0م ��1ر ا�����9ة ا�ذي 5د , ���0�$�ر ا���د �������ت و�����0� ���ر�� ����� و5و�� دا:���

0ل و��� �0ض ا����ھ��ن �����ورة 15د ا��1ول ��� �وا��6 , ��ر�� وا��6@�ون R0دار���������7 ���رو ا

  .ا������ ا����� ��� ����9 �ن ا����@ل وا��� 5د �:دم ���1��م ا��:��1

   ��� �دول ا���ل ���د �0دم �واز إ$��وإذا ���ت ا���6دة �دم �واز ا��داو�� �A0ر ا����@ل ا��در�� 

� ا��دول5$�� أو �و$وع �� ,�م ��ن �در�� �����د أ�$� �دم �واز �ذف أي 5$�� أو �و$وع  

� �دول ا���ل�  .1��1وص ���7 

� �دول �� �Pر ا����@ل ا��در�� �و���0ظر ��� �0ق �6د ر�ب �0ض ا����6ء 0طKن ا�6رارات ا��1درة 

  .2����� �����ھ��ن �ن ا�����Bت وا����ورة, ا���ل

ھب إ�� و�وب �Rن ا���ھ� ����6 �ذ, و��� ھذا ا��0دأ �دول ا���لرو�� ��� و?$��ء �وع �ن ا��  

� �ن ا����ن أن ��$���� �و�ن /م ��د �ن ا����@ل ا�, �د ����0ر �0ود �دول ا���ل ����را �ر����دم ا��6

�6 �����0@ل ا����@ل ا���6ر�� أو ا��ر�0ط� ار��0ط� و/� –وا��� ��ق ������� ا����� ا��داول ����  –ا��دول

7��وإن �م �رد 1را��  –و�/���� إ0راء ذ�� أ�$�ء ���س ا?دارة إذ ������� ا����� ا��1ل ���� , ا��در�� 

���� �دول ا�� ��س , �3 ��� ا�����0ت ا�:�����5وذ�ك =ر��0ط�� ��9��0 ا���1د –ل�و5د ذھب ا����6ء 

  .4ا=���ه

� ا����@ل ا�������� و�Pر ا���و��5 و�:روج وا��/��ء �ن ا���6دة �7�R ��وز ��  ������ ا����� ا��1ل 

�:طورة ھذه ا����@ل ���د�� �ر�� ا��1ل " طوارئ ا�����"ا��� �طرأ أ/��ء ا=����ع وا��� �ط�ق ����� 

و��ل أھم وأ0رز �ط�0ق ��ذا ا=��/��ء إ������ �زل أ�$�ء ا����ز , ���� دون ا��ظ�ر �6د ا����ع آ:ر

���� ��� , ا����ف �:����ت أو أ:ط�ء ��6ق ��ؤو��� ھذا ا����ز ا?داري ���� و�و �م ��ن ا��زل �در�� 

  .�دول ا���ل

� ھذه ا��6ط� ��د�� ������ ��� ��ط� ا������ت ا����� ��� أ��زة ا?دارة  � ���1�, �6د �0ق وأن 

� �د ا����ھ��ن �����م ��ن ا��د:ل و60وة ������ و:���1 إ�� أن ھذه ا=������ $���� 5و�� وأ����� 

� أي و5ت د���� أ�����, ���1��م دا:ل ا��ر���� ��س ا������, ����زل �  .05ل و�ن ا����ن ا��0دا��م 

                                                           
1
Cass, com 6 mai 1974, Rev. Soc. 1974. 524, note merle ; 7 mars 1984. Rev soc 1984. 793. 

2 3
Q
� اP'رن, أ�L�
3, >��ن ا
&%�رة ا
:=@��3 ا��P
���دار ا
@�BS , ا
()'�ت ا
&%�ر��, ا
%+ء ا(,
  ،ص1968ا
�Lھ)ة , ا
ن ا
,)ا>3, أ��� إ�)اھ�� ا
=�0م 3��L
  .197ص , 1976, �"�اد, ا
U=,� ا
��P��, ا
()'�ت ا
&%�ر�� �3 ا

4
Aix, 15 mai 1991, DR société 1991, n° 280. 

5
Art, 225 – 105 al 3 code de commerce français.  
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� ا���رة , ����ن ا��/��ء ا����@ل ا�ط�ر@� وذات اھ���, ��ط�0ق آ:ر ��ظر�� طوارئ ا�����  � I6� �ا��

  .ذا ا=���6دو�1ول ھ, �� �0ن �و��7 ا�د�وة =���6د ا������

���@ل "و�����6 �����ل ��ط�0ق �0دأ /�0ت �دول ا���ل �7�R ��دة �� �و$I �0د أو ���6م ��ت ��وان   

�K , �0رط أ= ��رغ ا��دول �ن ���واه, وا�ذي �$�� ��� �دول ا���ل �و�� �ن ا��رو��, "���و��

  .��1ب أن ��ون ا��وا$�I ا���رو$� ��ت ھذا ا��0د ذات أھ��� �0رى

دد �و$وع وإذا ��ن �دول ا���ل ھو ا�ذي ��دد �و$وع و���ل ا������5ت ��و أ�$� �ن ��  

 .و���ء�� ا����ز ا?داري

  :و��ون ا����ء�� إ�� �����0 أو ���ھ��: �ق ا����ھم �� ���ء�� ا�:��ز اPداري -ب   

 : ا����ء�� ا����ھ�� •

� ط�ب ا��1و�ل ��� ���و��ت إ$���� �ن ا����@ل �6رر ��ظم ا���ر���ت �����ھ��ن ا��ق 

� , �0رط أن �6دم ھذا ا�ط�ب �ن ا����ھ��ن ا�ذ�ن ����ون ���0 ����� �ن ا��م, ا��طرو�� �������5�و��م 

  .ذ�ك ��� ط�ب ���9ل ا������ ا����� إ�� ��ن ������م �ن ط��0م

ا?داري �ول ا����@ل  ��ق �����ھم ا���واب أ�$�ء ا����ز �7�R, ��بو��0دا �ن ا�, و��� أي ��ل

� ا���6ر�ر وا�و/�@ق ا��� ��دھ� ھذا ا����ز�و�7 أن �طرح ا�@�� و�ط�ب �و$���ت , وا����و��ت ا�واردة 

� ��, ا���:ذة �ن ���ز ا?دارة ا�6رارات �0بو�ول ��, و����رات �ول ھذه ا����و��ت���ر و�����7 

  .����ط ا��ر��ا��ر�� و�ظر�7 ا�������06 

وا�رف ���0:0 و����1ل ���ة , ��ء�� �����ز ا?داري ��و�7 ���ك ا����و�� وا�����ر ���و��ون ا��

��ن إ�� أي �دى ��زم أ�$�ء ا����ز ا?داري �0?���0 ��� أ�@�� ا����ھ��ن , و���ط ا��ر��

  .وا�����را��م؟

�I , ا����ھ��ن�م ��ص ا���ر���ت 1را�� ��� ا�زام أ�$�ء ا����س ا?داري �0?���0 �ن ���ؤ=ت 

� ا�زام ا����س �0زوم ا?���0 �ن ���ؤ=ت ا����ھ��ن وذ�ك ن ا����A �ن  2ذ�ك �K ��ردد ا��0ض�

� ا�:�ذ ا�6رارات ا������6 �0ؤون ا��ر�� وھذا ��ط�ب 90ن �ا������ت ا������ ا����� ھ� ���ر�� ا����ھم 

� �دول ا���ل وذ�ك����0ؤال ���� وا��1ول ��� ا?���0  ��زز 7����5 9�0ن ا����@ل ا��طرو�� 

���  .ا���

                                                           
1
Art R 225 – 66 code de commerce français. 

2 ���2 ��0�/, ��روق إ�)اھ�
  .187, ا
�)12 ا
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�Rن ا���رع ���7 أن ��د:ل ���دد �دى ا�زام ا����ز ا?داري , ��ب ��س ا�رأي, و���� ��ل :Kف

, �0?���0 �ن ���ؤ=ت ا����ھ��ن إذ أن ��وت ا���6ون ر��0 �/�ر ا�:Kف �ول �دى أو �ط�ق ھذا ا=��زام

� ���� ��� �د�و أن ��ون ��6$�ء دور �0�ذا ا�1دد 0��ث ��رك �7 �6د�ر �ون ھذه ا�@�� ��6و�� وذ�ك 

  .أو �دى ����� ا?���0 ا��6د��, ا����ع ا����ز ا?داري

� ا���واب أ�$�ء �� ھذا ا����ل ا���رع ا��1ري ا�ذي �ص 1را�� ��� �ق ا����ھ��ن �و�0ق 

رة �0?���0 ��� أ�@�� ا����ھ��ن ��� أ�زم ���س ا?دا, ���س ا?دارة �I 0طKن �ل �ص �:��ف ذ�ك

وإذا رأى ا����ھم أن ا�رد , وا���وا���0م 6��0در ا�ذي = ��رض ��1�� ا��ر�� أو ا���1�� ا����� ��$رر

  .�P1ر ��ف ا���م إ�� ا������ ا����� و��ون 5رارھ� وا�ب ا�����ذ

أ:رى �Rن ا=����م  و�ن ���, ��ن �ن ��دد إذا ��ن ا��واب ���رض ��1�� ا��ر�� ��$رر أم =؟

إ�� ا������ ا����� 5د �$��� ��ت :طر �وا�ق �G��1 اG��1� I� ��0�P أ��زة ا?دارة ا�ر ا�ذي 

����ل 5رار ا������ ا����� ��وا�I� �6 ��1�� ا��0�P و ا����ز ا?داري و���7 �Rن ا����ھم �ن ��1ل 

I�6ا��واب ا�� ���.  

� ر�0�5  و60در �� �/�ن ھذا ا��ص ��� ���70�� ����� ا����ھم و�����7 �ن ���ر��7 �6و75 ��ن دور 

� ا�6$�ء ا��Kذ ا:�ر ���ن �ط76�0 و��و1ول إ�� ھد�7, أ��زة ا�����ر��ون أن ھذه , 60در �� �رى 

و�0ن , ا�����9 ھ� ��ل �زاع �0ن ا����ھ��ن ا�ذ�ن �ن ��6م ��ر�� �ل �� ����ق �0ر���م و����1ل ������

�ذ�ن ���ون دا@�� �����S 0�0دأ �ر�� ا���ل و����� ��1�� ا��ر�� ?:��ء ���و��ت ا�����ر ا����ر�ن ا

  .:و�� ���م �ن ا����ف �� ��و�ون 5د ��5وا 70 �ن �:����ت و�����0� ��ر$�م ����ؤو���

� ����� ا����ھم ����R �د�وا ا���رع ا��زا@ر� ������ و����, ?1دار �/ل ھذا ا��ص يو��� و���� 

� ���ء�� وا���واب ا����ز ا?داري�  .�ق ا����ھم 

 : ا����ء�� ا������� •

� ا������ت ا�������Rن ���ء�� �����0 ���ن ھ� , إ$��� ��c@�� ا����ھ�� ا��� �طر��� ا����ھم 

�6د ��$ل ا��0ض ا�����ل أ��وب , ا:رى ا��:دا��� �و���� �K���Kم أو ا�ر�0�5 دا:ل ا������ت ا�����

� ط�ب ���و��ت إ$���� �ول ����9 أو �دة ���@ل �طرو�� ����6شا��� �0�� , ��ون ا����ء�� ا���و�� ھ

�$ل ��K�را��ت ا�:ط���0  .ا����ل ا

                                                           
��1981 >��ن ا
()'�ت ا
�	)ي 
0@�  72ا
��دة  1.  
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�� �ن ��@دة ا��واب ا�����A� = �� ��س ا�و5ت �Rن ورد ا��ؤال ��0ل ���0��7 ��6ق , إ= أ�7 و

� ����ن ا���6ش ا����دة �ل ا����ھ��ن �ن ا��واب ا�ذي ���0ر �����و�� �د�دة ��� ���ھم ھذا ا��واب 

�واء �ن ���ب ا����ھم ا�ذي أ/�ر ��ك  ا�ذي ���ن أن ���ر ��� �K�ظ�ت وا�5را��ت وا���6دات �د�دة

� ���� ا��واب ا����0�, ا��6ط� أو �ن ���ب ا����ھ��ن اa:ر�ن�و�ن , وھ� ا��K�ظ�ت ا��� �م ��ن ��/�ر 

و�������0 ����ظ �0ذه , اب ا����� �$�ن ا����واة �0ن ا����ھ��ن أ��م ا����و����� أ:رى �Rن ا��و

� �P��1 إدارة ا��ر���  1.ا����واة ا������� أ��م ا����ر�� 

و5د �ص ا���رع ا��ر��� 1را�� ��� ا������ طرح ا����ھ��ن �@�� ���و�0 ��� أ�$�ء ا����ز 

  2.ا����ز ا?داري ا?���0 ����و��� , ا?داري 05ل ا���6د ا������ت ا�����

و�ر�ل ھذه ا�@�� ��6ر ا��ر�� 0ر���� �و�1 ����� �ر�ل �ر@�س ���س ا?دارة أو ر@�س ���س 

����وان ا=���رو�� , par voie de communicationأو 0وا�ط� و��@ل ا=��1ل ا��د�/� , ا��د�ر�ن

� ا=��د��ء�� أ�ل أ�15ه أر��0 , ا���0ن �  053ل ا���6د ا������أ��م  04وذ�ك 

� ����0ت ا��ر���� ا��م ا=���� �� ����0ت ا��م , و�ر�ق ھذه ا�@�� إ�� ���0دة ����ل �أو 

  .وھذا ط��0 ����9د �ن ��1 ا����ھم, �����ل ا����و�� �ن ا�و��ط ا��ؤھل �ذ�ك

��@��Rن , ����ت ا������7�R و�0?$��� �`���0 دا:ل ا��, و�����ل و��ر�I ����� ا?���0 ��� ا

� ا��وI5 ا=���رو�� ���ر��, ا������ أ:رى �`���0 و�90رع و5ت�� ا�:��� , وھ� ا?���0 �

"Rubrique "�0و� و��ن, � وا���و����6ط ���ر$���� ��س وھو �� ���ل , 4ا��:�c� �11@�� وا

  .����ھ��ن و��� ا��Aرأ�$� ?������ ا=����دة �ن ا����و��ت ا��� ��$���� ا��واب �ن طرف �ل ا

�, ����ء�� أ�$�ء ا����ز ا?داريو��ن �رى أ�7 ���� ��ن ا�و���� ا�������� R G��� ن �� ��م أن

وأن ��ون ھذه ا����و��ت ����� ��و$�G , �����ھم ��0�1ول ��� ���و��ت إ$���� �م ��ن ��1ل إ����

7�A�� �� ا���, ا�����9 ا���  .ھو �ق ا��1و�ت, ���ت ا������ل ذ�ك ����دا ����ر�� أھم �ق 

II - و�ت�ا�� ��  :�ر�

وا������ ا����� ���� ھ� �1��0 ا���ط� , ا�د��6راط�� ��� �د ��0ر ا�دو�إا����ھ��  �ر��ت70 ��  

و���0ر ھذه ا������ت ��ط���� و���رس , ا����� �و��� ���I �0ن ا���6دة وا���ب وھم ا����ھ�ون

� ا�����س ا������0 دا:ل ا�دو�� ��� ھو, ا:�����1�1 ��0:�ذ 5رارات�و���6ق ا�د��6راط�� دا:ل , ا���ل 
                                                           

�0�/, أ��@� �M�+ة 1
  .100ص , ا
�)12 ا
2
Art L 225 – 108 al 3 code de commerce français 

3
Art R 225 – 54 code de commerce français 

4
Art L 225 – 108 al 4 code de commerce français 
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� ا�:�ذ ا�6رارات وا����0ر �ن رأ�7�� ا����ر�� �وذ�ك , ا������ت ا����� �R0ط�ء �ل ���ھم ا��ق 

� ا��1و�ت�  .��ن �0رط �دم و�ود ���I �ن ا��وا�I ا��6ررة ��ذا ا��ق, 0طر��6 ��0رة, ���0ر�� �76 

 :�ت���وم ا���و -1

 �)ر��& �����& وأھ���& - أ

 Gوي �ن " ا��1و�ت"����د �1ط�Aأن ��ل ��م , وا�1وت ھو ا�رأي" ا�1وت"�1دره ا�� ���

���ون �����ھم �دد �ن ا�1وات ���وي �دد ا��م ا��� ������, 1وت ��0ر ��7 و����7.  

� ا��1و�ت �ن أھم وأ0رز ا��6وق ا��� �6رھ� �ل ا���ر���ت �����ھم���0رد ا�$���7  ���0ر ا��ق 

� ا��1و�ت ھو �ن ا��6وق ا���6�1 �0:ص ا����ھم = ���ن ا��:�� ��7 , ���ر�� �0راء أ������وا��ق 

  .أو �ر���7 ��7 إ= 7��:�0 �ن ا��م ����� ا��� ����7 ھذا ا��ق

� ا, �:ول �7 �6و�5 دا:��� �ك أ������ّ �0 إن ا�$��م ا����ھم ���ر��� 76�� �, ر�0ح���� �� ھو ���

 ����ن وإ$��� �ذ�ك �Rن ��6 إدار�� �6رر ��ذا ا����ھم وا�ذي ��دف إ�� ����� ا��ق ا����� أ= وھو �76 

� ا�:�ذ 5رارا��� و��د�د ��1رھ��� ���ة ا��ر�� وا����ھ�� �� ا��1و�ت , ا��د:ل �و��ون ذ�ك 0�76 

  .�ر�� و����0����06ر ا�1ر�G �ن رأ�7 و���6دا�7 و�1ورا�7 �ول ا��ا�ذي ����7 �ن ا�

���ل ا���م �زءا �ن رأس ��ل ا��ر�� �:ول ��1�70 �زءا �ن ا���ط� دا:ل ا��ر�� ����ن �ن 

 و��دةا�$���� ا���� ���ل ھذا ا:�ر , وأھ��� �ق ا��1و�ت, :���K �ن ���ر�� �6و75 05ل ا��ر��

� �0�6ل �:��7 �ن ����� �G��1� 7�1 ا��ر���� ����0ر ل ا��ظ�ر ا��� ���, 1ا����و�� �����ھم ���

  .إراد��م ا����ھ��ن �ن 

� ا��1و�ت، ��ر�ت �� �6ر�ر ����� ��6 ا����ھم ��ن ���70 �Rن ا=����د ا��$6@� �م �0:ل 

� �ل �رة �ن :Kل 5رارا��� ��� أن ������ ا�����ز ا��ر���� 5د��� �ق ا��1و�ت ��ذ ز�ن ��0د، ��9دت 

� ا�� ا=��راك �، 2و= ���ن ��ظ�م ا��ر�� :رق ذ�ك... �6رارات ا������� وا��1و�ت�ل �ر�ك �7 ا��ق 

� ��5ون ا��ر��ت�  3.��� و1ل ا�ر �00ض ا��76 ��ذ ز�ن إ�� ا���0ر �ق ا��1و�ت �R�دى ا��6رات 

� ��د�د ���وم وأھ��� ا��1و�ت�أن  � �رى/���و�� �د��Rن , وإذا أرد�� ا�ذھ�ب إ�� أ�0د �ن ھذا 

0ل ووا�ب أ�$� ووا�ب أد0� �I6 , 1و�ت دا:ل ا������ت �م ��د ��ظر إ��7 ��ق �6ط���ر�� ا����ھم ا��
                                                           

1
A. Massonaud, les actions a vote privilège en France et l’étranger, thèse, paris 1930, p 3. 

5ذ ��W�:  
�0�/, �=� ا
ا�� ���اوي
.274ص , ا
�)12 ا  

2
Cass.civ 7 avril 1932 D.H 1933, 1 p.153 note cordonnier ; cassreq 23 juin 1941 jour.soc.43.p209 et cass 9 fev 1999 

JCPE 724 Note guyon.  
3
A.Viandier : observation sur les convention de vote : « une des vaches sacrées du droit du sociétés »… 
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, ذ�ك أن ���وم ا����ر�� �$�6� ���ون ا��ر��ء ����6م ��0 ��7 ��1�� ���ر��, ���1 ���ق ا����ھم

����� �داو=ت ا������ ا����� وا��1و�ت �� ��ن ��ب ا�����ل ھذا ا�1وت ���, و�ظ�ر ذ�ك ھو ا=��راك 

و���7 و��ب ھذا , ��ود I����0 ��� ا��ر�� ���1�� �6�6���� A0ض ا��ظر �ن ا��G��1 ا��:��1 �����ھم

�7�R = ��وز �����ھم أن ���� �ن وراء �1و��7 ا��1ول ��� �زا�� �:��1 �در�� ����� أن , ا����وم

5�0� ا��ر�� I� ق إ��� ��ون �0���0ره �$وا ���0ر�� ����ون�ء ?1دار 5رارات �:دم ���ر��7 ��ذا ا�

� ا������ ���وع �G�1 ا��ر��ء� ���  .��1�� ا��ر�� 

إن ��ق ا��1و�ت ط���0 وظ���� �م ��د �1�6ر ��� ����� ا��G��1 ا������ �����ھم ���ب وإ��� ���د 

����و���7 �6د أG01 ��ق , إ�� ����� ��1�� ا��ر�� ��� و�و /0ت أن �����ھم ��1�� ���1: 

��P ھما��1و�ت����� �و��� , و5د و$�ت ھذه اھداف وا����Aت, �ت أ:رى �Pر ا��دف ا��:1

� ا��6م ا�/��� �ن ھذا ا�0�ث���6ود ��دف ا���رع �ن ورا@�� إ�� ��I ��طرة ��0ر ا����ھ��ن , ��و$�7 

  .���2 إدارة ا��ر��

ض ھذا ر���Rن ا���رع �م ��9 أن , وا�ب و و��� ا�رPم �ن ��ول ا��ظرة إ��7 �ن �ق إ�� �ق

� ظل �و, � ��� ا����ھم 0ل �ر�7 �$��رها�وا�ب اد0�رى ���90 0���� إ�� ھذا ا��رض وا=�زام 

� �دود $��6 �دا, ��و���ت ا����ھ��ن ا�ذ�ن أداروا ظ�ورھم ���ر����K ���ر�ون �6و�5م إ= .  

, ا?دار�� 05ل ا��ر��و���ر إ�� أن ���ر�� �ق ا��1و�ت ��9� ا������ ����ر�� ا����ھم ����I �6و75 

� إدارة ا��ر�����ق ا��1و�ت �� ھو إ= �ر��� ��ق ا����ھم .  

� ا��1و�ت؟�وإذا ��ن .ھل ا��1و�ت �ق أو ��ط�؟. وا��ر��= ��� �0ق ����R ����ءل �ن ط���0 ا��ق 

  .��6 ھل ھو �ق �ردي أم �ق وظ���؟

�6� ����ر وذ�ك ��د ����K �ن إ��� ��ر�� ا?���0 �ن ھذه ا�@�� ا��� ���ت ��ل ��6ش و�د�ال 

� ا��6م ا�/��� �ن ھذه اطرو���  .��5ون ا��0�P و����� �1و�ت ا����ھم 

 :���ب ا��ق �� ا���و�ت - ب

� ا����ر���� ا���دة ��1�ب ا��ق �� ا��1و�ت �� و���7 �Rن ��س �� �0ق ذ�ره 0����0, �6رر ا��ق 

� ا����ر�� �ط0ق �� ھذه ا�����9و�, ا��1و�ت �����1�ب ا��ق �, �ذا ����R ���ل إ�� �ل �� �0ق �7���0 

 ��  .���رك ��7؟ نا��1و�ت أ��ن ھل ��وز �����ھم ا�ذي ��1� 7�� ���1: 

                                                           
�0�/, ���د ���� أ��� ا
0�� ر��Bن 1
  .85ص , ا
�)12 ا

0�� ر��Bن���د ���� أ��� ا 2 , 12(�/�  .623ص , ��
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� ا�6رار ا��ز�I ا��1و�ت ���7��9ن ��ون ����� �و�دة �I��1 , 5د ��ون �����ھم ��1�� ���1: 

��ل ��وز �����ھم , ا��I�1و�ط�ب ����ذ إ�دى ���ر�I ا��ر�� $رورة ا����5د �I ھذا )I�1ب ا����1 (

  .ا��1و�ت ��� ��روع 5رار ا����5د؟

�6رة �ن ا���6ون ا����ري ا���دل  700�6رة، وا���دة  ��603 �دا �� ورد �0ص ا���دة           •

�6ر�ر إ��Aء �ق �ر ا��1ص ا������ ا��6د�� �ن ا����ھ��ن، و0د��م وا������6ن ��� ا��وا��، 6�0وا��

� ا=��ا�����و��� Pرار ا���رع  ،�ب �G��1 �:ص أو أ�/ر، �Rن ا���رع ا��زا@ري�$ل 

 ���� 5د �د�وا إ�� ا�6ول �0واز ذ�ك , و��7 أ�Pب ا���ر���ت ��� ھذه ا�����9, �م ��صا��ر��

وط���� أن ا����5د ��م و�ق ا��روط ا��� , ط���� = �و�د �ص 1ر�I��� G ا����ھم �ن ا��1و�ت

 .�� �I ا��Aر��م ا����5د 0

�6د �ر�ت ا����ھم �ن �ق ا��1و�ت إذا ��ن , �P1ر أن �0ض ا���ر���ت ا��ر��0 ��ن ��� راي آ:ر

  .2ا�6رار ����ق �����0 �7 أو K:0ف 7��0 و�0ن ا��ر��

وإ�� $�ف , و�رى أن �دم ��ظ�م ھذه ا�����9 �ن طرف ا���ر��ن �ر�I إ�� ��5 و�ودھ� �ن ���

, و��� ��س ذ�ك و���0ظر ���طر��م و5و��م, �دود�� �9/�ره ��� ا�6رارات ا���:ذة��وذ ا����ھم ا����رد و�

���I أ�$�ء ا����ز ا?داري �ن ا��1و�ت ��� ا����@ل ا��� , و��� �وف �رى, �Rن �:��ف ا���ر���ت

�رم �, و��0دئ ا��دا�� وا����واة, ر����ن ورPم ذ�ك �Rن ا���طق ا���6و�� وا����, �:�1م ��10 �:��1

��7 أن ��$ر و���رك , ا����ھم �ن ا��1و�ت ��� �/ل ھذه ا�6رارات �و�7 �1�ب ��1�� �:��1

��ن = , و�و$G �����ھ��ن و��دھم �0ل �� �����و�7 �ن ���و��ت, و�0دي و��� �ظرهرأ�7 و�دا�I �ن 

� وھو �� = ���ن $��, ��ق �7 ا��1و�ت ن ��1�� ا��ر�� أو�� ��0����� �ن ا���1�� ا��:��1� 7�

  .�1�ب ا���1�� ا��:��1

  :طر��� ا���و�ت -ج   

� ا�6رارات ا���رو$�  إن طر��6 ا��1و�ت�ھ� طر�ق ���0ر ا����ھم �ن رأ�7 وا���ھ7 

� أو ����ب ا������ , و�م ��ظم ا���ر���ت طر�ق ا��1و�ت, وا��1و�ت ����������ر�� ذ�ك ����6ون ا

  .����0ق ا����ھ��ن ��� ا��0ع طر�ق �����

إ= أن ا���رع , أ�� ا=�5راع ا��ري �6د ��ر$7 ا�ظ��, و��ون طر��6 ا��1و�ت �0��P 0ر�I ا�دي

ا��1ري وا�6طري �د:ل و�رض ا=�5راع ا��ري ذا ��ن ا�6رار ����ق ���0:�ب أ�$�ء ���س ا?دارة أو 

                                                           
1 ��
ن ا
&%�ري ا
:=@��3 187دة ا��L
  .�� ا
2 ���2 ��0�/, ��روق إ�)اھ�
  .196ص , ا
�)12 ا
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و�ت ��� ھذه �0ز��م أو ���5R0 د�وى ا���ؤو��� ����م وذ�ك د��� ���رج �ن ا����ھ��ن ��د ا��1

وھو �� 5د �ؤدي , �6د �:��ف �����ت و5وة �:��1 ا����ھ��ن, و�رى أن ھذا ا���م ��ن �و��6, 1ا����@ل

و��ب , 0ل و��� ا��:وف �ن ا��1و�ت ��� �/ل ھذه ا�6رارات رPم و�ود �0ررا���, ��$0��� إ�� ا��رج

دارة أو �دد �ن ا����ھ��ن ��/ل ��س ا��ص �7�R ���ن أن �ط�ب طر��6 ا=�5راع ا��ري ر@�س ���س ا?

� ا=����ع ��� ا5ل���ن = ��وز , و��وز أن ���رط �ظ�م ا��ر�� ���0 أ�0ر, ��ر ا1وات ا���$رة 

  2.ا��زول �ن ھذه ا����0

= �ذ�ر ���� ا����ھم  ا��� ��ن �K�ظ أ�7 ��د ا��0ع طر��6 ا=�5راع ا��ري �Rن ا1وات ا��0$�ء

  .�:���� ��6رار �ن ا���0رھ� أ1وا���د��� ���وا�7�6 �ن 

و�رى �ن ����� أن أ��ن طر��6 ���1و�ت ھ� طر�ق ر�I ا�دي ��� ��ون ا������ ا�ط����0 

ن �و���� �و , ����0رف ��� آراء �0$�م ا��0ض ��� أ��� ���G �����ھ��ن, وا�/ر �K@�� ���, �������5ت

و$رورة �ط�0ق ا=���ه , أي أو ا?رادة ا����6�6 �����ھم�Rن ا��ط�وب ھو ��ر�� ر, طر��6 و��ل ا��1و�ت

� ا������ �� ھ� إ= و���� ��0ر ��0 , ا�ذي �0رت ��7 طر��6 ا��1و�ت �I ھذه ا?رادة��طر��6 ا��1و�ت 

  .ا����ھم �ن 5راره وو��� �ظره ا���ه ا�����9 ا��1وت �����

  .��ن ھل ��وز ا��1و�ت ���0را���؟

• �� :ا���و�ت ����را�

أو ��0ر���� ا��� �$���� ا����ھم رأ�7 �ول , ��0:ط�ب, ن ا��1و�ت ���0را��� ھو �1و�ت ��م �ن �0دإ

� ا������ ا����� رPم , ا�6رارات ا���رو$� ���1و�ت�� ا��1و�ت ��� �و ��ن ��$را �����رس �76 

��ل ��وز ذ�ك؟ ���� 70��P.  

� ا��1و�ت �ن ا��6وق ا����� �����ھم�و= ��وز ا����زل ���Aر �ن , �وز ا����زل ��7= �, إن ا��ق 

������ �� ا��1و�ت, ا1وات ا��6ررة ���cم ا����Rن ا����ر�� ��0م , وإذا أ��زت ا���ر���ت ا�و���� 

� ذ�ك, و�ن ���ھم آ:ر, ا�1ل��Rن , أ�� ا��1و�ت ���0را��� دون �$ور ا������ت ا�����, ھ� ����م 

وا���ز�ت �$ور ا����ھم �:��1 أو ��/�7 ن ���$ور أھ��� , $���ً  3ا���ر���ت ذھ0ت إ�� إ��ز�7

� �����5 وا���واب أ�$�ء ���س ا?دارة ا���/��ن أو �را5ب ا�����0ت ���� ��رض �ن ��6ر�ر ��0رى 

0ل واھم أن ھ��ك ���@ل 5د ����د أ/��ء ا������5 ����ج إ�� �1و�ت 5د = �در��� ا����ھم ا��Aر , ����م

                                                           
ن ا
()'�ت ا
,)ا>3 ��90 >��ن ا
()'�ت ا
UL)ي وا
��دة  133وا
��دة  1981
0@�  ا
�	)ي  �� >��ن ا
()'�ت 73ا
��دة 1��< ��.  
�0�/, ر��ب ���� دا3:5 2
  .57ص , ا
�)12 ا
3 
  .�	)ي�@�S ا
&()�1 ا
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� ��ف ���و��ت و��6@ق 5د = ��$���� و/�@ق ا��ر�� ا��� اط�I �����  ,1��$ر���� أن ��@دة ا������5ت 

  .ا����ھم ا��1وت ���0را��� 5د ��Aر و��� �1و��7

� ا����� �0د ���ع و���ت ا��ظر ا��:���� �إن ا��1و�ت ا�1��G ھو ا�ذي ��9� /�رة ا������5ت 

  .وا=طKع ��� ا�و/�@ق ا��6د��

, و���0ظر �ظ�ھرة ��Aب ا����ھ��ن ا��� أ01�ت أ�/ر �� ���ز ا������ت ا�����, ا��را�� ��وا��I5ن و

�Rن رأ�� آ:ر ظ�ر ���9ز ا��1و�ت , 0ل وا=�1�5د ا�وط��, وا��� �ؤدي إ�� إ���ق أ$رار �A��0 ���0ر��

  .��$���� ����ر�� أ�0ر �����ھ��ن ����0 ���طرة ا���5 ��� إدارة ا��ر, ���0را���

��76 �0د ذ�ك ا���رع , إن ا���6ون ا��و��ري �ن أ5دم ا�6وا��ن ا��� ���ت 1���0و�ت ���0را���

 ��1986رس  �14ر�وم : ا�ذي �ط�ب �ط76�0 ظ�ور �ر�و��ن, ����19832�  03ا��ر��� ��60ون 

ا�ذي ھدف �ن وراء ذ�ك إ�� ا��KAل ا1وات ا��� ���ن �6وط�� �ن , ����1988�  19و�ر�وم 

و���و�� ��7 ���د �ن , ��ب ا���1ب �را��ة �ظروف ا����ھ��ن ا��Aر �5در�ن ��� ا��$ور �������ت�

  .3ظ�ھرة ا��و��ل ��� ��0ض ��� ��� �ن أ:ط�ر ��� ا��ر��

� �واء �� ا��1و�ت ���0را��� �0و��ر �0ل ا?�Kم ا����و5د ھ�9 ا���6ون ا��ر��� ا����ھ��ن ا�را�0Pن 

� 6�0ر ا��ر�� أو إر��ق ��:� �ن ا�و/�@ق �I ا�د�وة وا����رة ا��1و�ت ���0را��� �0=طKع ا���0ق ����

و�0ط7�K ��� ا�و/�@ق �6وم c�0 ا����رة , ��� ����ن ا����ھم �ن ا���رف ��� ا�6رارات ا���رو$�

م و�درج $�ن ھذه ا=����رة �ل �� ����د ا����ھ, ا��1و�ت 1���0و�ت 06��0ول أو ��0ر�ض أو ا=����ع

  5 4.�درج �ل ا����و��ت ا�:��1 �0ل ���ھم, �ن ا����0ر �ن رأ�7 �ن :���K و�0ل و$وح

��د �71 ��� أن �1و�ت ا������ ا����� ��� ����9 , 6إ= أن ا���رع ا��ر��� ��رض ���6د �ن ا��76

 �ؤ/ر ھذه �K, = ���رك ��7 ا��م ا����و�� �����ھ��ن ا�ذ�ن 1و�وا ���0را���, ���ف أ/��ء ا=����ع

� ا��1و�ت�إ= أ��� ����ب ��10 ��د�� إدا �م ا��1و�ت , ا��م ��د ���ب ��1ب ا��$ور و= ���رك 

و�9ن ا���رع ���6د ���7 و��د �K ��ر���� Pر��0 ھم ��ب �ن , ���7 ����9 �در�� �0دول ا���ل

  .��وب ا��1و�ت ���0را���

                                                           
�0�/, ���د ���� أ��� ا
0�� ر��Bن 1
  .528ص , ا
�)12 ا

2
Art 25, loi du 03 janvier 1983 relative au développement des investissement et a la protection de l’épargne 

L 225 – 107 al. 1 و4� إدراج ھGه ا
��دة �3 >��ن ا
&%�رة �� E5ل �A ا
��دة    
3
Philippe Merle, op. cit, p 511. 

4
 Voir les articles : R 225 – 75, R 225 – 76, R 225 – 77, R 225 – 78 code de commerce français. 

5
 Le Memento de la SA, op. cit, p 369. 

6
 J. M Hauptmann op, cit, p 386. 

7
Art 148/1 de !!! de 1967. 
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:�ر = ��$�ن إ��رة 1ر��� إ�� �واز ا���وء إ�� �ظ�م و��0ر�وع ����6ون ا=����زي ��د أن ھذا ا

و�ذھب �0ض ا����6ء ا=����ز إ�� �دم �واز ا���وء إ�� ھذا ا��ظ�م وذ�ك ن , ا��1و�ت ���0را���

� ا������ ا����� �����ھ��ن ��� ��ط�ب $رورة �$ور ا����ھم �ا�6رارات ����0ھ� ا�وا�I ��ب أن ��:ذ 

  1.�ق ا��1و�ت ���9�0أو ��/ل ��7 ��� ���0ر 

� أ��0�P إن �م �6ل ��������م ��ص ��� , وإذا ��ن ھذا �0رر ا���6ون ا=����زي �Rن ا�6وا��ن ا��ر��0 

و����ر ذ�ك أن , ��Kج ��� ���ف ��7 ا����ر�� ا������ $���� ���ن ��ر ا��ر��ت, �/ل ھذه ا=������

� أ��0�P �م �1ل �0د إ��وأن , � ا���0ر �/ل ھذه ا��ر��ت ���ود �6ري ����ا�1�5د��ت ا�دول ا��ر��0 

� إ1دار 5رارا��� وا����9ل ا�����ر ��������� 5د ��0د ا��ر�� 0ل وا�دو�� :��@ر ��0رة�  .ا��9:�ر 

� ا��ر��, و���7 ����R �رى��Rن ھذه ا������ = , و�ل ا�رPم �ن ا��رص ا��د�د ��� ����� ا����ھم 

وھو �� ���ل , ��ر�� ا��� ھ� �ن ا���روض ���وع �G��1 ا����ھ��ن�1ل إ�� �د ا=$رار �1�0�� ا

�ن ھذه ا�و���� �06و�� �0رط أن ���ط �0ل ا�ظروف وا���aت ا��� �$�ن ��0 ��� ا5ل أ�0ر 5در �ن ا���م 

و��0رPم �ن أ�7 �����ل ��و�ض ا��$ور , وا�درا�� �دى ا����ھم ��0 ھو �6دم ��� ا��1و�ت ���7

� ا��ر��ا��:1� �و�7 ا�� ا����ھم ا=���0� �1�ب ا��ق �1ل .  

و��و�7 �0ذا ����رع ا��زا@ري :��1 �و�7 �م ��ص ��� ا��1و�ت ���0را��� و�م ����7 = $��� و= 

و��� أن ا����ھم ا��1وت , 2وھو ��س �� �و�7 70 �0ض ا��76 ا��1ري ����رع ا��1ري, 1ر���

� ا������ت���0را��� 5د ��I ���7 �ن ا��$ور وا����ر�و��� ا��ق , �Rن ھذا ا���I 5د ��ر$7 ا���6ون, �� 

� ا��1و�ت 7����0�.  

  :����د ا��ق �� ا���و�ت -د 

� ا��1و�ت ��س ��0�ق ا�ط��0� و= ��0�ق ا��ط�ق�����ن ��I ا����ھم �ن ���ر�� ھذا , إن ا��ق 

ھو �0�6� �I6 ��� ���ق ا����ھم و�ن ا��0ب ����� �� و�5@� و���� �� , أو ����ق ھذه ا����ر��, ا��ق

إ= , ��1وص ���7 ��ر����, 0ل أ��0�P, ��� أن ھذه ا��وا�I ����, 0�0ب اھ��ل أو :ط9 ار��70 0�ق ا��ر��

� ��1در أ:رى� .أن �0$�� �م ����و�7 ا��1وص ا���ر���� ���د ��7�0 

 

  

                                                           
1
 SMITH And KEEMAM. Company law capitalism, 2

nd
edition, london, 1977, p 212. 

د دا23:5���0�/, ر��ب �
  .59ص , ا
�)12 ا
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 :����د �ق ا���و�ت �/ص .�/و/� -1-د

���� ا����ھم �ن ا��1و�تد�د �ن ا���=ت ا��� ���1ت ا���ر���ت ا���6ر�� ��� ا�� I� ,ذ�ك  و ��

� �I ا������ و�دى �����0, ����R ����ول ��ر�� أ��0ب ھذا ا���I, ���س 90ھم وأ:طر �ق ����I 70 ا����ھم

Iا��� �  وھ

�دم ��د�د ا ��م - : 

ت ا��ر�� ��� �ن ��=ت ا���I �ن ���ر�� �ق ا��1و�ت ��Rراء �0�6� �دم د�I ا����ھم ������6

� ا��و�د ا���دد ���د�دھ��وأو��� ا��ق , ����5ب ھذا ا����ھم 7���0 �ن ا��6وق ا��ر�0ط� ����0م, �7��� �60 

� ا������ت ا����� 10ورة �ؤ��5 ��6و�0�� ا��1و�ت �.  

  .1و���� ا���رع ا��زا@ري, و5د �1ت ��� ھذه ا��6و�0 أ�Pب ا���ر���ت ا���6ر��

إ�راء ��1�6 �0ن 5�0� ���5 ا��م , و0دل �ر��ن ا����ھم �ن �6و75, ا�5رحو��0رPم أن ھ��ك �ن 

� ا���6ون , ا���9:رة �ن ا�و��ء�و�� ���1ل ���7 ا����ھم �ن أر�0ح �ن ا��زء ا��د�وع �I ا��ص ��� ھذا 

� و�وا��6 ا����ھ��ن ���7���� ���� :�, إ�� ��ن ا�و��ء ���60 ا��م, ا��رة و= ���ل I����0 إ= 

  .2أو أن ار�0ح = ���� ��وز���� ��� ا����ھ��ن, ا��ر�� أو �دم ����6�6 ر�0ح

و=  ��1 ا����ھم أK1 = ��ون�ون أن ا����ب , = ���ل ��ذا ا��ل و د ا��6و�0 ا�����60إ= أ��� �ؤ

أن �دم د�I ھذه و, أي �6د�م ا����ھم ��7�1 ���� وا��� �:ول �7 �6و�5, �ؤ�س إ= ��د �راء أ��م ا��ر��

وق = وأن ھذه ا��6, �و�7 أ:ل ���0زا�7 ا���ه ا��ر��, ا���1 و�و �ز@�� ��ؤدي إ�� �ر���7 �ن �6و75

�K ���ن �6ر�ر ����� �ن طر�ق �ق ا��1و�ت ���1�� أ5ل ����, �� د��7 و�� 5د�7 ���ر�� �����Iب �.  

� ا��1و�ت إ= ��د �دا� .د �� ���7 ا���ه ا��ر��و= ���رد ا����ھم �6و75 و���� �76 

 conflit d’intérêt: ��(ت ا��/�زع - 

5د �1وت ا����ھم ����6ق ��1�� �:��1 :�ر�� �ن �G��1 , �6د �0ق وأن أ�ر�� إ�� ھذه ا�����9

� , ��� ���ب ��1�� 5�0� ا����ھ��ن و�����0� ا���1�� ا�������, ا��ر�������� ا����ھم ا�ذي �1وت 

� ا��ر�� ا��ر�� ��� ��و ���ن ���  .��ن ��1وت ��� ��س ا���و �و ��ن �6ط ���ھ�� 

                                                           
ن ا
&%�ري ا
%+اI)ي �49#)ر  715أ�7) ا
��دة 1��L
  .�� ا
�0�/, ���د ���� أ��� ا
0�� ر��Bن 2
  .567ص , ا
�)12 ا
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� �����ن�� �ل �رة , و��� ا�رPم �ن أن ا���رع ا��زا@ري �1ر ا���I ھ�� �إ= أ��� أ�د�� ����م ا���6دة 

� ا�6رار ��ل ا���6ش��I و$I ��5دة ���� ��0�5  2 1وھو ��س �� ا�5ر�7 ا��0ض, ��ون ���1وت ��1�� 

� �ل �  .3ا��ر��ت ا��د��� وا����ر�����ط�0ق 

 les convention règlementés: ا(���.�ت ا��/ظ�� - 

� , �0���0رھم أ1��ب ��1�� و��ط� دا:ل ا��ر������I أ�$�ء ا����ز ا?داري �ن ا����ر�� 

و5د �0ق وأن أ�ر�� , �:��1 ���� ا��1و�ت ��� ا=����5ت ا��0ر�� �I ا��ر�� وا��� ��ون ��م ��1��

��ل ا���رع , ������ل �9/�ر ھذه ا��@� ��� 5رارات ا������ ا����� ا�:��1 �0ذه ا�����9, ��6ط��� ھذه اإ

  �0���0.4رھم �ن ا����ھ��ن  ��د:ل و���I �1و���م 1را��

 :�راء ا��ر��  ����� - 

� , 0د�I ���5 ھذه ا��م �ن رأ������, 5د �6وم ا��ر�� �0راء أ������� ھذا :روج �ن ا1ل �ون 

إ= أن ا��د�د �ن ا���ر���ت 5د , وھو �� ���د ا�ط�I0 ا����وح ��ر��ت ا����ھ��, ا��راء ��ون �ن ا��Aر ان

أ�� �ن , ��ت ط�@�� 0طKن ا������ و�دم �وازھ�, ��5ن أ:$���� ��روط و$وا0ط, أ��زت ھذه ا�����9

وذ�ك �0:��ض , ي دا:ل ا��ر���6د ��دف ����� ا��راء إ�� ���6ق ا��وازن ا=�1�5د, أ��0ب ھذا ا=��/��ء

  .وذ�ك �0د إذن ا������ ا����� ��ب �ص ا���رع ا��زا@ري, رأس ا���ل �Pر ا��0رر 0:��@ر

� و$I دا@ن �د , و5د ��ون ا��دف ���1ل ا��ر�� ��6و��5 أو 160د ا�و��ء ��0��6د ��ون ا��ر�� 

ن ا��م ��6وم �����0 ا��راء ���زء ا�ذي �ن ���5 �� ��60 � ���ز ھذا ا:�ر �ن �داد �� ������7ھ���� و

  .و��و�� ا��ر�� �0د ذ�ك ����0 أو إ�دا��� أو ������� إ�� أ�د دا@����, و��ه

و5د �16د �����0 ا��راء ا����0د ا����ھم �ن ا��ر�� إذ �وا�ر �رط ا��وا��6 أو ا=��رداد ����ن ���ر�� 

� ا�:روج ���� �أو أن �وا�ق ��� �:ص ا�����زل إ��7 �0دف إ��0د ا��رداد أ����� إذا رPب ا����ھم 

  .ا����ھم �ن ا��ر��

, ��رر �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ا���دل وا����م 715و5د ��ون �0ب ا��راء �� ��ءت 70 ا���دة 

� ا�����رة ا�ر���� �0����0 ���ر��ت ا��� أ����وا��� ��دف �ن وراء , �0ور�1 اوراق ا������ �� �06و�� 

  .اء أ����� إ�� ��ظ�م ��ر ا��م�ر

                                                           
1
 Dominique Schmidt, les conflit d’intérêt dans la sociétés anonyme,1999,op.cit. p 56. 

�0�/, و�2ي �:���ن ��طم 2
  .221ص , ا
�)12 ا
3
M. Jeantin, Droit des sociétés 2eme éd, Montchrestien, paris 1992, p 110. 

ن ا
&%�ري ا
%+اI)ي L�4)ة  672وا
��دة , �L)ة أ5�)ة 628أ�7) ا
��دة 4��L
  .�� ا
ن ا
&%�ري ا
%+اI)ي 5��L
ن ا
()'�ت ا
�	)ي 48ا
��دة , 118, 115>��ن ا
&%�ري ا
:=@��3 ا
��د4�� , �#)ر 714ا
��دة , 714ا
��دة , ا��< ��.  
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�6د أ:$I ا���رع ھذه ا������ ��ر:�ص ا������ , وا��� ا1ل ���� ا���I, و�ظرا �:طورة ھذه ا������

��� ��ب ا��1ر�G �دى ا���ط� ا������ ��0ظ�م �����ت ا�0ور�1 , ا����� ا���د�� وا��� ��دد �ل �������1

  .1و�را���05

� ا�وال ا���د�� �Pر ا��:��ض �K و��م ا��راء �ن رأس ا����� ���� �:��ض رأس ا���ل أ�� �ل 

��وز 90ي ��ل ا�راء ����� ا=�5ط�ع �ن رأس ا���ل ا����دا إ�� �0دأ /�0ت رأس ا���ل �0���0ره $���� 

  .و5د ���9 ا��ر�� ���� �دا رأس ا���ل إ�� ا����ط����, ا��ر�� ��دا@�

�Rن ����� �راء ا��ر�� ����� ���و�� �0ص أ�Pب ا�6وا��ن و�� �دا ا���=ت وا��روط ا����60 .

و= ���� , و��ن ا��ؤال ا��طروح �� ��1ر ا��م ا��� ���ر��� ا��ر��؟ و�ن ���رس ا��6وق ا������6 ��0

� ا��1و�ت؟�  .ا��ق 

و���7 , �ن ا����ق ���7 أ�7 = ���ن ������ ا��ر�� ا��� ��1ت ��� أ����� ������ ا����ھم ا���دي

� ���� �و5ف أو ��ل :Kل �دة ا����ظ ا��ر�� ��0��K ��ون ���cم , 2����6وق ا��ر�0ط �0ذه ا��م ��ون 

:Kل �دة ا=����ظ ��0 أي �6وق �1و�ت أو أر�0ح و����زل �ن ا���1ب ا�Kزم ���1و�ت , ا��ذ�ورة

  .�������03 ا�����

� ��=ت و�م ��ص ا���رع ا��زا@ري 1را�� ��� ھذا ا���م ��� �����د ا��ز�7 �راء ا��ر�� 

���ب ��د�د ا��6وق , وھو أ�ر �Pر ��@ز ��دام �����ل أن ��ون ا��ر�� �0�/�0 ا����ھم ا���دي, ��ددة

  .!  ا��ر�0ط� �0ذه ا��م؟

�ن ا���6ون  $6�1300� �R0دام ا��م ا��� ا������0 ا��ر�� ا����دا إ�� �ص ا���دة , 4و5د ���ت ا�����م

� ا��ر��د�� ا��ر��� =���د ا�ذ�� أي ا����ع ��1� ا�داا���ا��76 ر�ض ھذا ا�����ل إ= أن , @ن وا��د�ن 

  .��� أ��س أن ا���م أ�/ر �ن أن ��ون �ق دا@��� ��دي

دة أ/��ء ���زة ا��ر�� ��� و��ود إ���� ھذه ���ر�0ط� ����0م �و�ودة و����� ��و���7 �Rن ا��6وق ا

�5K6وق ��0رد اط�ا��داولا� ��ذ�ك أن �ق ا��1و�ت , و�����0� ��ود �ق ا��1و�ت ������� ا��د�د, � 

وإذا ���ت ھذه ا��م ���د ���� �ق ار�0ح ,  ������K ���وي أن �را5ب ا��ر�� , ر��و���� �ر�0�5 ا��

� ا��1و�ت� .و�ق ا��1و�ت �Rن ھ��ك أ��م = ����I ��ذ �����9 ��0�ق 

  
                                                           

� 715ا
��دة  1�&�
ن ا
&%�ري ا
�,�ل وا��L
  .�#)ر �� ا
�0�/, ���د ���� أ��� ا
0�� ر��Bن 2
  .586ص , ا
�)12 ا
ن ا
()'�ت ا
�	)ي 150ا
��دة  3��L
 ��G�>@&
�� اIE
  .�� ا

4
 Lyon, 5 mars 1951, J. C. P 1951, II 6562. 
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 :��و�تا ��م دون ا��ق �� ا� -

� ا��1و�ت �ن ا��6وق ا����� ا���6�1 ����0م��و�7 �ر�0ط �����0 ھذا ا:�ر و�ن /م , �ق ا����ھم 

وإن ��ن �رد ���7 �0ض ا��6ود إ��� ھ� �5ود ��ظ���� , = ��وز ��I ا����ھم �ن ���ر�� ھذا ا��ق ����

د ا���I ا���� �ظرا ����76 ���0ظ�م ��ن = �1ل ذ�ك �, ��دف �6ط ��ظ�م ھذا ا��ق دا:ل ا������ت ا�����

  .ا���م

إ= أن ا����ر�� ا������ و�طور ذھ���ت ا����ھ��ن أ/0ت ���R0 7�90ن ا����ھم ا=����Aء �ن ���ر�� 

� ا��1و�ت 7�1�0 �ن ا���م��019�ت ا��د�د �ن ا���ر���ت ���G ��ر��ت ا����ھ�� إ1دار , ا��ق 

�� ���$�� ا��1و�ت �I أ�6� ار�0ح أ��م دون ا��ق ��.  

, و���0ر ھذه ا��م �K@�� �����ھ��ن ا�ذ�ن = ����ون �0ؤون ا��ر�� 60در اھ�����م �����0@ل ا���د��

� ا��1و�ت ا��� ��س ��� إ= ط�I0 ر�زي �0�6ل رG0 أ��� وذا �و�����0� 5د ��$�ون ا��:�� �ن �6و�5م 

  .أو�و��

� �ؤون �6د أ/0ت واI5 ����ر �ر��ت ا����ھ�� أن �ددا 1��Aرا �ن ا����ھ��ن �6و�ون �����0ر�� 

� ا������ ا����� ��60 دون ��@دة ��م ��زو�ون و= , ا��ر���:��1 وأن أ�0�Pم ��ر�ون أن �د:��م 

0ل و5د ذھب �0ض ا��76 ا��ر��� , وھو �� أدى إ�� ا����ر ظ�ھرة ا��0��Aت, ��و�رون ��� ا���ر�0 ا�Kز��

وھذا 15د ����ن  �1ء أو�@ك ا����ھ��ن أي ��ط� ���9/�ر ��� 5رارات ا��ر��إ�� ا�6ول 7�90 = ��ب إ�ط

  .2ا��0�P �ن ����ر ا��ر�� 0طر��6 �/�رة

� ا�و=��ت ا����دة ا�ر���� ��ذ ��� ��Rن ظ�ورھ� ��ن  �� �طورھ� ا���ر���وذ�ك ����� , 1860و

� ا1دار ا��م� ��013ھ� ا���رع ا��ر��� �0و�ب ��5ون و�, ا��ر�� ا�وا��� ا��� ����I ��0 ا��ر��ت 

���و= 0ذ�ك ا��و��ق �0ن ا���6ون و�� ا��6رت ���7 , 19663ا�ذي �دل ��5ون ا��ر��ت ����  �1978وان 

وأ:ذ ��0 ا���6ون ا��1ري ���9ز ا1دار أ��م �����7 0دون �ق ا��1و�ت ����0دة او�� �ن , ا����ر��

� إدارة ا��ر�� 0�0ب �, ����1992  ��595ون �وق رأس ا���ل �در�� ���ھل أ��0�P ا����ھ��ن ���6م 

� إدارة ا��ر���� ا��1ول ��� ار�0ح 05ل ا�����ر �  .��و��م ا=��/��ر�� و�ر�1م 

                                                           
1
 Claude Berr, l’exercice du pouvoir dans les sociétés commerciales, Sirey, 1961, p225 

.  
�0�/, �=� ا
ا�� ���اوي 2
  .295ص , ا
�)12 ا

3
Vois Art L228 – 35 – 2 code de commerce français. 
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�� , ���1 �ص ��� ھذه ا��م ا���رع ا��Aر0�وا���رع ا�����0� وإن ��ن ھذا ا:�ر 5د �1رھ� 

  .�2ر��ت ا���1رف

�ھب إ�� أ�0د �ن ذ�ك ����� �5م ا��6وق ا��� �:و��� ا���م و����� ��ل ذ6د أ�� ا���رع ا��زا@ري 

�@� ����� ا���ب ا���دي ���9ز إ1دار ���دات ا=��/��ر: �داول �0ن �@��ن �ن ا����ھ��ن , ����� �@�و

� ا��1و������1  وا��زت إ1دار ���دات ا��/��ر, �تا���ط� وا?دارة وذ�ك ���K���0 ����دات ا��ق 

� ا��1و�ت ����د �1رخ �واI5 �ر��ت ا����ھ�� �ن�7 �د�ث أ:ذ 70 , ���3دات ا��ق  ��� أ�7 �و�¦

  .ا���رع ا��زا@ري

� , وإ$��� ��� �0ق, و��0ر�وع إ�� ا��دف �ن إ1دار ھذا ا��وع �ن ا��م� �0Pن ا�6ول 90ن ا�ر����

P� ��س ����ن ا���6و=ت �ن �طو�ر �واردھ� ا������ �I $��ن ا=����ظ �0�� ا�����ر ����0 ا������� 

� رأ������ �1�0در ��و�ل , ا�و5ت�= ���� �ر��ت ا����ھ�� ذات ا�ط�I0 ا���@�� ا��� 5د ���م �ن ا�ز��دة 

وال , جدد وذ�ك :و�� �ن �0دل ا��0�P دا:��� إ/ر د:ول ���ھ��ن, :�ر��� رPم ا��1و�0ت ا��� 5د ���ر���

كما نشير أن هذه , ون حق في التصويت من شأنه حل هذا اإلشكالشك أن إصدار أسهم ذات أولوية د

  .4األسهم ال تدخل في حساب النصاب

 :أ2ط�رھ� •

�$��� ��د �وز�I ار�0ح� �0�6ل ا���I �ن ا��1و�ت �Rن ھذه ا��م �:ول �ز�� �ن �ق ا���� أ�7 , 

� ���� �ل���ن ھذه ا��زا�� و�دھ� , ا��ر�� ���ن أن �����د �0زا�� ����� أ:رى ��1ب ��� ��@د ا�����1 

ن أ1��ب ھذه ا��1وك ��و5ف ����6م ا��زا�� ا������ ��� ���6ق ا��ر�� �cر�0ح ���س ��ؤ=ء  ���� =

1��ب ا���دات ��7 إ�� ���� ا�رPم �ن �و��م أ, 5ا��ط���0 ��0@دة ��ددة ��� أ1��ب ا���دات 70

  .ا����ھ��ن

� ������و�ن ��� أ:رى �Rن ھذه ا��م �/�, ھل ھم أ1��ب ��دات 5رض أم ���ھ��ن؟, �ر ا��ك 

5� إذا K:�19��ب ھذه ا��م 5د ط�A ����م ا����ب ا����� ��� ���ب ا����ب ا���6و�� ا����وي وا

وھو �� �ؤ/ر ��� ا��وازن دا:ل ا��ر�� , ��زت ا���0رة �ون إدارة ا��ر�� و�ؤو��� آ:ر �� ��م ھذه ا��@�

� ا��وق ا����� ��0و���0�6ل ������� �  .�ن ا�د:ول 
                                                           

ن ر>�  262ا
��دة  1��L
�3ا 17 – ��95 ا("�
.  
ن ر>�  02ا
��دة  2��L
  .2001أ�)�O  3ا
�[رخ �3  ��308 ا
ن ا
&%�ري ا
%+اI)ي �61#)ر  715أ�7) ا
��دة 3��L
  .و�� �,�ھ� �� ا
�0�/, �=� ا
ا�� ���اوي 4
  .296ص , ا
�)12 ا
�0�/, ���د ���� أ��� ا
0�� ر��Bن 5
  .660ص , ا
�)12 ا
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, 1إن إ1دار ھذه ا��م ���ل :طرا ��0را ��� ����1 ا�6رار دا:ل ا��ر�� ��ب �0ض ا����ب

طورة �ر��ن �0ض ا����ھ��ن �ن �ق ا��1و�ت وھذا �� ����� �ن :Kل :وا���رع ���7 �درك 

وھو ��س �� ا�:ذه ا���رع , لا��راط7 ��دم ���وز ��م ھذه ا��م �/ر �ن رI0 ��0[ رأس ا���

  .2ا��زا@ري

� رأس ا���ل إ= , و��ب ��س ا�رأي��Rن ا��Kك ��ط� ا�6رار �ن طرف أ�:�ص = ��/ل ���ھ���م 

  .�و��� ����G ��@� ����5 �ن ا����ھ��ن ���0��م ���0ر��, ���A1 �0رة ��$ر ���0ر��

ھذه ا��م �$6� و��دم $�����ن �ن أھم  و�ز�د ���7 أن, ���90 �ؤ�د ا�رأي ا���0ق ,و�ن :��/� /�ول

وھ�� $�����ن ������6ن 0����� �ق , وأ5وى $����ت ����� ا���1�� ا������� �����ھ��ن و����� ا��ر��

� ا��1و�ت�  :ا����ھم 

�0 �0ن �0ق ا��Kم ���� وھ� ا��Kك ا����ھم ���ط� ���� ��1��7 وأن ��ون ھ��ك ����: او�� - 

� أن  0ل وأن ھذه ا���1�� ھ� �0ب ا�����P90 Iب ا��6وق, ����ا�� ا���ط� و�0ن ا���1��A0�� =و

� ذ�ك :طر ���م���ون ا���ط� أ�0ر �ن ا���1�� ا����ن  ��0 ��. 

� ا��1و�ت وھو �0د �0دأ ���م ا��Kم ��7 �$���� �ن: ا�/���� - �ا�����ب �0ن �6وق  أ$����ت ا��ق 

� �/ل ھذه ا��موھو �� , ا��1و�ت و�0ن ا��م ا����و��� .= ���6ق 

 ��و���7 �Rن ز��دة ظ�ھرة ��Aب ا����ھ��ن = �0رر إ1دار �/ل ھذه ا��م ��� ��$I ا��ر�� 

و���� ذ�ر أن ا��م ذات او�و�� , و��ب ا�0�ث �ن طرق أ:رى ������� ھذه ا�ظ�ھرة, و$��� أ:طر

�ر��� �� ������ ار�0ح دون �ق ا��1و�ت 5د /0ت ��:Kل أر��0 , أن ا=�05ل ����� �م ��ن ��0را ��ث, 

  3.��وات و�1ف �م ���9 إ���� إ= أرI0 �ر��ت

 :����� أ������ •

� ھذا ��6دان �ل ا������ �`�راف و�را�05 ����ر ا��ر�� و �� ا��1و�ت ����إن ا=����Aء �ن ا��ق 

  .ورة �A��0وھو �� 5د ���ل �و��ر ����� ��م $ر, :طر ���م ��� أ1��ب ھذه ا��م

= ���ل إ�� �6ر�ر ����� ��0رة ��ذه ا��@� �و��� �:�ت R0راد��� , و�0وع �ن ا��طرف ا���6و��, �ن :��/�

� ا�ر�0�5 دا:ل ا��ر���� , و�ن �0ق إ1رار ��� ���6 � K1ص ��ك أ:� ���9ي ����� ���ن �6ر�رھ� 

                                                           
�0�/, �=� ا
ا�� ���اوي 1
  .297ص , ا
�)12 ا
ن ا
&%�ري ا
%+اI)ي �66#)ر  715ا
��دة  2��L
  .�� ا

3
 Bernard Bouloc, les novelles valeurs mobilières : les certificats d’investissement et les titres participatifs ,Rev. Soc 

1983, p502.   
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7 �ن ا��زا�� 7 ھ� $��ن ا����د�������, �و�7 ��ظر ���ر�� ��ؤ��� �1ر��� = أ�/ر, 7��1 ����ھم

� ��و�ل ا��ر�� ا������ ا��6ررة �7�  .، ��� و �و ���ت ھذه ا��م ���ھم 

�6د أ5رت ا���ر���ت ا��� ���1R0 Gدار ھذه ا��م $����ت ������ ��ذه , ��ن ا���ر�I �7 رأي آ:ر

  :ا��@�

���ص , ����ت :��1إد:�ل ا����ھم �1�ب ا��م 0دون �ق ا��1و�ت $�ن ����ل �: أو��� •

 G��1ا�� �����د �0دف �ا���دات ذات ا?1دار ا�وا ����5وا��ن ا��ر��ت ��� ����ل ����� 

��@�$��ر���, ا����ر��  ��� درا�� ا����@ل , 1وھو �� ���ل 70 ���ث �:�ص ھذه ا������ت 

� ا���, ا������6 190��ب ھذه ا��م�, ���ت ا�����و��م ����ن �:ص أو أ�/ر ���/�ل ا������ 

� ا������5 �ول �ل ����9 �:�1م�و= ���0ر أي 5رار ��:ذه ا������ ا����� , وذ�ك �����0ر�� 

و�:$I , �����ھ��ن وا�ذي ��دل �6وق ھذه ا������ ���ذا إ= �0د ��1د�5 ا������ ا�:��1 ���7

 .2ھذه ا������ �6وا�د ا������ت ا����� �Pر ا���د��

• ���/�0: ��� ار�0ح دون �ق ا��1و�ت �م �:��روا ا��1ول ��� إن أ1��ب ا�م ذات او�و�� 

� ا��1و�ت�� ار�0ح ا��إ, ھذا ا��وع �ن ا��م و�����0� ا��ر��ن �ن ا��ق ��= �ظرا �cو�و��  

, و���7 �Rن �دم ����6م �cر�0ح ��دم ا��0ب ا�ذي �0رر �ر����م �ن �ق ا��1و�ت, �:و��� ��م

��ر���ت و��6و�0 ���ر�� 5د أ5رت 90ن �دم ��6� أ1��ب ھذه ا��م �cر�0ح و���7 �Rم ��ظم ا�

� ا��1و�ت دا:ل ا������ت ا������ .��دة ����� ���د ��م ا��ق 

وھو �� ذھب إ��7 ا���رع ا��ر��� ھ�د�� �ن وراء ذ�ك إ�� ��و�ض أ1��ب ھذه ا��م ��� �6دوه �ن 

��م �0ذه ا��زا�� إ�� ��ن و��ء ا��ر�� ���0دا��� و�داد ���ل و����ر ���, �وز�I ھذه ار�0ح /Kث ��وات

  .ا����0[ ا������6 ����� أو ��� ا5ل �زء ����

وو���� ����د �ن , �ن �ون ھذه ا��م و���� ���و�ل ا��ر�� دون ���Aر �ر�����0 ا��0ر�� ا�رPم و���

� ��1 ا�إ= أ�, �م ���م ���0ر�� �� �دا أر�0����  .أ1����0 �� ����I ������0ھم ا�� ��60 ���ك 

  .وإذا ���ت �5ود ا��1و�ت ا���0ق ذ�رھ� �ص ����� ا���6ون �Rن ھ��ك �ن �5ود �� = ����و�7 ا��ص

 :����د ا��ق �� ا���و�ت �� ���ب ا�/ص ا���/و/� -2-د

ا���=ت وھ� , ����ق ھذا ا��6د ���0زع ا��G��1 :�رج ا���=ت ا��� �ص ����� ا���6ون وا���0ق ذ�رھ�

� �زاع �0ن ��1�� ا��ر�� ) ا����ھم �واء ��ن �ن ا����ز ا?داري أو(ا��� ��د ���� ا��1وت � 7���
                                                           

1
Loi du 13 juin 1978, Art L228 – 35 – 6 code de commerce français. 

� L�3)ة  �66#)ر  715ا
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� ا�6رار ا��ز�I ا��1و�ت ���7�و�واء ��ن �$و ���س إدارة أو ���ھم ��دي �Rن , و��1�� ���1: 

$د ��1��7  إ�� أن �1وت �G��1 ا���1�� ا������� ���ر��: �7 أن ��:ذ إ�دى /Kث و$���ت

إ�� أن ����I �ن ا��1و�ت وھو ا��ل , إ�� أن �1وت ��:71 ��� ���ب ��1�� ا��ر��, ا��:��1

� ���ر�� ��زم , 1وا�ذي ���ل إ��7 ا��76, ا�/ل وا��ب���� ا���6ون ا���� ا�5رح ���ب آ:ر إدراج �0د 

� ا��1و�ت ا=����ع �ن ھذا ا��1و� G��1و$��� ���زع ا�� ��إ= أن ھذا ا=���ه �6� , �2ت�ن ��ن 

� ذ�ك�� ا��1و�ت و�ر��7 �� ا��1و�ت  و���7, ا��را$� ��� ����7 ��� �ق ا����ھم ��دم ���6د ا��ق 

 3رج ا���=ت ا���1وص ����� ��5و���:

������ ا��1و�ت �0���0ره �ن ا��6وق ا�� ا:�ر �6ول أن ا�د��ع �ن �ق ا����ھم �ھو أ�ر , و

7��= ��ب إ��Pل أن أھ��� �ق ا��1و�ت و�9/�ره ��� �6وق ا����ھم و��1�� ا��ر�� ��ن , �رPوب 

  .���ت �ن إ��ط�7 0$����ت $رورة = ھروب ����

  :ا�\��/�ت ا����ط� ��ق ا����ھم �� ا���و�ت: �0/��

�6د أ��طت �:��ف ا���ر���ت �ق ا��1و�ت 0$����ت ���G �9���0د �ن ���0ر ا�6رارات ا���:ذة �ن 

و�ن �دى �K@�� ھذه ا�6رارات ���1�� , �ن ���, ة ا������� ا��� ھ� ���وع إرادة ا����ھ��نا?راد

� ا�:�ذھ� �ن ��� أ:رى و���7 ���ن ���6م ھذه ا�$����ت إ���  :ا��ر�� و�دى �د�� ا����ھ��ن 

I- ��� :ا�\��/�ت ا���)��� ��Pرادة ا�:��

� ا������ت و�16د ��0 ا�6وا�د ا��� و$���� ا���ر���ت 15د $��  �ن ���0ر ا�6رارات ا���:ذة 

  .��ن �� ھ� ھذه ا�6وا�د وا�$����ت؟, ا����� �ن ا?رادة ا������� �����ھ��ن

1- ���� :ا�/��ب وا �

��/ل ا���1ب وا��0�P ا��د اد�� ا�وا�ب �و�راه �ن ا?رادة ا������� ?������ ا���6د ا������ت   

  .ا����� و�1�� ا�6رارات ا���:ذة

ا������  =���6د ا���1ب ھو �6دار ا����0 �ن ا��م ا�وا�ب ا�����K �ن طرف ا����ھ��ن: ��با�/ - أ

 .وا��� �:��ف 0��ب �وع ا������ ا��ز�I �6دھ�, ا�����

                                                           
1
Schmidt Dominique, les conflit d’intérêt dans la société anonyme. Ed. Joly 2ere éd 2004, pp. 140 , 142. 

2
Schmidt Dominique, op. cit p151 ; M jeantin, droit des société 3eme éd  Montchrestien, 1994, p 107 ;B. Boulouc : 

Note sous : cass. Com 27 janvier 1982 Rev. Soc 82 p825. 
3
Philippe Merle, sociétés commerciales, éd Dalloz, 2003. 
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   �إن ا1ل أن ا���6د ا������ ا����� ��ون 0�$ور �ل ا����ھ��ن �ظرا ��ط�I0 ا��داو=�

� ���P ا��0�1 إن �م  إ= أن, وا�د��6راط� �������ت ا������ا�واI5 وط���0 ھذه ا��ر��ت ���ل �ن ا�ر 

K����� م , �6ل��c� ر ���0 ����� �ن رأس ا���ل ا���/ل�و���7 �6د ا��رطت ا�6وا��ن وا���ر���ت �و

  .�1�� ا���6د ا������ت ا����� و���K 5رارا���

أد�� �ن ا?رادة ا������� ا�ذي  �0���0ره ��0ر �ن �د, و���ن ا���0ر ا��1ب �$���� ���1و�ت  

��� �$�ن , 0و�وده �$�ن �1دا��5 و�ر��� ا=����ع و���د 70 ا�ط�I0 ا��داو=�� �������ت ا�����

�����1� ��� ��  .1دور ا�6رارات �ن أ1��ب ا��ر�� وأ�/ر ا�:�ص :و

� ا��ر�� و�0ن  �ا�6رارات ا���:ذة   �1دا��5 و ���K إن ھ��ك �����0 طرد�� �0ن ���ر�� ا����ھ��ن 

���� و�را����� ���1�� ا��ر�� , ���� �ذ�ك أن ا����ھ��ن ا���$ر�ن ��0رون �ن ا?رادة ا������� ا��

و�ن ��� أ:رى أن ��ذه ا?رادة ��1�� :��1 ���� إ�� , �����ظ ��� ��1�� ا��ر�� ھذا �ن ���

������ ��و�ود ��1�� ����� , ���د�د ا���1بوھو ا��س ا�ذي ا���د ���7 , ������� وھ� ا��م ا��

� ا������5ت وا�:�ذ ������ھ��ن ا���$ر�ن ������م ���ون ������ ��1�� ا��ر�� �����0ر�� ا���دة 

و���7 �Rن ا���1ب $���� �ن $����ت ا��1و�ت ��و ���ل ا?رادة ا������� , ا�6رارات ا��1@�0

  .��ن ��ذا ا�رأي �� �:���7 ��� ���1ل =��6 وإن, �����ھ��ن �1در �ل 5رار دا:ل ا������ت ا�����

 la loi de la majorité: .�/ون ا ����� - ب

���رض ا1ل أن ��م ا�:�ذ ا�6رارات دا:ل ا������ت ا����� ���R0ع �ل ا����ھ��ن ا���$ر�ن 

إ= أ�7 , �ون أن ا=���ع ھو أ5وى �ظ�ھر ا?رادة ا������� وأ�/رھ� $���� �1�� ا�6رارات ا���:ذة

� �ر��ت ا����ھ���ا�ذي , �6د ��9ت ا���ر���ت إ�� ��5ون ا��0�P, و���0ظر =������ ا�و1ول �`���ع 

��$�ن �وا��6 أ��0�P ا����ھ��ن ا���$ر�ن ��� ا�6رارات ا��ز�I ا��1و�ت ����� وھ� أ1c� ��0�Pوات 

���0ر ��5ون ا��0�P $���� و, ��رط =�:�ذ ا�6رار دا:ل ا������ت ا�����, ا���0ر ���� دا:ل ا������ت

, )��Pب إرادة ا���5(�ن $����ت ا��1و�ت �و�7 ��0ر �ن ا?رادة ا������� ��� و�و ���ت إرادة ���15 

و���0ره $���� �ون أن ھذه ا��0�P ���ل أ��0�P ا��G��1 دا:ل ا��ر�� وھو �� ������ �ر��1 ��� 

��ر$�� �06ل , ��ر$ت ا�:�ذ ا�6رار ا���1�� ا������� ��0 ���� ��1�� ا���5 ا�� ����  ا���س إ/�0توھ

  .�وف �رى 

� ا��6م ا�/��� �ن ھذه اطرو���= ���� ���ل ا���0ره , و���1ل ا��د�ث �ن ھذا ا���6ون 

  .$���� �����ھ��ن

� ����د ا?رادة ا��������ت إ= إذا ��ن ا��1و�, و= ���ن ا��Kم �ن ��1ب أو ��5ون ا��0�P ودورھ� 

ا   .�ّرً
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 :��دأ �ر�� ا���و�ت -2

� ا������5ت وإ0داء رأ�7 دا:ل   �� ا?�Kم وا��د��@7 �������ت و���ر��7 �إن ���ر�� ا����ھم ��76 

� ا�:�ذ ا�6رارات و�����0� ا����ر�� , ا������ت�� ا��1و�ت وا����ر�� �إ��� ا��دف ��7 ھو ���ر�� �76 

� ���ة ا��ر���ا����60 أي أھ��� و= ���5 إذا �م ����I ا����ھم ��0�ر�� ا������  و= ��ون ي �ن ا��6وق, 

� ا�:�ذ ا�6رارات�� ا��1و�ت و�� ���ر�� �76 �.  

   ��� ا��1و�ت ا�ذي ���0ر أ�$ل ���0ر �ن ���ر�� ا����ھم ��ظ�ر ا��ر�� ���1 أ����� ���ق 

� ��Pب �ص , إ�7 �ق /�0ت, وھ�ذا ���0ر �ر�� ا��1و�ت ��زة أ����� ���1 ا����ھم, ���ة ا��ر���و

ا�ذي  1= ���� ا��ر���, �ذه ا���6دة ا����� ھو ا�6$�ء��Rن ا��1در ا�ر��� , ��5و�� ��م �ؤ�د ھذا ا��0دأ

�7�R = ���ن , و���6دة ����, أ5ر 90ن �1و�ت ا����ھم ��ب أن ��ون �:��1 و����0 �ن 7����5 و�ده

� ا��1و�ت�  .�����ھم ا����زل �ن �ر��7 

� ا��1و�ت 0ل ����ن أن ���د   �� ا��ق �و�ن ��� أ:رى �Rن ھذه ا��ر�� = ��ب أن ���1ر �6ط 

� ا������ ا������� ا������5ت وا��داو=ت ����5ش ا���0ق ��� ا��1و�ت ا�ن ا����رض أن , إ�� ا��ق 

� ا����0ر �ن �:��ف و���ت ا��ظر, ��ب أن ��ون 5د �م ��ب �0دأ ا��ر������ أن �دم  ,أي ا��ر�� 

� ����ل ا�:�ذ ا�6رار�� ا��1و�ت 0�ر�� ���� ���ز�7 �ن ���ر��7 ا=�����0 �, ���ر�� ا����ھم ��76 

  .2وھو �� ���ف أ�$� �ن ��Pب ��� ا����ر�� �0ن ���I ا����ھ��ن

� ا��1و�ت ھو �رط أ���� ������� ��5ون ا��0�P ر��و�ن ��� /��/� �Rن �0دا ا��  �إذ ���0ر , 

K:0ق ����� ا��1و�ت�� �, ��?�Kم وا������5ت, �1 أو �6ط� ����� ����و�� �ن ا��روط ا�$رور�� ا��

 �  .ھذه ا��ر�� �K ���� ��ذه ا��6د��تو0دون , ا��� ���ن �ن �ق ا��1و�ت��ذه ا��6د��ت ھ

���66 0ذ�ك ��1�� �@� ����� �ن , إن ا����ھم ا�ذي �1وت K:0ف 7����5 ا��� و1ل إ����  

� ا��1و�ت ����������ن 70 �دم ���, أو ��� ��1�� ا��Aر, ����ھ��ن أو ��1�� ا����ر�نا�, ر�� �76 

� اطراف ا����60 ��� ا=$رار ���0ر��إ:��1 �  .ذا �و�ر 

                                                           
20��أ �)وز ھGا ا
�=�أ �� E5ل >)ار �� ��#�� ا
&%�رة �=�ر�^ �3  1  (�  .م1902أ'&

J. S. 1903, 67.  
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���ھم أو �G��1 �ل ���@� �واء �G��1 و�ن �ط�6�0ت ھذا ا��0دأ ��I ا����زل �ن �ق ا��1و�ت �0  

� ذ�ك �1ل �0ن ا��6وق ا������ و�6وق ا?دارة ا��� ������ ,0�6�0ل أو 0دو�7, ا��Aر���7 ا:Kل , ن  ���

� ا�6وى دا:ل ا������ت ا����� وا��داء ��� أھم $���� ���� وھ� ��1ر ا���1�� ا�وا�ب ����0وازن 

����� ا��1وت وا����رك �  .�و�رھ� 

  � ا��1و�ت ��د�� ��ون ا�����ط�I ا����ھم ا�داع , ��م �������و�/�را �� ��دث ا����زل �ن ا��ق 

� ا��1و�ت�وھو �� د�I ����0رع ا��1ري إ�� �د �ر��ن , ��1دا�7 ��0م �:ص آ:ر �����زل �7 �ن �76 

� ا��1و�ت دا:ل ا������ت ا������  .2أ1��ب ا��م �����ل �ن ا��ق 

� ا�  ��1و�ت �ن ا���د ا�ذي ��� أ5ر ا=����د ا��$6@� ا��ر��� 7�90 = ���ن �����ھم �1ل �76 

7 �����0� ��G و���� دا@��, 7����3���� K�� ا=���ه ا�ذي ��دد �7, �وذ�ك ��ت ط�@�� , أو ا����د 1���0و�ت 

  .ا�0طKن

� ا��1و�ت  ���ل ھو ��س ا���م �5���K� �0����0ت ا��� ��ون , وإذا ��ن ھذا ��ل ا��:�� �ن ا��ق 

  .����� ھذا ا��ق

 les convention de vote: ا���.�ت ا���و�ت •

ا����5ت ا��1و�ت ھ� ��ك ا=����5ت ا��� ����د �ن :���K ���ھم أو �دة ���ھ��ن و���زم ا���ه   

� ا���ه ���ن, أو ا���ه ا��Aر, ���ھ��ن آ:ر�ن�أو �0دم ا��1و�ت �0����0 وا�دة أو أ�/ر �ن , 1���0و�ت 

  .ا�6رارات

�  ا��6ود ا���, و���� أ�$� ا����5ت �1و�ت��6وم ���� �ر�ك أو ���ھم I�00 إ���ر أو ا����زل �ن �76 

  .�I ا����ظ ��� ا��6وق ا�����1 ����0م, ا��1و�ت

ا��� ����د ���� ���و�� �ن , �واء ���ت �ظ���� أم =, ��� ���0ر ا����5ت ا��1و�ت ��ك ا=����5ت  

, وذ�ك 0طر��6 ���0رة أو �Pر ���0رة, ا���6و��� ا�Kز�� ����1ب أو ا��0�P ��با����ھ��ن �00وغ ا�

� ا������ت ا����� –�ن طر�ق ا���ق �����  –و��0:�ذ �  5.4رارات 

                                                           
1
Joseph Hamel, le droit Spécial des sociétés anonymes, Dalloz, librairie, paris 1955, pp 331, 332. 

د ا
�ا3:5ر�2���0�/, �ب �
  .53ص , ا
�)12 ا
3
Cass, civ 7 Avril 1932 DH 1933. 1. P 153 Note cordonnier ; cass req 23 juin 1941, jour soc. 43 p 209. 

43<�=
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����R ����ءل �ن , و�ظرا �cھ��� ا��A��0 ��ذا ا��0دأ, و��� ��س و��0ل ���0ر �0دأ �ر�� ا��1و�ت  

�ن �دى ا��1و�ت ا����S �دى 1�� ھذه ا=����5ت؟ و�ن �دى �9/�رھ� ��� إرادة ا����ھم و7����5؟ و

  .����؟ وھل ��6ق ��@دة �����ھ��ن؟

 ا���.�ت ا���و�ت ��ن ا�\رر وا��/�)� - 

�0���0ر أن ا���ر���ت �م , �0����0 ���ر�� ورة ھذه ا=����5ت:طوا�6$�ء ��� ���ق �ل �ن ا��76   

ا=����5ت ھ� إ��  و���ن ا�:طورة أن ا�واI5 ا����� أ/0ت أن أ�Pب ��=ت ا���وء إ�� ھذه, ��طرق ���

طر ھو ���7 ���A�� Kر ھذه ا��را�ز و��60 ا��ر�ق ا���, �ر��ز ا���طرة ��� �را�ز ا�6رار دا:ل ا��ر��

� ھذا :طر ��� ا��ر��, دا:ل ا������ت ا����� رPم �دم �و�ره ��� رأس ا���ل���� ���9 ��� �ن ,1و

�����ل �ذ�ك و  ����minorité de Blocageر5د��� ����د 5رارات 0:�ق أ���5 طرف ا���5 ��د إرا

� إ0راء ذ�� ا����ز ا����ر� �0P�0ل ا�������, ��د ا�ر� ��� ���وھو �� ��دد ا��ر�� و���ھ����, .  

����زا�7 ا���0ق , �ذ�ك �Rن ھذه ا=����5ت ��رم ا����ھم �ن �زا�� ا������5ت دا:ل ا������ت  

و�0د , 6رار ا��1@ب �6د �د:ل ا����ھم ا������ 0رأي1���0و�ت ����0ه ���ن 5د ��ر�7 �ن ا�:�ذ ا�

  .ا������5ت �:�ص إ�� رأي أ�/ر �دادا و1��

وذ�ك �0���6�6 ���1�� �@� �ن ا����ھ��ن , و��10 ���� �Rن ھذه ا=����5ت �0��P �� ��6رن �0وء ا����  

  .وھو ا��داء ��� �0دأ ا����واة �0ن ا����ھ��ن, ��� ���ب �@� أ:رى

إ= أن �ن ا=����5ت ا������6 1���0و�ت �� ��6ق , �7�R و��0رPم ��� �0ق ذ�ره, ن ����K �و��و��� ��و

� ا��ظرة ا��د�/� ��ر��ت ا����ھ�� $رورة و���ر�� , �G��1 ا����ھ��ن��6د أ01�ت ھذه ا=����5ت 

����0�P ا��� ��ظم = ���� ��د�� �����ل ���6رب �0ن ا����ھ��ن وا�:�ذ �وا5ف �و�دة ��� �ن ا, ��رو

� ��ل ا����5ت , ������0ل إن ���ھ�م ا��0�P وا���5 ذا��� �ر�ز �0��س ��� ا���د ا��G��1 ا��� �ظ�ر 

  2.�ول ا��1و�ت

   �� ��ظ�م ا�����ش �0ن �دة �@�ت ا����ھ��ن دا:ل ا������ت ا����� وا������ ���:دم ھذه ا=����5ت 

��� أن ا�واI5 �/0ت أن ��Pب ھذه ا=����5ت ����S ��7 �دة إ���=ت , �0��P �� ��ون ���1��� ����ر$��

� ا�و1ول إ�� ا���1ب�� ا������ت ا����� = ���� �Pر ا���د�� � ��0�P  .وا

                                                           
1
Poisson Marie Danielle, la protection des actionnaires minoritaires dans les sociétés de capitaux en droit français 

et en droit anglais, thèse Clermont I , 1984, p160 
2
Jean François Bulle, Michel germain, op, cit, p 208 
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  ���5إذ 5د ����دھم ��0ل , وأ:�را �Rن ھذه ا=����5ت 5د ��ون ���دة �0����0 �����ھ��ن ا������ن إ�� ا

� ���ل ���5c� �0����0 و���� ��د��ع , = ا=�1�5ر ��� �و5ف ا����رج, ور ��م�ظ��ر ا���ود ��� ��ب د��

  .و ھو �� ���1ل ��7 =��6 0�1ر ������� �ن ا��و�ر ��� ا=����م ا�ذي �0��P �� ����16, �ن �6و��5

���د ���0 ����� �ن رأس ا���ل ���7 ص ��0ذ�ر ھ�� ا��6وق ا��� ر0ط ا����ھم ���ر���� 1�����0و�:  

���5  .ھذه ا=����5ت إ�� ا�و1ول ��ذه ا���ب �ن طرف ا����ھ��ن ا

� ا��6م ا�/��� �ن , و�ن �و5ف ا���ر���ت وا��76 وا�6$�ء ����  � ����و�0رط 1���� ����R ���1ل 

  .ھذه اطرو�� ��د ����K �ن أ���5 ا����ھ��ن وو��@ل �������

 ��دأ ا��/��ب -3

� ا��1و�ت ����م �ن �0دأ ا�����ب وا�ذي �$���� أ:رى �ن ا�$����ت ا  �����ط� 0�ق ا����ھم 

و�0ن , �16د 70 $رورة و�ود ����ب �0ن �ق ا��1و�ت ا�ذي ���د �0دد ا1وات ا��� ������ ا����ھم

� ا��ر����دد ا��م ا��� ا���ب  ��� ا=5ل ��ل ���ھم �دد �ن ا1وات ���وي�, ا���1 ا����و�� ��7 

  .�زءا �ن رأس ��ل ا��ر����0 وا��� ��/ل 

إن ا���6دة ا����� ا��� �6رھ� �:��ف ا���ر���ت ھ� ����ب �دد ا1وات �I �دد ا��م ����0 أن ��ل 

� �0دأ ا����واة �0ن ا����ھ��ن, ��� ا=5ل ��م 1وت وا�د�إذ ��ر�ب ��� , و��د ھذه ا���6دة أ���� 

I���0 م و�وب ا=5رار��c� ����=ق �1و�ت ����وٍ  ���وي ا����6 ا�م 0��  .ا

� ا���دة   �� ا���6ون ا��زا@ري ��ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ��ث  684و5د أ5رت ھذه ا���6دة 

��1 رأس ا���ل ا��� ��وب  ا=����ع و�0نأو  رأس ا���ل�ر$ت ا�����ب �0ن �ق ا��1و�ت ا��ر�0ط ��90م 

  .ط �:��ف �ذ�ك �9ن �م ��نوا��0رت �ل �ر, و���ت ��ل ��م 1وت ��� ا5ل, ����

  .��ن ��ف ���ن ا���0ر ھذا ا��0دأ �$���� ���1وت؟  

� ا��1و�ت , إدار�� و �:ول ا���م �6و�5 �����  �و���/ل وظ��� ا��6وق ا?دار�� ا��� ھ� أ���� ا��ق 

� ا�د��ع �ن ا��وق ا�������ق �K و���7 �Rن �واز�� ��ب أن ��6م �0ن ا��و��ن �ن ا��6و, أو ا1وات 

� ���6وق ا?دار�� أن �6ل �ن ا��6وق ا������ ن ذ�ك ����ل ا����ھم �Pر �5در �ن ا�د��ع �ن A0��

�ؤدي إ�� �دم ا�����ب , وا���س أ�$� �Pر ��@ز �ز��دة ا1وات �ن ا��م و�دم ������0 ����, ���1�7

�دم  ا����ون و ��� 5د �ؤدي إ���ز��دة ا���ط� �ن ا��1, �0ن ا���ط� وا���1�� ا��� ������ ھذه ا���ط�

� ���ر�� ھذه ا���ط� ��0 5د �$ر ���0ر���6دان ا=�$�0ط و�  .ا��ر�� 
                                                           

�0�/, �=� ا
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  .إذن ����وازن �0ن ا���ط�ت وا��G��1 ھو ا��دف وا�$���� ا��ر�وة ��1و�ت ���م و5رارات �1@�0  

دي ات ا��� �ؤ�ن ��� أ:رى �Rن ھدف ا���رع �ن ھذا ا��0دأ ھو ا�6$�ء ��� ��5دة ��دد ا1و  

وھو �� أدى إ�� ا���0ر ھذا ا��0دأ �ن ا��ظ�م ا���م �I6 , ا������ ا�������� إ�� ��طرة ��0ر ا����ھ��ن 

  .�0طK �ل ا���ق أو �ص �:���7

� ��دد ا1وات ا���  685و��ص ا���دة ����ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ��� ا������ ��د�د ا���6ون ا

� ا�وا��رطت �ذ�ك أن ��رض ھذا ا���د�د ��� ���I ا��م دون ����ز �@� , ������ت��وزھ� �ل ���ھم 

��ل ��د ھذا ا��داءا ��� �0دأ ا�����ب؟, �ن أ:رى.  

= ���0ر ھذا ����� 0�0دأ ا�����ب �ون أن ھذا ا��0دأ �5@م ��� ��رة ا����واة �0ن ا����ھ��ن �ط����   

K� نR�� ا������ ا�����أن �ل ���ھم و�� �� ���7 �ن ا��1ص �وھ�� ���6ق ,  ���م �7 ��س ا��9/�ر 

� ا=��6ص �ن �دد ا1وات ا��� ������ , ا����واة���و��60 ھذه ا����واة ��� و�و �ط�ب ا���6ون ا

�0رط أ���� وھو أن ��ري ھذا ا��وز�I , ا����ھم ��Rط�ء ��ل ��رة أ��م أو :��� أ��م 1وت وا�د

  .ز �@� �ن أ:رى��� ���I ا��م دون ����

�9ن �6رر 1وت وا�د ��ل :��� أ��م , ��� 5د ��ون ا��وز�I ��0ل �����ب �I �دد ا��م ا����و��  

و1وت وا�د �ن �ل , و1وت وا�د �ن �ل ��رة أ��م �ز�د �ن ا��@� و��� أ�ف ��م, و��� �@� ��م

  .�1@� ��م إذا �� زاد ��� ا�ف ��م وھ�ذا

� ا��ر�� و����� ا����ھ��ن و��دف ھذا ا���د�د إ�� ا�  ��د �ن ھ���� أ1��ب ا����ھ��ت ا���0رة 

���5� �����ظ ��� ا�ط�I0 ا�د��6راط� ا�ذي ��6, ا���7 �0دأ ا�����ب ھو ورود ھذا 6و��60 ا��رط ا

  .ا��وز�I ��� �ل �@�ت ا��م و��0س ا���ل

�Rن ا����ر��ت ا������ ���ر��تو��ن    Iذا ا��وز��� ��  .ت �0دة ا��/��ءات ��� ھذا ا��0دأ��ء إ$�

�4 ��دأ ا��/��ب •� ا(��0/�ءات ا�واردة 

� ��ظ�م �0دأ ����0 ا��1و�ت إ= أن   ��6د �ر�ت ا���ر���ت = ���� ���� ا���0را��� ���ر��ت ا��ر�� 

� ھذا ا����وم إ�� أن ا:��ت آ��� ا���ل ا�د��6راط� �ن ا������ت ا����� �����, �ھ��نھذه ا:�رة �و��ت 

وا=����ء ��0�P90 , و�ر�ب ��� ذ�ك إ��0د �A1ر ا����ھ��ن ا�ذ�ن ����ون ا��0�P ا��دد�� �������0 ا�����

  .رأس ا���ل

                                                           
1 ���2 ��0�/, ��روق إ�)اھ�
  .204ص , ا
�)12 ا
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� ا��:دا���, و���7 �7�R ��و�ب ��ظ�م ھذه ا=��/��ءات وذ�رھ� �1را� Iو��� = ���.  

5ل �������0 ا����� �ط�6�0 إذا ���ت ا���6دة أن ��ل ���ھم 1وت ��� ا: ��د�د �دد ا �وات -1

� ��و�ن 5رارات 1���� ���ن ��ر ا��ر��, �6وا�د ا�د��6راط���, و$���� ����ر�� ا����ھ��ن 

إ= أن ا��ط�0ق ا��ط�ق ��0دأ ا�����0 ��ؤدي إ�� ��طرة ��0ر ا����ھ��ن ا�ذ�ن ��وزون أ�0ر �دد 

�دا أ�15 ��دد ا1وات  �ذ�ك �د:�ت �0ض ا���ر���ت �و$I, �ن ا��م ��� �ؤون ا��ر��

وذ�ك ?���5 �وع �ن ا��وازن و�����ح �0ر , ا��� ���ن أن ��وزھ� ا����ھم دا:ل ا������ ا�����

� ا?دارة ا�������� .�دد �ن ا����ھ��ن �����0ر�� 

��ب ا����� , %20و  %���10 ��0ل ا��/�ل �و$I �دا أ�15 �� �0ن �1د:ل ا���رع ا��1ري  

� ����I ��0 ا����ھم �واء 7��10 أK�1 �ن ���7 أو �و��ل��دد ا1وات ا��.  

� ا���دة   ��ن ا���6ون ا����ري ا���دل وا����م ��� أن ��ل  603أ�� ا���رع ا��زا@ري �6د �ص 

�ن ا��دد  %5دون أن ����وز ذ�ك ���0 , ����ب �دد �ن ا1وات ���دل �دد ا��1ص ا��� ا���ب ��0

  .�دد �ن ا1وات ا��� ������ �و��7 و��و��ل, ا?����� ���cم

, = ���� وأ�7 ���م �ن ���6م ا��1ص ا������, ��ل :ص ا���رع ھذا ا���م ا������ت ا�������9 �6ط  

  .أم أن ھذا ا���م ھو �0����0 ��ل ا������ت؟

� �ل ا�وال �Rن ا���دة       �685 � �ر�I ��ل �ن ا���6ون ا����ري 5د أ��زت ��د�د �دد ا1وات ا��

� ���ر��، و��ل ا��دف ھو �رص ا���رع ��� �دم �ر��ز ا1وات �0د أ���5 ���� ا���6ون ا����ھم 

�دد�� �ن ا����ھ��ن، و���دي و$���ت ا������ ا��� �$ر ���0ر�� وG��1�0 ���ھ����، ��ن �ن و��� 

ن �وء ا��:دا��� ��ؤدي إ�� �ر�� ���aن ا��:دام ھذه ا��7 ��ب �R�ن ا����ھم �ن أھم وأ5وى أ:رى 

� �7 $وا0ط ����ق ����I 70 أ= وھو �76 �ن ا��1و�ت، و���7 �Rن ا���د�د ا�ذي ��ر$7 ا���6ون ا

و�روط أھ��� �دم ا����س 0�0دأ ا����واة �0ن ا����ھ��ن، ���ظر أن ��س ھذا ا���د�د �@� �ن ا����ھ��ن، 

I 70 �ن :0رة و��ر�0 ودرا�� و�9/�ر دا:ل ا������ت دون أ:رى أو ���ھ�� وا�دا دون �Pره �ظرا ��� ����

ا�����، ����ل ا����ز ا?داري ��� ��0ل ا��/�ل، ��� �G0 وإ���ت ھذا ا����ھم، أو �@� �ن ا����ھ��ن 

� ا��1و�ت، وإذا ��ن ا��دف �ن ا���د�د ھو ���ب ��طرة أ���5 �Rن ا��ر$�� ا����60 ��ؤدي ��0�د�د ��6م 

��� وھو �� ���ل :طرا ��� ا��ر�� و��� ا����ھ��ن و���7 و����ب ا�و$���ت إ�� :�ق أ��0�Pت وھ

�0رط أن ��رض ھذا ا���د�د ��� ���I "...ا����60 �Rن ا���رع و�ن :Kل ا��ص ا���0ق، �ص ��� أن 

  ...". ا��م دون ����ز �@� �ن أ:رى

                                                           
0@�  95ن �� ا
��L 8ا
��دة  1
1992.  
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� ا��1و�ت ��ب أن ���ل ���I ا����ھ��ن و���0س ا�6در و�0ط�0ق و���7 ��=���6ص �ن ا��ق 

  . ��5دة �و$و��� ��0ل ����ظ ��� ا�����ب ا�ذي ��ن �و�ودا

� ���ر�� ��� �د أ�15 ��دد   ���و��� �ل ��ل �Rن أ�Pب ا���ر���ت أ��زت أن ��ص ا���6ون ا

وذ�ك 90ن �:ص ھذا ا���د�د �ل , �0رط أن ��م ا���د�د �0را��ة �0دأ ا����واة 1ا1وات دا:ل ا������ت

  .��م �ن ا��@� ا�وا�دةا

�و���7 �Rن ���ر��   ���ن أ= ��60 :طورة �ر��ز , ا��ص ��� ا��د ا�15 �ن �د�7 �ط�ق ا��ر�� 

� أ�دي ��5 �ن ا����ھ��ن ��وزون ا���1ب ا�0ر �ن رأس �  .��ل �5@��ا�ا��م 

 Action A vote plural: ا ��م ذات ا��وت ا���)دد -2

� ا������ت ا������0�6ل ��د�د �0ض ا���ر�  �����R ���ز , ��ت ��دد ا1وات ا��� ������ ا����ھم 

  :إ1دار أ��م ذات 1وت �زدوج أو أ��م ���ددة ا1وات

 :ا��م ���ددة ا1وات •

 و�6رر ھذه ا��م ��0ل ��م, �6رر �0ض ا���ر���ت إ1دار أ��م ���G �����ھم أ1وا�� ���ددة  

� ا������ ا�����و��دف إ, ���ؤ���ن أو ا?دار��ن� ��0�P� , ��2 /�0ت ا�و���ر$� ر�0Pت ا����ھ��ن 

��� ��دف ھذه ا��م إ�� ��طرة ا�وط���ن ��� إدارة ا��ر�� و����ر , ��A�3ر أ�$�ء ���س ا?دارة

� ا��ر��ت ا�وط����� ا�دول ا��� ���ز ���ھ�� ا���ب �وذ�ك �0?5رار ���cم ا��� ������ , �ؤو��� 

وھو �� ���7 ا���رع , �0دد �ن ا1وات ��وق ا��دد ا��6رر �ن ا��م ا��� ������ ا���ب ا�وط��ون

  4.ا��ر��� �0ر �دة 5وا��ن

وذ�ك ���0ص , 1981و�ن ا���ر���ت ا��ر��0 ا��� ���ز �/ل ھذه ا��م ا���6ون ا��1ري ����   

� �ظ�م ا��ر�� ��� أن ���و��� ا�� ى���� �6وق و= ��وز ��د�ل ھذه ا��6وق إ= ا��م �ن ��س ا��وع 

� �/�/ �6�  .ا���د�ل ���� ا��م ا�ذي ����ق �0��0وا��6 ا������ ا����� �Pر ا���د�� و�0وا

                                                           
ن ا
()'�ت ا
�	)ي L�4)ة  208أ�=� C:� (7�O ا
��Pل �A ا
��دة  1��L
 ��G�>@&
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  .�� ا

2
Yves Guyon, droit des affaires tome 1 droit commerciale général et sociétés Economica, paris, 1986, p 302 
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���دار ا
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5R0راره إ���ء �/ل ھذه 7 إ= أن ��0��P ا��76 ���6د ����, ورPم ا��6ود ا��� و$��� ا���رع ا��1ري  

� إدارة �ؤون ا��ر�� ) ��دد��ا���5 ا(وذ�ك ��� ������5c� G , ا��م� ��0�P�ن �رض رأ��� ��� ا

� ا�ر�0�5�� �$�ن �60ءه وھو ��ط�ل ��ق ا����ھم ��  .1و���� ���ت ا:ط�ء ا��ر���0 �ن ���س ا?دارة 

�� ��=ت ا��/��@�� ھ��7�R = ���ز إ1دار �/ل ھذه ا��م إ=  �  :و��0ر�وع ����6ون ا��ر��

� �� وراء ا=��/��ء ا�����ق ��0 •��ر��ت ا��ر���� ا��� �6وم ����0ذ :طط ا������ 

 .d’outremerا�0��ر

 .ا=��/��ء ا�����ق �0=�1�5د ا��:��ط •

 .ا=��/��ء ا�����ق �0ر��ت ا��را�ق ا����� ا��� ���ل :�رج �ر��� •

����ق و���7 �Rن ا���رع ا��ر��� أ5ر ھذه ا��م 15د ����� ا��G��1 ا�وط��� ا��ر���� وذ�ك ��0 

� K0د �� , �0ر��ت ا��را�ق ا����� ا��� ���ل :�رج �ر����و�ذ�ك ��ك ا��� ��و�� ����ذ :طط ا������ 

� �ر��ت ا=�1�5د ا��:��ط, وراء ا�0��ر�  .أو $��ن ر�0�5 ا�دو�� 

 :ا ��م ذات ا��وت ا��زدوج -3

� ��5ون   � ���م ذات 1وت وھ� أ, ��0�19662 ھذا ا��وع �ن ا��م أ���� ا���رع ا��ر��

��0د أن 5رر ا���رع ا��ر��� ��5دة ����ب , �زدوج أو أ��م �6رر 1و��ن ��ل ��م وا�د ����7 ا����ھم

� ا��ص ا��وا�� إ1دار أ��م ذات 1وت �زدوج و���0روط ا������, ا1وات�  :أ��ز 

� �ظ�م ا��ر�� •� .= ��وز إ���ء ھذه ا��م إ= �0ص ��� ذ�ك 

= إ�� ���� ا��م ا=���� �ن ا�ذ�ن د��وا ���ل ���5 ا��م وا���ظوا ��0 �دة = ���G ھذا ا=����ز إ •

 .= �6ل �ن ����ن ������ن

ز��دة رأس ا���ل دون ا=����ظ �0��م ��دة ����ن إذا ��ت  �ورا��م  و��وز إ1دار �/ل ھذه •

 .ا�ز��دة �ن ا=����ط� أو ار�0ح �0روط �����

ا���ه  la fidélitéذا ا=����ز 5رره ا���6ون ����9ة ?:Kص ا����ھم و�رى ا��76 ا��ر��� أن ھ •

ن �ن ا���روف أن ھ��ك �و��ن �ن ا����ھ��ن أو���� ا��$�ر�0ن ا�ذ�ن = �A0ون �وى , 3ا��ر��

و�ون ا���م �د�وع ا����6 �����0ل وا����ظ , ���6ق ار�0ح و/������ ا����ھ��ن ا��:��1ن ���ر��
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��� أن ھذه , � �دل ��� إ:Kص ا����ھم وو=@7 ���ر����= �6ل �ن ����ن ھ� 5ر م 70 �دةا����ھ

 .ا��م = ���ل ا��داءا ��� �0دأ ا�����ب �� دا�ت ا��روط �ط0ق ��� �ل ا����ھ��ن

� أن اول ���G ا����زا   •�و�:��ف ا����ز ا�1وت ا��زدوج �ن ا����ز ا�1وت ا����دد ��س �6ط 

� ذي ا1وات ا����ددة��ددا = ����وز 1و��/�� ��K: د�0ل أ�$� أن ا����ز , ��ن ���م وا

ا�1وت ا��زدوج ����7 ا���6ون ����I ا��م ا��� ��وا�ر ���� �روط ����� و= ���ط�I ا��ر�� 

 وو��5 ���ا��Aء �/ل ھذا ا=����ز G��� ����0 ا����ز ا1وات ا����ددة �را��ة ��0ض ا����ھ��ن 

����R = ���ل إ�� ا��وع ا�/���, و�ن ����� و���� �:ص ����� ا����ھم, � أو �ط�����5ص ���7 �6دھ ,

 .�و�7 ����د ��� :�ق و$���ت ھ���� �1ب ا���طرة �����

 

 �و.ف ا���رع ا�:زاQري •

إذا ��ن ا���رع ا��زا@ري �م ��ص ��� ا��م ذات ا1وات ا����ددة و= ذات ا1وات   

� ا���دة ا��زدو�� 1را�� ��ن �ص �7�90 , 1993وھ� ��دة �د�دة ��ء ��0 ��د�ل ��� , ��44رر 715

����I ا��@� او�� 0�ق , ���ن ���6م ا��م ا���د�� ا=���� إ�� �@��ن ��ب إرادة ا������ ا����� ا�������9"

� ا=�����ب ��م أو ا��1و�ت ��وق �دد ا��م ا��� 0�وز��� أ�� ا��@� ا�/���� �����I �����0ز او�و�� 

  ".��دات ا����6ق �د�دة

�@��ن �ن ا����ھ��ن, و���7 �6د ��G ا���رع ���ر�� 0:�ق �@��ن �ن ا��م ا���د��   ��@� , و�����0

 ���� �@����� ���1ول ��� ا���ط� دا:ل ا������ت ا����� ���K���0 أ��م �:و��� �6وق �1و�ت أ�/ر و

, و�����ھم ا=:���ر �0ن ھذ�ن ا���وذ��ن, �ن �6وق ����� و��ط� ���1ول ��� �ز�د �ن ا��م ��0 �:و�7

��ت واھ�����ت ا����ھ��نK�:= ظرا�.  

و��ف �وزع , ���@� او�� �Rن ا���رع �م ��دد ����� ا�:روج ��� �0دأ ا�����ب و��0ر�وع  

  ��ن ا�و1ول؟و�م �ن 1وت �:و�7 ا��م او��؟ ھل �:ول 1و��ن أو أ�/ر؟ وإ�� أي �د �, ا1وات

� ز��دة ا1وات   � �A��0إن �رك �6ر�ر �ل ھذا ������� ا�������9 وإن ��ن $���� إ= أ�7 �:�� ا��

  .و�����0� ا=��داء ��� �0دأ ا�����ب ��0 �$ر ا��ر��؟

و�ن �0ب ا:���ر ا��م ا=���� �Rن ھذا �ر���� ���رة ا�����9ة �1��ب ھذه ا��م �ظرا �و��@�م   

  .���ر��
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�6د أ��ز ا���رع ا��زا@ري ��ز@� ا��6وق ا��� �:و��� , و��� �0ق ا?��رة إ��7, �ن ��� أ:رى  

� ا��1و�ت �ر�و�5 ���0دات ا=��/��ر, ا���م�وذ�ك �0����0 ز��دة رأس ا���ل , 1R01دار ���دات ا��ق 

  .ا��ر�� أو �ن طر�ق ��ز@� ا��م ا��و�ودة

ھو أن �0ض ا����ھ��ن �����ون ا��/�ر �ن ا���ل وا���6ل �ن إن ا�و$��� ا������ �ن ھذه ا��1وك 

� ���P , ا���ط��أ�� ا��0ض اa:ر ����ك ا���6ل �ن ا���ل وا��/�ر �ن ا���ط� وھ� ا�و$��� ا��� �راھ� 

  .ا�:طورة ��� ��1�� ا��ر�� و��1�� ا����ھ��ن

إ1دار ���دات ا=��/��ر  وذ�ك ���0راط7 �دم, و5د ��ول ا���رع ا��:��ض �ن �دة ھذه ا�و$���  

� ا��1و�ت �و�71 �ذ�ك �ن �دم �واز ا����زل �ن , �0��2 ��وق رI0 رأ���ل ا��ر��0و���دات ا��ق 

� ا��1و�ت 0دون ���دة ا��/��ر���� , 3��@زا ��� ���دة ا��/��ر�7 إ= إذا ��ن ا�����زل , ���دات ا��ق 

  4.�� ا������ ا����� �����ھ��نأ�ط� ��ط� ا��6ر�ر ���� �:ص إ1دار ھذه ا����دات إ

   �A�� =د و�ط�رإن ا��روط وا�$وا0ط ا����60 �:وا$رار ا��� 5د ���ق ���0ر�� و�����0ھ��ن  ا

��� و�و ��ول ا���رع �ن :Kل ا����ح , �ن �راء ا��وز��P Iر ا���وازن ���6وق ا��� �:و��� ا���م

� ا��ر��ت ا����ھ�� �ظ��� ���1R05 , Iدار ھذه ا����دات �وا��0 ا���ر���ت ا��د�/��ا��� أ01�ت �رى 

G0وال وا�ر�, ��ث أ01�ت �1در أ����� ��ل ��وذج أو �وع �ن ا����ھ��ن, أ�/ر ���� �6د, رؤوس ا

���ل ���ھم ��وذج �ن ا��م , أو �ن ���م ��7 ����0ط� دون ا�رG0, �واء �ن ���م ���م ��0رG0 دون ��ط�

70���� �  .�I ا����ھ��ن ��� ا=�$��م ��ذه ا��ر��ت و�����0� ��I رؤوس ا�والوھذا ����, ا��

��ذا ��ؤ/ر , ��ن �ل ھذا = �1ل إ�� �د إ��Aء ا=���0ر ا��:1� �����ھم ��0ل ��� و�ذري  

وھو �� �ؤ�ده ا�واI5 �ن :Kل ا��$�@G ا������ و�و��ت ا=�Kس ا��� , =����� ��� ��ر ا��ر�� و���ط��

� , ھذا ا��وع �ن ا��ر��ت أ01�ت ���ز�� ا���6ون ��7 �وا�ذي �ن أھم أ�70�0 ا:�Kف دور ا����ھم 

I5ا�وا.  

  ����ھم �� ا�وا.7 �/& �� ا���/وناR�2ف دور ا: ا��رع ا��0/�

�6د ا���دت ا���ر���ت ھم�0���0ر   ���Kب ا��ر�� و���إ�ط�ء ا����ھ��ن , أ1 ��و= �زال 

�� �� ا��ر��ا=:��1�1ت وا���ط�ت ا���� ا�ر�0�5 و����� , ���م �ن ���ر�� �6و�5م �= ���� ��6م 
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� ���ة ا��ر�� = �6ل �ن دور ا����ز ا?داري, ���1��م دا:����������ھم �$و , و��ل دور ا����ھم 

  .وھو �0ذه ا���1 ���رس دور ا�ر�5ب ��� أ���ل ا����ز ا?داري, أ�/ر ��7 �ر�ك

و�����0� , و���� ����� ���ن �ن :���K ��ف أ:ط�ء ا����ر�ن�6د ��ل ا���رع �ن ا����ھم   

� ��0ل ذ�ك �دة , ������0م��:و�7 �ق ا=طKع , ���1�7�6وق ��/ل و��@ل ����� �7 و�وأ�ط� ا����ھم 

� ��0ل ذ�ك �0:0ر ���ف ا:ط�ء�و��م ��� أ�$�ء ا����ز ا?داري و���  ،��� ا�����دات وا=������ 

� ���0ر وا$G �ن ��5K ا�و���� ا��و�ودة �0ن ا�طر��ن��دو0� ا�����0ت �  .�6د�م �6ر�ر �����ھ��ن 

, أ:$I ا���رع ا��د�د �ن ا��1ر��ت ا��� �6وم ��0 ا����ز ا?داري ���1و�ت �ن ا������ت ا�����  

� أي و5ت و, و��ل ����9ة وأ�رة ا����ر�ن ��ت ا�ر�0�5 ا����0رة ��ذه ا:�رة�دون 0ل ����� �ن �ز��م 

� ���� ا����ف �:����ت ������  .��0ق إ�ذار 

� ا������ت  �� أ$�ق ا��دود, أ�ط� �����ھ��ن �ق ا����ر�� وا������5 �  .و��ل ا��ر��ن ���� 

0ل و0$���� ��0رة وھ� ا��ر�� , ا��1و�ت ا������5 وا��داول دا:ل ا������ت و�7 �ق �ق�����ھم   

� ھذا ا��1و�ت �I �ل ا�$����ت ا����ط�70 �.  

و�����ھم �دة �0ل وطرق , وأ:�را و������7 �Rن �ل ا��6وق ا����60 و�Pرھ� ����� �د��� و�زا@��  

 ���� ��� ��0ل �����0 أ�$�ء ا����ز ا?داري وط�ب �رض ا��6و�0 ا������0 ����م ����وء ��6$�ء 

  .ار���ب أ:ط�ء �ن 15د أو �ن �Pر 15د

ن ا����ھم ھو �1�ب , ق و������� و�6و����و5د ھدف ا���رع �ن ��G �ل ھذه ا��6و   ��وإ$�

ن ���ح ا��ر�� �ر�0ط , إ�� ��ن ��ر أ���ل ا��ر�� ���6�6 ���دف ا�ذي ��5ت ا��ر�� �ن أ��7,ا��ر��

  .���0ح إدار���

   ����� أن ا����ھم ھو ا�ذي ����ل ا�:��@ر ا��� 5د ���ق ا��ر�� ����� �وء ا?دارة �ذ�ك �Rن �د:�7 

��م , ��0س أ1��ب ا���دات �/K, ا��ر�� 0����� ���1�7 ��ن ���ط ا���رع �ن ���7 ھذه ا��6وق���ة 

5K� � د����1ون ��� د���م ��, � �د�و����0�/�0 �6رض ���ر�� أي أن ا���5K ���0م و�0ن ا��ر�� ھ

� ���ة ا��ر�� �ذ�ك �Rن �د, ا�ل ا���دد �$��� إ��7 ا���@دة �واء �66ت ا��ر�� أر�0�� أم �م ��6ق�:��م 

  .�1ن ��ز��م ��@�

������ھم ا��د�ث ���5 , وإذا ��ن ھذا ھو دور ا����ھم ��� ر��7 ا���رع �Rن ا�واI5 ا����� �7 رأي آ:ر

� ���ة ا��ر�����7�ّ ا�و��د ھو ا��1ول ��� أ�0ر ��@د ���ن وا�0�ث �ن ار���ع ���5 , �0�ث �ن دور 
                                                           

�0�/, ���د ���� أ��� ا
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� �وق اوراق ا������ ا��م�و= ���م 0و/�@ق , ل ��0دا �ن إدارة ا��ر�� �K ���رس �6و75ظ�ذ�ك �, 

, 0ل ���9 ��و��=ت وأي و��=ت, وإن �$ر ��و ���رج = ���رك, و= ��$ر ا������ت ا�����, ا��ر��

  .ا�و��=ت ��� ��0ض

�  إن �� أG01 ���ز ا������ت ا����� ھو :�وھ� �ن ا����ھ��ن �در�� أن ا���رع أG01 ����د  ���س 

�6و�� �6وق ا����ھم وإ��� ��ث ا����ھ��ن ��� ���ر��7 �� ھو �و�ود ���� و����ل ���ر���� �0��و�� 

� ا��1و�ت, �6ل ا������ت ا����� ��6ر ��ن ا����ھم�0ل و����9ة ا����ھ��ن , و:�ق أ��م = �:ول ا��ق 

  .ر�� ����� ���9ل ا������ا�ذ�ن ���ر�ون �6و�5م و��$رون �������ت ن �دم �$ورھم ��$ر ���0

ھو ا����ز ا?داري ���س ا?دارة و���س ا��د�ر�ن ��ث و����� ��� , إن �ر�ز ا���ط� K0 ���زع  

� �ل �A1رة و��0رة, �0ق����1رف و���ر و�را5ب , و���رس K1����7 وK1���ت ا����ھ��ن, ����م 

� ا������ت ا�������� و�و , � ���0ظر �$�ف دورھ�ھو ���7 ����ره و�1ر���7 �ن طر�ق ����7 

  .,���ر$ت ��1��I� 7 ��1�� ا��ر��

وا������ �دد ��0ر �ن ا��$�@G ا������ وا?���Kت ���ر��ت ا������� وا��� :��ت :��@ر �����   

�� ا��وازن �0ن ا���ط�ت أG01 , و ا�دو��  ����� ��� ا����وى ا��ردي وا�وط����ف = وا=:�Kل 

� ا����ھ��ن ��� وظ����م دا:ل ا��ر������� �:�, وا$��.  

� ���و�� ���ر�G ھذه ا�و$��� �����R �6ول) /����(=�5راح �� ���ن �ن ��ول , )أو=(و:  

  :أ���ب \)ف را�ط� ا����ھم ����ر��: أو(

  :�6د 5دم ا�واI5 ا����� �دة أ��0ب و�ظ�ھر ��� ��5K 0$�ف را0ط� ا����ھم ���0ر�� �ذ�ر ����  

I. ��� ن ا�:�)��ت ا�)���ظ�ھرة� :ب ا����ھ��ن 

  ����� �$ور ا������ت وا����ر�� �وأن ھذا ا��ق ھو أ���� , رPم �6ر�ر ا���ر���ت ��ق ا����ھم 

� ��$�ن ��س ذ�ك, = ��وز ا����س 70���� ا���6ون ا�ورPم ا������ ا��د��� , و�I6 �0طK �ل �ص 

� ا�د�وة وو�ود ا��/�ر �ن ا�و��@ل ?�7�K �0و�د ورPم �6ر�ر �ق ا����ھم �, وا��زا@�� ��ذا ا��ق

وأن أ�Pب ا���ر���ت �م ���رط ���زة �دد �ن ���ن �ن ا��م ��$ور ا������ت وا����ر�� , ا=���6د

����.  

إ= أن ا���ل 5د ��ف و��0ل وا$G �ن $�ف ا������ت ا����� �����ھ��ن 0�0ب �دم �$ور   

�0�Aت ظ�ھرة ��Aب , � ��0رPم �ن �ل ا�����رات ا��� ����� ا���رعا����ھ��ن ا������ت ا������ ا����
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� أ��ن ا���=ت ����ون و���� ���6 ���م أو و��=ت ��� ��0ض , 1ا����ھ��ن و�دم ا��را/�م ���0ر���و

  .���$ور وا��1و�ت 0د= ���م

� ���ط ا��ر�� و��:ذ �� ������ ا������ ا�ر@���� ا�����نوا������ أن ���س ا?دارة أG01 ��/ل �ن ا  

, �����ھ��ن" 0ر���ن �P@ب"وPدت ا������ت ا����� �����ھ��ن و����9 , ا�6رارات ا�Kز�� ����0رة ���ط��

� ا��ر��� ������و�K�ظ أن , 02ل و��دت أن ��ون ��رد ���ز 1وري, 0��ث أ01�ت ا����ز ا5ل 

�" ھ�ر"ظ�ھرة �� ا��ر��ت , �ر��ت ا����ھ�� ا��0رى ا������ت ا����� �����ھ��ن ھ� أ�/ر و$و�� ��

و�����0� ���م , ��Aب أن ��/ل أر�0ح ا��ر�� �1درا ر@���� �ن ��1در د:ل ا����ھ��ن ����, ا��A1رة

  3.ا����ھ�ون ��0 ��ري دا:ل ا������ت ا����� و��ر1ون ��� �$ورھ�

� ا��ر��ت ا�$:��  � I$�9س �ن طر�ق ا=����ب ا�, ����0 �:��ف ا�و� ���ث ��وزع , ��ما��

�Rن ا��د:ر ���ول �وز�I �:�طر ا=��/��ر , 0ل وأ�/ر �ن ذ�ك, ا��م ��� �دد = ���@� �ن ا����ھ��ن

� �ر��ت ���ددة, �ن طر�ق ��و�I أو��� ا��/��ر أ�وا�7�� ��س ا�و5ت ��در , و�����0� ��وز �1و�� �و

� أي �ن ھذه ا��ر��ت�و��ر�ب ��� ذ�ك أن ا������ت ا������ت  ,أن ��ون ���ھ�� ��� 5در �ن اھ��� 

� أ�د أ����, ا����� = ��Aل اھ����� �/�را�وإ�� ا=���6د 90ن , ��و ���ل إ�� ا=���6د 90ن ���1�7 �و�ودة 

  4.�د:�7 �د�م ا���@دة

  .و�دم ا=ھ���م ��0؟, ��ن ��ھ� أ��0ب ��Aب ا����ھ��ن و�دم �$ورھم إ�� ا������ت  

 :��ب ا����ھ��نا ���ب ا���د�� �� -1

  :�و�د ا��د�د �ن ا��0ب ا���د�� ���Aب ا����ھ��ن �ن �$ور ا������ت ا����� �ن أھ���  

 .ار���ع �دد ا����ھ��ن ���:�)�� ا�)��� .أ 

, 5د �ز�د �دد أ����� ا��طرو�� ��� اa=ف, ��ر��ت ا����ھ�� ا��� �طرح أ����� �����Kب ا���م  

�Rن �$ور ھذا ا��د ���7 و��0ءا I��� ا�وا���5 ��1و�0 و�ود ا����ن ا�ذي ���ل �ن ا�����د 7���90 أ�ر ���

  .�ل ھؤ=ء

  

                                                           
1
Pierre Coppens, op.cit., p 9. 

ان2dز�� ر ��0�/, f)'�ت ا
��0ھ�� وا
�ULع ا
,�م, أ
  .165ص , ا
�)12 ا
3
Pierre Coppens, op, cit, p12. 
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 :ا��وز�7 ا�:�را�� �����ھ��ن .ب 

��د أن �ددا = 90س 70 �ن ا����ھ��ن ���ون �6ر إ����5م ��0دا , �ظرا ��/رة أ����� و���ھ����  ��

� ����1 ا�دو���  .� ��1ب �$ور ا��/�ر �ن ا����ھ��نوھو �, �ن �6ر ا��ر�� ا�ذي ��دة �� ��ون 

� و5ت ��دد:  �دم ا���رغ .ج ���ن , وإذا ��ن �د��� آ=ف ا����ھ��ن, ���6د ا������ ا����� 

� ذ�ك ا�و5ت�ا�1�:��1 إذا أ:ذ�� ��0ن , و�����0� ا������م, ب �دا $��ن ��ر�Pم ���م 

� ا�����0ن �����ھ��ن�  .ا=���0ر ا��وز�I ا��Aرا

 :/�ص ا��2رة .د 

, ن أھم ا��وا�ل ا��� �ؤدي �����0ھ��ن إ�� ر�� ا������ وا��ظ�ھر 7�90 ��� /�6 ���0ري ا��ر���  

� ���ل ����ر و إدارة ھذا ا��وع �ن , و�����0� ھ�ر ا������ت ا������ھ� �6ص ا�:0رة �دى ھؤ=ء 

� ا?�Kم 5د ��د ا����ھم ���7 �0ن ���و�� و/�@ق = ��, ا��ر��ت����د ���ر�� 7�76 �@�� �����0���0ر , 76 

, و��� ا�رPم �ن أن ا���6ون ��G �����ھ��ن ا=������ �0:0ر ��:1ص, أن ���ل ��و�ن ا����ھ��ن ����0ن

و��� , وھو �� ����7 �����م ?رادة ا����ر�ن, �Rن أ���ب ھذا ا�:�0ر 5د ���ل �0@� إ$���� ��� ا����ھم

�ء� ��  .0�$وره ��ن ���د ا��ر�� 

 :� (:���ع ا�:�)��ت ا�)���ا����رب ا�ز�/ -ه 

� ��س ا�و5ت  �� أ�/ر �ن �ر�� �و��0 أ�Pب ا������ت ا����� , 5د ��ون ��س ا��:ص ���ھ�� 

� و5ت وا�د �ن ا����� I���� س ا�����, ���ر��ت�� ��� ��س ا��وم ور��0 � I���� ن , 0ل أن ا��د�دR�

�  7���.1 أن �:��ر وا�دا ���مذ�ك ��ول دون ���ن ا����ھم �ن ا��$ور ��ذه ا=������ت 

 :ا ���ب ا�/���� ����ب ا����ھ��ن -2

� �دم ر�0P , �$�ف را0ط� ا����ھم ���0ر�� آ:را  �����00ل ا����� ا������ �����ھ��ن   ��� �وھ

 ���6د ��وا�ر �د�7 , �$ور ا����ع ا������ ا�����ا=ھ���م �90ور ا��ر�� و ھو �� �ؤدي إ�� �دم ا����ھم 

�0�و ��� و �و �$ر �7�R ���رس دور ا����رج = , و�I ذ�ك = ��$ر ب �� ���G �7 ا��$ور�ن ا

ا�ذي ��Aب ���7 ���و�و��� ا��1ول ��� ار�0ح أ�/ر , وھو �� ����7 ا����6ء �����0ھم ا���0� ا��ر�ك ،

� �وق اوراق ا����, �ن اھ����7 �0�ور ا?دار�� ���ر���� ��ر ا��م ���ل اھ����7 ��.  

و/����� ���وي وھو , ��6د ا��ر�� ��6ن أو���� ��دي وھو �6د�م ا���1 وا��1ول ��� ار�0حإن   

� و�ود را0ط� ����� و���و�� 5و�� �0ن ا��ر�ك وا��ر��, ��� ا����ر����� �و�ظ�ر ھذه ا�را0ط� ھو , وا��
                                                           

�0�/, ���د ���� أ��� ا
0�� ر��Bن 1
  .90ص , ا
�)12 ا
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���� إ�� �طو�رھ�  وأن, و90ن �ل ��و����� ھ� ��ل اھ����7 وا��7��A, ����5 ا��ر�ك 7�90 �1�ب ا��ر��

� �ل �� ����ق ��0 و���0ط���  .��� ���رس �ل �6و75 ����, وا����ر�� 

� �ر��ت ا����ھ�� �6���0ر�� �I �ر��ت ا�:�ص  ��ظرا , و�I �را��ة $�ف ��� ا����ر�� 

أو �ذ�ك ��70 ا����ھم ��0دا@ن , �Rن ھذا = ���� و�ود 5ط��� �0ن ا����ھم وا��ر��, �ط�����0 و:�1@��1

  .�10�ب ��دات ا�6رض ا�ذي = ���7 �ن ا��ر�� إ= �����

و��م ا���ر�ق �0ن ا����ھ��ن ا�ذي د:�وا ا��ر�� ��د 0دا�� ������9 وا�ذ�ن ���رض ���� اھ���م أ�0ر R0دارة 

� ا��1ول ��� ار�0ح�وو�5وا , �0���0رھم �ن ���ل �:�طر ���9س ا��ر��, ا��ر�� أ�/ر �ن ا�����ر 

  .روع ا��ر��?���ح ��

��م ا����ھ�ون ا�ذ�ن د:�وا ا��ر�� أ/��ء ������   ���ؤ=ء ا���دوا ��� ���� ا��ر�� , أ�� ا��وع ا�/��

����� �وق ا���ل, و������ 05ل ا�د:ول ����ن د:و��م ����6ق أ�0ر 5در , و��� ���وى ار���ع أ����� 

� ا��ر�� �ن �طول , 1ؤ��5ن�ذ�ك �ر��م �0ض ا����6ء ��90م ���ھ��ن �, ���ن �ن ار�0ح�ن �60ءھم 

�Rذا �� �66ت ا��ر�� :Kل �دة أر�0�� ����5 أو :��رة �Rن :روج ھذا ا����ھم �$�ون و��0�ث , �/�را

� ���ة , �ن �ر�� أ:رى ��6ق ��@دا أ�0ر��7�R و��� 7��5 ���� �0ل ا�طرق ���د:ل  �أ�� ا����ھم ا=���0

0ل و��0:�ذ ا���0درات ا��� و�رھ� �7 , �� ��1��7 و��1�� ا��ر��وذ�ك ���0ر�� �6و75 و���, ا��ر��

, وا����I ��و1ول ����ب ا��� ���رط�� ا���رع �ذ�ك, �د�وة ا������ت ا����� ��6��Kد, ا���رع

� ا������5ت وا��1و�ت�و���ر�� ا�د��وى ا��� ����� �7 ا���رع ������ , وا����ر�� ا��د�� وا������ 

� ���ة ا��ر��, �ر�����1�7 و��1�� ا��  .و��10 ���� ا���� و�0ل ا�طرق �����ر�� 

II - وات�ل ���دأ �/��ب ا R2Pا :  

 ��� ����� ��5و��� ا���� �0ق ا�6ول  �Rن ھ��ك �ن ا���ر���ت �ن ���G ���ر��ت ���0ص 

�، و���0ظر ��/رة ا�����م، أن ��ل ����� �وز�I و��G ا1وات دا:ل ا������ت، �6د �6رر ا���6ون ا

أ��م 1وت وا�د وھ�ذا، و���7 �Rن ا����ھم ا�ذي = ���ك ھذا ا��دد ���رم �ن �ق ا��1و�ت �و�7  10

� ���� �����Kع ��P Iره وإ���0 �:ص ����ك ��ورا �ن ا�1وت، ون ا�1وت و�دة = ���زأ، ��و 

  . ���1و�ت 0د= ��7

� ا������ت، �إ= أ�7 = ���ك ا��1و�ت ���� وا�ذي ��/ل ورPم أن ھذا ا����ھم �7 �ق ا��$ور 

� ���ة ا��ر�� ��� �$�ف دوره، 0ل 5د ����6س أ����� �ن ا��$ور �������ت ��ر��� ��د:ل ا����ھم 

�ء� ��  . ��د�� ���ر أن �$وره �ن ��دي 
                                                           

1
Pierre Vigreux, op.cit.,p 25 . 
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�ذ�ك �Rن �دم ا��رام �0دأ ا�����0 ھو �ن أ��0ب $�ف دور ا������ت ا����� ��ث �ؤدي إ�� 

� ��طرة ا����5 ا������ ��0�P ا1وات، ��� ا��0�P ا��� ���ك أ���5 ا1وات، ���د ا����ھم ���7 

��0�P� ���� �:���� رأي ا�،و��س ا���ء ��6ل �0����0  �1داد ا���5 وأن 1و��P 7ر ��زم ���ر�� 

 ��  . ا������ت ا�������cظ�� ا��� ���رط ا��Kك �دد ���ن �ن ا��م ?������ ا��$ور وا����ر�� 

III - و�ت�ا��)�ف �� ا��)��ل ا��ق �� ا�� :  

� ���ة ا��ر��، �= ���0ر ظ�ھرة ��Pب ا����ھ��ن و�دھ� ا��0ب ��د�� دور ا����ھم وا���5 

� ا������5ت و�6وم �� ا?�Kم و�و���ر�� ا��6وق ا��:و�� �7، �6د ��$ر ا����ھم و���رس �76 

� ا��1و�ت، ��ن ��0ب ����� = ���ط�I ا����ھم أن ���رك ����0واب ا����ز ا?داري و����رس �76 

� أ���5 �ن ا����ھ��ن �0�6ل �� I�1 ا�6رارات ا��� �:دم ���1�7 و��1�� ا��ر��، وذ�ك �و�وده �

� ا��1و�ت�� ا�����ل ���6 �  . أ��0�P ����ف 

ا������ ھ� ا��وا��6 ��� 5رارات �K ���ط�I ھذه ا���5 ا�و5وف أ��م ا����ر ا���رف �ن ا��0�P، و

� = �:دم إ= ا��G��1 ا��:��0�Pc� ��1 ا��� 5د ��ون أ���5 �دد����� �Pر G��1 ا��ر��، �  . 5د ��ون 

������ھم ا�0��P ���5 ����6س �ن ا�:�ذ أي إ�راءات $د ھذه ا��0�P ���وره ��0$�ف و�0دم 

�5د �1ل ا�ر 70 إ�� 1رف ا��ظر ��� �$ور  ، 0ل�2دوى ���7، وھو �� ���� �����0ھم ا���0

� ا��6م ا�/��� �ن اطرو���� ھذه ا��6ط� �  .ا=������ت ا��6د�� ��6ده ا�6درة ��� ا���6و��، و���1ل 

و����� ��ذا و��� �0ق ذ�ره �Rن أ$رارا ��0رة و���@S :ط�رة ����ق �1�0�� ا��ر�� وا���1�� 

  . ا������� �����ھ��ن

��/�0 :\ �Q��/ف را�ط� ا����ھم ����ر�� وا�:�ود ا���ذو�� �� ذ�ك(:  

� ���ة ا��ر�� آ/�ر :ط�رة ��� ��1���� و������06  �ذ�ك أن , ��زوف ا����ھ��ن �ن ا����ر�� 

� ا��ر�����و ���ز �را�05 ����, ا����ھم �0���0ره �$وا  ,����� , واداة �وازن ����ط�ت ا��و�ودة �و

  .����ط ��P��0ب ذ�ك �Rن أ:ط�را �/�رة 

  

  

                                                           
�0�/، ص ���د ���� أ��� ا
0�� ر��Bن،  1
  .108ا
�)12 ا
�0�/، ص 2
��� أ���، ا
�)12 ا� O�B>
  . �28=� ا
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I- ف را�ط� ا����ھم ����ر��(\ �Q��/:�� :���ن ��:���1 

 :��طرة .�� �ن ا����ھ��ن -1

� ذ�ك :طر :��1 , �ؤدي �دم ا��راث أ�Pب ا����ھ��ن ���0ر�� إ�� ��طرة ��5 ����5 ���م �����  �و

� ���� و�ود ���زع ���G��1 �0ن ھذه ا��@� و�0ن �G��1 ا��ر���زة ا�����ر أو إذا �����ت �I أ��, 

����R أ��0�P 1ور��, ��� و�و ���ت ھذه ا���6 أ��0�P, و�و�دت ���1��� ����.1  

 ��� ا������ت ا����� ھو $���� ����ر�� أ�0ر �دد �ن ا����ھ��ن � �إن ا�ط�I0 ا�د��6راط� وا��داو=�

����, ھذه ا�6راراتذ ا�:��ون ذ�ك �$�ن �دا أد�� �ن ��1�� ا��ر�� ا�ذي ��را�� ��د , ا�:�ذ ا�6رار 

  .أ�� ا���س ���7 :طر ��� ا��ر��

�4 ���ض -2� : ا��و��ل 

� أ:ط�ر وأ$رار ا��و��ل ��� ��0ض �0����0 ���ر�� وا����ھ��ن  � ���1���و ���ل , �0ق وأن 

 .و5د أ/0ت ا�واI5 ذ�ك, و�����0ھ��ن �ن طرف أ��زة ا�����ر, و���� ����� و5و�� ا?$رار ���0ر��

�7�R ھو ���7 ��د �0ب , �و��ل ��� ��0ض ����� �Pر �رPوب ���� ���Aب ا����ھ��نو��� ���0ر ا�  

� �دم ا��$ور =������ت ا��������7 ��6ل ��ط� ا��$ور , ر@���� و����� ��0�P ا����ھ��ن 

  .وا��1و�ت إ�� ا�و��ل

 :�و�� �:�س اPدارة أو ا��د�ر�ن ا���ط� ا��)��� �� ا��ر�� -3

� �ل أ�ور ا��ر�� ا������6 , ��� ا���ط� ا����� دا:ل ا��ر����/ل ا������ ا��  ����� �ر�I ا�6رار 

� ھذه ا�ور, 0�������� ا��ر�� و�1در �ل , و��� ��ود إ���� ا���د�ل �إ��� ��/ل ا���ط� ا���ر���� 

  .����1�1م�دد ا:����ن أ�$�ء ا����ز ا?داري و��ز��م و, ��و�� ا�ر�0�5 ��� ا?دارة وا�����ر, ا���ط�ت

� �ر��0 /���� ا���ط� ا�����ذ�� ���ر�� وھ� أ��زة ا�����ر وا?دارة  � �وا��� ���ذ 5رارات , و��9

  .ا������ ا�����

�Rن �ر�ز ا������ت ا����� دا:ل ا��ر�� 5د اھ�ز �/�را �0د�� ��طرت ���7 , إ= أ�7 ���0ظر ��� �0ق  

وا������ ���ز إدارة ���طر , ��7 و���م �ن أ��زة ا?دارةو��طرة ا���6 ���م �0و, ظ�ھرة ��Aب ا����ھ��ن

                                                           
1
Dominique Schmidt, les droit de la minorités dans la société anonyme op.cit, p1. 
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� و��7, ��� دوا��ب ا��ر�� �����90 ����ر و�را5ب و����م�� �Pر , و= أ�د �6ف �وا������ 5رارات 

  .1و���Aب ���G��1 ا��:��1 ��� ���ب �G��1 ا������, ��1�� ا��ر��

��76 وا�6$�ء ا��ذان ���0 دورا ھ��� ����6ص �6د ��و�ت ا���ر���ت ������� �0, وأ��م �ل �� �0ق  

� ا���6ون�� ا�واI5 ودوره �  .ا���وة �0ن دور ا����ھم 

II- م دور ا����ھم �� ���ة ا��ر����ول وا:���دات �د�: 

� ا�و�وج إ�� ���ة ا��ر�� ����0ل ���ر�� �6وق و�6و��   � 70�Pا����ھم ود��7 و�ر �����ور �إن �

وذ�ك ����� ���5م ظ�ھرة �زوف , ���ول ا���ر���ت ا����ر�� ا���6ر�� ا���6م 70ھو �ن أھم وأ0رز �� , أ:رى

إ���Kت و�$�@G ��6ت �0ر��ت �0رى وا��� أ��6ت  و�� �1���0 �ن :��@ر و, ا����ھ��ن �ن ا��ر��

  .0دورھ� أ$رار �1�5�0د��ت ا�دول ا��� �����0 ھذه ا��ر��ت

� �ر��ت ا����ھ�� وذ�ك ��R0دة  و5د ھد�ت ھذه ا���ر���ت إ�� ���و�� إ��دة  �ا��وازن �0ن ا���ط�ت 

� ھذه ا��ر��ت�� أن ���70 A0�� دور ا����ھم ا�ذي.  

� ا?�Kم �6د $��ت �:��ف ا���ر���ت ھذا ا��ق و���ت ��� �6و��7   ����� ����ق 0�ق ا����ھم 

��� , ���6ل إ�� �6ر ا��ر��وذ�ك �����ب ا����ھم ا, و����ل ���ر��7 ������0ل ا�و��@ل ا��د�/� ��1�Kل

7��واء , ���ت ا����ھم �ن ا=������ �0:0ر ������دة ��� ��م وا�����ب ا�و/�@ق ا��� �و$I ��ت �1ر

  .��ن إ���K دا@�� أو �ؤ��5

   ��� ا��$ور وا����ر�� �6د ���ت ��ظم ا���ر���ت �����ھم �ق ا��$ور وا����ر�� �و�ن �76 

�Rن ا���ه ا���ر���ت ا��د�/� ��I ا��راط ا��Kك ا����ھم ��دد �ن ا��م و�/ر $�, ا������ت 0د�و�7 ���

� ا������ت�و�ل �رط , ���ق ��ل ���ھم ا����ر�� ���� ��ن �دد ا��م ا��� ������, ��د:ول وا����ر�� 

K�0ط I6� 2.�:��ف  

��� , ��ھ��و�����ل ا����ر�� أ��زت ا���ر���ت أن ��ون �ن طر�ق و��ل �0رط أن ��ون �  

وا���ت أ:رى إ�� ا��زت ا����ر�� وا��1و�ت ��0و��@ل ا��د�/� , أ��زت �0$�� ا��1و�ت ���0را���

  .��ت ��وان ا��د �ن ظ�ھرة ا��0��Aت, ��1�K=ت

                                                           
�0�/, ���د ���� أ��� ا
0�� ر��Bن 1
  .101ص , ا
�)12 ا
230�(>
  .�:=� C�O ا
��Pل ا
�()ع ا
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وأن ��ل ���ھم 1وت ��� ا5ل وذ�ك ��ت , و���� ����ق 0�ق ا��1و�ت �����6دة ھ� �0دأ ا�����0  

� ا����5ت �1و�ت, �6و�0تط�@�� ا�0طKن و�ط�0ق ا��وا��دف دا@�� ھو ����د ا�ط�I0 , ��� ��وز ا�د:ول 

  .ا�د��6راط� �������ت ا�����

��6د ��ب ا=����د ا��$6@ ��0�P� ���ر7�0 -و ��� ���م ا����1ل ��7 -أ�� ���� ����ق ���0ف ا� دورا ھ��� 

���5 و��0دھم أ�/ر �ن ا��ر��وا���م 00طKن ا�6رارات ا��1درة �ن ھذا ا����ف وا��� �$ر 0�.  

� ��0ل ���6ق ��س ا��دف, ��� أن ا���ر���ت  �5د ���ت ا���5 �ن �دة و��@ل وآ���ت ������ , و

� ��ب دوره ا���ه , ��� �وف 7��ّ0�ُ, ������وا��دف ھو ا�و1ول إ�� ���ھم ا���0� ذا إرادة ���6�6 

 .ا��ر��

����ھم����� ا��د/�� وا�:ا�: ا����ث ا��0/�� ��Qزا   

� �ر�� ا����ھ�� وذ�ك �ن ��6ر ��ظم ا���ر���ت وK�:�0ف �و������ ����� ��5و��� �����ھ��ن 

:Kل إ5رار 5وا�د ا���ؤو��� ��� أ�$�ء ا����ز ا?داري ���ر��، ?�زا��م �6���0د 60وا�د ��ن ��ر 

� ذ�ك، و�رد��م �ن �ل ���و�� �����دي أو �ر��ن ا����ھ��ن �ن ا��ر��، و�را��ة ��1�� ا����ھ��ن 

  . أو ا=���6ص ���� �ن ���ر���� ���ر�� �6و�5م �0دم ������م

و��Aره �ن ا���ر���ت، �Rن ا���رع ا��زا@ري أ5ر ا���ؤو��� �0و���� ��� أ�$�ء ا����ز ا?داري 

  .)ا�/��� ا��ط�ب(، وا��زا@�� )اول ا��ط�ب(�0���0ره و��K �ن ا����ھ��ن، ا��د��� ���� 

  ا���ؤو��� ا��د/��  �\�ء ا�:��ز اPداري ���ر�� : ا��ط�ب ا ول

�I �0ل $ط��، ا?دارة ا������ ���ر��، ����/ل ���س ا?دارة، أن ���س ا��د�ر�ن، ��ب ا���

ا���ل ا��� ����7 ��0 ا������ ا����� �����ھ��ن، �واء ا�:��1 �0?دارة أو 1���0رف، �I �� زوده 70 

� ھذا ا��9نا���6ون �ن ��  . �ط�ت وا��� 

� ���ر�� ھذه ا���ط�ت وا=����زات �و���6د ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن أو ���س ا��را�05، 

 �����ھ��ن، وھ���0م ا��ر�� وا��ر��ء، �0��6ق Pرض ا��ر�� ور���� ��1���� وا���1�� ا������� 

��� ا��د��� ا���ه �ل �ن ا��ر�� وا����ھم و��� ���وزھ� وا=��داء ����� ��00 ��6ر�ر ا���ؤو ���0ر �5ود

  . ا��Aر ا�ذي �ر0ط7 ���0ر�� ��5K ��5و���

ون أ��0ب �6ر�ر ا���ؤو��� ا��د��� �$�ء ا����ز ا?داري �/�رة، وآ/�رھ� ���و��، �Rن ��ل 

���م أن ا����9س درا���� أ���� ھو �6ر�ر ھذه ا���ؤو��� �و���� ������ �6وق ا����ھ��ن دا:ل ا��ر�� �I ا
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ا��رع (ا�:��1 ��0  ا�د��وى ����ر� ��س، ��� )ا��رع اول(ا��ظري ��ذه ا���ؤو��� 5د = �:��ف 

�  ). ا�/��

  أ��س ا���ؤو��� ا��د/��  �\�ء ا�:��ز اPداري ���ر�� وط��)���: ا��رع ا ول

ا:ذة ا���6ون �7 �0Kد ا���ؤو��� ا��د��� ھ� ���� ا��:ص ا�ذي ار��ب $رر ���Aر ��0 ���و�ب �ؤ

���� �ن ���ك :�ر�� ����7 ا��:ص و��ر�ب ���7 و5وع $رر ������I أو �د ا�:�ص أو أن ��ون 

�ن �7�9 أن ��دد 0و5وع ھذا ا�$رر، و=0د �ذ�ك أن ��ون ھذا ا����ك �:���� ���6دة ��5و���، وا��� ��$�ن 

��5K:ط����� �:���� ���6دة أ ��1���K�:�0 �  . �:��ف 1ور ھذا ا=��داء ، وا��

  أ��س ��ؤو��� أ�\�ء ا�:��ز اPداري : أو(

����د ا���ؤو��� ا��د��� ���زا��� ا����� �ن ��د�د �ر�ز �ل �ن طرف ا���ؤو��� ���ل ا�$رر 

وا����0ب ��7 وا���1ب 05ل اa:ر، ���� ����ز��ن در�� ا�:ط9 و��0 ا=/�0ت و�6دار ا���و�ض وا��$��ن 

�ون ���زات ھذه ا���ؤو��� ���@� �ن �ص ��ر��� :�ص ��1ف ��7 ا���رع أ�د ا�طر��ن ��7، و5د �

��� اa:ر، ��� 5د ���S �ن ����ل ا�ظروف ا�:��1 ����0ؤو���، و����ل ط�����0 ا���16ر�� أو ا����5د��، 

  . ���د�د �� ��ر�ب ��� ذ�ك

ارة و���س ا��د�ر�ن و���س و�6د أ�ط� ا���6ون ���و�� �ن ا���ط�ت وا�K1���ت ����س ا?د

� �0�6ل ذ�ك ����� �ا��را�05، ��� أ��ز �ظ�� ا��ر��ت و�6ود �G�� �����9 ھذه ا�����س ا��ز�د ����، و

� ا�����ل ھذه ا���ط�ت و���رض ا���6دة أن �ل ���ؤو�� �ن ���وز ا���6ون و�ظ�م ا��ر��، وا����ف 

ن ا�$رر ا����S �ن ھذه ا?دارة، و��د ھذه ا���6دة �:ص ��ؤول �د�ر أ���ل وأ�وال ا��Aر ��و ��9ل �

�ط�6�0 ��� ��� �د�ري ا��ر��ت ا����ر��، ا�ذ�ن ��ون ��ؤو����م إ�� ا���ه ا��ر�� ��:ص ���وي 

  . و���ھ����، وإ�� ا���ه ا��Aر = ���� دا@�� ا��ر��

��را�05، و��دو0� و�ط0ق ھذه ا���6دة ��� أ�$�ء ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن و��� ���س ا

  2.ا�����0ت

وا���6دة أن أ�$�ء ���س ا?دارة إذا ��5وا 0وا����0م �����0 و�رص، وا��ز�وا 0�دود ��ط���م ��� 

�ر���� �ظ�م ا��ر�� وا��ر�وا ا���م ا�واردة ��7، و�� �$�7 ا���6ون �ن 5وا�د آ�رة �K ��ؤو��� ����م، 

                                                           
1
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2
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ن ا
�Qص، ':�� ا��L
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��ر�� أو ��دوا إ�� ا��0ث �6�9طوا �ن ����0م ا��رام ا���م أ�� إذا أھ�ل أ�$�ء ���س ا?دارة �ؤون ا

  1.ا���6و��� وا��ظ���� ���Rم ��و�ون ��ؤو��ن �ن �0/�م وإھ����م و�وء �د�0رھم

� �1ر����مو���  �6وم ��ؤو��� أ�$�ء ���س ا?دارة ��ب أن � ا���ؤو��� ���1ر ��و�ر 

�  . ����ا���ل وا�$رر وا���5K ا����00 �0: ا��د��� وھ

� ا��واد �ن � 715و5د �ظم ا���رع ا��زا@ري ا���ؤو��� ا��د��� ��زة إدارة �ر�� ا����ھ�� 

� ذ�ك 6��0وا�د ا�����  ��29رر  715إ��  ��21رر � ��ن ا���6ون ا����ري ا���دل وا����م، �Pر ����

�� ا���6ون ا��د��  . ا�واردة 

�س وأ�$�ء ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن و��0ر�وع ��ذه ا��1وص و�Pرھ�، �Rن ��ؤو��� ر@

ا��6د�� و�Pر ا��6د�� �ؤ�س ��� إ:��Kم 0وا����0م و���0زا��م 05ل ا��ر��، ا�ذي ��6� ����م ���� ا���ل 

� ��0ل ذ�ك ا������ ا���� �����ب �G��1 ا��ر��، و���6ق ������P ا��� أ��9ت �ن أ����، و����م أن �0ذ�وا 

  . م����I ا����م ا��و��� إ

 ���و�ن ا��1و�0 �1ر أ��س ا���ؤو��� ا��د��� �$�ء ���س ا?دارة و���س ا��د�ر�ن، 

��  : �/�رة و���و��، ��ن ���ب ��0ر �ن ا��76 ��ل ھذا ا��س 

I - ��2�� ا���/ون� :  

� �:�����م ���م �إن أ0رز ا��0ب ا��� ��6ق ��ؤو��� ر@�س ���س ا?دارة و���س ا��د�ر�ن 

  . ن ا�aرة، وھ� ���ل �ل �:���� ���م ا���6ونا���6و

� ��5ون ا��ر��ت، وإ��� ���ل �ل �و����6ون ھ�� �د�ول وا�I = �1�6ر �6ط ��� ا���م ا�واردة 

� ا���ر���ت ا�وا��0 ا��ط�0ق ��� �ر��ت ا����ھ��، و�ن أ�/�� ذ�ك ����م ا���6و��� ا�aرة  ����:�

�Bت أ�0ر �ن ا�6در ا�ذي �دده ا���6ون، أو ا��1ول ��� 5روض �1ول أ�$�ء ا����ز ا?داري ���� ��

�� ����6ون، أو ���وز ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن ��ط�ق ��ط��7K: 6�2د�� �ن ا��ر�� Iأو �وز� ،

  . أر�0ح 1ور��، ��� ��9ل ا����س �ن �دم 7���5 0وا�7��0 ا���ددة �0ص ا���6ون

أن �:���� ا����ز ا?داري ���ر�� ��6وا�د ا���6و��� ��زم :$و�7 و5د �ص ا���رع ا��زا@ري ��� 

� �ص ا���دة ���د ا��6@�ون �0?دارة ��ؤو��ن "وا��� �1ت ���  ��23رر  6�715وا�د ا���ؤو��� ا��د��� 

                                                           
1
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��� و�7 ا=��راد أو ���0$��ن، ��ب ا����� ا���ه ا��ر�� أو ا��Aر، إ�� �ن ا��:����ت ا����� �0���م 

  ..."�ر���� أو ا���ظ���� ا��ط�60 ��� �ر��ت ا����ھ��ا��

 ����و�ن �0ن ا=��زا��ت ا���رو$� ��� ا����ز ا?داري ��5و�� ا=��زام ا����ل ���0ظ�م ا

  . ���ر��

II - ��2�� /ظ�م ا��ر��� :  

� ��ر����� ��د �ظ�م ا��ر�� �0�/�0 ا���6ون ا=���5� �����ھ��ن، و�0��P �� ��$�ن ا��ظ�م ا

ا����ھ�� أ����� ������1 ����ق ��0ط�ت ���س ا?دارة ووا�7��0، �0?$��� إ�� ��د�د Pرض ا��ر�� ا�ذي 

  . ��ور ���ط��

 ����� ا��ظ�م ا�و���7 �Rن أي ��ل �6وم 70 ���س ا?دارة ��� :Kف ا���1وص ���7 

A0رض ا��ر�� ��� �ر��7  ���ر��، ���0ر :ط9 �و�ب ا���ؤو���، �/�ل ذ�ك �دم ا��زام ���س ا?دارة

����� ���ر��، 1و��دده �ظ���� ا���� ا��ظ�م ا�، و���0ر �دم ��6د ���س ا?دارة �6��0ود ا�واردة 

� ا����ة ا�������  2.وإ5راض أ�وال ا��ر�� 0دون $����ت ����� �ن أ�/ر أ:ط�ء ���س ا?دارة 

�وإ: "...ا��ذ�ورة ���60 ��� ��23رر  715و5د �1ت ا���دة ���  ". �� �ن :رق ا���6ون ا

III - دارة وا�����رPا�2ط5 �� ا :  

، �9�د ��=ت 1�Faute de gestionت ا���ر���ت وا�6وا��ن ��� ا���0ر ا�:ط9 ا?داري 

� ا��ر��، إ= أ��� �م ��دد ���وم ھذا ا�:ط9�  . ا���ؤو��� ا��د��� ا���ر��0 ��� ا��دراء وا����ر�ن 

  : ي�)ر�ف ا�2ط5 اPدار -1

� ا��ر�� و�1ر����م ��9ر�G �0ن ا����� وا���ور، ���د :ط9 �إن �و5ف ا��دراء وا����ر�ن 

�و��0 ���ؤو��� ا��د�ر �ل �1رف �6وم 70 ا��د�ر = ��دف إ�� ���6ق ��1�� ا��ر��، و�ل �6د�ر ��ء 

   .أو :�ط� أدى إ�� أن �9:ذ ا��د�ر أو ا��6@م �0?دارة 5رارا �Pر ����ب أو �Pر �K@م

� �6د�ر ا�:ط9 ا�ذي ���ن ��7�0 �� ھذا ا��9ن ��0ط� �6د�ر�� وا��� �و����I ����� ا��و$وع 

���د�ر، �6$�ة ا��و$وع ھم ا�ذ�ن �6درون و�ز�ون �1ر��ت ا��د�ر، وإذا �� ���ت ھذه ا��1ر��ت ���ل 

� ا?دارة أم =، و�6دار ����� ھذا ا�:ط9 إن و�د�  . :ط9 
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� ا?دارة ���ن أن �9:ذ و�ن :Kل ����ل �ط�6�0ت ا�� ھذا ا�1دد ��د أن أ:ط�ء ا��د�ر�ن ��6$�ء 

� 1ورة ���ر�� ���ط أ���ل ���ر�� :��1 70 ��0م ا��ر��، أو ا��KAل �أ���= ���ددة، �6د ��ون 

� ا?دارة و���6ق أر�0ح �Pر ��5و��� �ن أ��ط� ا��ر���  1.�و7�5 

� ���� ��و�� أو ����1 5$�@�� و�ن �ط�6�0ت ذ�ك أ�$� أن �6وم ا��د�ر 6�0ل أ� ��وال ا��ر�� وھ

 ��إ�� أ�وا�7 ا�:��1، أو أن ����ر �0ذه ا�وال ����6ق أر�0ح �:��1 �7، أو ا�:�ذ �و5ف ��0� ���/ل 

� ا������ت ���س ا?دارة و�دم ا�:�ذ أي إ�راءات �ر�0�5 أ���ل ا��ر�� ��ذه ا�����0 ��دم ا����ر�� 

� ا?دارة� 2.���ل :ط9 

و��د :ط9 ا?دارة أ�$� ��5م ا��د�ر�ن I�0 ����ت ��0رة �ن ا��واد ا��� �����ل ���� ا��ر�� ��ر�� 

 3.أ:رى = �ر0ط�� �5K� ��0ت وط�دة ودون أن �9:ذوا $����ت ����� ��داد ا�د�ن

� ا��$��� ا������ ا��0رى ا������6 �00ك �ا��ر��� :Kل ��وات ا�������ت  Crédit-lyonnaisو

� إدارة ا��ر�� و�1ر��ت ا��دراء ا��� أو�5ت ا��1رف �6د ��م ا���ف �ن ا��/�ر �ن ا���ز وا�$�ف 

� ����ل ��0رة� .  

�ن ا���و���ت وا�و$���ت  ���Mosaïque �0ق ���ن ا�����ج أن أ:ط�ء ا?دارة ���ل ��و��ت 

�ء ا?دارة ھو ا$رار دون ا����ف ا�را0ط ا��6�6� ����0، ��ن ا��د أن ا���6م ا����رك �0ن �ل أ�$

�1���0�� ا������� ���ر�� وا��ر��ء، و�����0� ���ن ا���0ر ا���1�� ا������� ��ط��6 ����1ف ا�:ط9 

  4.ا?داري و�و��ده

  : ��/���ت ا 2ط�ء اPدار�� و�)���ر ��ر�رھ� -2

���0 ا���ل ���دد أ���ل ا�:ط9 ا?داري و���وع، و���ن و$I �دة ���ذج ��ر��70 إ�� =ر��0ط7 0ط

ا�:�ط� وإ�� ����76 ��0رة ا�5راف ا���ل ا�:�ط@� وإ�� �ط���0 ا=��زا��ت ا��� :ر���5 ا���ل ا?دار��، 

و5د ��1ف ا:ط�ء ا?دار�� أ�$� إ�� =ر���ب ا��دراء أ���= إدار�� إ�����0 ���ل أ:ط�ء إدار�� وإ�� 

  . ا������ �ن ��ل �و1ف 7�90 :�ط�

� �ل و5ت و���7 ��م ا����� •�ز �0ن ا:ط�ء ا?�����0 وا:ط�ء ا�����0 وا��� ���ن أن �ظ�ر 

 . �ن ���ة ا��ر�� ��ذ ������� �رورا �0ر��� ���ط�� وو1و��� ��ر��� ������1

                                                           
1
  Cass.com, 3 janv 1984, Bull civ, IV, p39 ;cass.com 1 juin 1985 bull civ. IV, p 160.  

2 Cass.com, 30 octobre 2000 Dr-soc. Mai 2001 n°80 p 15.  
3 Cass.com.28 nov 2000 RJDA 2001 n° 346 p 310.  

�0�/، ص ص  4
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و5د ا�5رح آ:رون ���1ف ا�:ط9 ا?داري و��6 ����76 �1���0�� ا���$ررة، �0ن أ:ط�ء �$ر  •

G��1� ا������� وأ:ط�ء �$ر ��ر ا���1�Aا� G��1� ا����ھ��ن، وأ:ط�ء �$ر . 

��ن ا����1ف ا�/ر أھ��� ھو ذ�ك ا��6@م ��� ا���ر�ق �0ن ا:ط�ء 0��ب ��وذج ا=��زام  •

 - ا����ءة: ا��:��ف ���:ط9 ا?داري ��ب ھذا ا����1ف ��رق /K/� أ�واع �ن ا=��زا��ت

����  -ا����� �0�.1ل ��1�� ا��ر��ا������ ���� ا��دراء ���ر�� وظ�@��م ���0ءة 

 �، وا���16ر ا���6� manquement éthiquesو5د �رق ا��76 �0ن ا���16ر اد0

manquement technique  ،ا��د�ر ��� I5ول ���ل ا���16ر ا�ذي �:��ف �و�ب ا=�����6 ا�وا��

 2.وا�/��� ����ق ���0د�ر �Pر ا���ؤ أو ا���6ل ا=ھ���م

 Avances ��ت�د��7 ��� ا�����ز ا��ر���� ر@�س ���س ا?دارة و�ط�6�0 �ذ�ك �6د أدا�ت ����

� ظل �روط  ?�دى���0ط�� �����A وظ�رت �P ����1ر ا���د�� �0و��� Pر��0 �ن إ�ا��ر��ت ا�و��دة 

� ا���ل ا?داري3ا?دارة ا��و�� و��0دة �ن ���6ق �G��1 ا��ر��� ، إن �دم �را��ة ا���1�� ا������� 

 4.ل :ط9 ��� ���د ��� ذ�ك أ�د ا�6رارات ا��ر�����5در و�ده أن ���

و�ن ����� �ط�0ق ����ر ا���1�� ا������� ����ف �ن ا�:ط9 ا?داري، ���ن ا�6ول أن ا��1ر��ت 

� ا�:�ذ ا�6رار ��0:�ذ�دون ����ر، أو �0دم ا��10ر أو إظ��ر  ها��� �ر����0 ا��د�ر ا��:ط� �ن ا���ور 

ي ا�:ذه، إ�� �1ر��ت �ط0و�� �0?ھ��ل وا��0�K=ة و�دم ا?�راف وا��را�05، ا�6رار �دم ���ءة ا��د�ر ا�ذ

إ�� �1ر��ت �Pر ا����ر�� ��و�ب ا=�����6 وا=ھ���م، إ�� �Pر ذ�ك �ن ا:ط�ء، �ظ�ر ��0ل ���وس 

، /�� ����ر �Anormalitéن �وا5ف :�ط@� و�Pر �����0، و��ن ��م �6د�ر ھذه ا���ط �ن ا��1ر��ت 

� �ط��60 ھذه ا���ل ����1�� ا�������، ��ن ��� ا�$�6� ��د  �ر�د�ا���ط�ت ا��:��1 ��6د�رھ� ���ن 

 �� إدارة ا��ر��، وا�ذي �$�6� �دم �د:ل ا�$�6��6د�ره ھذا ا���ل ا=��راس �ن �0دأ �دم �د:ل ا�6$�ء 

� �6د�ر �و��� ا���ل ا?داري� .  

ي �ن �د�7 أن ���ز �0ن ا:ط�ء �0ن ا�:ط9 ا?داري و��� ا�$�6� ��د �6د�ره و�ود ا�:ط9 ا?دار

Faute de gestion ط�Aوا� ،Erreur de gestionظ� أن ا?د�K� ب���ارة ا=�1�5د�� ���ت ، 

� أ5رب ����وم ا=�������، ���� �زء �ن ا�رھ�ن ��� ا����06ل، و��طوي ر����0م ا������دي ���ر��$��ت، 

� ا��Aط، و�ھذه ا�:�1@ص ���م ا?دارة ھ� ا��� ���ر ا�ذا��� ا��ر�0ط� 6�0د�ر ا�:ط9 ��� ا����ل ا�و5وع 

�� ا?دارة �ن 05ل ا�$�6� .  
                                                           

1 P.Bloch : la responsabilité des dirigeants d’entreprise en cas de procédure collective gaz.pal.96 p626  
2
 Paul Didier, op-cit, p 288.  

3
 Cass.com 7 oct. 1974 JCP 1975 II 18 129 NOTE F Grua.  

4
 Cass.com 7 oct. 1997 Bull July 1997 p 1074 NOTE J J Daigre 
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� ا?دارة ���S �ن إ:��ق ����ذ 5رار �� ا?دارة، ����Aط �و��رك ھذه ا��ظرة �`دارة ا����= ���Aط 

�Aن �ل ا�و��@ل ��و1ول إ�� ا�������� �����0 إداري ��وط ����ذه ���0دراء Pدون �دوى وھو �ظ�ر ر ��

� �دم ا?$رار �1�0�� ا��:ص ا����وي ا�ذي ��/�ون�  . 1أ��دة �ن ا��دراء 

و���7 �Rن ا���ل ا?داري ا�ذي ����ل ا��دراء ��ؤو��� ��7 ھو ا���ل ا?داري ا���وب 0:ط9، أ�� 

� ا?دارة �K ��ر�ب ��ؤو��� ��7�  . ا���ل ا���وب �A0ط 

IV - ���� رار\Pد ا�ن.�/Qر�� وا�دا :  

إن ���س ا?دارة، أو ���س ا��د�ر�ن ھو ا���� ا���ؤو�� �ن إدارة �ر�� ا����ھ�� و����رھ�، 

� ذ�ك �ظ����،����زم ا��ر�� �0��P 1�0ر��ت ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن ��� إذا ���ت  و����0 

I� ر ا������ل�Aا��ر�� ���م أن ���س ا?دارة 5د  ����وزة ���ط� إ= إذا ا��ط��ت ا��ر�� إ/�0ت أن ا�

  . ���وز ��ط��7

و���7 �Rن ��ؤو��� ���س ا?دارة �6وم ا���ه ا��ر��، وا����ھ��ن وا��Aر إذا ��ن ا�16د �ن 

�1ر����م ا?$رار ���0ر��، أو ا?$رار 0دا@����، ود�وى ا���ؤو��� ا��د��� ��� ���ن أن �و�7 إ�� 

ارة، �Rن ھذه ا�د�وى ���ن أن �و�7 إ�� ���س ا?دارة ��ل، ا�ر@�س، أو أي �ن أ�$�ء ���س ا?د

�0���0ره �$و �����، ����� �6رار :�ط� ا�:ذه ا����س، ور�ب $ررا ���ر�� أو ���Aر، أو ��ن ا�6رار 

  . ��$�ن �ر��� أو �:���� ��5و���

 ��ھذه ا����� و��9ل أ�$�ء ���س ا?دارة إذا أ��ؤوا �د�0ر �ؤون ا��ر�� وإدار���، و= ���رط 

� ���ر�� وإ��� ���� أن ���أن ��ون ا��1رف ا��و�ب ����ؤو��� �:���� ��1وص ا���6ون أو ا��ظ�م ا

  2.�ر��ب :ط9 �ر�ب ���7 ا���ق ا�$رر ���0ر�� أو ا����ھ��ن أو ا��Aر

 و�6ول أ:�را أ�7 إذا :K ���ط أ��زة ا?دارة �ن ا:ط�ء وا����وزات ا����60 ا�ذ�ر وا��� ���ل

� ��9ى �ن ���ل ا���ؤو��� = ���� إذا 0ذل أ�$�ء ا����ز �أ��س ��6م ا���ؤو���، �Rن ھذا ا����ز ��60 

� ����ذ وا����0م ����� ا�ر�ل ا�����د وا��ز�وا �دود ��ط���م ��� �ددھ� ا���6ون و�ظ�م ا��ر�� �ا?داري 

�K ��ؤو��� ����م �واء �66ت  ،�����ا��ر�� أر�0�� أم ���ت 0:��@ر، �ون وا��ر�وا ا���م ا�واردة 

ا��ر�� ���رس ���ط� ���ر��، وا����رة ����ل ا�رG0 وا�:��رة، و= ���ط�I أ�$�ء ���س ا?دارة أو 

                                                           
1
�0�/، ص   
  . 583و�2ي �:���ن ��طم، ا
�)12 ا

2
  /��0
  . 120، ص �Mزي l��f اMc=)ي، ا
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� إدارة ا��ر�� أن �$��وا ا���ح ا��ر�� و���6ق ����س ا��د�ر�ن ���� 0ذ�وا �ن ����� و�رص 

  1.ار�0ح

� ا?دارة و��� ھذا ا��س = ��9ل أ�$�ء ���س ا�?دارة أو ���س ا��د�ر�ن إ= �ن أ:ط�@�م 

أو �ظ�م ا��ر��، وا��� �00ت  ����6ون و�ن ���I أ���ل ا�Aش وإ��ءة ا�����ل ا���ط� و�ن �ل �:����

  أ$رار ���ر��، �����ھ��ن و���Aر، ��ن �� �وع ھذه ا���ؤو���؟ 

  �Q��� ط��)� ا���ؤو��� ا��د/��  �\�ء ا�:��ز اPداري و2�: �0/��

� �وا��� ا��ر��، و��ود �� ��د�د ا�ط���0 ا���6و��� ���ؤو��� �$و ���س ا?دارة �ا:��ف ا�رأي 

  . ھذا ا=:�Kف إ�� ��د�د �ل رأي ���ر�ز ا���6و�� ���$و

I - داريPء ا�:��ز ا�\�  : ط��)� ا���ؤو��� ا��د/��  

و ا��� ���دد ��� ا��ر��، اري و ا����ز ا?د�$و  �0ن ���زع ��د�د ط���0 ا���5K ا���6و���

أ����� �وع و ط���0 ��ؤو���7 ، ا���ھ�ن ، أ�دھ�� �6ول �0ظر�� ا�و���� ، و ا�/��� �6ول �0ظر�� ا��$و 

  . و��ود ھذا ا=:�Kف إ�� ��د�د �ل رأي ���ر�ز ا���6و�� ���$و.

داري ھ� ��ؤو�� ا�و��ل �ون ا���ؤو��� ا��د��� ��$و ا����ز ا? وا�6ول �0ظر�� ا�و���� �ؤدي إ��

�ن ا��و�ل، و�����0� ھ� ��ؤو��� ���5د�� إذا ���ت ا�و���� ���5د��، و��ؤو��� ��16ر�� إذا ���ت ا�و���� 

  . ��5و���

�6د �0ق وأن ����1 أن ��5K �$و ا����ز ا?داري ���0ر�� ھ� ��5K و����، وو���� �ن �وع 

  . ھو �و5ف أ�Pب ا�6وا��ن وا���ر���ت���ل إ�� �روط و:�1@ص ا�و���� ا���6و���، و

� ا1ل ��ؤو��� ��16ر��، ن � �و���7 �Rن ��ؤو��� ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن، ھ

، وھذا = ���I �ن أن ��ون ��ؤو��� 2ا��زا��ت ���س ا?دارة و���س ا��د�ر�ن ��ر$�� ����م ا���6ون

� أ�وال ا��/��@�� و�/�ل ذ�ك إذا أ0رم ��� �وا��� ا��Aر، :�رج ا:�5���7��1�1د�� �  3.��� �6د 

إ�� أن �ط�0ق ا���ؤو��� ا���16ر�� ��� �$�ء ���س ا?دارة ھو أ�$ل  4و�ذھب ���ب �ن ا��76

�ن �ط�0ق ا���ؤو��� ا��6د�� �����، إذ �ؤدي ا���ؤو��� ا���16ر�� إ�� ا��$��ن �0ن أ�$�ء ���س ا?دارة 

                                                           
1
�0�/�	C>U '��ل و�<3،   
  . 45، ص ا
�)12 ا
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0ار، ا4e%�ھ�ت ا� ���
��ة، ���� و��� ا&�
��� ا(,
`��رات ا

 ،��,
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3
�0�/، ص   
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�)12 ا�
�63��� �=� ا
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�6�0$�ھ� ��� ��و�ض ���I ا$رار ا����0رة، ����0 = �ؤدي 0��م ا���6ون، ��� أن ا��ر�� ��1ل 

�ن إ= إ�� ا��1ول ��� ا���و�$�ت ا���و��5، ��� ا���0ر أن و���� ���س ا?دارة  ا��6د�� ا���ؤو���

�Rن ا��زا��ت أ�$�ء ���س ا?دارة �ن ا��ر��  ���ر$�� ����م ا���6ون، ا��ر�� ھ� و���� ��5و��� و �����0

� ا���ؤو��� ا���16ر�� ���ل ا$رار ا����0رةوا���و�ض �� ا���ؤو��� ا��6د�� و �Pر ا����0رة  � ����0 ،

�K ���ل إ= ا$رار ا����0رة، و�1�6ر ��� ا$رار ا��� �1ل �و���5 أو ��ن ���ن �و���5 و5ت ا��6د 

� Pش�  1.إذا �م �I6 ا��د�ن 

II - داريPء ا�:��ز ا�\�  : 2��Qص ��ؤو��� أ

  : ا���ؤو��� ا��د��� �$�ء ا����ز ا?داري ���0و�� �ن ا�:�1@ص ���� ����ز

��ؤو��� أ�$�ء ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن 05ل �ن أ70�1 ا�$رر إ�� ��ون ��ؤو���  -1

 I6� 7 أ/��ء 7���5 ���90ل ا?دارة، �9ن�� I5ق �$وا ��0ذات، ��� ��ن ا�$رر 0�0ب :ط9 و���1 ��:�

إ�� أن ��ون ��ؤو��� ���ر�� و���  و�س ���س ا?دارة أو ا��$و ا���وض ���0وI�5،ا�:ط9 �ن 05ل ر@

 = 7�R� ،��0�Pو�7 ا��$��ن ��� ��ن ا�$رر ����� :ط@�م ا����رك، �9ن �1در ا�6رار ا�:�ط� �0وا��6 ا

7 ��� أ/�0ت ��9ل ��7 إ= ا�$�ء ا�ذ�ن وا�6وا ��� ا�6رار، أ�� ا���5 ا����ر$� �K ��ون ��ؤو�� ��

� ��$ر ا����� ا��� 1در ���� ا�6رار�  2.ا��را$�� 

و= ��د ا���Aب �ن �$ور ا����� ا��� 1در ���� ا�6رار ا�:�ط� ��00 �`���ء �ن ا���ؤو���، و�و 

  . ��3ن ا���Aب �0ذر إ= إذا /0ت �دم ��م ا��$و ا��A@ب 6��0رار أو ���7 70 و�دم ا��ط���7 ا=��راض ���7

���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن �ن أ:ط�ء ا?دارة  د ���ق ا���ؤو��� ���I أ�$�ء�ك 5و�I ذ

 ��ا��� �I6 �ن ر@�س ���س ا?دارة أو ر@�س ���س ا��د�ر�ن، إذا أ��ن أن ���ب :ط9 إ�� ا�$�ء 

� ا�و����� ا:���رھم ��ر@�س ��� /0ت أ��P 7ر �ؤھل ��وا��0ت ا��� ��ف ��0 �ط�6�0 ���م ا�6وا�د ا����� 

� إ���5 ��@ب ��7 ����6م ����0ل ا����ف �ا��� ���ل ا�و��ل ا���ؤو��� �ن أ:ط�ء ��@70 إذا ��ن �ر:7� �1 

� ا:���ر ��@70�  . 70، ��� /0ت :طؤه 

ل دون إ���5 د�وى ا���ؤو��� ��� أ�$�ء ا����ز ا?داري 1دور 5رار �ن ا������ و�= � -2

ري �0د أن �6دم ��� ����0 �ن إدار�7 و��1دق ��� ھذا ا����ب ا�ذي ا����� 0R0راء ذ�� أ�$�ء ا����ز ا?دا

  . ��د �0�/�0 إ0راء �ذ�� ا�$�ء ��� ���I ا���ل ا��� ��5وا ��0 أ/��ء إدار��م ���ر��

                                                           
1
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و= "...�ن ا���6ون ا����ري 60و�7  ��25رر  715وھو �� �ص ���7 ا���رع ا��زا@ري ا���دة 

��� ا�����، أي أ/ر =�6$�ء د�وى ا���ؤو��� $د ا��6@��ن �0?دارة ��ون ي 5رار �1در �ن ا���

  ". =ر����0م :ط9 أ/��ء ا���6م 0و�����م

وا����� ��� �0ق وا$��، وھ� 5درة أ�$�ء ا����ز ا?داري ��� ا��9/�ر ��� 5رارات ا������ت 

و ا��ر�� وا��6@�ون R0دار��� ا����� ، وھو �� �ؤ�ده ا�واI5 ��0 = �دع ���ل ���ك، ���دة �� ���ك ���ر

� ا������ت ا�����، �واء ��0ل ���0ر أو �Pر ���0ر وھو �� ���ل �ن �Pر ا���1ف �أ�/ر�� ا1وات 

� ھذه �� ���� ا��1و�ت ����5c� �0����0 إ���ءھم �ن ا���ؤو��� �ن ا:ط�ء ا��� ار����0 ھذا ا����ز 

  . ا������ ��� 5رار إ�ط�ء 0راءة ا�ذ��

� ا������ت ا����� ا���د�� �6ر�را ��و�� �ن إدارة ا��ر��، و5د �6وم ا������ �6دم ا�����ز ا?داري 

ا����� 0R0راء ذ��7 وإ:Kء ��ؤو���7 �ن ا?دارة، و5رار ا������ ا����� 0R0راء ذ�� ا��د�ر�ن وا����ر�ن 

7�9 ا����زل �ن ���0رة ا��ر�� وا��6@��ن �0?دارة ���0ر �0�/�0 5رار ��G /�6 ��م و�����م، و��ون �ن �

� إدار��م ���ر��، و5د ��:ذ ا�6رار ��د��وى ا���ؤو��� ���ھ�م 0�0ب ا:ط�ء ا��� ��و�ون 5د ار��0وھ� 

0دون ��م 0��6�6 �� ا�5ر�7 ھؤ=ء �ن Pش و���ورات :�د��، و5د ��:ذ ����� ������ أو �د:ل �ن ���س 

  . ا?دارة

R�ر 5رار �ن ا������ ا����� 0R0راء ذ�� ا����ر�ن وا��6@��ن ك 1دذا ���ت ا?دارة ��@� و�I ذ�

70 ���1�� ھؤ=ء ا����ر�ن ا�ذ�ن  ���� ذ�ك أن �ظ�م ا��ر�� 5د $���0?دارة وإ:Kء ��ؤو����م �Rن 

� ا������ت ا������ ��0�P  . �0��P �� �:��ط ���1��م �1�0�� ا

� ��0 ھذا ا=:�Kط ا�ذي أ:ذه ا���رع���P ��� ،7رار ا��د�د �ن ا���ر���ت، ��د�� ا��زا@ري 

� ا���دة �$6� ��0ل ���ر�� د�وى    ��25رر  �715ص � ����� ا���6ون ا���� أن �ل �رط 

ا��ر�� ��روط� 90:ذ ا�رأي ا���0ق ������� ا����� أو إذ��� أو ��$�ن �0د@�� ا��دول �ن ���ر�� ھذه 

  . ا�د�وى، ��د �9ن �م ��ن

��ا���وء ��6$�ء ���ط���0 0�0ر ا�$رر ا�K�ق 70 �ن �راء ���ف ا����ر�ن  إن �ق ا����ھم 

�0وء إدار��م ���ر�� و��0��Aم ����1��م ا��:��1 ��� ���ب ا���1�� ا������� أو وا��6@��ن �0?دارة، 

 ھو �ن أھم وأ0رز �6وق ا����ھم، ذ�ك أ�7 �0ذا ا��ق ��6ق ا�ر�0�5 ا�6$�@�� ��� أ���ل ا����ز ا?داري

� إدارة ا��ر�� و���6ق ��رو����  . ا�ذي ھو و��ل �ن ا����ھ��ن 

 I$ر ���0رة �ن طر�ق و�P ق �واء 0طر��6 ���0رة أو�ر��ن ا����ھم �ن ھذا ا��ن R�و���7 

�وا@ق و�را�5ل أ��م ���ر�� ھذا ا��ق ��?ذن ا���0ق ������� ا�����، وا��� ���0ظر ��و��� �$�ءا 
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� ���طرة و�9/�ر ا����ز ا?داري، 5د ���ب دورا أ����� �0ر��5 ���ر�� ھذا ��1را��ت وا����ذ�0ت و�ر$

  . ا��ق �ن طرف ا����ھ��ن، و���7 �Rن ا���رع ا��زا@ري 5د أ��ن ��R0 Kدرا�7 ھذا ا���م

� ھذا ا�طرح ���س �ل 5رار 0R0راء ذ�� ا����ز � �A��07 = ��ب ا���R���ن و��0رPم ��� �0ق 

���7 �ن ا?دارة �1در 0دا�I ���6ق �G��1 �0ض ا��ر��ء ��� ���ب ا��0ض ا?داري وإ:Kء ��ؤو

اa:ر أو ��� ���ب ا��ر��، إذ �/�را �� ��ون ا����زل �ن ا�د�وى �700 أن ا:ط�ء ا��ر���0 ��ر$� أو 

  . �ن �9ن ا�د�وى ا?��ءة إ�� ���� ا��ر�� أو �ر��ن ا��ر�� �ن �د�ر�ن أ���ء

� إ0راء ذ�� ا����ز و�ن ھ�� �Rن ا��ص ��� �د�م إ�ط�ء ا������ ا����� و�دھ� ��ط� �ط��6 

 �A0�� K�ا?داري وإن ��ن ھد�I�� 7 ا����ف إ= أ�R0 7ط75K و��و���7 ���0ر ���� ����5 = �0رر �7، 

  1.����رع أن ���0دل ���ف ا��0�P و���ف ا��د�ر�ن 7����0 ھو

� �ل ا�وال �Rن ����ز ا�6$�ء ا�ر�0�5�راء ا��1درة �ن �����0 ��� �دى 1�� 5رارات ا?ا� و

�0ض ا����ھ��ن ��� ��1�� ا������ت و��ر�� �� إذا ��ن ا�16د ���� ���6ق ��1�� ا��ر�� أم ���6ق 

  . ���ب ا��0ض اa:ر

��6ط د�وى ا���ؤو��� $د ر@�س وأ�$�ء ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن، ���ر�� ���ت  -3

وات ا�0داءا �ن ��ر�O ار���ب ا���ل ا�$�ر، أو �ن و5ت ا���م 70 إن ��ن 5د أ:��، أم �رد�� �0رور /Kث ��

� ھذه ا����� ���6دم �0رور ��ر ��وات�، وھذا ���� ��ن �وع �P2ر أ�7 إذا ��ن ا���ل ����� �Rن ا�د�وى 

  . ا�د�وى ا��� ���ن أن �9:ذ �دة 1ور

  �� د��وى ا���ؤو��� وا��0ر ا���ر��� �/: ا��رع ا��0/�

���0ظر إ�� �1در ا���ل ا�$�ر و�ذا ا�:�ص ��ل ا�$رر �Rن د��وى ا���ؤو��� �:��ف، ��� 

� أ��� ���� �6وق ا��ر�� أو ا����ھ��ن أو ا��Aر �$�6� )أو=(ا�رPم �ن أ��� ���د � �، ھذه ا������ ا��

  ). /����(�ر��ب آ/�ر ��� ھذه ا�د��وى 

  د��وى ا���ؤو��� : أو(

� ���@ل ن د��وى ا���ؤو��� $د أ�$�ء ���س ا?دارة أو ���س ا��د�/�ر ا��Kم ���ر�ن ا�0�ث 

� ���0رة ھذه ا�د�وى�:���� وأو��  . �� ��0ن �ن ��ون �7 ا��ق 

                                                           
1
�0�/، ص   
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وا1ل أ�7 ��وز ��ل �ن ��76 ا�$رر �ن �راء ا�6رار أو ا��1رف ا�:�ط� �����ز ا?داري 

ا�ذي أ70�1 $رر �ن إھ��ل أو :ط9 ھذا ا����ز ���0رة ھذه ا�د�وى، و��6م ا�د�وى ��� �ن ا��Aر 

  . �90$�@7 ���رد�ن أو ������ن

 I��ذ�ك 5د ��1ب ���ھم أو �دة ���ھ��ن �0ذا ا�$رر، ���ون �����ھم ا�ذي أ70�1 ا�$رر أن �ر

  . د�وى ا���ؤو��� �ن أ�ل ط�ب ��و�ض ھذا ا�$رر

�� وھ� ا��� ��دف إ�� ��و�ض وإ�� ���ب ھذه ا�د��وى، �Rن ھ��ك د�وى ���ط�I ا��ر�� إ���5

ا�$رر ا�ذي أ�1ب ���وع ا����ھ��ن و�ر�ب ���7 إھدار ��1�� ا��ر�� أو �6ص ذ���� ا������ و���7 

�/K/ د��وى ا���ؤو��� ھم I�� ر��Rن أ1��ب ا��ق  :  

I - وى ا��ر���  : د

��ل $�ر أ�� I5ق إ���5 ا�د�وى إذا و�ى ا��ر�� ��0 $ررا، و���ك ھذه ا�د�و ق��ون ���ر�� 

 ��ا��� ��9ل �6�0$�ھ� أ�$�ء ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن �دى ار����0م ��00 �ن أ��0ب ا���ؤو��� 

� ����ذ و����7 و�ن ��وا�����، ����س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن و��ل �ن ا��ر�� ��9ل �ن إھ���7 

������@�0 7�K:7 �رأس ��ل ا��ر�� وإ$�: .  

��س ا?دارة وأ�$�ؤه ��ؤو�ون ا���ه ا��ر�� �ن ���I أ���ل ا�Aش وأ�ر�� إ�� أن ر@�س �

� ا?دارة، �د�وى �وإ��ءة ا�����ل ا���ط� و�ن �ل �:���� ����6ون أو ��ظ�م ا��ر�� و�ذ�ك �ن ا�:ط9 

ا��ر�� �ر�I ���و�ض ا�$رر ا�ذي ��1ب ا��ر��، أي ا��:ص ا=���0ري ذا�7 و���� ھذا ا�$رر 

  1.ا��ر�� ��0$رر ا���م، أو $رر

إ:��Kم ���0زا����م و0وا����0م  ��$�ء ���س ا?دارة ا���ه ا��ر�� �و�ؤ�س ��ؤو��� ر@�س وأ�

و���ن  أو ا��زا��ت 0ذل ����� ���6ق ���P ���ت ا=��زا��ت �0واء  ،05ل ا��ر�� ا��6د�� و�Pر ا��6د��

  . ��������1ف ��ؤو��� أ�$�ء ا����ز ا?داري إ�� ��ؤو��� ���ردة و��ؤو��� �

1- ���  : ��6م ��ؤو��� ر@�س وأ�$�ء ���س ا?دارة إ��: ا���ؤو��� ا��/�ردة وا���ؤو��� ا�:��

��ق ا�$رر ���0ر�� 5د دة ��د�� �/0ت أن ا�:ط9 ا�ذي �I6 ا���ؤو��� ا����ر :ا���ؤو��� ا��/�ردة -أ

� ھذه ا����� ��ق ���ر�� ا�ر�وع ��  ���7 ��0ب 70 �$و �ن أ�$�ء ا����س ��0رده، 

                                                           
1
�0�/، ص   
���@�، ا
�)12 ا�
�81��� �=� ا
ھ�ب ا .  
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��0 �د��7 �ن ��و�ض أو �����7 �ن :��رة �راء ھذا ا�:ط9، ���6م ا��$و 1�0رف ���ن دون ا�ر�وع 

�����س أو ���وزه ��K1���ت ا��:و�� �7 �ن ا����س ��د ا���6م ��0، و �/�ل ذ�ك أن ����وز ا��$و 

����ل ��0ل �:1� �ن ����� ھذا ا����وز و ����ل و�ده  7����K1 دود�5د ��ر�ب ���7 �ن ا���وض  ��

� ذ�ك 5�0� ا�$�ء�  .ا��زا��ت إذا �0ب $ررا ���ر�� و = ���ر�7 

���ل أ�$�ء ا����ز ا?داري ���� ��0ل ����� �ن أ:ط�@7 ا������ �ن 7���5  :ا���ؤو��� ا�:����� -ب

� إدارة ا��ر�� و �ط0�ق ھذه ا���ؤو��� إذا ���90ل ����� أو ا�����7 �ن ا���6م ���90ل ��ب ���7 ا���6م ��0 

��ن ا�$رر ا�ذي ��ق ���0ر�� ����� �ن :ط� أ�$�ء ا����ز ا?داري ��0ل ���رك أو ���ت ا���ل 

  )1(.ا��� ��5وا ��0 أو ا����وا �ن ا���6م ��0 أ��6ت أ$رارا ���0ر��

  :ر��ا�����ب ا��ق �� ر�7 د�وى  -2

� �وا   ���� أ�$�ء ���س ا?دارة، و ھو ا1ل ا�ذي �رد ��ق ���ر�� ���0رة د�وى ا���ؤو��� ا��د��� 

  .���7 أ���م أ:رى

���ط�I ا��ر�� �0���0رھ� �:�1 ��5و��� ���0رة د�وى  :����رة ا��ر�� �د�وى ا���ؤو��� - أ

ا���ؤو��� ا��د��� $د أ�$�ء ا����ز ا?داري، و ھ� ���0ر ھذه ا�د�وى �ن 05ل ��/��� أي �ن 

� �ل :Kل ���س ا?دارة ��/K 0ر@��7�، ا�ذي ��/ل ا��ر�� ا���ه ا��Aر و ��1رف ��0م ا��ر�� 

� ذ�ك ا����ت ا�6$�@��، و �7 أن ��وض �ن ��وب  )2(ا�ظروف�و ��/��� �دى ���I ا����ت ��0 

 .��7 أ��م ھذه ا����ت

� إ���5 د�وى ا��ر�� $د أ�$�ء ���س     �و ا1ل أن ا������ ا����� �����ھ��ن ھ� �1��0 ا��ق 

� ا?دا�رة ���رد�ن أو ������ن �0���0رھ� ا���ط� ا��:��1 �0����0 ���س ا?دارة، و ���ن ا������ ا����� 

� ���0رة ا�د�وى �����0 و ا�ذي ���ون ر@�س ���س ا?دارة �0���0ره �5رارھ� �ن ��وب �ن ا��ر�� 

  )3(.��/ل ا��ر��

� إذا ���ت ھذه ا�د�وى ��ر�I ��� ���س ��ن ��ف ���ر�� أن �6وم 0ر�I ا�د�وى �ن :Kل ��/��ن ���    

  ا?دارة ذا�7؟

:��ب ا���ر�5 �0ن �����ن  

                                                           
  .��23ر�I ا���0ق، ص ���د �0د ا�وھ�ب ا�������، ا - 1

  .�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري 632ا�ظر ا���دة  - 2

  .�300ز�ز ا������، ا��ر�I ا���0ق، ص  - 3
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إذا ���ت ا�د�وى ��ر�I 0�ق �$و أو �دد ��دد �ن أ�$�ء ���س ا?دارة ���� = �و�د  :ا����� ا و�4

  .إ���ل ��ث �6وم ر@�س ا����س ��0/�ل ا��ر�� �دى ا����ت ا��$6@��

���� �0ن أ�$�ء ���س ا?دارة  ��ن ا�$رر ا�ذي ��ق ا��ر�� ���ر� ��ؤو���إذا ���ت ا� :ا����� ا��0/��

� إ���5 ا�د�وى، و 5د ���د �0ذه ا����� إ�� ر@�س ����� ا������ ا����� أن ���ن �ن ��وب ����  ،�����

�0ذه  ���س ا?دارة ا��د�د ا�ذي ���:ب �ن ���05 �0د �زل ا����س ا�ذي وI5 ��7 ا�:ط9 ��� ������ أن ���د

إذا ���ت ا���ؤو���  ?دارة ��ر�I ا�د�وى �����0، أ��ا����� إ�� و��ل :�ص �ن �Pر أ�$�ء ���س ا

�Rذا ��ن $د ا��:ص �Pر ر@�س ���س ا?دارة �Rن  ،7�� I5ق �$وا ��0ذات 0�0ب :ط� و���1 ��:�

���س ا?دارة و�ب د�وى ا���ؤو��� �ر���� ر@�س ���س ا?دارة، أ�� إذا ��ن ا���ؤول �ن ا�:ط9 ر@�س 

  .����ن �$و آ:ر �ن ا����س ����0رة ا�د�وى

    �1�: Kن ا������ ا����� ���:ب و����و ا���Aب أ�7 إذا ���ت ا���ؤو��� �:��1 ���ق �$وا ��0ذات، 

�ن �Pر أ�$�ء ���س ا?دارة ���و�� ر�I ا�د�وى �����0، ن �:���1 أ�$�ء ���س ا?دارة �0$�م 

=���� إذا �م �6رر ا������  )1(�و�ؤدي إ�� ���د أ�ورھ� وار����0 �:ل G��1�0 ا��ر�� �0$� أ��م ا�6$�ء

  .ا����� إ���5 ا��$و ا���ؤول �ن ا�$رر

� دور ا�����1، �Rن �ن �ق ا���1�، 7��10 و��K �ن ا��ر�� ���0رة ھذه     �وإذا ���ت ا��ر�� 

  .��ھ��نا�د�وى، �0رط إ1دار 5رار 0ذ�ك �ن ا������ ا����� ���

إ������ إ���5 د�وى ا��ر�� �ن طر�ق �را5ب  ارد�� ��� ��ا���ر���ت ��ھذا و5د �1ت �0ض     

� ����� �6وق ا����ھ��ن، وا��ر��، �6د = ����ن ھذه ، )2(ا�����0ت � �A��0 م ذا أھ�����و���0ر �/ل ھذا ا�

���س إدار��� �ن  ��رض ����� أ�$�ء �� �ظرا ��� 5دا:�رة �ن ا��ط���0 0���6 �ن :Kل ا������ ا���

أ��0ب أ:رى، ����واطؤ �0ن �0ض أ�$�ء ا����س، و�ن ھ��  �� وأ�����م ��0��P أ�����،  ��طرة �����

���را5ب ا�����0ت �ق إ���5 ھذه ا�د�وى ��� أ�$�ء ���س ا?دارة إذا /0ت ار����0م ��:����ت ��5و���، 

�� ����6ون وا�ظ�� و�K: م ����ن ا��ر�� أو ����6ت �ن ذ�كأو أ:ط�ء.  

� ����� ��1�� ا����ھ��ن و��ر�رھم �ن 05$� ا����ر�ن �ن ���     �و�ظرا ������� ھذا ا���ظ�م 

 ���R��ظ ا�����0ت �ن ا�����K6 و���ءة، ��� ��وا�������ن �ن ا��0�P �ن ��� أ:رى، :��1 ��0 ���رض 

����� وا�و����، ��0رPم �ن أن ا���ر���ت �م ���G إ������ ر�I �د�وا ا���رع ا��زا@ري إ�� ��0� ھذه ا?�

�6ط � .د�وى ا��ر�� ���/��� ا���6و�

                                                           
  .1�122ط�� ���ل و�1�، ا��ر�I ا���0ق، ص  - 1

  .�ن ��5ون ا��ر��ت ارد�� 160ا���دة  - 2
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 :����رة ا����ھم �د�وى ا��ر��  - ب

� إدارة ا��ر��، و���ق ھذا ا�:ط9 $ررا ���0ر��، و�I ذ�ك = ��6م     �5د �I6 �ن ���س ا?دارة :ط9 

� د�وى ا���ؤو��� $د ر@�س وأ�$�ء ���س ا?�دارة 0�0ب ���6س ا������ ا����� �ن أداء وظ����� 

ا�ر�0�5 وا?�راف ��� أ���ل ا����س و�����0� �دم ا�:�ذ 5رارھ� ��0�0رة د�وى ا���ؤو��� �0���0رھ� 

� ذ�ك، إھ��= ���� أو 0�0ب ��طرة أ�$�ء ���س ا?دارة ����� و����� ��� �دم ا�:�ذ ��1��0 ا��ق 

���$و ا�ذي 1در ��7 ا�:ط9 أو ������ ���م �����س ا�6د�م ا�ذي ار��ب ا�:ط9 أو  ھذا ا�6رار ������ ���م

ي �0ب �ن ا��0ب.  

ون ھذه ا�و$��� �$ر G��1�0 ا����ھ��ن =���� ا���5 ���م أ��� $رر، �Rن ��ظم ا���ر���ت     

د أ�$�ء ���س ا?دارة ���ت ��ل ���ھم أن �ر�I د�وى ا���ؤو��� ��0م ا��ر�� $ )1(و���� ا��زا@ري 

أو ا��$و ا�ذي وI5 ��7 ا�:ط9، و���� 0د�وى ا��ر�� ا��رد��، أي د�وى ا��ر�� ا��� ���0رھ� ���ھم 

وا�د أم ���و�� �ن ا����ھ��ن، = ���ط���0 �ن $رر :�ص ��ق �0م، وإ���  �ن $رر ��م أ�1ب 

��� أن ا���و�ض ا�ذي  )2(ا�د�وى ���وع ا����ھ��ن �0ن ���م ا����ھم أو ا����ھ�ون ا�ذ�ن ���0رون 

� ھذه ا����� = �ؤول إ�� �ن ر�I ا�د�وى �ن ا����ھ��ن، وإ��� ��ون �ن �ق ا��ر��، �ون ����م 70 

ر��7 ا�د�وى �دا�I �ن $رر ��م أ�1ب ا��ر�� = �ن $رر :�ص 70، ��� أن ��و$7  دا����ھم ��

Aن ا�  . �م ���0زما��ر�� �ن ا���1ر�ف ا��� أ����6 ��� ا�د�وى، 

ا����ھم ���0ر د�وى ا��ر�� ا��رد�� ����0 �ن ا��ر��، �ذا �7�R ��6د ھذا ا��ق إذا ���زل �ن أن و��دام     

� ا��ر��، ن ا����ھم �����0زل �ن أ���7 ����زل �ن ���I ا��6وق ا�����1 �أ���7 و�6د 7��1 ����ھم 

  )4)(3(. ة د�وى ا���ؤو��� ����0 ���07ذه ا��م �����ھم ا��د�د ا�ذي ��ون �ن �76 ���0ر

� �6ر�ر إ���5 د�وى ا��ر�� $د أ�$�ء ا����ز     �و�0���0ر أن ا������ ا����� ھ� �1��0 ا��ق 

� ر�I د�وى ا��ر��، �� ا��ر��، �ذا �7�R ����ن ���6د �ق ا����ھم �ا?داري، �و��� �1��0 ا���ط� ا����� 

� ر���� ا�د�وى أو  0��ث = ��وز �7 أن �ر�I د�وى ا��ر���� ���� إھ��ل ا��ر�� �7���0 ا�:�ص إ= 

                                                           
  .�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ��24رر  715ا�ظر ا���دة  - 1

  .�607ن ���ق، ا��ر�I ا���0ق، ص �� - 2

3 -  ��  .�1953و��و  �30���� ا��@��ف ا?���در�� 

  .302، �301ز�ز ا������، ا��ر�I ا���0ق، ص ص  - 4
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� د�واھ� أو ���16رھ� �ن ذ�ك، ���س ھ��ك أي داع ن ���رف �����ھم �0ذا ا��ق ��دا�ت ا��ر�� ��دة 

� ذ�ك�  )1(. �م ��د �0د �16رة أو ����� 

    � ���R�� ���� ���6س ا��ر�� �ن ���0ر��� ا�د�وى و��0رھ� ا����ھم ����ءل �ن �دى �ق ا����ھم و

� ا����زل �ن ھذه ا�د�وى �0د ر���� ���� وأ�7 �ط��ب ����0و�ض �ن $رر أ�1ب ا��ر�� ���� ؟�  

�ر���،      ���م ��ص ا���رع ا��زا@ري و= ا��ر��� ��� ھذه ا��6ط� ����6م رأي ا=����د وا��76 =���� 

 �� ��م أن ���زل ا��ر�ك �ن د�واه �����6د ا��0ره  7� K1��  )2(ا��زاع و�$I �دا 

     �� إ������ ���5�0 ��0A�� = م آ:ر أن ���زل ا��ر�ك �ن ا�د�وى�� ��و��� ��س ھذا ا�6رار 5رر 

� ھذا ا���م �ن أن د�وى ا��ر�� ا��� )3(ا����ھ��ن ھذه ا�د�وى �ن ا��6ط� ا��� و�1ت إ���� �، وا�ط�ق 

� ���ن �5�0� ا����ھ��ن �������0 وھو �� ������ ��I� K ���وم ���ر��� ا����ھم �رد�� ���ت ���7 و�����0

�Rن ���زل ا����ھم �ن �����0  �ا�د�وى ا������� ا��� �ن ����9 أن ���� ا���1�� ا������� و�����0

� �دود �76 �6ط، وھو �� ���ب �ا�د�وى ��ب أ= �$ر �1�0�� ا��ر�� إ��� ���1ر ���ول ا����زل 

�و��ت وا=����5ت ا������0 وا����ز=ت ا����0د�� �0ن ا��د�ر�ن و��0ر ا����ھ��ن ��� ��ر�ض ا��ر�� ����

  .���ب �G��1 ا��ر��

� ��6$�ة ا����ز ا?داري، و ا�ذي     ����0ر و���� ھ��� �ن و��@ل و���ظ� و�ر�1 ��� �ق ا����ھم 

� ����� �6وق ا����ھم �� ��� ھذا ا����ز و ��0ر0�5ا����R ا����ھم �ن ���0رة د�وى ا��ر�� ن ��ز إ�7 و

ي �0ب ��ن ��ن �76 ��60 �5@�� �ن :Kل ا�د�وى ا��رد��.  

-II وى ا��رد��� ):د�وى ا����ھم(ا�د

ن $رر ��م ��1ب ا��ر�� 5د = ��ر�ب ��� :ط� ر@�س و أ�$�ء ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�    

��0[ ا��� د���� ا����ھم ����ھ��ن، أو �0دد ا�ن ����I ���س ا?دارة �ن 1رف أر�0ح ا�د ا���09ذات، �

، أو �5م ��0ر وI@�5 ��ذ�0 �ن )4(��و��ء 5�0��0� �ن ���5 أ���7 ا�ر ا�ذي ���ل ا��ر�� ��� ����0 �0را

���  –ھذه ا�وI@�5  –�ر�ز ا��ر�� ا����� أدت إ�� �راء ا���$رر أ��م ا��ر�� ���60 �ر���� أو ����7 

� رأس ا���ل ا=����ب ���0م ز��دة�� �ل ھذه ا��روض ��ق �����ھم أن ��6م د�وى �رد�� 5( 7���0(�� ،

                                                           
  .�302ز�ز ا������، ا��ر�I ا���0ق، ص  - 1

2 -  CA, Paris 30 oct 1978 jcp.79 II 19209. 

3 -  CA Versailles 29 mars 1978 jcp 79 II 19209. 

4- cass 30 oct. 1945, Dalloz 1946, p 29.  

5 - trib paris, 26 janvier 1938, Dalloz 1939, p 49. 



254 
 

� إدارة �$د أ�$�ء ���س ا?دارة �ط���0م �6�0$�ھ� ��و�$7 �ن ا�$رر ا�ذي أ70�1 ����� �:ط@�م 

  .ا��ر��

� ا��س ا���6و�� ��د�وى ا��رد�� �6ول أن أ�$�ء ���س ا?دارة = ���0رون و�Kء �ن     ��ل ���ھم و 

��� ا��راد، و إ��� ھم و�Kء �ن ا��ر�� ذا���، أي ���وع ا����ھ��ن و ا�ذ�ن ��/�ون �������0 ا�����، و 

�����0� ��س ھ��ك را0ط� ���5د�� �0ن ا����ھم و ���س ا?دارة إ= 6�0دار �� ��ص ���7 5وا��ن ا��ر�� و 

  )1(.أ�ظ����

� ���ت  ھ���س ا��د�ر�ن 05ل ا����ھم أو � و ���7 �Rن ��ؤو��� ���س ا?دارة    ����ؤو��� ��16ر�� 

���@� �ن ��5K ���5د�� �0ن ا����ھم و ���س ا?دارة 0ل ھ� �ر��ز ��� ا���ل ا�$�ر، و���6ق ا���ؤو��� 

 ��00� �5K� ق 70 $رر و أن ھ��ك�ن ���س ا?دارة ا�� I5ا���16ر�� إذا ا/0ت ا����ھم أن ھ��ك :ط� و

�����0.)2)(3(  

� إ���5 ا�د�وى ��� ���I أ�$�ء ���س ا?دارة أو ��� �0$�م     �و = ��وز ���6د �ق ا����ھم 

���ط���0 ����0و�ض ��� ��1ب ا����ھم �ن $رر، و إ��� ��ق �����ھم ���0رة ھذه ا�د�وى و �و �ص 

��د �/ل ھذا ا��ص �ظ�م ا��ر�� �ل :Kف ذ�ك أو �ط�ب �وا��6 ا������ ا����� �����ھ��ن 05ل ���0ر��� إذ 

���زل �ن أ���7 �0طK و = ���د 70 �����7 0�6وق ا����ھم ا��وھر��، و ��وز �7 إ���5 ھذه ا�د�وى و �و 

 ����� و5ت = ،إ���Aر و5ت ر� I5ق 70 ا�$رر 5د و�ن ا����س و ا�� I5ن ا��ط�ع إ/�0ت أن ا�:ط9 ا�ذي و

� ا��ر���   )4(.�زال ��7 ���ھ�� 

� إ���5 ا�د�وى ا��رد�� ��� ���I أ�$�ء ���س ا?دارة أو ���س و = ��وز ���6   �د �ق ا����ھم 

ا��د�ر�ن أو ��� �0$�م ���ط���0 ����0و�ض ��� أ70�1 �ن $رر، ��� أن ھذه ا�د�وى = ���ن و���5 

0وا�ط� ا?0راء أو 0وا�ط� 5رار ا������ ا����� ���0وا��6 ��� �1رف ا����ز ا?داري أو أ�د أ�$�@7 

�� ���� وا�دة �6ط و ھ� ���� ا�ر�وع ا��:1� �����ھم ��ن �76 ا����زل �����  )5(.�و5ف ا�د�وى 

و ���7 �7�R ���رط ����ر��7 ا�د�وى ا��رد�� �ن ا����ھم �وا�ر أر��ن ا���ؤو��� و �دم �6وط ا�د�وى     

� ���ر��، �I �دم ا���6د �0وا��6 ا������ ا����� أو ���ح ا��ظ�م ا���)6(�6���0دم.  

                                                           
  .���476�� ا����و0�، ا��ر��ت ا����ر��، ا��ر�I ا���0ق، ص  - 1

  .�89��د �0د ا�وھ�ب ا�������، ا��ر�I ا���0ق، ص  - 2

  .�زا@ري�ن ا���6ون ا����ري ا� ��24رر  715ا�ظر ا���دة  - 3

� ا?�Kس، ا?���در��،  - 4� �  .606، ص �1952��ن ���ق، ا���6ون ا����ري ا��1ري، ا��زء ا�/��

�، ا��ر�I ا���0ق، ص  - 5���  .�103زوار 
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� د�وى ا�    �ا�ذ�� ا������ ���ر�� �G��1 �ر�� ا����0رة �ن طرف ا����ھم و إذا ��ن ا���و�ض ���م 70 

� ��0ل ���� ا���0ر أن ا�د�وى ھ� د�وى ا��ر��، و ��ود �����ھم ا���1ر�ف و ا�ر�وم ا��� ��0دھ� 

� ا�د�وى ا��رد�� ���م 70 ����$رر ���7 أي ا�  .����ھم و ��س ���ر��ذ�ك، ��ن ا���و�ض 

III- و��ن� :\��/�ت ���ر�� ا�د

� ر�I د�وى ��� أ�$�ء ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن �ط���0 0�0ر ا�$رر     �إن �ق ا����ھم 

ا�ذي ��76 �ن ا:ط�ء و ا����وزات ا��ر���0 ���م ھو آ��� وو���� ����� و 5و�� ��ر�0�5 و����� �6وق 

�  .�ت ا����ز ا?داري ��ر�0�5 ا�6$�@��ا����ھ��ن �ن طر�ق إ:$�ع �1ر

� د��وى ا����ھم �واء د�وى ا��ر�� ا��ر�و�� �ن ا����ھم أو د�واه     ���ن ���ر�� ھذا ا��ق =���� 

��  :ا��رد�� ����ج إ�� $����ت ����� ��ول دون ���6ده أو ا=��داء ���7 و ا��� ���ن أن �و�زھ� 

� �رط �وا��6 ا������ ا����� ��� أن ا?0راء ا��1در �دم �واز ����ق ر�I د�وى ا���ؤو��� �� -

� ر�I ا�د�وى و ھو �� �:ر�7 �ن �$05 ��ن ا������ ا����� = ��ول دون ���ر�� ا����ھم �76 

، 0ل و )1(ا����ز ا?داري و ��0ر ا����ھ��ن ��� �0ق �ر�7، و ھو �� �ص ���7 ا���رع ا��زا@ري

� ���ر��، ���د ھذا ا��6د �0طK، و = ���د 70  ����7 ���0رة ھذا ا��ق ��� إذا �5ده���ا���6ون ا

 .�����7 0�6وق ا����ھم ا��وھر��

���0ر أ��م ا�$��ن ا��� ���رط ا�����K �ن �$و ���س ا?دارة أو ���س  :أ��م ا�\��ن -

ف ا��راA�� �05ل ھذا ا���1ب $���� �����ر و ر�0�5 و ���م ھذا ا��$و و ا�ذي = ��وز �7 ا��1ر

����، و ھو �� ���ل $���� ��5و��� 5و�� ��6وق ا����ھ��ن �����م �ن ا�����ذ ����� ��د ا���م ��م 

����0و�ض �ن ا?$رار ا��� ��6ت �0م �راء �1ر��ت أ��زة ا�����ر وا��را�05، و ذ�ك �ن 

  )2(.طر�ق ا���ز ����� و ھو �� �ص ���7 ا���رع ا��زا@ري

IV- وى ا���ر�� :د

�ن ���I أ���ل ا�Aش وإ��ءة  –�دا@�� ا��ر��  –و أ�$�ء ���س ا?دارة 05ل ا��Aر ��9ل ر@�س      

 ���ن ھذه  9ا?دارة ��� ��ا�����ل ا���ط� و �ن �ل �:���� ����6ون أو ��ظ�م ا��ر��، و �ن ا�:ط9 

 ا��1ر��ت $رر ��م، إذ ��وز ��م ا��ط���0 ��0و�ض ھذا ا�$رر �ن طر�ق ���0رة د�وى ا���ؤو��� ���

  .ر@�س ���س ا?دارة و أ�$�@7 ������ن أو ���رد�ن ��ب ا�����

��ن ��ؤو��� ���س      �و ا1ل أ�7 = �و�د ��5K ���0رة �0ن ���س ا?دارة و �0ن ا��Aر و �����0

ا?دارة 05ل ا��Aر ھ� ��ؤو��� ��16ر�� = �6د��، و ا����س إ��� �6وم 1���0رف ��0م ا��ر�� و ����0 ���� 
                                                           

  .�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ��25رر  715ا�ظر ا���دة  - 1

  .�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ا���دل و ا����م  659، 619ر ا���د��ن ا�ظ - 2
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�0ذه ا���1 ا���/���� = �ر0ط�A��0 7ر ��5K ���0رة 10ورة �:��1، إ= 6�0دار �� ����7 �6د ا��ر�� و ھو 

� إ0رام ا��1ر��ت ��0م ا��ر�� و ا���ل ��� إدار���� ���K1 1(.�ن ��ط� و(  

 �Pر أن واI5 ا�ر �Pر ذ�ك =ن ���س ا?دارة �6وم �00ض ا��1ر��ت ��0ل ���0ر أو �Pر ���0ر و    

ا��� ���S ���� ��ؤو��� ا���ه ا��Aر ��ن ������ون ��7، أو �I ا��ر�� إذا �� ��6ت �0م أ$رار �راء ��ك 

ا��1ر��ت و �ن ھذه ا���ل 7���5 ��0ل �ن أ���ل ا������� �Pر ا���رو�� ا��� ���ق $ررا �A��0ر، أو 

7 �ن ا���6م ���90ل ��ب ���7 ا���6م ���5ده �I ا��Aر ��ن ا���� ����وزا ا���ط�ت ا����و�� �7، أو ا�����

��0.  

� أن     �و ��ق ���Aر ا�ذي 5د ��ون �:�1 ط����0 أو ���و��، ا�ذي �$رر �ن �1ر��ت ���س ا?دارة 

�ر�I د�وى ���ط���0 ����0و�ض �ن ا$رار ا���د�� و ا����و�� ا��� ��6ت 70 ��0ل ا��ر�� أو ����� 

ا�K1���ت ا����و��  ا��ر��� و ���وزا ن :���وا ا���6ون و ا�ظ�������I� 7 أ�$�ء ���س ا?دارة ا�ذ�

  .��م

� �روط ا�د�وى �ن ��ث ا���1�� و ا���1 و = ��وز ا��ص ��� �ر��ن     �و �ط0ق ا�6وا�د ا����� 

� �ظ�م ا��ر�� ��� = ��وز 90ي ��ل �ن ا�وال 1دور 5رار �ن ا������ ا����� �ا��Aر �ن ھذه ا�د��وى 

  .ا��Aر �ن ���0رة د�واه ��رم

و ا1ل أن ا�د�وى �ر�I ��� ا��ر�� ����10 �:�1 ا���0ر�� =ن ���س ا?دارة ھو ا�د أ��ز��� و     

��س ���K6 ���� و ھو �� �طرح ا����ؤل �ن إ������ ��6$�ة ا����س أو أي �$و �ن أ�$�@7 ا�ذي �0ب 

  أ����7؟ 7���0 $ررا ���Aر �����9 ��� ا���ؤو��� ا��:��1 �ن

��ب ا�6ول أ�7 = �و�د ��5K ���0رة �0ن ���س ا?دارة و �0ن ا��Aر ������س ��� ھو إ= ��/ل �ن    

� ا���6ون ا=����زي 0�0دأ ا�����1 �ن ا���ؤو��� ا��:��1 �$�ء ���س �ا��ر��، و ��رف ھذا ا��0دأ 

� ذ�ك ��ون ا����س إ���  ا?دارة ا���ه ا��Aر �ن ا���ل ا��� �6و�ون ��0 ��0م ا��ر��،�و �ر�I ا��0ب 

  )3)(2(.�����ل ��0م ا��ر�� و ����0 ���� و ��س 7���0 ا��:1�، و �����0� ��ون ا��ر�� ��ؤو�� �ن أ����7

و 5د �I6 ا�:ط9 �ن �$و ���ن ��ن ا����رض أن ����ل ا���ؤو��� �ن ذ�ك ا�:ط9 دون اa:ر�ن ���     

�ؤو��� �:��1، ��� 5د �I6 ا�:ط9 ���ر�� �ن أ�$�ء ا����س و �����0� أ��س أن ا���ؤو��� ��0دأ ��م �

�  .�����ون ا���ؤو��� ��0ل ����

                                                           
  .257، ص �1969ر�$� �1ر ©، ا��ر��ت ا����ر��، �ط��0 ا?ر��د، A0داد،  -  1

  .أ �ن ��5ون ا��ر��ت ا=����زي/35ا���دة  -  2

  .�97��د �0د ا�وھ�ب ا�������، ا��ر�I ا���0ق، ص  -  3
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و ����� �Rن ا�د�وى �ر�I إ�0داءا ��� ا��ر�� و �0د ذ�ك ��ود ا��ر�� ��� ���س ا?دارة ��0 د��ت �ن     

�� و ھ�� �ط0ق أ���م ��ؤو��� ��و�ض ���Aر ن أ�$�ء ���س ا?دارة ھم و�Kء و���� ��روط� �ن ا��ر

� ���ل ا�د�وى، ��� ��c$�ء د�I ا���ؤو��� �ن أ����م وإ/�0ت أ��م 0ذ�وا �ا���0وع �ن أ���ل ��7�0 

� ا�ر�وع ����م ��0 �و$ت إذا  )1(ا������ ا�Kز�� ����6م 0وا����0م ا���ه ا��ر������ = ��ون ���ر�� �ق 

  .دارة ا��ر�� و أن و5وع ا�$رر ��ن ��0ب :�ر�� �ن إراد��ما/�0وا أ��م 0ذ�وا ا������ ا�Kز�� ?

  .و ���ن ���Aر أن �ر�I �دة أ�واع �ن ا�د��وى ��� ا��ر�� أو ���س إدار��� أو ������ ���    

�Rذا ) ا��ر��(و ذ�ك =�����ل �ق �د��7 ) ا�دا@ن �0��P(و ���� ��� ا��Aر  :ا�د�وى ��ر ا�����رة -1

� :��رة ا��ر�� �0وء إدار��م، و �I ذ�ك �م �ر�I ا��ر�� ��0ب أ�$�ء ���س ا?� K/� دارة

د�وى ا���ؤو��� ����م ��ز ي دا@ن أن �ر�I د�وى ا��ر�� �����I��� K �6و��5 05ل أ�$�ء 

 .���س ا?دارة ا��16ر�ن

���� ا��Aر و �ط�ق ��� ھذه ا�د�وى �Pر ا����0رة ��� �ر�I �ن ا��Aر ����0 �ن ا��ر��، ��ث ����     

��دة إ�� ا�����ل �6وق ا��ر�� �0���0رھ� �د��� �7، و إذا ��ن ���س ا?دارة 5د �5م 1�0ر��ت $�رة 

� ھذه ا����� ر�I د�وى �Pر ���0رة $د أ�$�ء ��1�0���� و ��م ���� $رر ��1�0�7 إذ ��وز �7 

  )2(.���س ا?دارة ��� �وا�رت �روط��

ر أن �ر�I د�وى ا���ؤو��� ���0رة ��� ا��ر��، و���س و ھ�� ��وز ���A :ا�د�وى ا����ر�� -2

إدار��� ��� إذا ��ن ھ��ك أ:ط�ء ��� در�� �ن ا������ أو ا�:طورة أو إذا /0ت أ���� ����6ن ��� 

 .ا���رب �ن ا���ؤو���، و ��دة �� �ر�I ھذه ا�د�وى �ن ا�دا@ن ��� ا��د�ن ا�ذي ��وي ا?$رار 70

�$��ن �0ن ا��ر�� و ا����س و ذ�ك �$��ن ا�����ء �76 �ن ا�$رر ا�ذي ��ق و ���رض ھ�� ا�دا@ن ا�     

� �وا��� ا��Aر �ن ا��ر�� ��ز�� �0و�ب ا���6ون �0���ل و ا��1ر��ت ا��� ��ر��� ���س ا?دارة  ،70

  .��ن ا����

ھم ��وز ���Aر أن �ر�I ا�د�وى ��� ا����س 10ورة ���0رة �0رط إ/�0ت :ط� :ا�د�وى ا�����رة -3

� ا?دارة ��� ا���و ا�ذي �و�ب ��ؤو����م �ن ا�$رر ا�ذي ��ق �A��0ر و إ/�0ت ��5K ا����00 �

 )3(.�0ن ھذا ا�$رر ا�ذي ��6ق و ��ك ا:ط�ء

                                                           
  .I304 ا���0ق، ص �ز�ز ا������، ا��ر� -1

� ا���6ون ا��و��� و 5وا��ن ا�و=��ت ا����دة ا�ر����، �ؤ���  -2�ط��� ا���ري، ���س إدارة �ر�� ا����ھ��، درا�� ��6ر�� 
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� ھذه ا�د�وى ��وز ���Aر أن �ر�I ��� ا��ر��  :د�وى ��ؤو��� ا����وع �ن أ���ل ���)�& -4�و 

��ل ���س إدار��� ا�����0ن ���، و ذ�ك إذا ���ت ����0ؤو��� ��� ا���0ر أ��� ��0و�� �ن أ�

ا$رار ا��� ��6ت �A��0ر ����� �ن أ���ل ���س ا?دارة، أو أ:ط�@�م ا��� ��ت أ/��ء �9د���م 

 .�وا����0م R0دارة ا��ر�� و ��00�0

� ھذه ا����� ھو ا�$��ن، �����0وع �$�ن ��7�0 ���� �ر��ب �ن :ط� ��1ب    �ا��Aر  و أ��س ا���ؤو��� 

���م ا���6ون ا��د�� و ا�6وا�د ا����� �6�  )1(.��0$رر، و ھذه ا�د�وى �ر�I و

� �ظ�م ا��ر�� و = ��وز �ر��ن ا��Aر     �أ�� �ن $����ت د�وى ا��Aر ��و��� = ��9/ر ��90 �5ود �رد 

  )2(.���� 60رار �ن ا������ ا�����

و ���Aر 0ر�I د��وى ��� ا��ر�� أو أ��ز��� أو ��0م  ����ھ��ن��6ول أ:�را أ�7 و ��� 6�0ر�ر �ق و     

ا��ر�� ��� ھذه ا��زة و ذ�ك ����� ��ق ا����ھم دا:ل ا��ر�� ا�ذي �$�6� ط�ب ا���و�ض �ن �ل 

� ا�����ل ����س 70 و ا�ذي ���S ��7 أ$رار ��ذا ا����ھم، إ= أ�7 و ��0رPم �ن ذ�ك �K ��ب ا����ف 

� �ق ا���وء ��6$�ء، ���ب ���د���� و �دواھ�،  ر�I د�وى ا���ؤو��� و ا��� �$�ن�6ق �روط ا��ق 

ذ�ك أن �/رة ������ ا��ر�� أو أ��زة إدار��� 5$�@�� ��6دھ� ا��6رارھ� و ��0دھ� :��@ر �0?$��� إ�� 

أو ������ ا����ر�� ا��� 5د ��6�6ر و ھو �� �ؤ/ر ��� �ر�زھ� ا�����، ھذا إذا ��ن ھذه ا�د��وى �Pر ��دة 

� ا���وء إ����، ���1�� ا��ر�� ا������� ��60 ھ� ا�����ر ا���دد و �ا�$�0ط ��ذه ا������ و ���S ����ف 

� ���� 1�� ������9 و ����ض ����$رر، ��ن �6ر�ر ��و�� ��ن ا���وء ��6$�ء 0د�وى ا���ؤو��� و 

  .:رىد��وى  �ن ا����@S �:��ف

  :د��وى ا��طRن: �0/��

ار��70 �0:���� ا���6ون أو ا���6ون  Rا����ز ا?داري ���ر�� ����� �:طا���ؤو��� ���  �ؤدي �6ر�ر     

� إ�� إ���ق $رر �����0ھ��ن، ���0ر�� و �A��0ر  و ھو �� �و�ب �0ر ھذا ا�$رر���  .ا

� ا�6وا�د ا����� R0ر��ع ا����� إ�� �� ���ت ���7 05ل ا=��داء، و ھو ا1ل    �أي  و ��ون �0ر ا�$رر 

  .ا�����ذ �0را و إذا ��ذر ذ�ك ���م ��و�$7 ������0ذ ���� أي ����0و�ض

و ��ون ا�����ذ �0را 0ط�ب 0طKن �1ر��ت ���س ا?دارة أو ر@��7 أو ���س ا��د�ر�ن و ا��� ���ت      

�� ا����وزات ا��� ا��داءا ��� �6وق و �G��1 ا��ر�� و ا����ھ��ن، = ��ون ��ل �ط�ب ا�0طKن إ= 

� ��ل 5رارات أو �داو=ت �����ز ا?داري أو �������ت ا����� و ا��� ا��6دت �0ذه  ا����وزات�  .��ون 
                                                           

  .زا@ري�ن ا���6ون ا��د�� ا�� 136ا�ظر ا���دة  -  1

  . �100��د �0د ا�وھ�ب ا�������، ا��ر�I ا���0ق، ص  -  2
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I. ���(ن �داو(ت ا�:�)��ت ا�Rط�: 

     ��� ا������ت ا�����، أو �76 �� ا����ر�� �� ا=��د��ء أو �76 �إن ا=��داء ��� �ق ا����ھم 

� طرح أ�@�� ��� ا����� إط�ر ا������ت ا�����، ا��1و�ت أو �76 ��ز ا?داري و �Pرھ� �ن �6و75 

  .���ل ��00 ���ن ��� أ���7 ط�ب 0طKن �داو=ت ا������ت ا����� ا��� ا��6دت �ط�6�0 ��ذا ا=��داء

� ا?�Kم و �ر���7 ��7 �ؤدي إ�� 0طKن �داو=ت ا������ت ا����� ��ذ�ك ��ن ا=��داء ��� �ق ا����ھم 

���ن �ن ا��1ول ��� ا����و��ت ا��� ����R0 7� Gراء �1و�ت �ن ��م و درا�� و ا�:�ذ ��دام ا�7 �م �

  )1(.5رار ��� أ��س ���ن

و �م ��ص ا���رع ا��زا@ري 1را�� ��� ا�0طKن ��زاء �ن ا=��داء ��� �6وق ا����ھ��ن ا������6     

� ا��6م ا������ق �0���م ا����ر�� ���0ر��ت �������0ت ا����� أو �Pرھ�، و إ��� ��رض ��0طKن 

� ا���دة )2(ا����ر���= ��1ل 0طKن ا��6ود أو ا��داو=ت �Pر : " ... ��7 5و��� 733، و �ن �0ن �� ��ء 

ا��� �1ت ����� ا��6رة ا���6د��، إ= �ن �:���� �ص ��زم �ن ھذا ا���6ون أو �ن ا�6وا��ن ا��� ��ري ��� 

  ".ا��6ود 

    ���م ا������6 0�6وق ا����ھ��ن =���� ا������6 �������0ت ا����� و ���0ظر ھ����� و و = �ك أن ا

���0ر �1وص ��ز�� ��و�ب ا=��داء أو ا����س ��0  ،��0رPم �ن �دم �ص ا���رع 1را�� ��� ذ�ك

  .�6ر�ر 0طKن ا��1ر��ت و ا��داو=ت ا���:ذة ����� �ذ�ك ��و��� $����ت أ����� �����ھ��ن

  .ن أ�/�� ھذه ا�6وا�د ��ك ا������6 �1���0ب و ا��0�P و ا=��د��ء و ا����ر�� و ا��1و�تو �    

� أھ����� �ط��6، و ھو �� أ�ده ا=����د     A�� = ن ھذاR�و ��� ا�رPم �ن و�ود 5وا�د أ:رى أ5ل أھ��� 

� �دة �����0ت� �  .ا��$6@� ا��ر��

    Kن ��� إطKن �ط�0ق و �6ر�ر ا�0ط75، و �0����0 ��ل ���ھم ��� �دى ��$ر ���0ر�� �0دم و 

ا��6رارھ� و �دم ������ �ن ا�:�ذ ا�6رارات ا�Kز�� ��وا��1 ���ط�� و ھو �� ��6دھ� /�6 ا��������ن ����، 

 �����0 ���K: ث ��ون �7 ��ط� �6د�ر�� وا��� �6وم �ن�� �$�6�� Iن �ن �د�7 �ر�Kن �6ر�ر ا�0ط��

��� �6در �� إذا ��ن �ر��ن  )G��)3 ا�:��1 ا����دى ����� و �0ن ا���1�� ا����� ���ر���واز�� �0ن ا��1

ا����ھم �ن ا����و��ت 5د ا/ر ��� 5رارا�7 و ��� ����� ا��1و�ت ا����@��، و ھو �� ���ظ �ق ا����ھم �ن 

� �ل ا���=ت، وو��6 ��ص ا���دة ،��� و ���ظ ��1�� ا��ر�� �ن ��� أ:رى �ا���6ون  �ن 736و 

                                                           
  .47:���وي �0د ا�5�0�، ا��ر�I ا���0ق، ص  -  1

  .�ن ا���6ون ا����ري 743إ�� ا���دة  �733ن ا���دة  -  2
  .����508ل ��ر��ن، �ر��� ��1ور ا�$�6�، ا��ر�I ا���0ق، ص  -  3
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� د�وى ا�0طKن و �و ���6@�� أن ���G أ�K �����ن �ن إزا�� �ا����ري ���7 ��وز ������� ا��� ��و�� ا��ظر 

� ا5ل �ن ��ر�ن �ن �وم ط�ب ا����ح ا�د�وى، و �� ا�د�وى �ا�0طKن، و ���� ��ن �K ������ أن ��1ل 

ار ا������ �ن ا���م 00طKن �داو=ت 5د ھدف ا���رع �ن :Kل ھذا ا��ص إ�� ����ب ا��ر�� ا$ر

  .ا������ت ا�����، و ا��� = �1�6ر ا�0طKن ����� ���ب

II. داريPن .رارات ا�:��ز اRط�: 

���0ظر �:طورة �0ض ا��1ر��ت ��� ��1�� ا��ر�� و ا����ھ��ن =���� ��ك ا��� ��ون ��K ����زع     

�6د أ:$��� إ�� أ���م و إ�راءات �����  ،G��10د �ن إ�����0 �ن طرف ا����ز ا?داري ���ر�� و ا�� =

  :ذ�ك ��ت ط�@�� 0طKن ا�6رارات ا������6 ��0، و �ذ�ر ����

و ھ� ��ك  :les convention réglementéesا��رارات ا���)��� ��(���.�ت ا��/ظ��  -1

�P دار��� �واء ��10 ���0رة أوR0 د ا��6@��ن�0رم �0ن ا��ر�� و ا� �ر ���0رة وا��� ا=����5ت ا��

�:$I �`ذن ا���0ق ������� ا����� �0د إ�Kم ���س ا?دارة و �6ر�ر ���دوب ا�����0ت و 

 )1(.ا��:���� ��ذه ا?�راءات �ر�ب ا�0طKن و ھو �� �ص ���7 ا���رع 1را��

����I ��ت ط�@�� 0طKن ا�6رار  :��ر�ر ����5ة ������Qن ��Pدارة ��ر ��ك ا��� �ددھ� ا���/ون  -2

�1ول ا��6@��ن �0?دارة ��� أ�� أ�رة دا@�� ���ت أو �Pر دا@�� ���دا ا�ور ا���1وص ����� 

 )2(.��5و��

3-  K��� ���� 1ول ��� 5رض أو أن ����وا�ا��ر�� �� I� و ا����ز ا?داري ا����5د$� ��� I���

 )3(.ص ���7 1را��أو $���� ا����ط�� =��زا����م ا���ه ا��Aر، و ذ�ك ��ت ط�@�� ا�0طKن ا���1و

� ���� �:������ �� ھو ��1وص ���7     � ���K0ط ��� ��و إذا ���ت ھذه ا�6رارات �ص ا���رع 1را

��ن ھ��ك 5رارات أ:رى و ���0ظر �:طور��� و $ررھ� ��� ا��ر�� و ا����ھ��ن و �:������ ��6وا��ن 

��د أن ����ر ا�$�6� ھو �دى :طورة ���ن ا���م 00ط���K و ا�ذي �ر�I ���ط� ا�$�6� ا��6د�ر�� و ا

ھذه ا��1ر��ت و ا�6رارات و �دى �:������ و ��د��� ��� ا���1�� ا������� �����ھ��ن، ھذه ا���1�� 

  .ا��� 5رر ��� ا���6ون و إ$��� ������� ا��د��� ����� �زا@��

�\�ء ا�:��ز اPداري: ا��ط�ب ا��0/�  ��Qر�� ا���ؤو��� ا�:زا���  

�6د و�ر �7  �ر�1     �����ن ا���رع ��� $��ن ����� �6وق ا����ھم دا:ل ا��ر�� ا��� ا��/�ر أ�وا�7 

و��@ل و آ���ت ��ذه ا������ و ا��� ���ل ��6 ��ر�0�5 ��� ا��ر��، و ��� ���ن �����ھم ���ر�� ھذا ا��ق 

                                                           
  .ا����ري ا���دل و ا����م �ن ا���6ون 670، 628:   ا�ظر ا���د��ن -  1

  .�ن ا���6ون ا����ري ا���دل و ا����م 669، 631:   ا�ظر ا���د��ن -  2

  .�ن ا���6ون ا����ري ا���دل و ا����م 671، 628:   ا�ظر ا���د��ن -  3
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طرف ا��6@��ن �0?دارة، و و ھذه ا�و��@ل �K 0د �ن �و��ر �Aط�� ��5و��� 5و�� �$�ن �دم ا����س ��0 �ن 

�زا@�� �$I �دا ��ل ا����وزات وا=��را��ت ا��1درة �ن ���ري  �6و�0ت�6ررت ھذه ا��Aط�� 6�0ر�ر 

  .ا��ر��

و ��دف ا���6ون �ن ا��ص ��� �را@م ا��ر��ت إ�� ����� ا��ر�� و ا��ر��ء �ن ا��1ر��ت �Pر     

ط� و إ��� ��دف �ن �و = ��د:ل ا���رع ا����@� ا��0 ،ا���رو�� ا��� ����� �0=��داء أو ��ر$�� ��:طر

وراء ذ�ك إ�� ����� �6وق أو �G��1 ����� �رى أن ا����س ��0 أو ��ر�$�� ��:طر �د�ر 9���0/�م ��� 

ا��را@م ا��6ررة  �، و درا�)ا��رع اول(ت و أ���7 �$�6� ا�و5وف ��� أھداف ا���6ون ا����@� ���ر��

  ).ا��رع ا�/���(�ن ����� ��6وق ا����ھ�

��ر��ت أھداف و أ��س: ا��رع ا ول� �Q�/:ا���/ون ا�  

� و ������� ��@��� ����� ،���� ��10����� ��G��1 �����، و ��و5ف ھذه ا������ ��� ����0رع ا���6    

  )./����(و ا��دف ��7 ) أو=(أ��س �6ر�ر ا��زاء 

  ��ر�ر ا�:زاء �� �ر��ت ا����ھ�� أ��س: أو(

� ���وم وا�د، �K ���ن ا�و1ول إ�� ���6ق ��1��      �6� ��1�� ا����ھم و ��1�� ا��ر�� ���

ا����ھم ا�:��1 0����� �6و75 إ= �ن ا�����ر ا���د ���ر�� و = ���ن ���6ق و�ود ا��ر�� و�طورھ� إ= 

  .�زاءا�أ��س �ن ا��/��ر و اد:�ر ا����ھم، و ھو �� ���ن أن ���ل 

I. ر�� ��R� ط ا��ر�� \��ن��/: 

= ���ن ��ر�� ا����ھ�� ���6ق أھدا��� و ���ر���� إ= �0��6ق و ����� و�دة رأ������ و $��ن      

ا���رار �60@�� وو�ودھ� و ھذه ا������ = ������ أن ��9� إ= �0د:ل ا���رع ���0ص ��� �زاءات ��ذر و 

$���� و ������ �Kد:�ر وا=��/��ر  ��ذر ا��ر��ت و ���ر��� ا�:روج �ن Pر$�� و �دم ا��را��م

� ���7 و ��ث �Pره ��� ا=����ب وا��/��ر أ�وا�7 �6� ا����ھم أر�0�� �ل ��� �زرع ا=ط�@��ن ���

����.)1(  

إن ����� ا��ر�� و ���ط�� ا=�1�5دي ��0 ��6ق ����� ��1�5Kد ا�وط��، ھو أ��س ا��ص ��� �6و�0ت     

� ھذا ا=���ه ��ن ��1�� ا��ر�� �ر�I ��� ��1��  و �را@م :��1 ����0ر ا��ر���و ذ���� ا������، و 

  .ا����ھم، ا��� ���0ر ھ� ا:رى أ���� ���زاء

                                                           
� ا� -  1�� ا���6ون ا��زا@ري، 0�ث ���1ول ��� در�� ا�������ر �� �ر�� ا����ھ�� ����، ر�0�5 ا����ھم  ��6ود و ا���ؤو���، ��

  .70، ص ���1998د ا��6وق، ����� ا��زا@ر، 
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II. ا����ھم ا��د2ر �����: 

     �وا�7 ا����/�رة ���0ر �6وق ا����ھم �6و�5 ط����0 :��1 �0د:و�7 ا��ر�� ����زل �ن �ق �����7 

� �0�6ل ��7�6 ��6 �ن � ،���� ��� ا����ر�� �� أ1ول ا��ر�� ��د ا�����1 و ��6 ��1 ��ار�0ح و ��6 

 ������ر �ؤون ا��ر��، ھذا ا�����ر ا�ذي ���زل ��7 ھو اa:ر ���6@��ن �0?دارة ا�ذ�ن ��دون أ����م 

  .�ر�ز 5وة ���0ظر ��� �����ون 70

� ا��ر�� �دة �1و�0ت ��� ���ت      ��6وق $د ا��ر�� �19��ب ��دات و ��د ����� �6وق ا����ھم 

 ��� ا��ر�� إذ �G01 ا����ھم �$و �ا=����6ق ا�ذ�ن ���6ون ��و�� ��A�0 /���0 �ن ا���ل، ����� �6وق 

���ة ا��ر��، و ا��ر�� ��0رة �ن ��ظ�م = ���ن �����ھم أن ���ش ��7 إ= إذا 05ل ا��$��� 0�6و75 

  .����، و ��1�� ا��ر��ا��:��1، إ= أن ذ�ك ��ت ���ر ا���1�� ا���

و �ز�د �1و�0ت ����� �6وق ا����ھم ��د�� ��م ا=��داء ����� �ن ا����ھم ���7، ��د �ط�0ق ��5ون     

� ا������ت ا����� 0طر��6 ������، ��/�را �� �1در 5رارات ���و��� ��روط�� ا������ و � ��0�Pا

��� 5رارات ������ �ن طرف ا��0�P $د ��1�� ا��و$و��� :��1 �� ���ق �1���0ب و ا��0�P، إ= أ

 �ا����ھ��ن و ا��ر�� و أ����� �G��1 ���ھم أو ���و�� �ن ا����ھ��ن أ$رار ��60��0 ا��� ���ل 5�0

  .أ���5، و ا��� ���ن ھ� ا:رى أن ����ف �0ر����5 ا�:�ذ 5رارات ���� ��1�� ���ر��

� ���ف ا��6@��ن �0?دارة و ا����ر�ن ا�ذي ���ل ����م و���ن ا���د�د ا�0ر ��� �6وق ا����ھ�     ��ن 

� ا��ر�� و ����رھ� ��ب ��1���م ا�:��1 ��ر��وا ��1���م ��� �ا=���Kء ��� �ل ا���ط�ت 

  .�G��1 ا����ھ��ن و ھو �� �$ر �0ؤ=ء

:ر و ر�ض �ر�7 ������ ا����ھم ا��د )1(و �و$I �د ��ذه ا:ط�ء �د:�ت ا���ر���ت و ���� ا��زا@ري   

ا=��داءات ا����� ��0ل  ��� �ر��� �$�ء ا����ز ا?داري و ا��0�P و ������، و ذ�ك 6�0ر�ر �6و�0ت

 G$ؤ���ن د�واھم ��� �:���� 0وا� �����6وق ا����ھ��ن، ��� ����م �ن ا���وء ��6$�ء ���ط���0 ��0�

ا��ر��ت أو 5وا��ن ا�0ور�1 أو �Pرھ� �ن  ا�6وا�د ا���ز�� و ا������ �واء ��ك ا��� �ص ����� ��5ون

  .ا�6وا��ن ا������ 0����� �6وق ا����ھ��ن و ا��د:ر�ن

��و = ��دد و = �: و ن ا��زاء ا��د�� ا��6رر $د أ:ط�ء ���ري ا��ر�� و�ده =     �ف أ�$�ء ����

� ا����ز ا?داري�� ھذا ا����ز ����ل ، ��A�Rء �داو=ت �Pر 1���� ���ن أن �:دم �$و ����0ل ا����

��@د�5رار ��� 0طKن �داو�� أو  ��  ة،���� ���� ر0��� ��وق ���� أن ��1ر�ف ا�د�وى ا��د��� ��� 

  .��Pب ا���ن إ������ت ا����ھم ا���دودة

                                                           

  .و �� �0دھ� �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري 806 ا�ظر ا���دة -  1
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�ل ذ�ك ��ن ا�6وا��ن �ر$ت �زاءات ���@�� $د ا��6@��ن �0?دارة ?��0رھم ��� إ��0ع 5وا�د ا���ل      

� �6و�5م و ا��و�� ����ر ا��ر�� أو �� ����� �6وق ا����ھ��ن و �دم ا���دي ����� �واء �$وع 

� ا������ت ا������  .ا��6ررة 

� ا��واد      �و ���� ����ق ����0رع ا��زا@ري �6د �ص ��� ا���م ا��زا@�� ا�:��1 �0ر��ت ا����ھ�� 

��ول ���� ا��:����ت ا������6 ��9�0س ا��ر��، و �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري و ا��� � 836إ��  �206ن 

��ك ا�����R0 �6دار��� و ����رھ� و ا��:����ت ا������6 �������0ت ا�����، و ا������6 0رأس ��ل ا��ر�� و 

  .�را���05 و أ:�را ا��:����ت ا������6 0�ل ا��ر��

  .���� �دة �G��1و 5د ھدف ا���رع �ن :Kل ھذه ا��1وص إ�� ���6ق �دة ���Pت و �    

��ر��ت و ا������ ا������ �&: �0/��� �Q�/:أھداف ا�:زاء �� ا���/ون ا�:  

� ���ل ا��ر��ت ا����ر�� إ�� ����� /K/� أھداف      ���دف ا���رع ا����@� �ن وراء ا��د:ل �6���0ب 

�  :ر@���� ھ

I. ة ا=�1�5د :����� ا(د�2ر����� ������ ���0ر ا=د:�ر أ�د ادوات ا��� و ���6ق ا������ وا�ر:�ء 

I1(.ا�����( 

�راد إ�� اد:�ر أ�وا��م، و ذ�ك ��� 5د ���رض �7     و ���0ر ���ل ا�/�6 و ا=ط�@��ن �ن أھم �وا�ل د�I ا

5د ��ر�ب ا�ذي أ�� ���م ��Aش أو ا��1ب و ا=����ل، �$K �ن رأس ا���ل ا�$:م �دى �ر��ت ا����ھ�� 

��ر��ت 0�0د�د ��ك ا�وال ����1��م ا��:��1، ��� ا�رز ظ�ور ا��ر��ت ا�وھ��� ���7 ��5م �د�ري ھذه ا

و �وز�I ار�0ح ا�1ور�� �`�60ء ��� /�6 ا��د:ر�ن، و ��د ھذه ا��ر��ت وا��� ��Aل ا�وال �9�د 

  .1ور ا��را@م ا���ظ�� أو ا��را@م ا������

  .����� ا=د:�ر و ا=@���ن�ل ذ�ك ��ط�ب �د:ل ا���رع و ر1د �زاءات ���@�� �    

II. ا���ر �����: 

       I� ر ھو �ل �ن �����ل�A��0 ر�ن ا�ذ�ن�د:���ا��ر�� ا��16ود  ��5د �1�0ون �و�� �� ���ھ��ن 

� ا����ة ا=�1�5د�� �ن �����ن و �ورد�ن و �وز��ن، و ��1رف ودا@��ن، و �ا��ر�� و �ل �ن �7 دور 

� ���� ��ز ا��ر�� أو إ����K و ھو �� �د�I ا���رع إ�� ا��د:ل � ��0ر��Kء، و ا�ذ�ن ����A�0م $رر 

  .�0زاءات ���@�� ������ ا��Aر

  
                                                           

  .�323��د ��� �و��م، �ر��ت ا�وال، ا��ر�I ا���0ق، ص  -  1
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III. روح ا����درة �����: 

� ا���روع و ا��� ��ط�ب و$I �زاءات ���@�� $د ا����ر�I ا�وھ��� و      ��16د 0روح ا���0درة ا�/�6 

  )1(.:طرة ��� ا�����Kت ا=�1�5د��ا��د�ر�ن �Pر ا���ء ا�ذ�ن 5د �ؤ/رون 0طر��6 $�رة أو 

     ��و ���0ر روح ا���0درة ظ�ھرة ����� ������ ����ن ��� ا�����Kت ا����ر�� و ا=�1�5د�� 

  )2(.ا���رو��ت ا����ر��

IV. رأس ��ل ا��ر�� �����: 

���ون رأس ��ل ا��ر�� �ن ���و�� ا��1ص ا��� ����د ا��ر��ء 6�0د���� أو ا��� ا���ب ��0      

7�0�1 أ6ل �ن �6دار رأس ا���ل ����� �� ا��ر��ء، و �:��ف �ن �و�ودات ا��ر�� ا��� 5د �ز�د أو �

ا��ر�� �ن رG0 أو :��رة و ھذه ا��و�ودات ���ل ا�$��ن ا���م ا�ذي ��ون ��دا@��ن ا�����ذ ���7 �ن ا�ل 

  .ا�����ء �6و�5م

� ��5ون ا��ر��ت إ�� �����       �رأس ا���ل ا�ذي ���ل ا@���ن ا��ر�� و و ��1رف �1وص ا���ر�م 

����  .�6وق ا����ھ��ن 

V. ر���� :����� ا�ذ�� ا������ �

�16د ��0ذ�� ا������ ���ر�� ���وع ����� و �� ����� �ن �6وق و ا��زا��ت �����، و ھ� ���ون �ن      

  .��ر�� أو ���زم �0�����0ن ا���0� و ��0�، و ���ل أ�$� ا��6وق و ا�وا��0ت ا������06 ا��� ������0 ا

  .و ���ر�� ��:ص ���وي ���6ل �ن ���ن ا��ر��ء، ذ�� ����� �����6 �ن ذ�� �ل ���م     

و��� ���ل أھم ��1ر �ن ���1ر $��ن �6وق ا����ھ��ن و 5وة ا��ر�� ا�1�5د��، ��ن ا���ر���ت      

���ون �ن �ر��� ��و�ن ا�ذ�� ا������ و  �ر1ت ��� ا������ ا����@�� �ذ�� ا��ر�� ا������، ھذه ا������ ا��

ا��� ���ون �ن �1ص �6د�� �6دم و�ق �� 5رره ا���6ون، و �ن �1ص ����� وا��� �:$I �ر�0�5 

� �ر��� ا����9س )3(:��1�  .���ظ� ��� �6وق ا��ر�� 

�را@م و= �ظ�ر ����� ا�ذ�� ا������ ��د ا����9س �6ط ��ن ��د ا�������� أ�$� ��ص ا���رع ���      

� ا�����ل أ�وال ا��ر�� و أ1و���، و ا:�Kس أ�وا��� ��� ���م �و$��7�  .����ق �����0ف 

  
                                                           

  .�389��د ��� �و��م، �و��� ا��ر��ت، ا��ر�I ا���0ق، ص  -  1

، 1989ا����@� ������Kت ا����ر��، ا����ب اول، ا���6ون ا����@� ���ر��ت، دار ا���$� ا��ر��0، ا��6ھرة،  ���ن ا���دي، ا���6ون -  2

  .76ص 
  .�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ا���دل و ا����م 707ا�ظر ا���دة  -  3
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VI. ص و ا ��م و ا ر��ح�ا�� �����: 

� �ر��ت      ����ون رأس ��ل ا��ر�� �ن ���و�� ا��1ص و ا��م، و �ط�ق ��� �6وق ا��ر��ء 

  .م ?/�0ت �6و75ا�وال أ����، و ��/ل ا���م ور�5 ����� ���م �����ھ

��م ا��ر��ت و ��دا��� و ذ�ك ������ظ� ����9 ا��زا@�� ���6وق ا������6 0و��دف ا���ر���ت إ�� ا��     

��� أ�وال ا��ر�� و �د:را��� ا���و�� ��$��ن ا���م ��دا@��ن، و ��ون ھذه ا������ ���ر��ء و ا��Aر ��د 

ا��� ����� ا���6ون �0����0 ��1ص رأس ا���ل، و ا��داد ا=����ب �0��م و ا���دات، �$K �ن ا�$����ت 

د أ$�� ا������ ��� ا��ر�� ا������ ا����@�� إ�� �ر��� �وز�I ار�0ح، و �0�0رة أ�/ر إ���ز �Rن ا���رع 5

  .���ط�� إ�� إدار��� و ��� ������1، و ذ�ك �ن طر�ق �6ر�ر ���و�� �ن ا��را@م أ�ن 0د

  ررةــم ا���ــــاQدرا�� ا�:ر: ع ا��0/�ا��ر

���ل ا��� ���ل ا��داءا و�����      � ا��ر�� ��0ر�م ���وع ا���ون ا������ ا����@�� ��6وق ا����ھم 

  .�0ذه ا��6وق �واء ا��6وق ا������ ���� أو ا?دار��

ھ� و �Aط� ا������ ا����@�� ���ر�� �ل �را�ل ��و���� و ������ �ن �����9 إ�� إدار��� و ����ر     

 ���������1، ��� ���م ا���رع ا����@� 0����� �6وق ا����ھ��ن دا:ل ا��ر�� =���� ��ك ا��� ���رس 

ا������ت ا�����، و ���7 ��ن �ل ��1�� أراد ا���رع ������� �6د 5رر �6و�0 ��� ا=��داء ����� و ذ�ك 

  .��0ل ھذا ا=��داء �ر���

� ���و�� ����6م ھذه ا��را@م ��ن     �� �ر��� ا����9س و ا�����ر  و �، و�را@م )أو=(ھ��ك �را@م �6رر 

� ا��ر�� ��0ل ���0ر ) /����(�����6 ��0ذ�� ا������ ���ر�� �، )/��/�(و �را@م �6رر ������ �6وق ا����ھ��ن 

 أن �ل ا��را@م ��دف إ�� ����� ا��ر�� و �����0� ا����ھ��ن ��ن ھ��ك ���� �ن ��ون ��رو �6ول ��0ل �0

  .�و$و�7 ��1�� و �ق ���0ر �����ھم

  �ر��ت ا����ھ�� :راQم ���5س و إدارة: أو(

     ����� ���K: و�ت �ن�� �����ول ا?��رة إ�� أھم ا��را@م ا��� 5رر��� ا���ر���ت ا���6ر��، و ا��

ر�� و ا�$����ت ا��� و$��� ا���6ون ������ ��1�� ا��ر�� و �G��1 ا����ھ��ن :Kل ��رة ���9س ا��

  .����رھ� و إدار���

I. م ا����5سQ0ر  ::را��� ��ن أھم ا��را@م ا��� 5رر��� ا���ر���ت :Kل ��رة ���9س ا��ر�� و ا��

� ���ة ا��ر��، �ون أن ���� ��م ��و�ن ا��:ص ا����وي���رة ����� . 
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 ::ر��� ا���و�م ا�زاQف ����ص ا�)�/��  -1

���5ب ����0ن ��دة ��� إ�� :�س ��وات و " زا@ري ��� �ن ا���6ون ا����ري ا�� ��807ص ا���دة     

ا�:�ص ا�ذ�ن ���وا  -4: ... دج أو R0�دى ھ���ن ا��6و��0ن �6ط 200.000دج إ��  A020000را�� �ن 

–  ��P– ��6�6��1 ����� أ��� �ن �����5 ا��." ...  

�� ا��:ر�م - أ���1 ا������ ا��� �/�ر = �/�ر ا���1 ا��6د�� أي �دل �ن ��ث �6و���� ��� ��س ا� :

����� ����ق 6�0و����، �0���0ر ا�7 ��� $وء ھذا ا��6و�م ���ن ��د�د �دى ���ھ�� ا��ر�ك، و �ن 

� �6و�م  ��� /م ا�و5وف�� ار�0ح و ا�:��@ر، و �ذ�ك �6د ��5ب ا���رع ��� ا���A=ة � 70�1�

 :�ك ��� أ��س��ك ا���1 0طر�ق ا�Aش، �R0ط�@�� أ�/ر �ن �����5 ا����6�6 و ذ

�16د �0م ا����ھ��ن أ1��ب ا��1ص ا��6د�� إذ 5د �ؤدي ا���A��0  و :����� ����� ا����ھ��ن -1-أ

� ا��ر�� = �7�0�6 ��1ب �� �6د�ر ا��1ص ا������ إ�� �1ول أ1����0 ��� �دد أ�/ر �ن ا��م �

� رأس ا���ل، ��� ��رض �G��1 ا��ر��ء اa:ر�ن ��:طر �$K �ن �� �1ول أ1��ب �6�6

  .ا��1ص ا�وھ��� ��� أر�0ح أ�/ر �ن ا�����ق أو أر�0ح وھ���

�16د 70 أي �:ص �����ل �I ا��ر�� و ��س �7 �ن $��ن إ= رأس ����� و  و :����� ا���ر -2-أ

ا���$�ن �ط�0ق أ���م ا���6ون  438- �95ن ا��ر�وم ا�����ذي  02أ��س ذ�ك �� �1ت ���7 ا���دة 

� ا���دة ا����ري ا������6 �0�ر��ت ا����ھ�� و ا������ت �ن $رورة ��ر ا?�Kن ا���1وص ���7 

� �����ت  2�6رة  595�� ا���رة ا�ر���� �`���Kت ا���6و��� 05ل ا��روع ��ن ا���6ون ا����ري 

  .ا=����ب و 05ل أي إ�راء ����ق �0?���ر

��1ص ا������، و ������6 ا?����� و و1ف �:�1ر �"... ھذا ا?�Kن ا�ذي ��$�ن �ن �0ن 7�����0     

  ... ".   ����� ��د�دھ� �I ذ�ر ا����� ا��ؤ��5 ��ذا ا����6م و ����� ��د�دھ�

     ���� ��� $���7 ��� رأس ��ل ا��ر�� ����رض ���د��س �و ���7 �Rن ا�دا@ن ا��Aر ا�ذي ����د 

� �6د�ر ا��1ص ا������ و �:���� ا���6�6� �A��0ا��.  

 :و إ$��� ���ص ا���ر��� ر���ن ��دي و ���وي ���ر��� :ا�:ر���أر��ن   - ب

� �6و�م أو �6د�ر ا���1 ا������ �90/ر �ن  :ا�ر�ن ا���دي - 1-ب��6وم ھذه ا��ر��� ��� ��وك ���/ل 

� ھذا ا��6د�ر �I ا��راط أن ��ون ا���A��0 وا$�� و /���0 و إ= ��ون ��ل ������5 ا������، و ا���A=ة 

P وض�ك أو�.  

     �6�6� G$ا����6م ا����م أن ��ون �و$و��� ���م و د�5ق، �0���0ر أن ھذا ا��6د�ر �و ��و ���رط 

ا��ر�ز ا����� ���ر��، و ��و5وف ��� ا����6 ا����6�6 ��ن ا���ل �رى ��� ����ن :�0ر �:�ص و ھو :�0ر 
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ؤو���7، و ھو �� �ص ���7 ا��1ص ا�ذي ���ن �ن ا������ و ا�ذي ���رس ����7 ��ت ط�@�� ���ل ��

� ا���دة ��ن ا���6ون ا����ري و ا������6 6���0و�0 ا��زا@�� ا��ط�60 ��� ��دوب  810ا���رع ا��زا@ري 

� ���� ���ر��7 ����7 ��0رPم �ن ا��وا�I ا���6و��� أو �دم �  .ا��K@��تا��1ص 

���7 ���رط ���6م ا��ر��� �و�ر       �� و ��� ��س ا����6م ا��و$و����1ر ا��د��س و ا�ذي �16د 70 

ھذه ا��ر��� إ�ط�ء ����0ت �Pر 1���� �ن ا���1 ا������، و �ط�6�0 �ذ�ك ��د �6و��� ����1 �90/ر �ن 

�A��0��0 أو �����7 ا=�������، أو أن �ذ�ر  �����5 ا������� ا���1 0�0ب �:��1 �1�د�د ��ر ا��� ��

��زة، أو ���6م ���K �ن ���Kت ا�����1 أو ا����رة ��� ��س ا���6�6 أن ا���1 �ن ا��1ص ا���

، و �ذ�ك إ:��ء ا��0ء )1(�0���0رھ� ����� أو �دم ا�������� ��� ا�رPم �ن �دم ������� أو �0ق ا��������

ا��� �/6ل ا���ل ��ل ا���1 ���رھن أو ا=����ز، و ���� ���ت 1ورة ا��د��س و طر�7�6 ��ن ��6ق 

�  .ر ر�ن ���ويا��ر��� ��ط�ب �و

��د ھذه ا��ر��� �ن ا��را@م ا���د�� ا��� ��:ذ ���� ا�ر�ن ا����وي 1ورة  :ا�ر�ن ا��)/وي - 2-ب

ا���م و ا?رادة، �����م �$�6� إدراك ا����� : ا�16د ا����@�، و ���9ف ا�16د ا����@� �ن ��1ر�ن

 ،7��و أن ھذه ا���A��0 5د و�5ت 0طر�ق ���6�6 ا����ط ا?�را��، و ھو أن �6ر�ر ا���1 ا������ ���0[ 

� ار���ب ا��ر����  .ا��د��س، و ���7 0ط���0 ا�و��@ل ا��د����� ا��� ا�����ت 

� �6د�ر ���5 ا���1    � �A��0و �ؤدى ذ�ك �دم ��5م ا��ر��� إذا ا���� ا���م 0و�ود ا��.  

� �6د�ر    �ا���1 ا������ �90/ر �ن �����5  ��� ��ط�ب ا�16د ا���ه إرادة ا����� إ�� ا�����ل ا��د��س 

ا����6�6، و �ؤدى ذ�ك �دم ��5م ا��ر��� إذا ��ن ا��6د�ر 5د وI5 ��7 0طر�ق ا�:ط9 أو �وا�ر �د�7 ��ن ا����، 

� �6د�رات ا�:0راء و ا���:�11ن�ھ� ا��� أدت إ�� ا��6د�ر ا����0[  ن ا��زا�� ����1أ وأ، أو ا�/�6 ا�زا@دة 

7��� ا����06ل ��� ���5 ا��I$ �1ن ا��ر�ك 5د وأ وأ، �� ���70 ا�ز��دة ا��� ���ن أن �طرأ �.)2(   

�4 ا(����ب -2� ::ر��� ا(����ب ا��وري و ا��ش ���ث 

���5ب ����0ن �ن ��� إ�� :�س ��وات و A0را�� �ن " �ن ا���6ون ا���ري ���  ��807ص ا���دة     

  :6طدج أو R0�دى ھ���ن ا��6و��0ن � 200.000دج إ��  2000

1-  �� �1ر�G �و/�6� �/0ت ��0����Kت و ا�د�و��ت 1�� ا�����0ت ا���ا�:�ص ا�ذ�ن أ�دوا ��دا 

���وا ����ون ���90 1ور�� أو أ���وا 90ن ا�وال ا��� �م �و$I �0د ��ت �1رف ا��ر�� 5د 

                                                           
  .367، �366��د ��� �و��م، �ر��ت ا�وال، ا��ر�I ا���0ق، ص، ص  -  1

  .329ا��ر�I ، ص ��س ، م���د ��� �و�� -  2
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م �ددت أو 5د�وا ���و/ق �5@�� �����ھ��ن ��$�ن ا�����0ت 1ور�� أو A�0وا ��0د�دات ����� �

 .�و$I ���@�� ��ت �1رف ا��ر��

ا�:�ص ا�ذ�ن ��5وا ��دا �ن طر�ق إ:��ء ا�����0ت أو د�و��ت �ن طر�ق ��ر ا�����0ت أو  -2

د�و��ت �Pر �و�ودة أو وI@�5 أ:رى �زورة ���1ول أو ���و�� ا��1ول ��� ا�����0ت أو 

 .د�و��ت

��0ر أ���ء أ�:�ص  –ا�د�و��ت A0رض ا��ث ��� ا=�����0ت أو  -ا�:�ص ا�ذ�ن ��5وا ��دا و  -3

� ا��ر����� ����6�6 �0���0ر أ��م ا��6وا أو ����6ون 1��0ب �� K: م ������م�."... 

�� ا��:ر�م - أ�: 

    � ����� ا����ھ��ن و ا��Aر �ن ا���� �ؤ��وا ا��ر��  9���ل ا��د����� ا��� 5د �������� ��� ا���ر�م 

�6د ���� �ؤ��وا ا��ر�� إ�� إ���م ا����ور و �ن ��ث ا����ھ��ن ��� ا=����ق ��0 و ا ،����=����ب 

� أ��م ا��ر�� �5د ا����9س، و ھو �� ا���6�6 ��/�م ��� ا=����ب �طر�ق ا?�Kن ا����ور ���0و��ت ���

  .�� �$ر �����0ھ��ن و �A��0ر

س، و ذ�ك ��ت ط�@�� و �6د �رض ا���6ون ��� ا��ؤ���ن إ��0ع إ�راءات ����� :Kل �ر��� ا����9    

���م ا���6ون و�0ل �زاھ�،  �6���ؤو����م، و �ذ�ك ���ب أن ���� ا��ؤ��ون ?���م إ�راءات ا����9س و

� ا����و��ت ا��6د�� �����ور، �0ذ��ن�� و أن ���روا ا���6�6 �� �ل ��  �ذ�ك ����� ا�ر�ل ا��ر�ص 

  .ھذه ا��ر�� ���0رو�7 �ن ����Kت �I ا��ر�� ��ت ا����9س أو ����ب

 :���ر��� و إ$��� ���ص ا��ر�� ر���ن :أر��ن ا�:ر��� - ب

� ا�����ل و��@ل �د����� ?���م ا����ور  :ا�ر�ن ا���دي - 1-ب����/ل ا�ر�ن ا���دي ��ذه ا��ر��� 

� أ��م ا��ر���  .�A0ر ا���6�6 و د������K� 7ب 

� �د ذا�7 �ن ا�و��@ل ا��د����� ا��� ��ء ��0 ا��ص، ا�����ل ا=����ب  •�ا�1وري ا�ذي ���0ر 

�:����، و ا�ذي ��م 1���0ر�G �دى ا��و/ق �0�����0ت و د�و��ت �م ��م، و ا��1ر��R0 Gداع أ�وال 

وو$��� ��ت �1رف ا��ر�� و �م ��م ذ�ك ��6�6، و أ:�را 6�0د�م �5@�� �����ھ��ن ا������0ن ��� 

� ا�� .�ر��:Kف ا���6�6 �ل ذ�ك ��ث ا����ور ��� ا=����ب 

� ���و�� ��ذب ا����ھ��ن 5د ���� �ؤ��وا ا��ر�� 0و$I أ���ء أ�:�ص  •�و �و���� أ:رى، و 

����ر�ن ������06ن ���ر�� ���0ظر ����� ھؤ=ء ا�:�ص و ������م و 5درا��م، وذ�ك ��� �Pر 

 .ا���6�6
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ا�������� و A0ض ا��ظر ��� �0ق، �6د ا��0ر ا���رع �ل وI@�5 �زورة أو ���و��ت ��Aط� ��م  •

� أ��م ا��ر�� ��ن ذ�ك ����ل ا�ر�ن ا���دي ��Aش ا����ھ��ن و ا��Aر و د���م �����Kب 

 .���ر���

���زم  ا��ر��� :ا�ر�ن ا��)/وي - 2-ب �ھ� �ر��� ��د�� ��ب �� �1ت ���7 ا���دة 1را��، و ھ

�� ���ري ا��ر�� ��$�ن �5@�� ا����ھ��ن و �5@ و �و�ر ��1ري ا���م و ا?رادة، ا���م �0ن ا=�����0ت

� أن ا����A �ن ھذا ا����Aط وا��د��س ھ� �ث �� ا���6�6، أ�� ا?رادة �����د ����و��ت ��Aوط� ���

� أ��م و ��دات ا��ر�� �5د ا����9س�  .ا����ھ��ن و ا����ور ��� ا=����ب 

�ر��� ا�����ل و : ����و إ$��� ��� �0ق، ��ن �را@م أ:رى ���ن ار���K: ��0ل ���9س ا��ر�� �ذ�ر     

����� أ��م = ��وز ا�����ل �� أ��م �:���� ����6ون، أو ا�����ل �� )1(ا��داول �، ��� ���5ب �ل �ن ���رك 

   )2(.ھذه ا�����Kت

II. دارة و ا�����رPم اQرا:: 

ن و �ؤ��ن أ�$�ء ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن، و ر@��7 و ا��د�ر ا���م و �Pرھم �ن ا����ر�     

ون 90و�I ا���ط�ت ���1رف ��0م ا��ر�� �������������، و �و ا��6@��ن �0?دارة ��� أ�وال ا��ر�� 

و������0، ا��� ���زم �0ل �� �6وم 70 ھؤ=ء، و �ل ذ�ك ����0 �ن ا����ھ��ن ا�ذ�ن ����ون ا��ر�� وا�ذ�ن 

� و�رص و ����0ر ا��ر�� �0ل ���� ���ز�وا �ن إدار��� و ����رھ� �����ز ا?داري، ا�ذي أ�ز�7 ا���6ون

�ل �� �ن ���7 ا?$رار ��A� ����= ��0ب ا��G��1 ا��:��1 ��� ���ب  ب�ذر، و �0ل �زاھ� و ���

  .��1�� ا��ر�� و ا����ھ��ن

ذ�ك ��/ر و ���دد ا��را@م ا���1وص ����� و ا�����R0 �6دارة ا��ر�� و ����رھ� ��0دد و��6د �و �����     

  :، و ���ن أن �ذ�ر ���� ��� ��0ل ا��/�لھذا ا�����ر

 ::ر��� �وز�7 أر��ح �ور�� -1

���5ب �ن ��� وا�دة إ�� :�س ��وات " �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ���  ��811ص ا���دة     

  :دج أو R0�دى ھ���ن ا��6و��0ن �6ط 200.000دج إ��  20.000وA0را�� �ن 

�د�روھ� ا����ون ا�ذ�ن ���0رون ��دا �وز�I أر�0ح  ر@�س �ر�� ا����ھ�� و ا��6@�ون R0دار��� و -1

 ...".1ور�� ��� ا����ھ��ن دون �6د�م �5@�� ���رد أو 6�0د�م 5وا@م �رد ��Aو��

                                                           
  .�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري 808ا�ظر ا���دة  -  1

  .�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري 809ا�ظر ا���دة  -  2
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�� ا��:ر�م - أ�� ا����س 0رأس ��ل  :�����د ��� �9/�م ا��وز�I ا�1وري �cر�0ح �ن ����� أو�� 

��ن ����� ا��وز� G06ق ا�ر��6ص ا��ر�� إذ أ�7 إذا �م ���R0 وف ��م �0=�5ط�ع �ن رأس ا���ل أو� I

 .أ1ل �ن أ1ول ا��ر��

و �ن ����� أ:رى �Rن ا��وز�I ا�1وري ھو و���� �ن و��@ل ا��1ب، ��و ��رك ����� �ن ا���ل     

� ��دھ��� �5�0راف �ر��� ا��1ب، ��� ��ل ا���رع ��د:ل �0دف ا�6$�ء ��� ا��ر��� ���� �  .ا��

�Rن ا��وز�I ا�1وري �ؤدي إ�� ا?$رار ���0ر�� و�����0ھ��ن �ون ا���وء إ��7 �ن �ن ����� /��     �/

� �طور و إ:��ء ����م و �وء �طرف ا��6@��ن �0?دارة ��دف إ�� إ���م ا����ھ��ن �0ن ���ط ا��ر�� ھو 

و ھو ��  ����رھم �0وز�I أر�0ح 1ور��، و ھو �� 5د ���ق أ$رارا �A��0 ���0ر�� و �����0ھ��ن =��6،

� ا��$��� ا��0رى ��ر�� � K��ا�ر����، و ا��� �ن أھم أ��0ب إ����K :داع ا��6@��ن  Enron�1ل 

  .�0?دارة و �وز�I أر�0ح 1ور�� ?:��ء ����م

�ن ��� أ:رى ��رض ا��وز�I ا�1وري �6وق ا��Aر، و �0�رى ا�دا@��ن ��:طر إذ أ�7 ��$وي ���     

ود أر�0ح 1ور�� ���ر��، ��� ا�رPم �ن �دم ��6ق ھذه ار�0ح، أو ����66 �0��0 :داع �6�6� و إ���م 0و�

� �وا��دھ� �واء I����0 أم �= �����ب �I ا��وز�I ا�1وري، ��� �ؤ/ر ��� أداء ا=��زا��ت ا��6د�� ���ر�� 

  .�6�R0ص ���0 ھذا اداء

إ�� ا����س �0=�1�5د ا�وط��، إذ و أ:�را �Rن ا��وز�I ا�1وري �ؤ/ر ��� �وق ا���ل و �ؤدي      

��1�ب ا��وز�I ا�1وري ر�0ح ا��ر�� و ا=زدھ�ر ا�زا@ف ��� ����ت ���ب ��0ر �ن ا����/�ر�ن ����� 

�$K �ن �6د�م ا��0وك 5رو$� و ا����دات ���، و �ل ذ�ك ��0� ��� ا�Aش و ا��ذب، و ھو �� ��0د ا��ر�� 

  .��ا����ھ��ن و ا�دو�� :��@ر و أ$رار ��د

 :���ر��� ر���ن :أر��ن ا�:ر��� - ب

�6وم ا�ر�ن ا���دي ��60م �$و ���س ا?دارة �0وز�I ار�0ح أو ا��وا@د ���  :ا�ر�ن ا���دي - 1-ب

 Iم ا���6ون، و ھذا و ���رط �0ض ا���ر���ت �����ر����ف أK: ��� ف �ظ�م ا��ر�� أوK:

 )1(ا�:��1 ��0 �ن طرف �را5ب ا�����0ت��م ا���1د�5 ��� ھذه ار�0ح و ا���زا���  أنا��1ري 

� ھذه ا����� ��واط@� �I ا����ز ا?داري�  .ا�ذي ���0ر 

  :و ���ون ا�ر�ن ا���دي ���ر��� �ن ��1ر�ن ھ��    

                                                           
  .ا���$�ن ��5ون ا��ر��ت ا��1ري ����1981  �159ن ا���6ون ر5م  5�6رة  162ا���دة  -  1
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� �وز�I ار�0ح أو ا��وا@د ��� :Kف ا���6ون �ن طرف �$و  :ا���وك -1- 1-ب����/ل ھذا ا���وك 

  .د�روھ����س ا?دارة أو ���ري ا��ر�� و �

�16د ���0وز�I و$I ار�0ح ��ت �1رف ا����ھ��ن ���0روط ا��� ���ل ��م ��6  :ا��وز�7 -2- 1-ب

���@�� �����، و = ���رط أن ����م ا����ھ�ون ار�0ح ����0ل، و إ��� ���� و$I ار�0ح ��ت 

� :ز��� ، و ���6ق ا�و$I ��ت ا��1رف 60رار ���س ا?دارة 0د�I ار�0ح، أي 0)1(�1ر��م�طر��� 

� ا������ ا����� =ن ا��1و�ت = ��ط� أي �� ا��0ك، و ��س ا��1و�ت �ا��ر�� أو ��0ك ا�1رف 

  )2(.�ق ���@� ��� ا�رG0 أو ا���@دة

ار�0ح ا����@�� ا������ �ن ا������ت ا��� ��0ر��� ا��ر�� و ذ�ك �0د :1م ���I  ،و �16د �0ر�0ح    

$6� ا1ول ا������ف ا�Kز�� ����6ق � �ھذه ار�0ح و �0د ���ب ���� ا=�����Kت و ا��:�11ت ا��

 )3(.ا�������0 0�����0 و ������� 05ل أي �وز�I 90ي 1ورة �ن ا�1ور

� أ1ول ا��ر�� �ن :1و��� و ���6ق ا��وز�I ا�1وري �cر�0ح إذا �م ��ن ����� ز��دة     � ������� إ

� ز��دة رأس ا���ل أو ?:��ء ا?دارة ا���@� ?���د ا@���ن وھ�� ���ر�� أو ����ون ،��ر ا=����ب 

 I$و�� أو �دم و�A� زا��� و �5@�� �رد�� I$7 ����زم و���ا��وز�I ا�1وري ����ج إ�� �Aط�� ������0 

 S��� ا�1وري Iول و ھو ا��وز��5@�� ���رد، و ھو �� �ص ���7 ا���رع ا��زا@ري �0���0ر أن ا���ل ا

و 5د ر�ض ا�6$�ء ا��ر��� أن ���ل ،�ل ا�/��� و ھو و$I �5@�� �رد ��Aو�� أو �دم و$��� ��7 ا��

ا���ر�م ����Bت أ�$�ء ���س ا?دارة ن �ص ا���ر�م ����ق �0وز�I ار�0ح ��� ا����ھ��ن و ا��ر��ء، 

أس ا���ل، إ= إذا �5م �$K �ن أ��� ���0[ �6د�� �د�I ��م �0���0رھم و�Kء �ن ا��ر�� و ���ت ����9ة ��� ر

أ�$�ء ���س ا?دارة �R0داد ��زا��� �ز��� و ��1وا �0و���0 ��� ا�����Bت 0دون و�7 �ق، ���9م ����ون 

  )4(.�0و�ب �ر��� �1ب أو :���� أ���� ��� ��ب ا�وال

ا�16د  ��د ھذه ا��ر��� �ن ا��را@م ا���د�� ا��� ��:ذ ���� ا�ر�ن ا����وي 1ورة :ا�ر�ن ا��)/وي - 2-ب

ا����@� 1��0ر�7 ا���م و ا?رادة، ����م ا����� و ھو ا��6@م �0?دارة ��1��0 ا�1ور�� ��رG0، و��ون �7 إرادة 

  .���7 ��وز�I ار�0ح ا�1ور�� ��� �$�6� �وا�ر �وء ا����

� ا��ر�� و ا��� 5د ��   ��رض ���7 و ���ن إ/�0ت �وء ا���� ���0ظر �ط���0 ا�وظ��� ا��� ���ر��� ا����م 

7�90 �وزع أر�0�� 1ور��، و ا�ظروف ا���1��0 ���وز�I و ا��� ���K:���0 Gص �وء ا���� �دى ا����م، 

                                                           
1- crim 21 mars 1936 Revue trimestriel de droit commercial, 1936, p 172.  

  .254���ن ا���دي، ا��ر�I ا���0ق، ص  -  2

  .�469��د ��� �و��م، �ر��ت ا=�وال، ا��ر�I ا���0ق، ص  -  3

4- crim 2 fev 1939, G.P.1939, 1474.  
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� ا�:�ذ 5رار ا��وز�I، و �دى ا����و��ت ا�������0 ا��� ��وا�ر �د�7، و �دم و�ود ا�����دات ��دوره 

  .ا�������0

�ن ���رس ���7 و5ت �وز�I ار�0ح، أو أ�7 �م ���ھم و ����� ا���ؤو��� �ن ا����م إذا ا/0ت ا�7 �م �    

� إ�داد ا���زا��� و ا��رد ا���Aو��ن�، و = ���� ا?ھ��ل و�ده ���6م ا��ر��� �0���0رھ� )1(�ط��6 

  )2(.��د��

أ��� �د�دة �:��ف K�:�0ف ا���1�� ا��راد �������  :ا�:راQم ا���)��� ��دارة ا��ر�� و ����رھ� -2

� ا��ر�� و ��� ا�6وا��ن ���ن أن �ذ�ر ���� و إ$��� ��ر��� �وز�I ار�0ح ا�1ور��، و ھذا 

 : ا���6ر��

 .�ر��� و$I ا���6ر�ر ا���ذ�0 -

� ا���6ر�ر -� .�ر��� ا���Kب 

� ا��6ر�ر -� .�ر��� إ:��ء وI@�5 �ؤ/ر 

� ��Kت ا��ر�� -� .�ر��� ا��زو�ر 

 .ن�ر��� ����ن �$و ���0س إدارة ا��ر�� ���0:���� ����6و -

 )3(.���ر�� �����م�ر��� �دم ����ن ��دو0� ا�����0ت �ن  -

� �6د�م ا���زا��� -� )4(.�ر��� ا�Aش 

 )5(.�ر��� �وء ا�����ل ا���ط�ت ا����و�� ���6@��ن �0?دارة �0و�ب ا1وات ا����و�� ��م -

 )6(.�ر��� �دم إ�داد ��$ر ��داو=ت ا����س -

  )7(.� �ل ����ر��� �دم و$I ا���6ر�ر و ا�و/�@ق ا������0 -

 .�ر��� �دم ����ذ 5رار �وز�I ار�0ح -

 .�ر��� �دم ��ر ا���زا��� -

 .�ر��� �1و�ت �$و ���س ا?دارة ��� 5رارات ا������ ا����� ا�:��1 70 -

 .�ر��� �6د�م 5رض �د أ�$�ءه ���س ا?دارة -

 .�ر��� �دم ا?K0غ 0و�ود ��1�� ����رض �I ��1�� ا��ر�� -

                                                           
1- crim 10 nov 1942, G.P.1943, 1.85. 

  .�474��د ��� �و��م، �ر��ت ا�وال، ا��ر�I ا���0ق، ص  -  2

3  -   
  .�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري 2�6رة  811ا���دة  -  4

  .�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري 4�6رة  811ا���دة  -  5

  .�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري 812ا���دة  -  6

  .�ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري 1�6رة  813ا���دة  -  7
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 .�� ��زب ������ر��� �0رع �ر�� ���ھ -

    �  :وا��K�ظ ��� ا����0ن ا���6و�� ���را@م ا����60 �� ��

�  �����1رض ھذه ا��را@م  :ا�ر�ن ا���دي -أ �������وھ� أن ��ون ر@�س أو �$و ���س إدارة أو  

�د�ر ��م، و�ؤدى ذ�ك أن ھذه ا��را@م ھ� �ن �را@م ا����ل ا�:�ص، و�����0� = ��1ور ار�����0 

� .:�ص ا���0ق ذ�رھم�ن �Pر ا

و���ون ا�ر�ن ا���دي ��ذه ا��را@م �ن �ل ��وك إ�را�� �:��ف اوا�ر وا��وا�� ا��� 5ررھ� ا���6ون     

  :ا����ري، و�ن :�1@ص ا�ر�ن ا���دي ��ذه ا��را@م �ذ�ر

• �� ط�@�� ا��را@م ا=�����0 ا��� ����زم �د:K إراد�� �ن ا����� إن أ�Pب ا�1ور ا���ر���� �د:ل 

 �� ��ن ���0ر �را@م ا��رك أو ا=����ع ����5، ��� ���ن أن ��د �را@م ���I �0ن �و����و ا���ل، 

 .ا���وك

أ�Pب 1ور �را@م إدارة و����ر ا��ر��ت ��درج $�ن ط�@�� ا��را@م ذات ا���وك ا���0د��، أي  •

���� أ���= ���ددة، ���� �وا�ر إ�داھ� ���6م ا��ر� ���، ��� أن �وا�رھ� ��$�ن ا���وذج ا?�را�

 .������ = �ؤدي إ�� ��دد ا��را@م

� أ�Pب �را@م ا?دارات �ول ��رة ا��ذب، :��1 ا��ذب ا��ط0وع أو  •� ��دور ا���وك ا?�را�

ا����وب ���ر ����0ت ��ذ�0، أو �$��ن ا���6ر�ر ����0ت ��ذ�0 أو �Pر 1����، وھو �� ���ر أن 

l و��� ا��ر��ت ��� �وف ���1ن�م ھو ��0دئ Kوض وا�ظ�A��� ،���ل ��7، �0دأ ا?��1ح وا����

 .أ�/ر �� �$ر ���0ر�� وا����ھ��ن

 .أ�/ر ھذه ا��را@م ��� ���وى و�9/�ر ���0�، ��� 5د �ؤ/ر ��� ����� ا��ر�� و�������0 •

�� أ�Pب ھذه ا��را@م ��درج $�ن ط�@�� ا��را@م ا������، أو �را@م ا���وك ا�0�ت، و���9ف ر�� •

� ����ھ� ا���6و�� أو ا=��داء ��� ���ن ��رد ��وك إ�را�� ا���دي �� و�ده ����6ق ا������ �

ا���1�� ا������، و�ط�ق ��� ھذه ا��را@م �را@م ا�:طر، ��� ��رض ا���1�� ا������ ��:طر 

 .دون أن �$ر ��0

� ��ن أ :ا�ر�ن ا��)/وي  -ب �ن ا���6ل ���� �د:ل �را@م ا��ر��ت ���� $�ن ط�@�� ا��را@م ا���د��، 

 .���ن أن �و1ف ���0را@م �Pر ا���د��

� �را@م ا���وك أو ا=ر���ب     �� ،�و�:��ف ا�ر�ن ا����وي �ن ��ث ���7 و��6 �ط���0 ا���ل ا?�را�

� ��رد : �9:ذ ا�ر�ن ا����وي أ�د /Kث 1ور�� 1ورة ا�:ط9 أو �� 1ورة ا���د، أو �إ�� أن ���/ل 

� �را@م ا=����ع �Rن ا�ر�ن  ار���ب ا���وك ��د��، وھو�ا����وي �� �ط�ق ���7 ا��را@م ا���د�� ا�0���، أ�� 
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� إ��Pل ا����� ��دا ا���6م �0=��زا��ت ا��� ��ر$�� ا���6ون ��ن ����ذ ا=��زا��ت  ا���م أو���/ل 

  )1(. ا���رو$� ���7

� ا��6 أن و/��ر    ��ون ا����ري ا��زا@ري، وھو �� ���0ر ا��د�د �ن ا��را@م ا����P �60ر ��1وص ����� 

�و��I ا������ ا��زا@�� �����ھ��ن ���ر�� A�0ط�� ��ر����  إ����16ر �ن ا���رع ا��زا@ري، ا�ذي �د�وه 

 أ�واعا��� 5د �$ر �1���0�� ا������� �����ھ��ن ����6و�0 ا��زا@�� ھ� أ�د  ا?داري��ل �1ر��ت ا����ز 

��رع ا��زا@ري ھو ا��6ص ا���دح ��6$��� ا��طرو�� وا������6 �0ر��ت ا������، ��� وإن ��ن �0رر ا�

  .��ون أنو��$�ر ا����� ا���6و��� ��0 ��ب  إ�دادا����ھ�� و����رھ� ور���0�5 �Rن ھذا = ���I �ن 

��/�0 :��� ���  :�� ا������ ���ر��ذ:راQم ��)

�� ���ر��، ����� �زا@�� ����� وا��16ود ����� ا�ذ�� ا���� إ������ �:��ف ا���ر���ت وا�6وا��ن     

� ھذا ا���6م �ل �� ����ق �����0 ا��ر�� �ن �ا��� ���ل ��6  وأ1و��� رأ��������0ذ�� ا������ ���ر�� 

  .ندا@����و$����  ن�����ھ��

  :و�ن أھم ا��را@م ا���1وص ����� ��5و�� وا������6 ��0ذ�� ا������ ���ر�� �ذ�ر    

I. ص ا�)�/��:ر��� ا���و�م ا��� .ا����9س�م ���ول ھذه ا��ر��� ��د ا���رض ��را@م  :�زاQف �

II.  و�و:ودات ا��ر�� أ�والا��)��ل  إ��ءة:ر���: 

���س و$ررا ���0ر�� و�����0ھ��ن ��� ��طوي ���7 �ن ��دي  وأ�/رھ�رز وأ:طر ا��را@م 0ھ� �ن أ    

� ا��ر��، و��� ��$��7 �ن :���� �� ا����ز ا��و$ �0����c�6و�5م �، وا��� �ؤدي = ����� ا?داريو�� 

� ا��1و�0ت ا������ 0ل  إ���  .وا?�Kسو5وع ا��ر�� 

:�س  إ�����5ب ��0�0س �ن ��� وا�دة " �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ���  ��811ص ا���دة     

  :ھ���ن ا��6و��0ن �6ط R0�دى أودج  200.000 إ��دج  ��20.000وات وA0را�� �ن 

 أ�وال�د�روھ� ا����ون ا�ذ�ن ������ون �ن �وء ���  أو R0دار���ر@�س �ر�� ا����ھ�� وا��6@�ون  -3.... 

� ���Pت ����ون  أوا��ر�� ��ؤ���  أو���$�ل �ر��  أو�:��1  Pراض�:���� ���1����  أ��������� 

  .... ".�Pر ���0رة أو��م ���� �G��1 ���0رة  أ:رى

  

  

                                                           
�0�/، ص  -  1
ال، ا
�)12 ا�cت ا�'(f ،�:�� 3:� ����335.  
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�� ا��:ر�م -1�: 

��� ��1�� ا��ر�� ��:ص  أ�$� إ���ذه ا��ر��� ا��داًءا ��س �6ط ��� ��1�� ا����ھ��ن ���ل ھ    

� ا�دو��، ن  ا���1�� ا=�1�5د�� �ذا، و���وي� إ�� ا?��ءة أو�دة �ر��ت  أو�ر��  إ�Kسا����� 

� :د�� �G��1 �:��1 ���ل  أو�ن طر�ق �0د�دھ�  أ�وا���� ���K�:ا���م ��� ا=�1�5د ا�وط أ��0ءا ��

 �  : ��1�� أ����و��� ��ر ا����ة ا=�1�5د��، و���7 �Rن ھذه ا��ر��� ���

��� ا����ھ��ن وا��ر�� -أ �� �����: 

ا��ر�� و�و�ودا��� �0ب و�ودھ� و���ط��، �و��� �0رز 5و��� ا=�1�5د�� و5در���  أ�وال����ل     

� ا��وق، و��ود ھذه � ����ا��ر�� و����K،  أ1��ب��ن �0���0رھم �����ھ أK1 1ولوا ا�والا����

�����0ف و�وء ا��1رف وا=:�Kس ����ق �0م = ����� أ�د  ا�والو���7 �Rن ا=��داء ��� ھذه 

�����، و�ن ���ب ا������ن �Rن ھذا ���0ر  رأسا��ر�� و:��ر���  إ�Kس إ��ذ�ك  أدى إذا:��1 ، ا$رار

 ����:����c�  ق ا��ر وإ�رامو���ف� ��ا��ر�� ھو ��ل �����، ��س ��د  رأ���ل� ،�� وا����ھ��ن 

� ا��$�@G ا��� ��س  ا������7 �ذ�ك، و���5 �ن�����7 �6ط ��6���0م ا���دل ���1ص، ��ن ��د �ا�و5وع 

  .�0د:�ر وا��/��ر ا��ر��ت

ا�$��ن ا���م �دا@����، ��� ���ل ����ر 5و���  وأ1و�����ل ا��ر��  رأس���ل  :����� ا���ر -ب 

�����، و���7 ��=��داء ��� ����� ا��ر��  وا?�05لا=�1�5د�� ا��� �د�I ا��Aر ��� ا����5د ���� 

���ن ا���م ���ر�� وھو �� ��1 ��� ��1���� �$ر �A��0ر و�0?�����0ف و���Aب ا��G��1 ا�:

 .�و�ب ا��6و�0

 :���ر��� ر���ن :ا�:ر��� أر��ن -2

و����ظ� �����0� ��� �60ءھ�  ھدا����ط��60 و����رة  ��60 أن= ���ن ���ر��  :ا�ر�ن ا���دي -أ 

� �دود ا�����ر ا���د، ا�ذي ����زم ا�����ل  إ=وا���رار و�ودھ�، ���ب ا�Aرض ا�ذي  أ������ر

�دم ا����ءة  أور ��16ا� أو ا?ھ��لا������ �ن  ا:ط�ء �0?دارة�ن أ��I� ،7 ���دي ا��6@��ن  أ��ت

، و:���A� �1ب ���1��م ا��:G��1� ��� ��1 ا��ر�� وا��� ���0ر وا=ھ���م �0ؤون ا��ر��

� ھذه ا��ر���� .�ن أھم ���1ر ا�ر�ن ا���دي 

 أو أ�ورا أ����م�ن ���Aب ا��G��1 ا��:��1 ��� ��1�� ا��ر�� ��5م ���ري ا��ر�� G��0  و��9/��    

������ Pر��0 �ن ���ط �داول ����S  أوا:�Kس �6روض ��� ���ب ا��ر��،  أو��رط�،  ����Bت

� ���1� إ=ا��ر��، = �د:ل ��ف �:��1 رأن ����وا ا��ر�� ��1 أوا��:��1 ��ت �Aط�� ا��ر��  �م

�  اa=ت�ر�5  أو��6، و����� د�و��م،  أو��راء ���رة �وا���دات و��I ا��ر��، وا�����ل ������ 
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�Pر  أو ���0ر�واء ��ن  �0?دارة��6@��ن ا��ر�� دون �0رر �ن ا �رأ���ل���1��م ا�:��1، ��ل ا�5ط�ع 

�  أو���0ر �:،��P ا��ر�� ���0ر ��1(. $�را �1�0(  

 :ا��)�ف �� ا��)��ل ا���ط� -1-أ

� ا�����ل ا���ط�ت  �0?دارةو�ن ���1ر ا�ر�ن ا���دي ���ر��� �ذ�ك ���ف ا����ر�ن وا��6@��ن     �

� ا�����ل �� ا��ر��، ������ف �� ا�����ل ا���ط� الأ�وا����و�� ��م �  .ا��ر�� �$�6� ا����ف �ذ�ك 

��� ا��ر�� اP\رار -2-أ���: 

 ن����ا��1 و�ؤ:ذ�:��ف ��1�� ا��ر�� وا����ھ��ن  وأ���ل�6وم ھذه ا��ر��� ��� ا���6م 1�0ر��ت     

� ا�����ل ،��� ���ل ������� ��� ا��ر�� ا�$�رة �����0ھ��ن وا��ر أ�والو�ن أ�/�� �را@م ا����ف 

  :�ذ�ر

��@��7 �0دف ا����ظ ��� ����7  أ�$�ء�د  ��0ك 6�0د�م ����ت ا?دارة��5م ا��د�ر ر@�س ���س  -

 )2(. و���� ��@��7

 إ�� أ��K1ود  أن�:��1 ���0[ ��@دة �ن �0و��ت دون �و�رة ��ب  ا?دارة���ك ر@�س ���س  -

 )3(. ا��ر�� ا��� �د�ر

 )4(. :�11 ���ر���د�ر �ر�� ����70 ا��:1� ���0[ ���ر ظ� -

  )5( .ا�ر��$�� ���د�ر ا��ط�ا��ر�� ���و�ل  أر1دة��و�0ت �ن  -

 )6(. د�I �ر�ب 1وري �ن ���ب ا��ر�� �زو�� ا��د�ر -

��7  ب ���0[ر�� ��G ا��د�ر أوار����0 ا��د�ر :�رج ���7  أ���ل����ل ا��ر�� Pرا��ت �ن  -

� )7(. �0����0 �و$I ا��ر�� ا����

��ت Pر��0 �ن �و$وع ا��ر�� �� �ظ�ر ا��د�ر ا���ؤول �0ظ�ر �ر�وق ا��ر�� 0$�� إ�زام -

 )8(. ���ه ا��Aر و���ط ���7 0��0ر���S وا����0 وا���رة ��� ���ب ��1�� ا��ر��

 

                                                           
1  - Raphael contin,op.cit, p 381. 

2  -  Cass crim 3 mai 1967 Bull crim 1967 n° 148. 

3- Cass crim 16 mars 1970 Rev. Soc 1970 p 480.  

4  - Cass crim 9 juillet 1998. D. A 1999 p 1652. 

5 -Cass crim 11 juin 1998 D 1999 somm p 159. 

6  - Cass crim 11 janv 1997. Dr. Soc 1997 n° 162 chro. Vidal. 

7  - Cass crim 15 oct 1998 Rev. Soc 1999 p 184 OBS Bouloc – cass crim 9 mai 1973 Bull crim 1973 n° 216. 

8  - Cass crim 20 mars 1997 Rev. Doc 1997 p 581 OBS Bouloc. 
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 أ0��/���راع �و�ت :�ر :د�� ������ �:��1 �ن ���دة ا���1�� ا�A ا?دارة���زل ر@�س ���س  -

 )1(. ا��ر�� ا���$ررة

 )2(. ا��ر�� أ�وال�� ����� �ن ��ب ا���6ر �ن د�ون �:1 ءإ��� -

 أ�والا�����ل  إ��ءةا����1ر ا��� ���ون ���� �ر���  أن ا�/��و�ن ا�وا$G �ن :Kل �ل ھذه     

� أ��0�P، ھذا ا����زع ��1ل �0ن ��1�� ا��دراء وا����ّ � G��1ر��ن ا��ر�� �ط�ل ����9 ���زع ا��

 أنو���م  ���1�7 ا��:��1و ر ��1�� ا��ر�� ا�ذي �6دّ ا����ر  أوا��:��1 و��1�� ا��ر��، ����د�ر 

ا��ر�� �ر��� ��1��7 ا��:��1 ��� ���ب  أ�وال،  و�6وم �I ذ�ك ������0ل �cو��ا�/���� �:���� 

� ��701  ا��� ا�������1�� ا��ر��، ��ون 5د ا���ك � إ��ه، وأ:ل �6/��0 ا��� ����� )3(�ن أ���� ��ن 

  .ا����ھ��ن

���م  أن�:��ر ��1�� ا��ر��، وإ��  أنا����ر ا����م 0وا�7��0 ���1رف 0طر��6 �:����، ���R  أ��    

، وھذا ��:روج �ن ���0 ��$�ل ا���1�� )4(ا����ھ��ن 0و�ود ���زع �G��1 ط���0 ا=����م ��م 

  .ا��:��1

�ر��ب ا���ل  أنر�� ا�� أ�وال لا����� إ��ءة���رط ���6م �ر���  :����ق ا��/�)� ا��2�� -3-أ

� ��0ل :د�� ��ن أ�ل ����0ة  أو �0?دارة��6@م ���1�� �:��1 ��ود I����0 ا��:1� ا�$�ر 

favoriser  :��1  أو�ر��� ��ر ���0رة  أوطر��6 ���0رة ��0روع �ر0ط7 70 ��1�P)5( وا������ ،

��5Kت ��دة  إ���5 إ��������  �، ��� 5د ��ون ���و�)6(وا������ ا�:��0��P �1 �� ��ون ��1�� ��د�� 

ار���ب ا���ل =���0رات ا��:���0  أوا�0ر����S،  إ��ا����  أو، )7(��دة �I ا��Aر ��� ���ب ا��ر�� 

���ز�ز و$�7 دا:ل ا��ر��  أوار���ب ا���ل �����ظ ��� ����7 و���� ��@��7،  أو ،)8(و������ 

 )9(. ا��ؤ/ر�ن ا�:�صر�0P  ءوإر$�

 

 

                                                           

1 - Cass crim 14 nov 1973 JCP 1974 I p 49. 

2  - Cass crim 6 mars 1974 Bull crim 1974 I n° 94. 

3  - Schmidt Dominique, les conflits d’intérêts dans la société anonyme. Op.cit, p 288. 

�0�/، ص طو�2ي �:���ن �� -  4
606م، ا
�)12 ا.  

5  - Cass crim 1ére mars 2000 D 2000 p 214 note A. Reinhard. 

6  - Cass crim 9 mai 1972 Rev soc 1973 note Bouloc. 

7  - Cass crim 15 sep 1999 D 2000 p 310 note A. Medina – CA paris 19 mai 1998 Rev soc 1998 p 810 OBS 

Bouloc. 

8  - Cass crim 16 fev 1978 Bull crim 1978 n° 202. 

9  - Cass crim 27 oct 1997 JCP 1998 II 10017 Note Pralus. 



278 
 

 :ة��ر ����ر أو�/�)� ����رة  -

��0ل �Pر  أو�:��1 ��0ل ���0ر �0��6ق ����� ���0رة،  أPراض��م ا���ل ا���رم ����6ق  أن���وي     

ذ�ك ��$�ل  أ�/������، و�ن  ا������ن ��1�� �0?دارةھ�@� ���6@��ن  أو�ؤ���  أو���0رة ���$�ل �ر�� 

� �6د �0رم �I �ر�� ��ون �ر@�س ���س ��$�@7 أو ةا?دارو��G ا����زات و�:��$�ت   ،���� ���1�

� �/ل ھذه ا���=ت �� ا��G��1، وا�ذي �$�6� ا���6ون � إ�راءات إ��0عوھو �� ���د�� �����9 ا����زع 

�:$I �ر�0�5  أنوا������ ا����� �����ھ��ن �0ذا ا����زع ا�ذي ��ب  ا?داريا����ز  90:ط�ر����� 

  .ا��ر�� ا����ھ��ن :��� ���Aب ا��G��1 ا��:��1 ��� ��1��

� ھذه ا��ر��� ا�16د ا����@� :ا�ر�ن ا��)/وي  -ب ���ون  أن�ن ا��را@م ا���د��، ���ب  ������رط 

 �وا���م، وھو �� �ص ���7 ا���رع 1را�� ���0راط7 �وء ا���� وا���م، ���ب  ا?رادة�دى ا����

ذ�ك ���0 �ر�دا ا��ر�� �� أ�وال��ون ا����� ��� ��م 7�90 �����ل ��ط��7 ����� و�����ل  أن

 .���0ر�� $راراإ���6ق ��1�� �:��1 

  ::راQم ��)��� ���:�)��ت ا�)��� و����� ��وق ا����ھ��ن ����: �0��0

���ل�ن أھم     ��� �6وق ا����ھ��ن  �0?دارةوا��1ر��ت ا����5ب ����� �زا@��، ا��داء ا��6@��ن  ا

� ا��ر�� وا����ن ھذه ا� ھ���ا������6 �������0ت ا�����، ���0ظر �وا�ط��0�  اول�����ت، ا���ط� ا����� 

� ���ة ا��ر�� و������06�� ا��1و�ت وا����ر�� �  .����ر�� أ�Pب �6وق ا����ھ��ن و=���� ��6م 

� ��ا��ن و���� ا��زا@ري 5د أ�A0ت ا�و���7 �Rن ا���ر���ت وا�6و    ���� ا��زا@�� ��� �6وق ا����ھ��ن 

 أي���  �0?دارة����05 ا��6@��ن ����0 ��$�را و���ر�� و�1و��� و��ظ���� �����Kع، ا������ت ا� إط�ر

  .ا��ظ���� و ا����ك ��ذه ا��6وق ا���6و��� ����

I.  �� ق ا����ھم�� ��Qما������ ا�:زاR�Pا: 

 ::ر��� �دم و\7 ا�وQ�0ق ��ت ��رف ا����ھ��ن -1

 200.000 إ��دج  5���20.000ب A0را�� �ن " ��� �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري  ��819ص ا���دة     

�د�روھ� ا����ون ا�ذ�ن �م �$�وا ��ت �1رف �ل ���ھم  أو R0دار���دج ر@�س �ر�� ا����ھ�� وا��6@�ون 

  .إدار����0د�ر��  أو�0ر�ز ا��ر�� 

�ا���دات  -1�aأ�ل :��� ��ر �و�� ا����60 =���6د ا������ ا����� ا���د�� ا���و� ا �� :� وھ�ذ�رھ� 

 .�0?دارةا��رد و���ب ا=��KAل ا���م و���ب ا����@S وا���زا��� و�5@�� ا��6@��ن  -أ 

 .و��دو0� ا�����0ت ا��� ��رض ��� ا������ ا?دارة��6ر�ر ���س  -ب 
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ا������6 6��0رارات ا���6ر�� و�ذا ا����و��ت ا�:��1 ���0ر���ن ����س  ا��0ب�ص و��0ن  -ج 

 .��د ا=�5$�ء ا?دارة

ا�ذ�ن  ��c:�صا��د�و��  وا�ورا���1دق ���7 �ن طرف ��دو0� ا�����0ت  ا?�����[ ا���0 -د 

��ب �دد ا������ن ا�ذي  5 أو �A��10ر �0ن  ا�:�ص�دد  أن�0���0ر  ا�ور أ������6ون 

 .ا�ور�6ل �ن ��@��ن �ن ذوي  أو����وز 

ر�ر ��دو0� ا�����0ت و��روع �6 ءو��د ا=�5$� ا?دارة�ص ا�6رارات ا���6ر�� و�6ر�ر ���س  -2

� أ�ل :��� ��ر �و�� ا����60 =���6د ا������ ا����� �Pر ا���د�� ا?د��ج� .وذ�ك 

� ا��وم ا���دس ا���ر ا���0ق �ذ�ك ا=����ع وا���$���  -3� وأ��6ب أ���ء�5@�� ا����ھ��ن ا���ددة 

� ��ل ا��ر�� و�ذا �دد� Oذ�ك ا���ر� ��ا��� ������ �ل  ا��م و�وطن �ل �1�ب أ��م ��6د 

 .���ھم وذ�ك 05ل :��� ��ر �و�� �ن ا���6د ا������ ا�����

�ا���دات  -4�aث  اK/رةذ�رھ� ا�:��1 ����0وات ا������ ا��:: وا��6د�� ������� ا����� وھ� ا

و��6ر�ر  ا?دارة���ب ا=��KAل ا���م وا��رد و����0ت ا����@S وا���زا���ت و��6ر�ر ���س 

�  وأوراق� ا�����0ت ��دو0� ".و5ت �ن ا����  أيا��$ور و���$ر ا������ت وذ�ك 

� ��P �ن ا��ذ��ر     �� ����� �6و75، ���0ظر ��� �م ذ�ره  ا?�Kم�ق  90ھ���و��ن ������ھم ودوره 

� ھذا ا��9ن، وھو �� ���ل ا=��داء ��� ھذا ا��ق ����� 90ھم وا0رز � �ق �����ھم دا:ل وأ5وىو��7��1 

  .ا��ر��

���ر�� 0و$I ھذه ا�و/�@ق ��ت  ا?داريو��� �6وم ا��ر��� ����رط �ر�ن ��دي �دم ��5م ا����ز  •

� �ر�ز ا��ر�� �� ا���رة ا���ددة ��ب �ل �وع  أو�1رف ا����ھ��ن �واء �� �د�ر���� وذ�ك �

 )1(. ا�و/�@ق أ�واع�ن 

�$ر ��د �ن ��$ر �$5@� �/0ت �دم ا=��/�ل 6�0د�م � أو ���ذارا���ل ��0�� ا�طرق  إ/�0تو���ن     

�ر  ��ن ا���6ون ا����ري  683و�ق �ص ا���دة  )2(�6د�م ا����و��ت  �R0زام�1در �ن ا������ وا�$�6

ا��� ��ط� �����ھم �ق ا���وء ��6$�ء ��� ��0ل ا=�����ل ���1ول ��� أ�ر ا���� ا�6$�@�� ا��:��1، 

7� �  .ا����� ا?�راه�ق ا=طKع �����، وذ�ك ��ت ط�@��  ���ر�� 7A��0�0 ا�و/�@ق ا��

�Rن ا���رع �م ���رط ��1ر ا���د، ����:���� �I6 ��� وإن �م �و�د �وء  �ن ا�ر�ن ا��)/وي أ�� •

� ���ت �ن ا��را@م ا���د���� .��� �ن طرف ا��:��ف، 

                                                           
�0�/، ص  -  1
  .551:<�وي �=� ا
=�>3، ا
�)12 ا

�0�/، ص  -  2

د ���4، ا
�)12 ا  .132آ�� �
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ن ھذه ا��6و�0 ا��� ھ� �6و�0 و�ن ا��6و�0 ا��ر1ودة ��ذه ا��ر���، �Rن ا��K�ظ ��Pب ��م ������ب �0    

�  أھ�������� و��0ط�، و�0ن ���و  ا?�Kما��ق  ،�A��0 دة@�� أ��سو�� ��766 �����ھ��ن �ن ��1�� و

��1ور  أنا��1و�ت ا����م وا��1@ب، ����B$ I ���5 ا�Aرا�� و��Pب ا��6و�0 ا�����0 ���ر�� = ���ن 

  .�دار�K��� 7 إ�����رع ا��زا@ري ����� 5و�� و����� ��ذا ا��ق، وھو �� �د�وا ا

 :ا�وQ�0ق �����ھ��ن إر��ل:ر��� �دم  -2

     �����  �� إ�Kم�6د ��5ب ا���رع ��� �:���� �دم  ا?�Kم��د��م و����ر ���ر�� ا����ھم ��76 

 818ط�70 �0ص ا���دة ��ن ا����ھم 5د  إذا���و�� �ن ا�و/�@ق ا��� �ر�ق ��0وذج ا�و����  R0ر��لا����ھم 

 �دج ر@�س �ر�� ا����ھ�� وا��6@�ون  200.000 إ��دج  5���20.000ب A0را�� �ن "  ��ء ���� ا��

  :إ�� �0?$�����ن 5د ط�70  إذا�د�روھ� ا����ون ا�ذ�ن �م �و��وا ��ل ���ھم ��وذج و����  أو R0دار���

 .�0?دارة�5@�� ا��6@��ن  .1

� �دول  .2� .أ����0�0ن و�0 ا���ل�ص ���ر�I ا�6رارات ا���6دة 

 .��د ا=�5$�ء ا?دارة��0ن �:�1ر �ن ا��ر���ن ����س  .3

 .و��دو0� ا�����0ت ا��� �6دم ������� ا?دارة��6ر�ر ���س  .4

 ".����ق �������0 ا����� ا���د�� ا�ر��ن  إذا���ب ا=��KAل ا���م و���ب ا����@S وا���زا���،  .5

������ھم  أ�ر0ط�ب ا����ھم ��وذج و���� وھو  ھذه ا�و/�@ق إر��ل��ن �ص ا���دة 5رن  وإذا     ���ط6

 إ=1وت ���7، وأن ��ون �7 ا���م وا�درا�� اaز��ن، �� ��� د �7 �ن أ:ذ ��رة ��00و���� =  تا�ذي �1و

� ���� ط�ب ا����ھم �7A��0 ھذه ا�و/�@ق  إ�زا���ذ�ك = �:رج ا��ر�� �ن  أن��ط�ب  أندون  �0?ر��ل

ا��ر�� ��0�0[  أ�ز�ت�ن ا���6ون ا����ري وا���  678، 677وذ�ك و��6 ��ص ا���د��ن  ���� ��وذج و����،

  .��0و$I ��ت ا��1رف أوا����ھ��ن 

و��س ا��K�ظ� ���� �:ص ا��6و�0 ا��6ررة ا��� �راھ� = �ر�5 ������ ھذا ا��ق، وھو �� ���6ر�7     

  .ا=��د��ء أ�ق��0����� ا��6ررة 

II. ق�� ��Qت ا�)��� ا������ ا�:زا��(�:� :ا����ھم �� ا(��د��ء �

� ا=��د��ء �������ت ا����� �ن ا��6وق ا=����� �7، ��ن ا��د��ء ا����ھم =     ����0ر �ق ا����ھم 

  :���0د��ء ا������ ا����� ��6��Kد إ=��ون 

 :ا��د��ء ا�:�)�� ا�)��� -1

��� أ��ر  إ�����5ب ��0�0س �ن ��ر�ن : " �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ��� ��815ص ا���دة     

 أوھ���ن ا��6و��0ن �6ط ر�س �ر�� ا����ھ��  R0�دى أودج  200.000 إ��دج  20.000وA0را�� �ن 
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� ا����  R0دار���ا��6@�ون �� ا:���م ا����  أ��روا�ذ�ن �م ����وا ��� ا���6د ا������ ا����� ا���د�� �� �ا��

�  أو،  ا��������  أوا����ن 60رار �$5@�،  �لا��د ا���د�د ��م �6د�وا ا�����دات ا���1وص ����� 

  ".����1د�5 ����� �ن طرف ا������ ا��ذ�ورة  �545ن ا���دة  3و 2ا��6ر��ن 

�� ا��:ر�م -أ �:  ����ط�ل ا���6د ا������ ا����� ��ول دون ���0رة ا�ر�0�5  أن����د ��� ا���ر�م 

 إ�����د�� ذ�ك، 0ل و5د ���دون  أ�ورؤا:ذ��م ��� ظ�رت و� �0?دارة��� ا��6@��ن  وا?�راف

ا������ ا����� ھ� ���ن ا���6ء ا����ھ��ن  أن إ�� إ$���رب �ن ا����ء��، ��دم د�وة ا������ ���

� �ؤو��� أ�ورھ��ل ���، و���� ����5ون � .و�6ررون 

 :ا�:ر��� أر��ن -ب 

� ا����ل و1ف :�ص وھو     �ر@��7، و�ن = ���ل ھذه ا���1  أو ارةإد���س  ��ون �$و أن���رط 

 K���  )1(. أ���1�6د ��ون �ر��� = 

� ا���0ب �ن أ�د ا��6@��ن  أ�� •����م  أو �0?دارة�ن ا�ر�ن ا���دي ��6وم ا��ر��� ��� ��وك ���/ل 

� ا�����د ا���دد �ذ�ك ��5و��� .�0دم د�وة ا������ ا����� 

� ا�ر�ن ا����وي ��د ھذه ا��ر��� �ن  •�ا��را@م ا���د�� ا��� ��:ذ ���� ا�ر�ن ا����وي 1ورة و

� ��ط�ل  وا?رادةا���م : ا�16د ا����@� 1��0ر�7�� ا�����د  أو��دم د�وة ا������ ا����� ��6��Kد 

 .ا���دد ��5و��

     � أو، ��و�ر و إھ��ل�دم د�و��� �ن  أو��ن �م ��ط�ل د�وة ا������ ا�����  إذاو����� ا�16د ا����@

��0  و�I6، ا�ر�و��  �7���6  أو ا?ھ��ل���� ��ن ا���� ���� ا�16د ا����@�، و=  أن�ن ��ن ���، �0���0ر 

  .ا����م��ن ا���� ��� ���ق  إ/�0ت

���ط 70 �ن ظروف و���0Kت، و��� /0ت ا�16د  و�� ا����م ���ر�د 0ط���0 ��ل أنو�������     

  )2(. ث ��� ا��ر���ا����@� و�5ت ا��ر���، و= �0رت ��0��0

 :ا��د��ء ا����ھم -2

 200.000 إ��دج  5���20.000ب A0را�� �ن " �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ���  ��816ص ا���دة     

�  R0دار���ا��6@�ون  أودج ر@�س �ر�� ا����ھ�� � أ1��با���6و��  ا�لا�ذ�ن �م ���د�وا ��ل ����� 

0ر���� �و�1 �����  أو0ر���� ��د��  إ����� ��دات ا����  5لاا���@ز�ن ��ذ ��ر وا�د ���  ا��م

� ا���6ون  إذا��� ����6م ����ن 5د �ص ����� ����0�ر��0ء ��� ط�ب ا������ن  أو ا ."  
                                                           

���، : ��) ا
0,�� ر��Bن -  1(,

:%)���، دار ا
@�BS ا ���,
0� ا
,�م، ا
%+ء اcول، ا
@7)�� اL
��ت، اL,
، ص f1995)ح >��ن ا

158.  

�0�/، ص  -  2
  .0�315�� ا
%@�ي، ا
�)12 ا
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�� ا��:ر�م -أ �:  �� ا=��د��ء �������ت ا����� ھو ����ح  أنا����� �ن ا���ر�م ھ��ق ا����ھم 

و�ق ا����ر�� و�ق ا��1و�ت  ا?�Kم�0ذه ا������ت، وھ� �ق ����ر�� �ل ا��6وق ا������6 

� ا=��د��ء ���م ا����ھم ��ر�O و���ن ا���6د ا������ت ��� ��$ر ��� ��دا� .و�ن طر�ق �76 

� �Pر ا���=ت ا��� �ص ����� ا���6ون ���0ر ��د�� ��� �ق     �و���7 ��ر��ن ا����ھم �ن ھذا ا��ق، و

�  .�ن �6و75 أ���

 :ا�:ر��� نأر�� -ب 

� ا����ل و1ف :�ص وھو     �و�ن = ���ل  إدار����$و ���س  أو��ون ر@�س ا��ر��  أن���رط 

  .أ�����1ون ���K  أنھذه ا���1 = ���ن 

 إر����� أور���� ا=��د��ء �0$�و�7 و���و���7  إر����0����07 ��ر�ن ا���دي �7�R ���6ق �0دم  •

05ل ��ر�O ا���6د  ا5لا���� �ن ��ر ���  أ��ما���@ز�ن ��� ا���6و���، �����ھ��ن  ا��aل:�رج 

 .�����ھ��ن ا�6دا�� أو���ن �0ب ��ذ�ك  ا�ر��ن  وإذاا������ت، 

 و�0����0،و�6وم  آ/�رھ���رد و5و��� �ر�ب 0، ���رط ا�16د ا����@���0����0 ��ر�ن ا����وي �K  أ�� •

� $@��� �دا و�Pر �ؤ/رة ���0ظر �� أ���7و�7 ��� �ھذا ا��ق �0����0 �����ھم و ���ھ���6و�0 

 .ا��ظر ���� ?��دة����رع  ةا�د�و

 :ا��د��ء ا�:�)��ت �� ��(ت �2�� -3

 أ��ر���  إ�����5ب ��0�0س �ن ��ر�ن " �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ���  ��832ص ا���دة     

 أو�ن �6ط، ر@�س �ر�� ا����ھ�� ھ���ن ا��6وR0 �0�دى أودج  100.000 إ��دج  20.000وA0را�� �ن 

� ���� ��  R0دار���ا��6@�ون �� ���ر��  أG01 إذا� –�0ب ا�:��@ر ا�/���0 ����0دات ا����ب 0 –ا���ل ا��1

 I0ا���ل رأسأ5ل �ن ر:  

1-  ��� ا���1د�5 ��� ا�����0ت ا��� �� أ��ر ار��0ا����وا ����د�ن �ن ا��د��ء ا������ ا����� 

� �ل ا��ر�� ���60ا��/��0 ��:��@ر ��ل ا�0ت ��د ا=�5$�ء " ... 

� و$���  ا?داري ���زھ�� ���0زام واI5 ��� ���ق ا� ا�رو����ق     �� ���� و5وع ا��ر�� ����ر��، 

� ذ�ك و�ب ا�ر�وع ا?�Kس����� ��6دة ��دد و�ودھ� و�$�ف ا@������ �5�0را��0 �ن �، و����ب ا�و5وع 

� ا��ر��، ��6ر�ر �:رج ��ذه ا�و$��� وا�ذي ���ن ������� ا����� �0���0���ون  أنرھ� ا���ط� ا����� 

ا���1وص  ا�لا������ ا����� و:Kل  إ=�6رر ذ�ك  أن، و= ���ن ?����Kق ���ر�� ����0 ��00�ل ا���

7���.  
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ھو �� ��6ق ا�ر�ن 0�����، �6د ����دون، و وا��ما��ر��  إ�� ا5ربھم  ا?داريا����ز  أ�$�ءون     

�1ل ���و5ف �ن د�I د�و���  أن إ��و$��� ا��ر�� ����0 ����ء���م  ءوإ:�� و���9لا����وي، ا��6رب 

 �  .إ����Kو�����0

III. ���(ق ا����ھم �� ا����ر�� �� ا�:�)��ت ا��� ��Qا������ ا�:زا: 

����ن وA0را�� �ن  إ�� �رأ����5ب ��0�0س �ن /K/� : " �ن ا���6ون ا����ري ��� ��814ص ا���دة     

  .ھ���ن ا��6و��0ن �6ط R0�دى أودج  200.000 إ��دج  20.000

� ���س ا����ھ��ن -1�� ا����ر�� � .�ل �ن ���I ا����ھم ��دا 

� ا��:�ب ���س ا����ھ��ن ���0رة  -2�����ك  آ:ر0وا�ط� �:ص  أو�ل �ن ��6دم زورا �����ر�� 

 ... ".���cم

� ا������ت ا����� ھو �ن ا��6وق �ق ا�� إن :ا�)�� �ن ا��:ر�م -أ ������ھم  ا�������ر�� 

� ���ة ا��ر�� ور�0�5 �، وذ�ك إ������وا���6�1 ����0م، ��ذا ا��ق ھو ا�ذي ����7 �ن ا��د:ل 

� ا������5ت وا��داو=ت �ا��1و�ت ��� ���د ا��ر�� و����  وأ:�را0�$ور ا������ت وا����ر�� 

 .70 �6و75

� ا������ت ا�����، �I ا�����@7 �ل �روط ا����ر�� وا���6م و���7 ��ر��ن ا    �����ھم �ن ا����ر�� 

ھذا ا��ر��ن، ���� �ر���7 �ن �ق ا�ر�0�5 ���  أن���0زا���7 ا���ه ا��ر��، ���ل �:���� �د :ط�رة، ذ�ك 

��، �ون �Rن ا�$رر �0ذا ا��ر��ن ����ق ���0ر�� ��� أ:رىو����� ���1�7، و�ن ���  أ�وا�7ا��KAل 

�  ا?رادة5رارات ا������ت ا����� �ن ���س  أن�ا������� �����ھ��ن، وا��� ���0ر �1در �ل ��ط� 

  )1(. ��� أ�7 ���ون �ن ا��1ب ا�و1ول ����1ب ا���6و�� ا��ط�وب. ا��ر��

 :ا�:ر��� أر��ن -ب 

     ��دھم ھذا ا��ص ا�ذ�ن �ط0ق $ ا�:�ص��� :Kف ا��را@م ا����60 �م ��دد ا���رع �1�: ��1 

 أودون ���0ن ا��:ص ا��16ود، وا�ذي 5د ��ون ر@�س ا��ر�� " �ل " ا������ن، �6د ا����ل �1ط�G  أو

  .��� و�و ��ن �ن ا��Aر آ:ر�:ص  أي أو����،  �0?دارة�5@م 

� ا������ ا�����، �I أ�7��6  إذاو�6وم ا�ر�ن ا���دي ���ر���  •�ي ���ھم �ن ا����ر��  I�� 1ل�

 .�:ص ��ن أي����ر��، وذ�ك �ن ��ذه ا

                                                           
�0�/، ص  -  1
  .�93#3 �:�، ا
�)12 ا
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� ا������ ا�����، وا�ذي  أ��موا��16ود I����0 ھو و$I ��@ق     �ا����ھم ��ول 7��0 و�0ن ا����ر�� 

� ��ل $Aط ��دي �� ��ل ���و��،  أو���وي  أو��ون ��0رض �روط �����ر�� �Pر ��ك ا���ددة  أو

  ...�0دم �و��7 ا=��د��ء أو��5و��، 

��و�ر �دى ا����ھم ا�ذي ��I �ل ا��روط ا�$رور��  أنن �ط�0ق ھذا ا��ص �7�R ��ب و��� ���    

� ا������ت ا�����، و�� �5ل �ن ������ر��، �I �دم :$و�7 ي �5د �ن ا��6ود ا�واردة ��� ا����ر�� 

  .�ط0ق ھذا ا��ص أ�$����7 �0ھم ��6ل �ن و��ل ا����ھم، ا�ذي ا���

��زم ������6 �و�ر ا�16د ا����@�  أي�7�R ھذه ا��ر��� ��د��، و���� ����ق ��0ر�ن ا����وي  •

���ل����� �ن �، وا��ذان  ���ن ا���وا?رادة1��0ر�7 ا���م ا������ ����I، ��ث ���رط ا��ص  ا

��60 ا���ؤو���  إ���ا���ل ا���دي، و���7 �Rن ا���ل �Pر ا���دي = �ر�ب ا���ؤو��� ا��زا@��، 

 )2)(1(ا��د��� �5@�� 

� ا������ت ا����� و:رو��م 60رارات ��0ر �ن  •�ا�������  ا?رادةون ���ر�� ا����ھ��ن 

� ا��ص ا���0ق �ل �ن ��Rن ا���رع 5د ��5ب  �����1� �ا����6�6 ھ� ����9 �:دم ا��ر�� و���

� ھذه ا������ت �واء 0طر��6 ���0رة �����K 0ذ�ك  آ:ر0وا�ط� �:ص  أو��6دم زورا �����ر�� 

ظر ��0[ ��� ا��ر�� و��� ا����ھ��ن :���ھم، و���0ر ھذا ا���ل ذا  أو ���cم� ���ك �1

� ا������ت ا����� �روط، �0ق ������1، ���0ر $����ت �ا����6�6ن، ������ر�� وا��1و�ت 

� ا�:�ذ $���1�� ا�ذي �ا�رط  وأو��� ء�0����0 ���ر�� وا��ر����ن 70 ��ن ا����ر�� وا��د�� 

وا������ت وا=�����5ت �Pر  ت���ؤا�را��A0ب ھذا ا��رط �Rن ا��ر�� ���ون �ر$� ا�6رارات و

 .ا���رو�� وھو �� �و�ب ا���ؤو��� ا��زا@��

��ون  أن���ن  إذ5رار،  أي�Rن ھ��ك �ن �رى 90ن ا��:���� �6وم ��� و�و �م ��:ذ ا������  وأ:�را •

�دم �و�ر ا���1ب  إ��ا�����، وذ�ك ����0� ا���6د ا������ت  أ��م���ز  إ���5ا��دف �ن ا���I، ھو 

 و��0ب��� ا��Aر،  أو �0?دارةا��6@�ون  إ��7ا�Kزم =���6د ا������ت ا�����، وا�ذي 5د ���� 

� ھذه ا������ت�� ذ�ك ھ� ��I ا����ھ��ن �ن ا����ر�� � .�:����، و��ون و�����م 

�دة ���ھ��ن، 0ل ھو ا��داء ��� �ق  أو�6وق ���ھم �ذ�ك ��ذا = ���ل ا��داًءا ���  ا�ر��ن  وإذا    

� ا��ر�� ��� �ا�ذ�ن �م ����وا، وھذا �� ����زم �ط�0ق �6و�0 أ�د �ن ا��6و�0  أو�@ك�ل ا����ھ��ن 

  .ا��6ررة

  

                                                           
1  - Mireille Delmas – Marty, Droit pénal des affaires, paf, paris, 1973, p 299. 

�0�/، ص  -  2
  .5126:<�وي �=� ا
=�>3، ا
�)12 ا
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IV. و�ت�ق ا����ھم �� ا���� ��Qا������ ا�:زا: 

�زا@�� و�د���، ���0ظر ��و�7 6�0ر�ر �ق �1و�ت �����ھم ، 0ل 5رر �7 ����� �6ط �م ����� ا���رع     

� ��و�ن �� ���ة ا��ر�� و�����1و�ت �ن ،ا�������  إراد���ا�و���� ا���6و��� وا������ ����ر�� ا����ھم 

  .ا���0ق ذ�رھ���م ودرا�� ھو ا����A ا���و:�ة �ن �ل ا��6وق 

��ر�� ا��� ����د �ف وا�Aش ��1�� �����ھم �6ط، 0ل و�6ق ا��1و�ت ا����م ا�:��� �ن ا=��راو= � 

� ا�واI5 1���0و�ت �5و��� وو�ودھ� �ن �رص ا����ھ��ن ��� ��1���� ھذا ا��رص ا�ذي ���د ����� و

�6وق ا��ر�� �ن 5رارات، وھو �� د�I  و ا����م �ن ��م ودرا�� وا�:�ذ �ل �� ���� �6وق ا����ھ��ن

��رع ��ن ��ر ا������ت ا��� وا����س 70، ��� $�ن �7 ا� ا?:Kلو$I �زاءات ��د  إ��ا���رع 

����  .��ري 

�4 ا����س ��ق ا���و�ت -1� :ا�:زاء 

ا����س  د�� أو��ن ا��1و�ت دون ��1  إذاو$I ا���رع �زاءات ��د ا����س 0�ق ا��1و�ت،     

دا:ل ا������ت ا����� �ن طر�ق ا�Aش، ��� �ص ��� �زاءات  أ1وات������0ل  أو0�ر�� ا��1و�ت، 

� ا��1و�ت��د :رق �0دأ ا����  .�واة 

 :ا���و�ت دون ��� -أ 

����ن  إ�� أ��ر���5ب ��0�0س �ن /K/� " �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ���  1�814ت ا���دة     

�ل �ن ��6دم زورا  -2: .... ھ���ن ا��6و��0ن �6ط R0�دى أودج  200.000 إ��دج  20.000وA0را�� �ن 

� ا��:�ب ���س ا����ھ��ن ���0رة �  ... ".���cم����ك  آ:ر0وا�ط� �:ص  أو�����ر�� 

� ا������ت ا�����     �� ا����ر�� �و5د �0ق وأن أ�ر�� ��ذه ا���دة ��د ����K �ن ����� �ق ا����ھم 

�:$I ��ص وا�د، :��1 وأن �ص ا���دة �ذ�ر  أنا��1و�ت ��Kھ�� ���ن  إ��ون ا����ر�� �ؤدي 

  .�����ر�� وا��1و�ت ���

Pر�0ء �ن  أ�:�صا�:طورة ا��� ���ق ���0ر�� و�����0ھ��ن �ن �راء ���ر��  إ���ر�� و�0ق وأن أ    

� ا������ت ا������� �6ر�ر ��1رھ�، وھو ��س ا�:طر �0����0 ��1و�ت �ن = ���ك ھذا ا��ق �  .ا��ر�� 

���� و�6وم ھذه �Pر ا���د��، ��ص ا���دة ��ء  أوو����ق ھذه ا��:���� �0ل ا������ت �واء ���ت ا���د��     

�  :ا��ر��� �0وا�ر /Kث ���1ر وھ

����ك  أيوا��ظ�ھر ��10 ا����ھم  آ:ر0وا�ط� �:ص  أوا��6دم زورا ���1و�ت �واء ���0رة  -1-أ

  .����0 اد��ء ا����I 0�ق �I ا���م أ���c� 7���� = 7م
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س 0و��ل ��5و��، و= ���ك أ�7 �� أو ا��مأ�7 ��س ���0ك  ا��� ���:�ص ��0م ا����رك :�وء ا�/�� -2-أ

� ا������، و��0رPم �ن ذ�ك �6دم ��� ھذا ا���ل و= ��م  أي���ون ھذا  أن��1 �����ر�� وا��1و�ت 

  .ا��1و�ت 5د أ/ر ��� ا���ه ا��1و�ت وط���0 ا�6رار ا���:ذ �ن �د�7

� ا������ت  ا����ر�� أن أي��1و�ت، ���0ون ا����ر�� �1�و�0  أنا��راط  إ�� رأيھذا و�ذھب     �

� ا��:�ب ���س " �ص ا���دة  إ��ا����� دون ا��1و�ت ���� = ���0ره �:����، ����دا �ا����ر�� 

  )1(".  ا����ھ��ن 

�د:ل �:ص Pر�ب �ن ا��ر�� ا����ع ا������ ا����� ا�ذي ھو  أن�K ��6ل  ا�رأي= �ؤ�د ھذا  و/�ن    

 ��� Iل ا����60 و���و�����، و أ�رارھ�ا����ع :�ص، و�ط��0ر �ن أھم ا��را��� �� ��������5 ا������رك 

 ����7 �ن ��ؤ/ر 70 ��� ا���ه ا��1و�ت، /م  70 ��60 ا����ھ��ن، و5د ��9/را�ذي 5د  0رأ�1���7و�ت، و�د�

�6ذ �م  7�� ا���ه ا��1و�ت� و�6م �����0 ا��1و�ت، ا��6و�0 �  .��5ب ا�ذي 1وت ��� و�و �م �ؤ/ر 

5رن ا����ر�� 1���0و�ت �0���0ر أ�7 = �1و�ت 0دون ���ر�� ���� ��Kز��ن ���دا ���� ا��ص  إن/م     

  .���0را���، وھو �� �$�� ����� ��س ا������ أوا��1و�ت ��0و���� 

 :ا����س ��ر�� ا���و�ت -ب 

����ن  إ�� أ��ر���5ب ��0�0س �ن /K/� " �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ���  ��814ص ا���دة     

�ل �ن �1ل ���  -3: .... ھ���ن ا��6و��0ن �6ط R0�دى أودج  200.000 إ��دج  A20.000را�� �ن و0

 G7 أو$����ت  أو��� G��  �� ا���ه ������I �ن ا����ر�� ��7 و�ذ�ك  أو�0زا�� ا=����دة �ن ا��1و�ت 

  .... ".و�دوا �0ذه ا��زا�� أوا�ذ�ن $��وا  ا�:�ص

� ا��0ب ا�/��� �ن  –�ت و���0ر �0دأ �ر�� ا��1و    � K�1�� 7� ا�ذي ����رض��طرو�ن ا0رز  – ا

�1و�ت �ز�7 ���م ��6ق �7����A وا����� ���ر��  إ��وأھم ا�$����ت ا��� و$��� ا���6ون ��و1ول 

  .وا����ھ��ن، وھو �� ���ل ا���دي ���7 ��ل آ/م ���5ب ���7

0ق �0ن ا����ھم ا�ذي �7 �ق ا��1و�ت وا��Aر، ا�ذي ��ون ھ��ك ا���ق �� أنو���6م ا��:���� ��و�ب     

��� �:ص Pر�ب �ن ا��ر��، وا�ذي ��دة ��  أوا����6ق �1�ب ��دات  أو آ:ر��ون ���ھم  أن���ن 

�6ط  أم��ون ا��1و�ت 5د �م  أن���ت ط�����0، و= ��م �ذ�ك  أ����ون �0�6ل ا����زات  �������ون  أن=، 

 ��� ا���ه ���ن ��� ��و�ب ا���ل  ���9/�رھذا ا=���ق ھ�د� ��ون �1�ب ا��:���� ��ء أن��� ا��1و�ت 

� ا���ه ���ن ا��9/�ر�0��و��  وا?رادةا����، ��و�ر �د�7 ا���م �  .��� ا��1و�ت 

                                                           

�0�/، ص  - 1

د ���4، ا
�)12 ا  .135آ�� �
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 :اPداريا��)�ف �� ا��)��ل ��وق ا���و�ت �ن طرف ا�:��ز  -ج 

:�س ��وات  إ����0�0س �ن ��� وا�دة ���5ب " �ن ا���6ون ا����ري ���  5�6رة  ��811ص ا���دة     

ر@�س �ر��  -4: .... ھ���ن ا��6و��0ن �6ط R0�دى أودج  200.000 إ��دج  20.000وA0را�� �ن 

�د�روھ� ا����ون ا�ذ�ن ������ون �ن �وء ��� و�0ذه ا���1 �� ��م �ن  أو R0دار���ا����ھ�� وا��6@�ون 

��ق  أوا���ط� �  �� أPراض����ون أ�7 �:��ف ��G��1 ا��ر�� ��0وغ ا�����=  ا1واتا��1رف 

  ".�Pر ���0رة  أو��م ���� �G��1 ���0رة  أ:رى�ؤ���  أو���$�ل �ر��  أو�:��1 

� ��=ت ا��و��ل ��� ��0ض ا�ذي �ر��7 ا����ھ�ون :و�I6 ھذه ا��:����     �ا��ر�� وا���  ?دارة��1 

���� ��6ق ���1��م  �0?دارةا��6@�ون 90ن ������A  ا1وات���ء ا�����ل ھذه  أن���ن  ��������=

���0ر�� و�����0ھ��ن، وھ� �:����  إ$راراا�6رارات ا��� ��6ق ���1��م  �:�ذا إ��ا��:��1 90ن ���وا 

� ا�����ل ا���ط� و:���� �� �$�و��� �I �را@م ا����ف ��  ا�������ق �ا��� ��دم /�6 ا����ھ��ن 

  .ر�� و��1�0���ا����ر�ن، و5د ��1ف ���0

و���  وأ���5 أ��0�Pإن �رب ا�و��=ت دا:ل ا������ت ا�����، و���زع �G��1 ا����ھ��ن دا:��� �0ن     

� ذ�ك �ل ا�و��@ل ا���رو�� ���� و�Pر ا���رو�� ���ل � K����� �1�:7 ا���6ق ���1�ل طرف ���

� ا�����ل �ًدا، 0ل و�ؤ�ده و�ؤ�ده ا�واI5 وار أ�را ا?داري�ن طرف ا����ز  ا1وات�ن ا����ف 

  .وا��ط�0ق

ا��6@�ون  أو��ون ر@�س ا��ر��  أنو���رط ���6م ا��ر��� ورودھ� �ن ���ل ذو ��1 :��1 وھو  •

ھذا ا���ل �0ذه  إ���نا����ھ��ن، و��ب  أ1وات�د�ر ��م، �و��م ا��ؤھ��ن ���6�  أو �0?دارة

 .ا���1

� ا��1رف أوا�����ل ا���ط�  •���S �ن ���1م ����ر�ن وا��� �����م �ن ا�����ل وھذا �: ا��ق 

� ا��1و�ت، ���� ا����ھ��ن و�و� ���9/�ر�دة و��@ل �ا���  ا1واتا�����ل  ��R0ءة أو��م 

 .أ�د��مو$�ت �0ن 

وذ�ك 1���0و�ت ���1ول ��� ا�����5ت �I ا��ر�� : ��0 �:��ف ��1�� ا��ر�� ا1واتا�����ل  •

������0ل ا���ط� ا��� �د��م ��و��7  أو��ب ��1�� ا��ر��، ��6ق ���1��م ا��:��1 ��� �

�Pر ���0رة ��� ���ب ��1��  أوا��1و�ت ��ل 5رار ��6ق ���1��م ا��:��1 ��10 ���0رة 

 .ا��ر�� ا��� �:����� ھذا ا�6رار

�  وا?رادة0ط�����0 ا���م  �بوء ا����، وھ� �ر��� ��د�� ���وا��رط ا���رع � •�ا����دة 

 .���0ر�� �c$رارل ا������ ����ط� وا��واطؤ وا��:ط�ط ا=�����
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�7�R ��ب  وإ$رارھ����0ظر �:طورة ھذه ا��ر���  • ،�A��0 ا��ر�� وا����ھ��ن $ررا G��1�0

� ا���6ب �����، ن ��و��� ھو و���� ���ول ��0 ا��6@�ون �ا���طرة ��� ���  �0?دارةا���دد 

 �ل ا�ر�0�5 ا����ر�� ���� ����م، وھو �� 5د �����م ��0/ون ���و إ0ط�لا������ت ا����� و�����0

� ا��ر�� � .وأ�وا���و���/ون ���دا 

 :�ق ا���و�ت �\��ن ��دأ ا����واة �� ���ر� -د 

 50.000 إ��دج  5���20.000ب A0را�� �ن " �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ���  ��821ص ا���دة     

ا������6  ا���ما����ع ����� ا����ھ��ن  أ/��ء�ذي �م ���ر�وا ���ب ا������ ا وأ�$�ءدج ر@�س ا����� 

�0��م0�6وق ا��1و�ت وا�����6  ."  

�ن ا���6ون ا����ري وا������6 0�0دأ  700و 684ھذا ا��ص ����ول �� ��ءت 70 ا���د��ن  أنوا��K�ظ     

واة �0ن ا����ھ��ن، و5د �طر��5 وھو �0دأ ��0/ق �ن �0دأ ا���� ا��ما�����ب �0ن �6وق ا��1و�ت و�دد 

  .ھذا ا��0دأ �0����0 �����ھ��ن وا����0 ���ر�� أھ����1����0ل ��ذه ا�����9 و���0 

� �ط�0ق ا��6و�0     ����ب ا������ �0���0رھم  ءأ�$� أو��ون ا����ل ر@�س ا�����  أنو���رط 

�� ��ب ا��رص ���7 �وز�I  وأول�، ا���ؤو��ن �ن ��ظ�م ����� ا��1و�ت وا��رص ��� �����K ا���6و��

�ا=1وات 0��ب �� �ص ���7 ا���6ون وا���6ون ���� ذ�ك ��ب  وا��م ا�ا��� ������ �ل ���ھم، و

�Rن ا��داًءا �I6 ��� �6وق ا����ھ��ن ذ�ك أ�7 = ���ن ���ر��  =وإ�را��ة �0دأ ا�����ب و�0دأ ا����واة 

� ��ظ�م و��ر ا������ت ا�6وا�د ا��� �ص ����� ا���6ون��0 أن�1و�ت ���م �ن ا����ھ��ن دون � I.  

 :����� ��ر ا�:�)��ت ا�)��� وا/)��دھ� -2

 50.000 إ��دج  5���20.000ب A0را�� �ن : " �ن ا���6ون ا����ري ا��زا@ري ��� ��820ص ا���دة     

  :R0دار���ا��6@�ون  أودج ر@�س �ر�� ا����ھ�� 

� ا��$ور �و��5 �ن ر�5ع ������� ا���د�� �����ھ��ن ول ا���� أ/��ءا�ذ�ن �م �6د�وا ��دا  -1

 :ا����ھ��ن ا���$ر�ن وا�و�Kء ��1دق ����� �ن ���ب ا������ وا���$���

ا�����6  ا1واتا��� ������ و�ذ�ك �دد  ا��مو�وطن �ل ���ھم ��$ر و�دد  وأ��6ب أ���ء -أ 

 .ا��م�0ذه 

 .ا��ما�����6 �0ذه  ا1وات�و���7 و�ذا �دد  أ��مو�وطن �ل و��ل و�دد  وأ��6ب أ���ء -ب 

ا�����6 �0ذه  ا1واتا��� ������ و�ذا �دد  ا��مو�وطن �ل ���ھم ��/ل و�دد  وأ��6ب أ���ء -ج 

 .ا?��رات�دد ا���و�$�ت ا����دة ��ل و��ل ��د �دم و�ود ھذه  أو ا��م

 .ا�ذ�ن �م ���6وا 0ور�5 ا��$ور ا���و�$�ت ا����دة ��ل و��ل -2
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ا����ب  أ�$�ء5رارات �ل ����� ���ھ��ن �0�$ر �وI5 �ن طرف  R/�0ت0ا�ذ�ن �م �6و�وا  -3

� ��ف :�ص و�/0ت ��7 ��ر�O و���ن ا���6د ا������ و����� ا=��د��ء �و���ظ �0ر�ز ا��ر�� 

� ا��1و�ت و�6دار ا���1ب  ا���لو�دول �و����ل ا����ب و�دد ا����ھ��ن ا����ر��ن 

�دات وا���6ر�ر ا��6د�� ������� �I ��:ص ا������5ت و�ص ا�6رارات ا��طرو�� ا���6و�� وا����

 ".���1و�ت و����� ا��1و�ت 

�� ا��:ر�م -أ ��  أوا������ت ا����� ����� ھ��� �واء �0����0 �����ھ��ن  ���ل :���0����0 ���ر�� 

��ط ���� وا�:ط�ر، ا���ط� ا����� دا:ل ا��ر��، وھ� ���ز ا��داو=ت و���� ��:ذ ا�6رارات ا�0

���ھذه ا�6وا�د ھ�  أن5وا�د ��رھ� 0�����، �0���0ر  إ��ط�ا������ت :��1، �7�R ��و�ب  و

. و����� �6وق ا����ھ��ن ����، وھو �� ���0ه ��K�1 ���60 أھدا���$����ت ���ن ��رھ� و���6ق 

 .���0 ��$ر ا������ور�5 ا��$ور، و� إ�داد��0و�ن ���ب �����،  أ����و����ق ھذه ا�6وا�د 

 :�6وم ھذه ا��را@م 0ـ :ا�:ر��� أر��ن -ب 

  :�6وم ا�ر�ن ا���دي �0و�ر ا����1ر ا������ :ا�ر�ن ا���دي -1-ب

� ھذه ا��6ط� ���7 ���رض �I �ص ا���دة : ا���6د ����� ���� •�ا���  681و����ظ ��� ا��ص 

��ط6� = :Kف ���7  أ�ر وور�5 �$ور �0����0 ��ل ا������ت، وھ إ���ء�1ت ��� $رورة 

��ك ور�5 ���$ور، وھو �� ������ ����ءل �ن  � ا���و:�ة �ن����K د:ل ��وع ا������ �ن ا�

� �ل ا������ت /م ��9�ا��0ب ا�ذي ��ل ا���رع ��ص ��� $رورة ��ك ور�5 ���$ور � 

� ھذه ، و�ن ا���م ا�ذي �!����5ب ��� �دم ����� �6ط �0����0 �������ت ا����� ا���د�� ؟�ط0ق 

 ا����� ؟

     �ا��ر�وة �ن ��ك ور�5 ا��$ور =  اھداف���� �0رر �� �0ق 5و�7، ن  أو= �و�د �0ب ��ط6

� �ل  أھ���و= ����1�1�:�0، �ور�5 ا��$ور $رور�� وذات  ا��������5K ��� �0وع �ا������ت  أ�واع

 ���� K� �� ?�زام��� ا������ت ا�:��1، و�����0�� ھذه )1( اa:ر�وع دون  ����� � �A0�� 7�R�، و���7 

� ا���دة ��6ط ن ھذه ا���دة ����د  820ا����� أ:ذ ا����� ا�وا�I ��د �ط�0ق ا��ص، و�دم ا���6د ��0 ��ء 

��6ص �ن ����7، ن ذ�ك  أو��6د �����  أنو5ررت ��������، و���7 �K ��وز ���  681و�ودھ� �ن ا���دة 

��6ون :���P I� �1ب �0ب ��ذا ا����6د، :��1 وأن ھذا ا����6د �رد ��� $���� �ن ������ �I روح ا�

  .ا�$����ت ا��� ����د ��� �6د �����ت ���� ��ظ�� و���ظ��، وھو �� ��� ا���رع �دار�7

                                                           
�0�/، ص  -  1
  .5170:<�وي �=� ا
=�>3، ا
�)12 ا
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 إ�دادھ������ و��ن �0:���� �روط  أو���رط ���6م ا�ر�ن ا���دي �ذ�ك �دم ��ك ور�5 ���$ور،  •

ا��روط ا������ وا������6  أو�و$و��� وا������6 ����0��0ت ا�وا�ب ذ�رھ� ����، �واء ا��روط ا�

 .���0وI�5 �ن طرف ا����ھ��ن ا���$ر�ن وا�و�Kء، وا���1د�5 ����� �ن طرف ���ب ا������

��5و���  و وا/�0ت �ر��� ����9دا�و��=ت وا���و�$�ت ا��و�ودة 0ور�5 ا��$ور، وذ�ك  إ���ق�دم  •

� ا������ا�و��=ت ا��� �م ��0ءا ����� ا����ر�� وا��1و�ت �. 

� ��$ر �وI5 �ن طرف  R0/�0ت�دم ا���6م  •�ا����ب و���ظ �0ر�ز  أ�$�ء5رارات �ل ����� 

� ��ف :�ص، و��دف ھذا ا���$ر ��0 ��$��7 �ن ����0ت ��� �1ل  إ/�0ت إ�� إ�زا���ا��ر�� 

� ا������ و�� �6رر ���� وھو �� ���ن ا=����د ��� ���� و5وع �زاع ����06�، ��� ���0ر � 7��

� وأ�7 ��$�ن ا���$ر و���� ���ظ ا����و��ت وا��وا5ف وا��1ر��ت دا:ل ا������ت =���

 .��:�1 �ن ا������5ت

��$ر  إ�دادا�و��=ت ��0، و�دم  إ���قو�دم  ا��$ورھذا و���0ر �ل �ن �دم ��ك ور�5   •

� ��6ق وا�دة ���� ���6م ا��:����������� �:����ت �����6 �ن �0$�� ا��0ض��� ،. 

  ".��دا"وھو �� �0ر ��7 ا���رع 0ـ  وا?رادةھ� �را@م ��د�� ��ط�ب �و�ر ا���م  :ا�ر�ن ا��)/وي -2-ب

     ��� ،�����6و�0 ر1دت ��را@م �ر��ت ا����ھ��، ���دام  أد��و�0����0 ���6و�0 ��رى $رورة ا���دد 

0ر�I ���5 ا�Aرا�� ا���رو$�  ا5ل�6و�0 ا��0س، �7�R ��زم ���  ج?دراا���رع �م �رى $رورة  أن

  .��6وا�د ا������6 �6���0د ا������ت و��رھ� أ�/ر�و���� ردع ��و��ر ����� 

، وذ�ك ��ب R0دار���ا��6@�ون  أوو�I6 ا��6و�0 ا���1وص ����� ��� ر@�س �ر�� ا����ھ��  •

� و5وع ا��:����، ون ��ن 1�� �� ورد ���� �ن ����0ت  وا���9د���$ور ور�5  إ�دادا����0ب 

�رض  أ����وا���1د�5 ��� ذ�ك ھ� �ن ا����م ا����و��  ������ب ا������، �Rن ا�6وا�د ا�����0 

 !؟ أ�$�@7 أوا���ؤو��� �$�6� ����ط ا��6و�0 ��� ر@�س ا����ب 

�ن  أ��م  أ���7دون �Pرھم، 5د ��د  �0?دارةا��6@��ن  أوإن �ط�0ق ا��6و�0 ��� ر@�س �ر�� ا����ھ��     

 ا?�راءاتا���م ��� �ط�0ق �ل  ا?�رافور�5 ا��$ور، ���م  أ�داد�ن  وا���9د���ر ��� ��و�ن ا����ب 

  .ا������6 �6���0د ا������ت ا�����

� ����� �د�/�� �ن     � �K �ن أن�6ول ،�6وق ا����ھ��ن دا:ل ا��ر�� � ا��د��� و ا��زا@��  �����ا�و

ُر1دت ��6ر�ر ھذه ا������، و��� �0����0 ��6وا�د وا��روط  إ���ا��6و�0ت وا��زاءات ا��د��� وا��زا@�� 

 ����د 733ا������6 0�6وق ا����ھ��ن و��ر ا������ت ا����� :��1، �Rن ���� ���� ��ءت 70 ا���دة 

�6ر���  ��ا��داو=ت �Pر  أوا��6ود  = ��1ل 0طKن" ... ���  ا:�رة���و�ت ��=ت ا�0طKن ��1ت 
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�ن ا�6وا��ن ا��� ��ري ���  أو�ن �:���� �ص ��زم �ن ھذا ا���6ون  إ=ا��� �1ت ����� ا��6رة ا���6د�� 

  ".ا��6ود

 إ:$������0، ���ن  :��1و���7 �Rن ا��روط وا����@ل ا��� ���0ر $����ت وا��� �م ����و��� �1وص     

��م ���ن �ن �/�ر ا��/�ر �ن ا����6د، ����� ���6ت ھذه  أو����9  إ�زا�����د�د �دى  أن��ذا ا��ص، و= �ك 

�زا�����، ����Kم �ن $رورة �و�ر إر�� و��1�� ا����ھ��ن زادت در�� ا�����9 وا���م �1�0�� ا��

  .�و�Pرھ ا���0�Pزا���7، و�ذا إ�/�ر �ن ا=����د =����ف  �إ�ا���1ب =���6د ا������ت ا����� = ����ج 

� 5و��� �و�7  أ�/ر��� �ذ�ر ا���رع ا��زا@ر 0$رورة ا���دد     � �� ا��6و�0ت ا��� �ص �����، و�را��

� ا إ�� ا:�را���رع � إ���� ن ذ�ك 5د �د���م ���6و�0ت ��� ���ري ا��ر��ت و�د�ر�دم ا���د�د 

� ا��ؤ���ت ا=�1�5د�� ا���و��� وا��0�وك، �������� ا����0�6 ا��زوف �ن ھذه ا���ؤو���ت :��1 

� ��وات ���60 ���ت ھذه ا��ؤ���ت وا��ر��ت وا��0وك :�و�� �ا��زا@�� ا��� ا����0 ا���رع ا��زا@ر 

� ا�����ر، وھو �� ��ل ا���رع ��را�I �ن ھذه ا������ و��Aرھ� � إ����� �رو��� �ن ��ث ا����ءات 

�� ��ذب ا����ءات و�:���1م �ن :و��م ���ل �رو�� و����G �0:��ض ا��6و�0ت ا��زا@�� �� أ�/ر����� 

  .���0ت �وء ا�����ر ا�ذي 5د = �1در ��� ���م

� �ن �رض ا��6و�0 ا������0 ���م ا��:����، ��ت     $�Aب ا����ھل وا���� K���ن و��0رPم �ن ھذا، 

ا����/�ر�ن، ھ��ن ا��د:ر�ن ، �0Kد �ن �رض �ظ�م �0�6� ���G 0����� ا����"�ذب ا����ءات " ��وان، 

 . �Pرھم و �ن�ا�دا@

و إذا كانت هذه هي أهو وسائل و آليات حماية المساهم التي وفرها المشرع داخل الشركة ، فإنه ، و تدعيما 

  .لهذه الحماية فإن وسائل أخرى تم توفيرها و دعمها ، لكنها و على خالف األولى هي خارجية عن الشركة 
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  �� و دورھ� �� ����� ا����ھ��ن ا�ر.��� ا��2ر::ل ا��0/� ا���

� إط�ر ���ر�� �6و�5م ا��6ررة = ���� دا:ل ا������ت ا����� ، و   �إ$��� ��ر�0�5 ا�دا:��� �����ھ��ن 

�Rن �:��ف ا���ر���ت ، و �ر�1 ��� ��1�� ا��ر�� و ،���0ظر ���6د ��ر و ���ط �ر��ت ا����ھ�� 

����66 أ��زة و ھ�Bت ��:�11 و �����6 �$�ن �را�05 ��ن  ن ا������ �و�� آ:ر � ا��ر��ء 5د أ5رت

، و ���ن  �0?دارة��ر ا��ر�� و ��ن �را��ة ا���1�� ا������� ���� �ن طرف ا����ر�ن و ا��6@��ن 

�ت ، و �ذا أ��زة ا��وق ا������ �0����0 ���ر�)ا��0�ث اول (ا��Kم ھ�� �ن ���ز ����ظ� ا�����0ت 

� ا�0ور�1  �� ����ر و )ا��0�ث ا�/���( ا����رة أ����� �، إ$��� إ�� أ�ظ�� و$�ت ���وذج ��6دى 70 

  )ا��0�ث ا�/��ث( ر�0�5 ھذا ا��وع �ن ا��ر��ت 

  دور ����ظ ا������ت �� ����� ��وق ا����ھم: ا����ث ا ول

� ا��ر��  �� ا�, إن ا������ ا����� وھ� �1��0 ا���ط� ا����� ��� ���:ب ���س ا?دارة ا�ذي ��و�� �

و��ن ���ذر �ن ا������ ا������ أن �6وم ا������ ا����� �0ذه , إدارة ا��ر�� ������0 و��ت إ�را��� ور���0�5

�ظرا ��/رة �دد ا����ھ��ن 0��ث = ��1ور أن ���G ��ل وا�د ���م , ��0ل ���ل و����ر, ا�ر�0�5 �����0

� , ��� وا��ظ�م ���ة ا��ر���0?�راف وا�ر�0�5 ��� ��5و� K:ل ا��ر�� و�د����ذ�ك ����ل ��@�6 

  2 ����1رھ� ا�ذي �ر�I و��0ل �1ري ��زة ا�����ر

��0�1م  �ن ��� أ:رى �Rن �دم �رص ا����ھ��ن ��� ا=ھ���م ���0ر�� وا��01ب اھ�����م 060ض  

� ار�0ح� ,��������6م ����0  �����0 �ؤھ��م� و:��1و����6  إ$��� إ�� �دم ������0��P Iم �6/0�� و:0رة 

  .ا�ر�0�5 وا=�راف ��� أ���ل ا��ر�� و=���� ��� �������0

�ل �ل �� �0ق أ��طت ا���ر���ت ا���6ر�� ���� ا�ر�0�5 ��� ا��ر�� و=���� ا�ر�0�5 ا�������0   

ا5ب ا�����0ت وا�ذي ���ل وھ� �ؤ��� و���ز ��دوب ا�����0ت أو �ر, ��ؤ��� �م ا���ؤھ� ��ذا ا�Aرض

��� أن ��دوب ا�����0ت , ��� ا�راء ر�0�5 دا:��� �0���0ره ھ�زة و1ل �0ن ا������ ا����� و���س ا?دارة

 �1�: ������0 �6وم 70 ��د ��ن ا������ ا����� ا���ھرة ا��� �را5ب �ل �� ����ق �0�ور ا��� ��ط�ب :0رة 

 = 7���, ا��ر�� و�������0 د���ر �را��� �/ل،��وا�ر إ= ������ ا��ط�ف ��رض ��� ا������ �6ر�ر  و

  .���1K: 7��$ �� و1ل إ��7 �ن أ�وال ا��ر�� و�1ر��ت ���س ا?دارة و�� ار��70 �ن أ:ط�ء

و= �ك أن �6ر�ر ��دوب ا�����0ت ا�ذي �/0ت ��7 رأ�7 �ول ���K ����0ت ا��ر�� ا��� �را��05   

� �6ر�ر ا�����رو�ن 1�� ا����0, وا��ظ������ 5درا ��0را �ن , و���K ا���زا���, �ت ا�واردة �$�
                                                           

1 Dل ط��' C>U	� ,ري�%&
ن ا��L
  .145ص , 1982, ا�e#@�ر��, �@(�ة ا
�,�رف, ا
ان2dز�� ر ��0�/, أ
  .L�275)ة , ا
�)12 ا
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و5د , ا�و$وح وا��و$و��� ��� ا����و��ت وا�����0ت ا��6د�� إ�� ا������ ا����� �����ھ��ن ����ط�I 0ذ�ك

  .أن ���5ش �ن ��م وأن ��:ذ ا�6رار ا�����ب 9�0ن ا����د ا�����0ت وا���زا���, �6ق و$وح ا�رؤ��

: ھو أداة ����� ����6ق ا��وازن �0ن ��1���ن �5@���ن و��رو����ن, ن �را5ب ا�����0ت ��� 5د �0ق ذ�رهإ 

����� ا����ھ��ن ا�ذ�ن = �ؤھ��م /�6���م ا������ وا=�1�5د�� وا���6و��� ����0رة ا�ر�0�5 ��� ����0ت 

70 ����س ����Pرك ا��0ل ��� �K , و����� ��1�� ا��ر�� �ن ���ب آ:ر, ا��ر�� و������ ا���6و���

  2 1.أو �و���� ��� ��و ��6ق ا�����I ا��:��1 �$�@7 ة ��1رف �ؤون ا��ر�� و��6 ��واها?دار

  ���aو�� �`���0 ��� ا����ؤ=ت ا��� ���0���0ر : و���7 ����R �����ول درا�� ���ز ��دوب ا�����0ت 

� ا�ر�0�5 ��, ��ف ���ن $��ن ������ ھذه ا�ر�0�5, �� ا��ر����دوب ا�����0ت ��دو�0 �ن ا��ر��ء 

��ف ���ن $��ن أداء ��دوب ا�����0ت �����7 ��0 ���ل $���� ����� , و1�� ���@��� ����� �����ھ��ن؟

  .و����� �����ھ��ن؟ و�� �و5ف ا���ر���ت �ن ذ�ك؟

����R ����ول درا�� و����ل أھم ا����@ل وا�$����   ��@�ت ا��� 0و�ودھ� ود���� �`���0 ��� ھذه ا

� ���� , )اول ا��ط�ب(���ن ا���0ر ��دوب ا�����0ت ����ز ������ ا����ھ��ن ���� ���طرق ���ؤو���7 

  ).ا�/��� ا��ط�ب(�:���� وا=:Kل 60وا�د ����7 

  le moral de l’entreprise: �/دوب ا������ت \��/� ������ ا����ھ��ن: ا ولا��ط�ب 

وا��0ره ا��0ض , "و�دان ا���روع"إ�� ��دوب ا�����0ت أ�7  �6د �ظر ا��0ض    

 Le gardien de la vérité et de la régularité "��رس ا���6�6 وا��ظ�م"اa:ر 
����7  وو�1ت, 3

�ق ��� ��د إ��7 ا���رع �ن ا���6ق �ن ،و   La magistrature des chiffres,"5$�ء ار�5م"��� أ��� 

و����� �G��1 ا��ر�� وا����ھ��ن وا����ور �ن ا�دا@��ن و ا����/�ر�ن , �������K ا�����0ت وا��ظ

  .4 وا�������ن �ن ���ط ا��ر��

وإ$��� ���وازن ا���0ق ا�ذي �ؤد�7 ��دوب ا�����0ت �0ن ��1�� ا����ھ��ن و��1�� ا��ر��   

ا���5 �ن ��� و�G��1 وھو ا��وازن �0ن �G��1 ا����ھ��ن , �Rن �واز�� آ:ر �ن ����7, و���ز ا?دارة

  .ا��0�P و���ز ا?دارة �ن ��� /���� و��1�� ا��ر�� �ن ��� أ:رى

                                                           
1���< ��� 3:� ,/��0
  .22ص , ا
�)12 ا
2 h� �
�� ���ن ا
�	)ي f)'�ت ا
��0ھ��, ���L
�0�/, �3 ا
  .592ص , ا
�)12 ا

3
Discours de ministre le garde des Sceaux J. le canuet, conférence du conseil national des commissaire aux compte, 

31 mars 1976 . G.p.1976 doc. P 279 
4 ���< ��� 3:� ,/��0
  .114ص , ا
�)12 ا
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��ث أن ���6ق �ل ا��واز��ت ا����60 ��س �0�ر , و���7 �Rن وظ��� ��دوب ا�����0ت �ن اھ���  

7 ��� =���� $رورة و5و�, و$I 5وا�د و$����ت ���ل ��ن أداء وظ�@�7 ��7 وھو �� �و�ب, ا��ّ�ن

7 , ����� وا�دة �ن ���I اطراف�K6���0 7�� ول (و�� ��0ر��� أن ����7 �0ؤھKت و5درات , )ا��رع ا

� ���P اھ��� �  )ا��رع ا�/��� (����� و����6 ����ر�� ����7 ھو أ�ر 

  \��/�ت ا���Rل �/دوب ا������ت: ا ولا��رع 

� أن ����I , و=���� ����� ا����ھ��ن, ��ود��� �ؤدي ��دوب ا�����0ت ����7 ��� ا�و�7 ا��  A0��

و���ل ھذا ا=��K6ل $���� ���� ���K6���0  , �0����0 ���� �ن أ��زة ا�����ر وا?دارة دا:ل ا��ر��

��5��دوب ا�����0ت و�دم 7���5 ���0واطؤ أو ����0ة  دإذ �����م وا/�6ن �ن ���, � ���م�����ھ��ن و=���� ا

� �A�1 ������, ا?داريأ�$�ء ا����ز ���� �� �ن �0ض �1ر����م وأ�����م ا��$�Aإ�� �ن طر�ق ا�� ,

وھو �ل �ؤدي إ�� , وإ�� �ن طر�ق �$��ل ا����ھ��ن �ن :Kل �6د�م ��6ر�ر ��$�ن ���و��ت :�ط@�

� ���� �دم ا��7�K6 ا�6ول 90ن ا��را�05 ا��� �6وم ��0 ��دوب ا�����0ت �ن ��ون�, ?دار��ن�ن ا إ= وھ��� 

� ھذه ا����� ��ن ����0ر أ�$ل �ن و�ودھم�� ا����� ا:�رة ر��0 , 0ل إن �دم و�ود ا���دو�0ن �ذ�ك أ�7 

وا�����ر 0دل ا=����ء إ�� �6ر�ر , ��ن ا����ھ�ون �����دون ��� أ����م ��را�05 و�را��� أ���ل ا?دارة

  1.��دو0� ا�����0ت �I �� 5د ��$��7 ن �$��ل

 �ر�)�ا��طور ا�� •

���ر إ�� أن ا���رع ا��ر��� 5د �ظم �ؤ��� ��دو0� ا�����0ت , 05ل ا��طرق إ�� ھذه ا�$����ت  

وا�ذي أو�ب ����ن , ا�ذي أ��د ��ظ�م �ر��ت ا��م وأط�ق �ر�� ���9س �ر��ت ا����ھ�� ��601867ون 

, ����� ا����� �����ھ��ن�:��رھم �واء �ن �0ن ا��ر��ء أو �ن �Pرھم ��و�� ا�, �را5ب ������0ت أو أ�/ر

� ��0ل ذ�ك أن ���6ق �ن 1�� ا�راءات ا��رد ا���وي , و���د إ���م 6�0د�ر ا��ر�ز ا����� ���ر���و�7 

  .2وأن �را�I ����0ت ا��ر�� و��زا�����, و���@�7

   ��و��� ا�رPم �ن أھ��� ھذا ا���6ون وا�ذي $ل �� �6رب 5رن �ن ا�ز��ن �0�/�0 ا��ر��� ا����� 

�Rن أ����7 �م ���I �د�ري ا��ر�� �ن إ��ءة ا��:دام أ�وا��� و�م �ُ�ْل دون , �@ل ا��ر��ت ا����ر����

 ����� G@�$� ������� ذ�ك , �[ ا�$رر �0=�1�5د ا�6و��أ0 6تراح $����� �A1ر ا����/�ر�ن وأ��ا�و5وع 

� �6د�م �د�ري ا��ر��ت �����0ت �Pر ���6�6 �ن �ر�ز �ر����م ا����� �ؤدي إ��� �:��ض ���5 أ����� 

                                                           
�0�/, �=� ا
ا�� ���اوي 1
  .311ص , ا
�)12 ا

2
Granger, la nature juridique des rapport entre actionnaires chargé du control dans les sociétés par action, thèse, 

paris, 1950, n26 et 27 :3� �S�
�(�ر إ  

���< ��� 3:� ,/��0
  16ص , ا
�)12 ا
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����0 0/�ن 0:س /م ��د�� ����ف ا���6�6 و�����د ا��ر�� /�6 �����رع ا����ھ�ون , �وق اوراق ا������

� ھذه ا=��ب أر�0��  ���1� ا��د�رون وأ1د�5ؤھم, ا����ور و�ر��I ا��م �ن �د�د�ا�ذ�ن ��ر�وا 

  .� أو ��1�� ���ور ا����ھ��نو����A0 ��1:� Iض ا��ظر �ن ��1�� ا��ر�, ��0رة

   Iا��ر� G0�6ق ا�ر�� �� �0Pد�ري ا��ر�� إ�� �6د�م ��زا���ت و و5د �دع ا�ر� �ا���I ا��:1

 I�00 ���5 أ����� و��د@ذ �6و�ون Iر���� ��1ط��� �و�� �0زدھ�ر �����ت ا��ر�� و����� �ر�زھ� ا����

� G0م أ�0ر ر����� ا�و5ت ا�����ب ���66ن �ا���زا��� ف Rذا ���ت ا������ ��9وا إ�� �ز���, ��نأ����م 

  .�2رة أ:رى ��:�وا ��Pم �ن أ��ن ا����ھ��ن

 ��, و���7 ظ�رت $رورة �د:ل ا���رع ا��ر���� ��ل �را��م ا��� 1درت �أوت  8: وھو �� ظ�ر 

ث ��ول ا���رع أن ����S ��, �1937و��0ر ���  20, �0��0ر 23, أوت 31, �و���� 24, 1935

� ا���ظ�م ا���6و�� وإ�� إ��دة6وا�ب ا�����ظ�م �ؤ��� �را05� ا�����0ت ��0 �$�ن ����ل دورھ�  1ور 

�0���0ر أن ھذه ا�ر�0�5 = ��س �6ط �G��1 ا����ھ��ن و��ن أ�$� ���@دة ا��Aر ا�ذ�ن �����5دون �I ا��ر�� 

� ��ل و�ود ����0ت ���ود ����� �ن 05ل �:��1ن�.  

� ��دوب ا�����0ت و�ن أھم �� ��ءت 0  �7 ھذه ا��1وص ھو و$I �روط :��1 ��ب أن ��وا�ر 

�ن ��ؤو���7  ت��� �دد, �ن دا@رة ا��6وق وا���ط�ت ا��:و�� �7 توو��, �7 ا��ز�د �ن ا=��K6ل تو���

  .R0 7:ط�ر ا���@ب ا���م ��0 5د ����7 �ن �:����ت �I6 ��ت ط�@�� �1وص ا���ر�م�وأ�ز�, ا����@��

ا���ء ا�ذي �ط�ب �د:ل ا���رع ا��ر��� �رة أ:رى , ذه ا���د�Kت ا��0رت �Pر �����إ= أن ھ  

, �1966و����  24وذ�ك �ن :Kل ��5ون ا��ر��ت ا��ر��� �ـ , ��طو�ر ا��ظ�م ا���6و�� ��را05� ا�����0ت

���ول �ن :Kل ھذه ا��1وص إر��ء , ا�����ق ��0ظ�م ���� ��دو0� ا�����0ت 1969و�ذ�ك �ر�وم 

ا�س ا��� ���ن أن ���ض ����� ر�0�5 �د�� وأ�/ر ������ �����0ت ا��ر�� �����ب �I ��ط��0ت 

1�6ر ��� ��رد �و�م ��د دور ��دوب ا�����0ت , رة������ ر�0�5 دا@�� و���� 3ا=�1�5د��ت ا��د�/�

�G019 ا��6ر�ر ا�ذي , وإ��� أو�ب ���7 أن �6دم ���دة 0ذ�ك, ا���6ق �ن ���K ����0ت ا��ر�� و��زا�����

��� أ�د ا��K6ل ��دوب , ���4 �و1ل إ����" ��وان ا���6�6"�6د�7 �ول ���K ����0ت ا��ر�� ھو 

� �وا��� �د�ري ا��ر���ن ����ن ��ظ��� ����� =@�6 = �6ل و5دم ��را05� ا�����0ت ا��ر�, ا�����0ت 

                                                           
1
G.Vernon, le président directeur général dans les sociétés anonymes, ses, obligation, ses droit, librairie générale 

de droit et de la jurisprudence,  paris 1958, p151.  

ـ 
<=� C:� �I�B�O ا
��Pل ا 2 ��
��
�@�  Secrétanوl’union générale  �@�1882 , �'(fواS�e��ر ا
Gي ��ث 
=@philippart  �@�1873 , hا

1829 , �'(fوRochette  �@�1904.  
3
Amata, le contrôle des sociétés et la certification des comptes annuels par les commissaires Aux comptes, paris, 

1980, p 977. 
4 ���< ��� 3:� ,/��0
  .18ص , ا
�)12 ا
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� ا�و=��ت ا����دة ا�ر������ ا������ ا����دة ا���ظ���ت ا�:��1 �0ظرا@�م �دول ا��وق اور��0  أو أو 

  .ا����ر��

ا����9د ��� ا��6رار �را05� ا�����0ت وا�ذي ���0ن �ن  ��1984رس  ���1 ��ول �ن :Kل ��5ون 

�1و71 أن ا����A �ن ���� ��دو0� ا�����0ت �م ��د ��رد ا�د��ع �ن ��1�� ا����ھ��ن وإ��� ����� 

و��ف �را05� ا�����0ت ��0:�ذ ا�راءات , ������� وا=�1�5د�� ا��ر�0ط� G��1�70 ا���روع وا��G��1 ا=

��د�� ����ف ��م وI@�5 �ن ����9 أن ��رض ���ط ا��ر�� , le devoir d’alerteا=�ذار أو ا���ذ�ر 

  .1أو أن �و5ف ا=��KAل, ��:طر

��5ون ا���ظ���ت , 2001 ��ي 15��ذ�ر أ�$� ��5ون , و�م ��و5ف ا=ھ���م ������0 ��د ھذا ا��د  

�  2003-706و��5ون , )loi NRE(ا=�1�5د�� ا��د�دة �وا�����ق ��9���0ن  2003أوت  1ا��1در 

��  2005-1126وأ:�را أ���م ا�ر ر5م , ا�����ا�����ق ��0دو0� ا�����0ت  0��0�2005ر  8ا��ؤرخ 

�R0 ���05�0ت و�را���ا� ��ظ� ا�����0ت وا�ذي �دل ��ظ�م و�را�05 ���� ����ظ���� �����ء ا����س ا

  .ود�م ا��7���K6, ا�����0ت � ����ظ���� ا���رع ��د�دا�ذي �ن :7�K ��ول , 2إ�� ���ب وزارة ا��دل

� �ر��ت ا����ھ��, و�0����0 ����رع ا��زا@ري  ��6د �ص ��� $رورة ����ن ��دوب ا�����0ت  ,

� ا���6ون ا���� ا��ر�وم , ��19753ري ���� و��� ا���م ا���ظ�� �����7 �/م أ��د ��ظ�م ھذه ا����@ل 

 �� ا��واد , ا���دل وا����م ����6ون ا����ري 08-93ا���ر����د���  ��14رر  715إ��  ��4رر  715

���م ا�����K6 ��دو0� ا�����0ت.  

����� ��6��0ون �6د �ظم ا���رع ا��زا@ري ا, و��� Pرار ا���ر���ت ا���6ر��, و�0���0رھ� ���� �رة  

91-08  �� ا�����ق ����0 ا�:�0ر ا�����ب 1991أ�ر�ل  27ا��وا�ق �ـ  �1411وال  12ا��ؤرخ 

�و$I �روط ���ر�� , و�را���05 ���ظ ا�����0ت وا�����ب ا�����د، وا�ذي �5م �0و�70 ��0ظ�م ا������و

ا������0ن و����ظ� ا�����0ت  ھذه ا���ن وأو�ل ر���0�5 إ�� ھ�@� :��1 وھ� ا���ظ�� ا�وط��� ��:0راء

� ا���ر ��� ��ظ�م ا����� و��ن ���ر�����ور�0�5 أ�$�@��  وا�����0ن ا�����د�ن ����ز ����ن �:�ص 

� ���� ا:ط�ء ا�������  .و��� ��ط�ت وا��� ����ر�� ������, �ن ا������ن و�ذا ���� �9د��0م 

� اط�رو������ ا���6ل ا=�1�5د ا��زا@ري �ن ا�1�5د  ,ا�����0� ا�ذي ��ت إ��7 ا��زا@ر ا?K1ح 

ا���ظ�� , ا��0ك ا�دو��, �1دوق ا��6د ا�دو��(و$Aوط�ت ا���@�ت ا�دو��� , ا��را�� إ�� ا�1�5د ا��وق

                                                           
1
Paul Didier, Philippe Didier, op, cit, p 337. 

2
Thierry Granier, le haut Conseil du commissaires aux comptes :premier Bilan d’une jeune régulateur, Rev, sociétés 

2008, p 747. 
ن 678ا
��دة  3��L
  .1975ا
&%�ري ا
%+اI)ي 
0@�  و�� �,�ھ� �� ا
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و�7 = ���ن إ�داث إK1ح ����0� دون أن ، 15د ا=��زام �����0ر ا������0 ا�دو���) ا������� �����رة

01- 10�6د 1در ا���6ون ر5م , و��5ون ��ظ�م ا����� ��س ھذا ا?K1ح ا������ن  ���وان  29ا��ؤرخ 

 08-91و ا�ذي أ��A ا���6ون  ،ا�����ق ��0ن ا�:�0ر ا�����ب و����ظ ا�����0ت وا�����ب ا�����د 2010

  .، ��د= 0ذ�ك ا���م ا���ظ�� ����ن ا�������0 ��� ���م �و$��7 =��6 

�ن :Kل ا���ل ��� ����I , �ن :Kل ھذا �وا��0 ا���ر���ت ا��د�/� و5د ��ول ا���رع ا��زا@ري   

ھذه ا�$����ت ا��� ���0ر ا�ر�0�5 ا������ , ا=��/��ر و�6و�� ا�$����ت ا����و�� �����ھ��ن وا����/�ر�ن

�9راد ا���رع 0ذ�ك ��ظ�م ���� ����ظ ا�����0ت و����� , دا:ل �ر��ت رؤوس ا�وال إ�دى ر��@زھ�

��� �$�ن �زاھ� و�رف أ�$�@�� وا������K6م , �و�� 60وا�د :��1 �$�ن ��ن ���ر�������� ��

  .����� ��G��1 ا��ر��ت ا��را�05

   I$:� ب أن�� K�و��0ر�وع =�����K6 ��دوب ا�����0ت �Rن ھذه ا=�����K6 ��� �دة �ظ�ھر 

  .�� أو �������دوب ا�����0ت ي $Aط أو ����0 أو ��ط� �واء ���ت ��5و��� ���

 :ا(���Rل ا���/و/�:أو(

� أداء ر�0�5 ����� ��� ����0ت ا��ر�� و��� ������ ا���6و��� 0��� �6وم ��دوب ا�����0ت   � 7����

, و�����0� ����� �G��1 ا����ھ��ن و�و��ر �� ��زم �ن ���و��ت و��ط��ت 1���� �ن و$��� ا��ر��

ت ��� �ل ����0 ��5و��� �$�ء ا����ز ا?داري ا�ذي ���� �7�R ��ب $��ن ا�����K6 ��دوب ا�����0

  .��� = �6ول �����7, ��� �$�ن ��� ا5ل ���ھ�7 ��7, و�0ل ا�طرق �$م ��دوب ا�����0ت �7�ّ1

� ا����ة ا���6و���   ��7�R ��ب $��ن �دم �د:ل ���ز ا?دارة  �و��� �$�ن ھذا ا=��K6ل ا���6و�

  .ن ��ث �����7 أو �ز����7دوب ا�����0ت �واء �

I - �0ت ��ن ��60 ا������ ا����� :�)��ن �/دوب ا������ت���طراف ا���ؤو�� �ن ����ن ��دوب ا����دد ا

 �1��0 ا=:��1ص ا�1ل 

 ا��)��ن �ن ا�:�)�� ا�)��� -1

� ا��ر�� �ق �را�05 أ���ل ا?دارة  �� , إن ا1ل أن ��ل ���ھم ���ن �ظرا ��/رة ا����ھ��ن 

, ����رة و��د��, ��0 د�6�5و�دم ا��Kك ��ظ��م ا�/�6�� ا=�1�5د�� وا������ ����6م 0ر5, �ر��ت ا����ھ��
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�$K �ن ا������ إ���ء أ�رار ا��ر��, �دم �و�ر ��1ر ا�و5ت ا�Kزم ��ر�0�5��و�ر ھذه ا�/�6�� 0و���  ,

  .���ن ھذا ا:�ر؟��ن �ن , �1ل ھذه ا��وا�ل و�Pرھ� أ��دت ا�ر�0�5 ���دوب ا�����0ت

وھو �� , �6دت �:��ف ا���ر���ت ������� ا����� ا���د�� ا=:��1ص ا�1ل ����0ن ��دوب ا�����0ت

�وھ� ��5دة �ن , 6وا��زا@ري 5وا���ودي 4وا��1ري3وا=����زي 1�2ت ���7 �1وص ا���6ون ا��ر��

  .= ��وز �:������, ا��ظ�م ا���م

  �� ھذه ا���6دة ھو �دم �واز ����ن ��دوب ا�����0ت �ن ���س ا?دارة وأ�/ر �� ���ن ا��ر��ز ���7 

� ذ�ك ا��داء �1رخ ��� ا�����K6 ��دوب , وذ�ك ��ت ط�@�� 0طKن ا�����ن, أو ���س ا��د�ر�ن�ن 

وھذا = ������ , وا���روف أن ��� ا�����ن دا@�� ��ون �1��0 ��ط� ����0 و�و ����0 ���و��, ا�����0ت

��ن �Pر ا���ط6� , م و����� وظ��� ��دوب ا�����0ت ا�ذي ��ء ��را5ب ��ل و���ط أ��زة ا�����ر�I ���و

� ذ�ك ھدم ������ و���وم ا�ر�0�5, أن ���G ھذه ا��زة ��ط� ����ن �ن �را��05�� , �����دوب ا�����0ت 

�6د ���Aل , �7 ��� أ��ل و�7وھو �� ��ول دون أداء ���, ��ون ����0 ��ذه ا��زة و�و ���و��, ھذه ا�����

أ�$�ء ا����ز ا?داري ��ط� ا�����ن ا����و�� ��م ��$Aط ��� ��دوب ا�����0ت ����د ��� 1�� 

وھو �� 5د �د��7 ������� أ�$�ء ا����ز , �0�6ل إ��دة �����7 ���دة أ:رى, ����0ت و�1ر��ت �Pر �����

� �ن ا:ط�ء وا��:����ت ا��� �ر��, ا?داري$�A���0ب ���, 0و������  ��ا����ھ��ن و��1 ���1�

  .ا��ر��

   �� 1910د���0ر  23و5د دا�I ا��76 وا�6$�ء ��� ھذا ا��0دأ ��د�� 5$ت ����� ���وج �0ر��� 

و��S �ن ذ�ك 0طKن 5رارات ا������ ا����� , 00طKن ����ن �را5ب ا�����0ت ا�ذي أُْ�ِرَي ��0ر�� ا?دارة

  7.ر�ر ا��د�وع �ن ھذا ا��را5با��� ا�:ذت ��0ء ��� ا��6

  .��ن ھل ���ط�I ���س ا?دارة ا�5راح ����ن ��دوب ا�����0ت؟  

  

                                                           
1  �:�� 3:� ���� ,/��0
  .276ص , ا
�)12 ا

2
Art L225-228 code de commerce français. 
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إن �م �6ل �ل �ر��ت ا����ھ�� ��م ���� ����ن ��دوب , إن ا�واI5 ا����� �ؤ�د أن ا���0��A ا��0رى  

�0��P �� ��م ا��وا��6  وا�ذي,1ا�����0ت �ن ا������ ا����� �5�0راح �ن ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن

  .���7 �ظرا ���6 :0رة �ن �$ر �ن ا����ھ��ن

� ھذه ا�و$��� :طرا ��Rن إ�ط�ء , �ن ا�����ن وإن ا:���ت،��0را ��� ا��ر�� ذ�ك أ��� و��ن �رى 

ن ھذا ا:�ر ���س �0وع �ن , ��د�د =�����K6 ��دوب ا�����0ت��7 ا�5راح ا�����ن �����ز ا?داري 

� �ن �0ض ا:ط�ء ا��� ����ه ا����ز ا?داري ��� 5د ����7 ����ن اا�دّ $�A��� K0�5 �ط�� ��7 و�����0

  .�ر����0

�I6� 7�R ��� ا����ھ��ن أن ����دوا أ�/ر وأن ���ر�وا ��6م ��� أ��ل و�7, �0ق ��� ��و���7 و���د   ,

, و�����7 90ن �6و�وا ھم أ����م �5�0راح ��دوب ا�����0ت �ن �6ط ھذا �� �$�ن ��م ر�0�5 ����� و�����0

  .����� ��م

� ���و�� ���م ���د و��ظ�م ����9 ا�5راح ����ن ��دو0� ا�����0ت �ن أ��زة ا�����ر �6د �ص   �و

�Rن ا���ء ا���6ر�� �ن ���س ا?دارة أو ���س ا��را�05 ��م , 2ا���رع ا��ر��� ��� ھذه ا?������

��ن دون أن �1وت ا��د�ر ا���م أو ا��د�ر ا���م ا���وض ��� 5رار , دا:ل ا����سا:���رھم �0=�5راع 

� ا��ص ا�6د�م, ا=�5راح�و��ل �ر��ن ا��د�ر ا���م وا��د�ر ا���م ا���وض , 3وھو �� �م ��ن ��1وص ��7 

ا���وض �ن ا��1و�ت ��� 5رار ا=�5راح دا:ل ا����س �ر�I إ�� �و���� �ن أ�/ر ا�:�ص ا��1= 

� ا��ر����0دو0�وھو �� , � ���ر��������0ر ا��و�, و��� �0ق �7���0, �0���0رھ�� �����ن, � ا�����0ت 

 ��� أ�/ر �ن �Pرھ�Kل ��دوب ا�����0ت ������6ل $رورة ا��

و��0ر�وع ����رع ا��زا@ري �6د أ�ط� ��ط� ����ن ����ظ ا�����0ت �19ل ������� ا����� 

�ظم إ�راءات و�روط ا�����ن 0طر��6 �$0وط�، وھذا ���0ظر ھ��� ����  ، ���7 �م ����� �0ذا �6د4ا���د��

�ظ ا�����0ت، وأھ��� ا����@S ا��ر�وة ������� ���� .  

� ا��ر�وم ا�����ذي ر5م  و� 32-11�دد ا���رع ا��زا@ري طر��6 ����ن ����ظ ا�����0ت 

 �� 01-�10ن ا���6ون  ��26دة وا�����ق ����0ن ����ظ� ا�����0ت �ط�6�0 �� 2011���ري  27ا��ؤرخ 

  . ا���ظم ������

                                                           
1
 Philippe Merle, op, cit, p. 537. 

2
Art L225-228 code de commerce français. 

3
Art 223 du code de commerce de 1966 
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��a�� ا��ر�� ��  : و��ون :طوات و�روط ����ن ����ظ ا�����0ت 

����ن ��� ���س ا?دارة أو ا����ب ا����ر ���ر�� إ�داد د��ر ���روط ��A0 ����ن ����ظ أو  - 

 : ، و��$�ن د��ر ا��روط�1���ظ� ا�����0ت �ن طرف ا������

� �رض �ن ا���@� أو ا •�� ا��زا@ر و���ؤ��� و��������6 ا������� وو�دا��� و�رو��� 

 . ا�:�رج

��:ص ا�������ت وا��K�ظ�ت وا����ظ�ت ا��1درة �ن ����0ت ا�دورات ا����60 ا��� أ0داھ�  •

�ظ أو ����ظو ا�����0ت ا������� ��دا��م، و�ذا ����ظ أو ����ظو ا�����0ت ���روع إذا ���

 . ا�����0ت ��ن ا����ن �6وم R0د��ج

 . ا����1ر ا��ر���� ا�����1 ��و$وع ���� ����ظ ا�����0ت وا���6ر�ر ا�وا�ب إ�دادھ� •

 . ا�و/�@ق ا?دار�� ا�وا�ب �6د���� •

• Gوذج ر���� ا��ر��� . 

� ا�ذي ��0ن و$��� ا=�����K6 ا���ه ا����ن •� . ��وذج ا��1ر�G ا��ر

� �0دم و�ود ���I ��ول دون � •� . ��ر�� ا�������وذج ا��1ر�G ا��ر

 2.ا?������ت وا��ؤھKت ا������ وا�����6 •

 �و��10 ���� ��ب أن ��$�ن د��ر ا��روط �ل ا��و$���ت ا��� ���G �6��0ط ا��رض ا���6

  3.وا��رض ا����� �ن أ�ل ا:���ر ����ظ ا�����0ت

ا���6م ����6م ����7 ���1ل ����ظ ا�����0ت ا���ر�G ��� �ر:�ص ���وب �ن ا����ن ����7 �ن  - 

��6�0م ����7، وذ�ك �0=طKع ��� ��ظ�م ا����ن و�رو�7، و��6ر�ر ����ظ� ا�����0ت ����وات 

 I� ،.5 ا=��زام ���0���ظ� ��� ا��ر ا�����4ا������ ا����60

��7 ا��وارد ا��ر1ودة ����6م ������0،  -  G$�0ت ��0ءا ��� �� �6دم �ر$� �و���ظ ا���6دم ���

�د:��ن، ��دد 0ر���S ��ل ��1ل و��0ن ا���6ر�ر ا�����د��، ا�:��1 وا��ؤھKت ا������ ���

 6.وا�:����� ا�وا�ب �6د���� �I ��د�د آ��ل ھذا ا?�داع
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����0ل ���� ���6م ���روض ا��6د��، و�6وم �0رض ���@S ا����6م ��ب ) ا��ر�� ھ��(�6وم ا����ن  - 

�6وم 0دوره �0ر$�� ��� ا������ ا����� ا��ر��ب ا����ز��، وذ�ك ��� ���ز ا�����ر ا��ؤھل وا�ذي 

� ����ن ����ظ أو ����ظ� ا�����0ت ا�����6ن ���60� 15.1د ا��1ل 

� ���� �����7 �ن ا������ ا����� �06ل ����ظ ا�����0ت ا����� ا����دة إ��7، وذ�ك R0ر��ل ر����  - �

 1.2ل ا��Kم ���0[ �����057ول ا���دة ������� ا����� :Kل أ�ل أ�15ه /����� أ��م، �0د ��ر�O و

� ���� ����ن ����ظ ا�����0ت ول �رة ��د ���9س ا��ر�� - �� 3و= ��I0 ا���م ا����60 �، و�ذا 

 5.، وأ:�را إذا �م �����7 5$�@��4���� ��د�د ��د�7

��� �0ق �K�ظ أن ا���رع ��ول �ن :Kل ھذه ا���م وا��1وص $��ن ��ن ا:���ر ����ظ 

0و$I �����ر �و$و��� ���G �0:���ر ا��:ص ذو ا����ءة وا=��K6ل ا�Kزم ���ن  ا�����0ت وذ�ك

  . ���ر�� ����7 دا:ل ا��ر��

� ��ظ��7 ������ ا:���ر ����ظ ا�����0ت إ= أ�7 و�0����0 ����6م �و�رى أن ا���رع 5د و�ق إ�� �د ��0د 

ا����� ا������ ��ذا ا�Aرض، ذ�ك أن ا��روض ا��6د�� و�ر����0، �7�R ��ب ا���9د �ن �و$و��� و���د 

ا������ ا����� وإن ���ت ��� ا����� ا:�رة، ��0��P ���R �� ��1دق ��� ا:���ر ا����ز ا?داري و��6 ��ذه 

  . ا�����

و�� اھ���م ا���رع �����0 ����ن وا:���ر ����ظ ا�����0ت إ= د��ل ��� أھ��� و��@دة ا����� ا��� �6وم ��0 

� ا�����ن ھو ������� ا�����ر�� و�����ھ��ن، إ= أ�7 �0����0 �����Rن ا��/��ءات �رد ��� , وإذا ��ن ا1ل 

  :ھذا ا1ل

 �)��ن �را.ب ا������ت �وا�ط� ا�:�)�� ا�������5 -2

� �ر��� ���9س ا��ر��  �وذ�ك �ن ا������ , أ��زت ��ظم ا���ر���ت ����ن ��دو0� ا�����0ت 

� ا��ر��ت ا��� ��ون ������9 ����0وء ���� �Kد:�ر و���رط �1�� ھذا ا�����ن وذ, 6ا����� ا�������9��ك 

و��ل ا����� �ن �دم ا��ظ�ر ا���6د ا������ت , أن ��وا�ر ا��روط ا�:��1 10�� ا���6د ا������ ا�������9

� ��Pب �$و ��م ���� وھو ���ز ��د, ا���د���وب ھو �دم ا������ ���ة و���ط �ر�� ا����ھ�� 

  .ا�����0ت
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  ا��)��ن �وا�ط� ا��\�ء -3

   ���6�5د = ��م ����ن ��دوب ا�����0ت �ن طرف ا������ ا����� إ�� �ظرا ������A �ن ذ�ك أو ��دم �وا

��� 5د ���رض ��دوب ا�����0ت ����6��K أو , ��� ��6رح ���س ا?دارة ����0ن ��دوب ����0ت ���ن

و�7 = ���ن ���ر�� أن ��60 0دون ��دوب , اء ����K: 7ل ا���� ا������أو و�ود ���I ����7 �ن أد, ا�و��ة

و�ط�I0 , وذ�ك ��ت ط�@�� 0طKن ا��د�د �ن ا��1ر��ت =���� ا������ت ا������ت ا�����, ����0ت

�6د أ��ز ا���رع ا��زا@ري ا���وء إ�� ����ن ��دوب ا�����0ت أو ا��0دا��م ����0وء ��6$�ء, ا=������ ,

  .�ك �0و�ب أ�ر �ن ر@�س ا������ ا�����0 ��6ر ا��ر��وذ

�Rن ط�ب , و��دم �رك ذ�ك ھوا@�م, و��م ا�����ن 0ط�ب إ�� �ن ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن  

� ���و��� ��� ��س " �ل ����"ا�����ن ���ن أن ��ون � I6ول أن ا���رع ا��زا@ري 5د �و�� �وا��

��ل �د:ل ھذه ا��@� ��ت , ذا ا��ق �����ھم دون �Pره �ن ���� ا���داتا���ر���ت ا:رى ا��� أ�طت ھ

  .وھل �د:ل دا@�و ا��ر�� وا�������ون ����؟, ھذه ا���0رة

� ا��ر�� �م ��د ��م ا����ھ��ن �6ط و=   �إ��� �ؤ�د ھذا ا��و�7 �0���0ر أن ����ن ��دوب ا�����0ت 

����و�7 ا��د�ث ���0ر أن, �:دم ���1��م و�دھم  �� ا��ر�� ��6ق �G��1 �ل ����و�ود ھذه ا��ؤ��� 

� ذ�ك, و���6د أن ھذا �� ذھب إ��7 ا���رع ا��زا@ري, ���0ر���  .و5د و�ق 

, و�0����0 ���ر��ت ا��� ���K� ����� 9د:�ر, �6د ��G 90ن �6وم �0ذا ا�ط�ب, و�ظرا ��و��7 ا��د�د  

  .�0���0رھ� ����� 0����� ا����ھ��ن ا��د:ر�ن ,ا���ط� ا������ ��0ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را���05

و5د و�7 ا��0ض ا���6دا �طر��6 ا�����ن ھذه 0��� أن ا�����ن 5$�@�� ��ط�ب ا��/�ر �ن ا�و5ت   

  1.وھو �� �$ر G��1�0 ا��ر��, ?�راءا�7 ا���6دة

� ��ظ���  �� ھذه ا�����9 , و���� ا��زا@ري, �Pر أن ا���ر���ت ���6$�ء ��ل ا:��1ص ا��1ل 

�  2.و�م ���رط أن ��وا�ر �روط ا=�����ل, ا=������

�� ا���6ون ا��ر���ا�ذي أو�ب ����ن , و���ر أن ا������ ����ن ��دوب ا�����0ت 5$�@�� 5د �5ت أھ����� 

�را05� ا�����0ت ا����ط��ن ����و 60وة ا���6ون ��ل �را05� ا�����0ت ا���1ن إذا أ01�وا ���ز�ن �ن 

وھذا �� , و= ����ون �����د�ن وإ��� ������ط��ن أي ����ون �ن ا������ ا����� ذا���, ��م وظ�@��ما���6م �0

� أي  و5د ��ء ھذا ا���م ���� إ�� �دم :�و ا��ر�� �ن ��دوب ������0ت, ��1984ء 70 ا���6ون ��� �

إذا �م ��ن , ا?دارة��� ���ر أن ا���رع ا��1ري ��G و����/��ء ����س  ،���0ظر ھ��� وظ���7 و5ت
                                                           

1 �4
 $�Q� 3
�� ,(�"	
د ا,0� ��0�/, �)12 �(�ر إ
�D �3 إ�)اھ�
  .269ص , ا
�)12 ا
2
Paris 15 Déc. 2005, RTD, com. Avril 2005, p 353 
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� أي و5ت ي �0ب ��دوب ����0ت أن �6وم ا����س ��0:�ذ ا=�راءات ا�Kز�� ������7 �ورا ����ر�� 

ه أو �رّ:71 ªأول ا����ع ��� �6�ُر ��  1و��رض ذ�ك ا�����ن ��� ا������ ا����� 

�دوب ا�����0ت وا��7�K6 �ن و5د 0�5ل ا��76 ا��1ري ھذا ا���م �0=���6د وذ�ك ا����دا إ�� أن ���د �  

K��� ا���ل, ��ون ��� ���ب ���س ا?دارة ا�ذي �5م 7�����0 وذ�ك �$��ن ا���راره �وھذا , 0ل ���ون 

  .3 ��2 ��6د ��دوب ا�����0ت أھدا�7 وا�Aرض ا����0ر �ن ورا@7

� ا����� و���رس ��دوب ا�����0ت ا����ن �ن طرف ا�6$�ء ����7 ��10 �ؤ��5 ��� �6وم ا�����  

� ا�����ن وا���6ود ������� ا�����, ����0ن ��دوب ا�����0ت���د:ل , وھو �� �ؤ�د ا=:��1ص ا�1ل 

� إط�ر ا�����ل �ؤ���ت ا��ر�� ���د�� ��0طKن�  .ا�6$�ء ��ن ������� ���� ������� 

� ا��:ص ا����ن ���دوب ������0ت ���� ��  �, ����ق ���0ء�7 وأ:�را �6ول أن �روط� =0د أن ��و�ر 

7���K6ن ا�����ن, و���� �� �$�ن ا��Kت ط�@�� 0ط�ن �ل $����ت ا��ر��, وذ�ك �Kوھو �� ��7��0 , و0ط

�6�=.  

�� , ��ن �0د �����7, إن ��� ����ن ��دوب ا�����0ت ھ� �ن ا�$����ت ا�وا�ب و$��� �$��ن ���ده  

  .ط7�5K� ���0 ���0ر��؟

II -ا������ت ا��ر�ز ا���/و/� ��/دوب 

إ= أن اaراء ا:���ت , 5$�ءا 9�0ن ا����م ا��و�و�� ���دوب ا�����0ت إذا ��ن �ن ا����م 70 ����6 و  

  .��د ��د�د ط���0 ا���5K ا���6و��� ا��� �ر0ط ��دوب ا�����0ت ���0ر�� ا��� ���رس وظ���7 �د���

  ����ث أ�7 = , ا��ر�� �0ض ا���1ب و���ر ����ف ا��ر�ز ا���6و�� ا�ذي ��7�A ��دوب ا�����0ت 

� ا���6�6 أ5رب ����ل ا��$6@� و��ون ا���دوب , ���0ر ���:د�� �د���� �وإ��� �6وم ����0 ��5و��� ��ر�0�5 ھ

واI5 ����0ت ا��ر��  و�0ن،�م إ��ه ��6/�0���:0م �0ن ا����ھ��ن ا�ذ�ن أَْوَ�ْوهُ , )Arbitre(�0�/�0 ا���م 

  .ا�:1وص و��وك ���س ا?دارة �0ذا

  S@��� �0ت و�� ��ر�ب �ن ذ�ك �ن���د�د �ر�ز ��دوب ا��و�� ����� ���6د ���ز�ت ا�رأَي , و

  :�ظر���ن
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�)12 ا
3 �� ���(
���� ا5&	���ت و�0[و
�� �%:^ ا`دارة وا
%�,�� ا
,���, �=��ة �=� ا&
 k��B' �'()
م �	:�� اS>� , ��:#
 ���L� راهر��
� د'&

قL�
  .334ص , 2000, ��2,� ��� ا
(�^, ا
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 ):ا�������R(ا�/ظرة ا��)�.د�� -1

� ���ل ا���6ون ا����ري إ�� أن را0ط� ��دوب ا�����0ت ���0ر�� ا��� ���رس   ����7 ا��76 ا����6دي 

� , ��5د������7 �د��� ھ� ذات ط���0 ��وأن ��دوب ا�����0ت ھو ��رد و��ل ��د ���وع ا����ھ��ن 

و7��10 ھذه ��و ��زم 6�0د�م , ا��ر�� ��د إ��7 �0را��� �������0 و��ص د���رھ� وا���9د �ن ا��ظ����

  6�1ر�ر �ن ����7 إ�� ا���� ا��� ا���د ���� ��ط��7 وK1����7 وھ� ا������ ا����� �����ھ��ن

ا ا�رأي �ذوره �ن ا��ظر�� ا����6د��  ا���  �6رر 90ن ا��ر�� �6د ��زم �6�0$�ه �:�1ن و����د ھذ  

 �� ��روع �����6رار ا������ ا����� , 16د ا���5م �� 5د ���9 ��7 �ن رG0 أو :��رة0أو أ�/ر �����0ھ�� 

05ول ��دوب  �0�/�0 ا���ب ���9 ��7 ا��6د ��� ا�5رن 70, ��ب ھذا ا�رأي, ����0ن ��دوب ا�����0ت

�  2.ا�����0ت ا�1ر�G أو ا�$��

� ا�ر�0�5 ��� , و�ن �ظ�ھر �ظر�� ا�و����  �و�0���0ر ��دوب ا�����0ت و��ل �ن ا����ھ��ن 

, و�ز�7, وأن ����ن ��دوب ا�����0ت و��د�د أ�ره, ھو أن ھذه ا�ر�0�5 ���و�� أK1 �����ھ��ن, ا��ر��

 compte"و���7 أن �6دم �رض ��ل , ���ھ�� 0وا��0ت و���م��� أ�7 ��زم ا, ��ون �ن ا������ ا�����

rendu "����� ��� 7 �6ر�را ���, �3ن ����7 �ل��وأن ��ؤو��� ��دوب ا�����0ت ���دد �6�0$� , وذ�ك 0ر

  .ا�6وا�د ا����� ا��� ��ظم ا�و����

� ا��76 �6ط �� ا�6$�ء �ن :Kل أ���م ا, و5د ��ن ��ذه ا��ظر�� 1داھ� ��س ������م ا��:���� 0ل و

����� ا��6ض ا��ر���� ا��� ���ت و$��� ��دو0�  �� ذھ0ت ا��7 وھو, ��ذ �� ��6رب 5رن �ن ا�ز�ن

  .4ا�����0ت ��� أ��م و�Kء �واء أ���وا ��9ور�ن أم �Pر ��9ور�ن

��6دات ����R ا1طد�ت ���0د�د �ن ا=�, و��0رPم �ن ��وع ا���ل �0ظر�� ا�و���� أو ا��ظر�� ا����5د�� -  

� , أو��� أن ��ر�ف �6د ا�و���� �$�6� أن �6وم ا�و��ل ���90ل ��5و��� ����ب ا��و�ل�وھو �� = ��و�ر 

 ���� 7��� ���� = ��1ر��ت ��5و��� ����ب ا��ر�� وإ��� ھو �6وم ���90ل  إ�راء��دوب ا�����0ت ا��

ق ���0ر ا���زا��� �ن �ر�ز ا��ر�� 1د,  ��ص ا�د���ر وا���9د �ن ا��ظ����, �را��� ا�����0ت: ��د��

�� ��دوب ا�����0ت , ا������ ا�و���� أن ��ون 0دون أ�ر وھو �� = ��و�ر �$ف إ�� ذ�ك أن ا1ل 

  .ا�ذي ��1ل دا@�� ��� أ�ر ��6ء 7���5 0وا��0ت وظ���7 �دى ا��ر��

                                                           
1
Granger, op. cit, p 35. 

2 ��< ��� 3:�� ,/��0
  .102ص , ا
�)12 ا
د دا33:5���0�/, ر��ب �
  .206ص , ا
�)12 ا

4
Cass. Soc 30 juillet 1949, J.C.P, 5104, et, paris, 26 juin 1943. 
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� ا:���ر  �ا  � ��د�د , و���7 دون �5ود�ن ��� أ:رى �7�R وإذا ��ن ا��و�ل و��6 ����0دئ ا����� �ّرً�و

� ا:���ر ��دوب ا�����0ت, �ط�ق ھذه ا�و������Rن ا������ ا����� �����ھ��ن ���ت �رة  , I$:� 7������

  .�� $��ن ���ءة ��دوب ا�����0ت  و�ؤ�د ���دهإو�روط �ر$�� ا���6ون ��دف ?�راءات 

��را5ب ا�����0ت 0طر�ق ���0رة  وإذا أ$��� إ�� ذ�ك ��7 أن ا���رع 5د �دد ا���ط�ت ا��6ررة 

�7�R ���9د ��ّ�ً� �وا�ب , �K ���ك ا������ ا����� أن ��6د �ن �ط���5 أو أن ��6ص ����, و1�0وص آ�رة

� �ظر�� ا�و�����  1.ا�:�ل 

 ���ن , ����9 �زل ��دوب ا�����0ت, و��ل ا�$رورة ا������ ا��� طر�ت �ظر�� ا�و���� ����0 ھ

� ا�6وا�د �� أي و5ت 05ل ا����ء ا���ل ��ل ا�و����ا��6رر �و= ��وز , ا����� أن ���و�ل أن ��زل ا�و��ل 

وھو �� ��ن ������� ا����� ا���ه ��دوب ا�����0ت ��ث , 2ا=���ق ��� :Kف ذ�ك و�و ���ت ا�و���� �90ر

  .��وز ��� �ز�7 ��0ءا ��� أ��0ب ��رو�� �6درھ� ا�6$�ء

�ر�� 1984إ= أن ��5ون   ��� ��ب ھذه ا=������ �ن ا������ ا����� �G019 �زل ��دوب ا�����0ت 

���ذا ���60 إذن �ن و���� = ���ك ا�1ل , 3= ��م إ= �ن طرف ا�6$�ء و��0ءا ��� ط�ب �ن �دة أطراف

� �0ض ا���ن؟ ���� ���و�� ا�:روج �ن ھذا ����� �زل و���7 أو ��د�د ا:�71�1 أو ��� ا:���ره 

  6�.4ول ���90 و���� �ن �وع :�ص = ��دي ����ا��9زق �0

و�6ول أ:�را أن أز�� �ظر�� ا�و���� �ر�0ط 90ز�� ا��ظر�� ا����6د�� ا��� ����ق �ذھب ا�ط���0  

و�ذ�ك ����R �م ��د ����� ��6د�م ا�����ف ا���6و�� ا�����ب , وا��� ����د �ذورھ� ����, ا����5د�� ���ر��

  .وھو �� أدى $رورة و�ود 0د�ل ���� أو ���ل ���, �����0ت���5K ا��ر�� ��0دو0� ا

 la théorie de l’organe): ا�/ظر�� ا��د��0(/ظر�� ا�)\و  -2

� ا��:ص ا=���0ري ا�ذي ھو ا��ر�� ��ن , ���رع ا��ظر�� ا��� �6رر أن ��دوب ا�����0ت �$و 

و�ر�� ا����ھ�� �0ذا , ��5institution5و�� ا�ذي ���ر ا�ط���0 ا����5د�� ���ر�� و�رى أ��� �ظ�م , ا=���ه

و�ر�� ا����ھ�� �0ذا , ���6و�� �ن ا�:�ص ���ف �ول ھدف ��دد ���د�� ��76�6 و�ود ��ظ�م ����ر

�و�دد وظ��� ����� ��ل �$و , و�0ن أ�$�@7, �0ذا ا����وم �G01 ��ظ��� ر�م ا���روع إط�ره ا���6و�

                                                           
1 ���< ��� 3:� ,/�  .106ص , �)12 ��
ري 2S@0
ن ا
���3, �=� ا
)زاق ا��L
�0�1, ا
��f 3� k)ح ا
  .332ص , 1964, ��)وت, ا
%+ء ا

3
 Art L223-7 code de commerce français. 

4 (�"	
د ا,0� ��0�/, إ�)اھ�
  .296ص , ا
�)12 ا
5   .Gaillardو , Brente de la Gressayeو , Legalو, �SL� :Renardء �OPودا�Hauriou , D@� 1وا
Gي >�ده ھر�

6
J.Brethe de la Gressaye et A.legal, Pouvoir disciplinaire dans les institutions privées, p 49   3� D�
:�(�ر إ  

���< ��� 3:� ,/��0
.108ص , ا
�)12 ا  
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وھو �� أ�ده , أو أن �ط�A ��� ا:��1�1ت �Pره �ن ا�$�ء�K ��وز أن ��6د �ن ���0رة وظ���7 , ����

�  1.ا�6$�ء ا��ر��

 5رار دوإ��� ��, و���7 و�0����0 ���دوب ا�����0ت �Rن �����7 = ����د إ�� �6د 7��0 و�0ن ا����ھ��ن 

��د ا������ ا����� �0:���ر ��دوب ا�����0ت �0�/�0 ����ن �$و �ن أ�$�ء ا��:ص ا=���0ري وا����ھم 

و��س ا���م ��� �6وق ووا��0ت ��دوب ا�����0ت �K ���دد ��� , �1و��7 ��و ���رس وظ��� =�6ًّ�

وإ��� ��و�د ھذه ا��6وق و��ر�ب ا�وا��0ت ���0رة �ن ا���6ون و�ن �ظ�م , أ��س �6د �ر0ط7 �����0ھ��ن

�K ���ك ا������ ا����� ا��د ���� أو �و��7 أي ������ت �7, ا��ر��  

��� أ:رى �Rن ���� ��دوب ا�����0ت ���ت �1�6رة ��� ����� ��1�� ا����ھ��ن �ن :Kل �ن  

��و ���� ا���1�� ا����� �ن :Kل ا�����ظ� , وإ��� ��ددت ا��G��1 ��ل ا������, ا�ر�0�5 ا��� ��ر���

�� ���� و��ددت اطراف ا������, وذ�ك أن �ر�� ا����ھ�� ا��I �ط�ق أ������, ��� ا=د:�ر ا���م

��را5ب ا�����0ت ���� ھؤ=ء �����, و�0وك, ودا@��ن و�ؤ���ت, وا������ ��0 �ن ���� أ��م , �0ل و���

� �0وغ ������� ا=�1�5د�� �ن طر�ق �ر$7 ����6@ق ا=�1�5د�� وا������ ���ر�� ��ل ��G��1 ا�دو�� 

  .��ر��توا=��1ح �ن ��6�6 �ر�زھ� ا����� =���� ھذا ا��وع �ن ا, ا�ر�0�5

� , �$�ف و��� �0ق �7���0 �أن ا������ ا����� �م ��د ������R0 �زل ��دوب ا�����0ت ��� أرادت و

� �وا��� أو�@ك ا�ذ�ن , Ad nutumأي و5ت ��ءت� K6��� G01� 7وظ�� ��ذ�ك أ�7 و��0رد �����7 

� ا�0ر���ن ���6ل �ن ��:7�0 ��زل ��د, �د0وه ��ذه ا������وب ا�����0ت �م ��د ����� إ= ��و ��70 ا���@ب 

  .�ن ���ز ا�6$�ء

  �� ����ف ا��ر�ز ا���6و�� ���دوب ا�����0ت ��س �ن :Kل ا���� ا���إن �ظر�� ا��$و �ط�ق 

��� , و��0@�� ا���6و��, إ��� �0���0ره �ؤ��� ھ��� =ز�� =����ل ھ��ل ا��ر��, ����7 وھ� ا������ ا�����

� و�روط ا����ءة �و�� أ��� ���6 �ن ����� أن ��ظ�م ا���رع ��ذه ا��ؤ�� ���ق ��=ت ا����� ���

�  2.��را0ط� أو �رً�� �ن �روس ھذه ا��a ا�����0 وھ� ا��ر�� ��� �0ر �ن ذ�ك ا��76 ا��ر��

�Rن ا���ھ� آ:ر ���ب ��� �ظر�� ا��$و أو ا��ظ�م �دم و$و��� , و��0رPم �ن �ل �� �0ق -  

ا����60 إ�� أن �ر�� ا����ھ��ن أG01 ��ظر إ���� 0و���1 أداة ��5و��� ���ظ�م و�ر�I ا����@S , و��د�دھ�

                                                           
1
Cass,civ 4 juin 1946, J.C.P 1947, 3518, note Bastian. 

2 (�"	
د ا,0� ��0�/, إ�)اھ�
  .305ص , ا
�)12 ا
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و��دوب ا�����0ت ھو �وظف �د��� ��د إ��7 �0را�05 , أو آ�� ��5و��� أو�د��� ا�رأ������ ا��د�/�, ا���روع

����0���.1  

��رة ا��$و�����5 = ���ن إ��Aء ا��ظر�� ا��  ��K ���ن ��� أن , ����0ل ��م ا���I �0, د�� و= ��

��� أن ا���رع ا��ر��� ورPم ��د�ل ��� , ��ن و�ق �وا�ق إراد��ن, ا:���ر و����ن ��دوب ا�����0ت

, ��د �7�K �ن ��دوب ا�����0ت ا�ذي ���ن ��0ل ا����ط�, 2= �زال ���ر إ�� �1ط�G و���� 1984

�1��" mandat"و���� ھذا ا��ل ����ر ��� ����� �دة  ��ص ��� أن  .�دوب ا�����0ت ا

� ����ف وظ��� ��دوب ا�����0ت ���0د , أ�� �ن �و5ف ا���رع ا��زا@ري �6د ���ر ا��طور ا���1ل 

� ا���6ون ا����ري ���� , 3أن ��ن ��ص 1را�� ��� ا���0ر ��دوب ا�����0ت و��K �ن ا��ر���وذ�ك 

� ا���6ون , "��دة"����0 " ��و��"ا�ذي ا��0دل ���� , 4و�ذا ا���6ون ا���ظم ������ 1975� 5 01-10وھذا 

��ن إذا ��ن �0رر ا���ر���ت ا��� �:�ت �ن ��رة ا�و���� ھو أن �ر��ت , 08-91ا�ذي أ��A ��5ون 

إ�� ا���0ر أن ��دوب أدى وھو �� , وإ��� �0دة أطراف, ا����ھ�� ���� �م ��د ����ق �����0ھ��ن �6ط

� ا, ا�����0ت ����� ����1��م�� ا��زا@ر, ��ر����$و �ا��� و�� �دا ا��ر��ت , �Rن ا�ر �:��ف 

= �زال ا�1�5دھ� ا�:�ص ����د ��� ا��ر��ت ا���@��� ا���6�A ��� وإن ���ت ذات رؤوس أ�وال , ا�����

����7 �0ذا ���د ا�طر�ق ��و1ول ��ر��ت , و��� �ل ����R �رى ��0���R0 �و�7 ا���رع ا��زا@ري, ��0رة

  .������ا����ھ�� ا�رأ

� ا:�ر �6ول �� و1ف ا���5K �0ن ��دوب ا�����0ت , و�أ�7 ��� وإن �م ا��:�� �ن ���وم ا�و���� 

و�ن �����  ,إ= أن ا�ر�0�5 ا��� �6وم ��0 و= �ك أن ا������دون ���� ھم ا����ھ�ون, و�0ن ا����ھ��ن

, ود�م أ���م و5وا�د ا��7���K6 و���ده ,م ��دوب ا�����0ت و0د�5 �ن طر�ق ا���6ون���Rن ��د�د �, ������م

� ���� ار���70 :ط�ء�� �ظر�� �ن إ�ط�ء ا������ ا����� ��ط� , و��د�د ا���ؤو��� ���7 �ھو أ�/ر ���5 

� أي و5ت �  .و����� ھذه ا:�رة ��0ط� �����7 وإ������ �ز��Ad nutum  ,��@�$5 7ز�7 

III -زل �/دوب ا������ت� :la révocation 

ذ�ك , ھو 5وا�د �ز�7 =���� ��� �ز�7, ن �ظ�ھر و�و��0ت ا=��K6ل ا���6و�� ���دوب ا�����0ت� 

� أي و5ت, أن ��� ا��زل����ل �ن �1�ب ھذه ا���ط� دا@�� �, و�, �ر�ز ا��ؤ/ر ��� �1�ب ا����� 

                                                           
1 ���< ��� 3:� ,/��0
  .111ص , ا
�)12 ا

2
Art L225-229 code de commerce français. 

اد 3�
ن ا
&%�ري 
0@�  682, 680أ�7) ا��L
اد , ��1975 ا�
�� �Sل  �13#)ر  715, �8#)ر 715, �7#)ر 715و>�ر��,�
ن ا
&%�ري ا��L
�� ا
��&�
��	S� �:U@� أو وظ�<�, وا �
4� ا�&=�ال �	U:� و'� q��.  

اد 4�
ن  47, 34, 30أ�7) ا��L
  .08- ��91 ا
اد5�
ن � L�6)ة  65, 27: أ�7) ا��L
  .01- �10 ا
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701�� ��, � ا��زلو�ل ذ�ك ���� و�0ل ا�طرق ?ر$�ء �1�ب ��ط, ��ذا ا:�ر ���� دا@�� ���60ء 

7�K6وھو �� 5د �ؤ/ر ��� وظ��7 وا��.  

و�6�R0ط ھذا ��� ��دوب ا�����0ت ����R �6ول 7�90 = ���ن 90ي ��ل �ن ا�وال إ�ط�ء ��ط� �زل  

�ذ�ك ����7 ��ت $Aط ���وي 0ل و��دي 5د �ؤدي , ��دوب ا�����0ت �����ز ا?داري ���ر�� ا��� �را��05

� ا�ر�0�5إ�� :رو�7 �ن ا����د وا��و$و�  .���0ر�� وا����ھ��ن روھو �� �$ر أ��� $ر, ��� 

  .و���7 ����R ����ءل �ن ا���� ا��� ���ك ��ط� �زل ��دوب ا�����0ت 05ل ا����ء ��د�7؟

 :�� ا�)زل-1

����ن أن , ���ر 0دا�� أن �و5ف ��دوب ا�����0ت �ن أداء وظ���7 ���ن أن ��ون �0ر �دة طرق 

��� ���ن ���دوب ا�����0ت أن ����6ل أ/��ء ���ر�� , ��دة ��د�I� 7 �دم ��د�دھ� ��ون �0=����ء ا���دي

وأن ���رس ھذا ا��ق دون ا?$رار , �01رط أن = ��ون ھذه ا=�����6 ���:�ص �ن ا��زا���7, ����7

� وھو �� �ؤدي إ�� ا��:��, ���0ر���� ���� �ن ا���=ت ا����� I6� �0ت أن���ن  ��� ���ن ���دوب ا��

�6دان اھ��� أو ا�و��ة, ����7 �ورا ���� ��  .أو ��ر$7 ��6و�0ت �9د���0, أو 

  .وذ�ك ���0زل أو ا?���5,وأ:�را ����ن إ���ء ��دوب ا�����0ت �����7 05ل ا=����ء ا���دي ���د�7

ون ا��ظرة إ��7 ���ت 0و7�1 و��K �ن ���وع ا����ھ��ن �Rن �ن ���ك �زل ��دوب ا�����0ت  

و���7 ���وز ������� ا����� , ا��زل �ط�6�0 ���6دة أن �ن ���ك ا�����ن ���ك, ھ� ا������ ا����� �����ھ��ن

� أي و5ت ودون ا����� ���0ن 5رارھ� �" la révocation Ad Nutum"أن ��زل ��دوب ا�����0ت 

 ��  .�1867و����  24وھو �� �ص ���7 ��5ون ا��ر��ت ا��ر��� ا��1در 

ا��0دأ ��@دا وأّ�ده ا�6$�ء آ�ذاك ا�ذي 5$� 90ن ا�6ول �A0ر ھذا ا���م �$ر G��1�0  وظل ھذا 

  .2ا��ر��

 O�0ر�س ��0ر� ����م ��� ���ؤ�دا ���م  �1943و����  26إ= أن ��س ا�6$�ء و$I �ّدا ��ذا ا��0دأ 

� أي "����� ا���ن ا����ر�� ����� أن �و�ن /م , و5ت�را5ب ا�����0ت ��س �و��ل ��دي ���ن �ز�7 

                                                           
ن  38ا
��دة  1��L

:�S@� 01-��10 ا �7@�
  .ا

2
Trib, com seine, 4 déc. 1899, J. soc 1900, 367 ; Nancy, 3 aout 1907, J. soc 1908, p 396 ; Lyon 24 juin1911. J. soc. 

1915, p 274. 
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= ��وز ������� ا����� �����ھ��ن أن ��زل ��دوب ا�����0ت 05ل ا����ء �دة و����7 إ= 0�0رر ��روع 

�  I$:�"1 ��6د�ر ا�$�6

� ا���دة   ��  227و5د �5ن ا���رع ا��ر��� ھذا ا�6$�ء ��و����  �24ن ��5ون ا��ر��ت ا��1در 

ن أن ��زل ��دوب ا�����0ت 05ل ا����ء �دة ����7 ��ث �ظر ��� ا������ ا����� �����ھ��, 1966

� ����ذ ا��زا���7 ا���6و��� : ا���6و��� إ= �د ا���00ن�أو و�ود , "une faute":ط9 ��دوب ا�����0ت 

وإ= أ01�ت ا��ر�� , "un empêchement"��@ق ��ول 7��0 و�0ن ا���وض ���0م وظ���7 

ل �ن ا$رار ا���د�� وا����و�� ا��� ��6ت 70 ����� ��ؤو�� �ن ��و�ض ��دوب ا�����0ت ا���زو

�  .��ذا ا�6رار ا�����

وا���ع ���ل ����Kت �ر��ت ا����ھ�� ����� , إن ا$��Kل �ظر�� ا�و���� ��� �0ق ��7��1  

$ف إ�� ذ�ك ���زع ا��G��1 �0ن ا����ھ��ن وا��6@��ن , �و�I أ������ و�/رة اطراف ا�������� ����

�ظ�ر �� ���� , و��� �0ن ا����ھ��ن أ����م, �0?دارة"��0�P�ل ھذا 5د , "����� ا���5"و" ���0ف ا

إذا �� �ر��� �ز�7 ������� ا����� , ھ��� ا��زا��ت وا����ذ�0ت واھواءر���ل ���� ��دوب ا�����0ت 

  .ھ��ن أ0���5دورھ� إ�� ���ھ��ن أ��0�P و��� ���� ����� ا����ھ��ن ا���6ت, و�دھ� و0دون �0ب

�ل �ل �� �0ق �Rن ا���ر���ت ��0ت �ن ا������ ا����� ��ط� �زل ��دو0� ا�����0ت وھو ��   

�ط� ا��زل وا������ � �ا�ذي أ�ط, ��1984رس  1ع ا��ر��� �ن :Kل ��5ون رزاد �ن ���9ده ا���

  .��ن ���ذا ا�6$�ء ��0ذات؟, ��6$�ء ��0ءا ��� ط�ب �دة أطراف

� إن ��ب ��ط  ��� ا��زل �ن ا������ت ا����� �م ��ن ا��دف ��7 ا��د �ن ��ط�ت ا������ ا����� 

� ا�����ن�� , �1��0 ا=:��1ص � ����و��ن إدرا�� �ن ا���رع أن 5رارات ا������ ا����� ���ن د

ا���ه ���ن �:دم ا���@� ا����رة وا��� 5د = �ر$� ��� ���ر��ت ��دوب ا�����0ت ا�ذي 5د ���ف 

  .وزا��� ا���������

��ت ا����ھ�� أK1 أ01�ت رإن د��6راط�� رأس ا���ل ا��� �6وم ����� �"و��� �6ول أ�د ا����ب   

� �د ���س  ن ا���@د اaن ھو �ظ�م او�و5راط��, د��6راط�� ������ا?دار�� و�ر��ز ا���ط�ت 

�ظ ا�����0ت و��ز�7 �Rن �ن ا���A��0 ا�6ول أن ا������ ا����� ھ� ا��� ���ن, ا?دارة��2"�  

                                                           
1
Recueil Dalloz, 1945, J.P. 151, note, Ripert ; H. decugis, la révocation « ad nutum » des commissaires aux comptes, 

J. soc. 1944, p 1                                                                                                                            3� D�
:�(�ر إ  
���< ��� 3:� ,/��0
.94ص , ا
�)12 ا  

 
 ط= 2�����P �3 ا, �O�C0 أ
�0��ت f)'�ت ا
��0ھ��
)ا4e%�ھ�ت ا� C:� ��2ر�Q
  .159ص , >��� ا
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��� , و���7 و�ب �رض ا�ر ��� ھ�@� ����دة �$�ن �ن :���K ا�����K6 ��دوب ا�����0ت  

� ��1�� �ل ا����ھ��ن, �ن ا������ ا������ ���� ��1�� ا��ر�� � ����دام أن ھذه ا=�����K6 ھ ,

� ���ز ا�6$�ء�  .و= ���ن أن �$�ن ���د ا���@� إ= 

� ���� و���  �� ا���ر�I ا��ر��� ��ون �ن ا���� ا��$6@�� ��� ��� �0ق �Rن �زل ����ظ ا�����0ت 

���� ا��ؤ��� , و��0ءا ��� ط�ب إ�� ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن, :ط9 أو ���I أ�1ب ا�����ظ

comité d’entreprise , 5ل�ل �ن رأس � 10/1وا�د أو أ�/ر �ن ا����ھ��ن ا�ذ�ن ��/�ون ��� ا

  .ا������ ا�����, ا��ر��

و�ن ���� �����ت ا�0ور�1 �0����0 ���ر��ت �د�و ���� , �ذ�ك ���ن �6د�م ھذا ا�ط�ب �ن ا�وزارة  

 1.أو �ن ����� ���ھ��ن ��ب ا��روط ا���1وص �����, �Kد:�ر

ظ ن = ��ص ��� ����9 �زل ������0د أن �, :ذ 70 ا���رع ا��زا@ريوھو ��س ا���م ا�ذي أ  

� ��5ون �وإن ��ن ا���0ره ��ذا ا:�ر و��G��� K �0���0ر أن , 1975ا�����0ت 05ل ا����ء و����7 

� �ل و5ت �ن ا������ ا������  .�ز�7 ��ن ����� 

��رر  715ا���دل وا����م ����6ون ا����ري أ$�ف ��1 �د�دا وھ� ا���دة  08-93إ= أن �ر�وم   

�����0ت �ن ا:��1ص ا�6$�ء 0ط�ب �ن ���س ا?دارة أو ���س وا��� ���ت ����9 �زل ��دوب ا 9

  .ا������ ا�����, رأس ��ل ا��ر�� ���10/1ھم أو أ�/ر ��/�ون ��� ا5ل , ا��د��ن

وھو أ�ر , �0����0 ���ر��ت ا��� ���K� ����� 9د:�ر و�م ��ط� ھذا ا��ق ����� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1

�@ف ھذه ا���ط� ����� ا����ھ��ن ا��د:ر�ن و����� �G��1 وأن �ن أھم وظ �راه Pر��0؟ :��1

� طرف ���� ��ن ����م �ن ر�0�5 5و�� و1���� دا:ل ا��ر��ت, ا��ر��ت�� �  .و�����0

� ا���5K �0ن , ع ا��1ري �6د ا�:ذ ����� آ:رارأ�� ا���  �وذ�ك ����� ����7 �0ظر�� ا�و���� 

� ذ�ك , ��ز ������� ا����� �زل ��دوب ا�����0ت��ث أ, �2���ظ ا�����0ت وا������ ا���������رط� 

�ظ ا�����0ت ����0 ���زل ��� ���K6��=د�� �ن اا��0ع ا�راءات ھدف ���� إ�� $��ن ا��د ا

� .ھ� أ��0ب ا��زل؟ ��ن ��, 5 4 3وذ�ك ��ت ط�@�� 0طKن ا��زل, ا�����

  

                                                           
1
 Art L823-7 code de commerce français. 

��1981 >��ن ا
()'�ت ا
�	)ي 
L� , �@0)ة أ5�)ة 106أ�7) ا
��دة 2.  
��1981 >��ن ا
()'�ت ا
�	)ي 
L�4   �@0)ة  103أ�7) ا
��دة 3.  
د دا43:5���0�/, ر��ب �
  .212ص , ا
�)12 ا
5  ���%:^ ا
�و
� ا
�	)ي ر> 1�()&
ى وا&>

S��r ا ����,
ى ا
%�,�� ا&�654  sر��&�22/3/1982 , �  .l:�86/3/587 ر>
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 أ���ب ا�)زل -2

 ���� أن �زل ����ظ ا�����0ت = ��ون إ= 1وا��Aر0� ا��زا@ري, �ص �ل �ن ا���رع ا��ر��

  .�:ط9 أو ���I ��ل دون ا������ �وا��1 ����7

و�ن أ�/�� ا:ط�ء ا��� 5د �ر����0 ����ظ ا�����0ت إذا��7 �رار ا��ر�� �واء �����ھ��ن أو  

� ���I ا�وال ا��� �ر�, ��Aرھم�ب ���� :ط9 ��0ب ���� ��وز ������� ا����� �زل ����ظ ا�����0ت 

� , :��@ر ���ر��� ��6ر�ره ا��6دم ������� ا����� إ��6رر ا�6$�ء �زل ����ظ ا�����0ت ا�ذي �م ��ر 

� 1ورة �و�زة, ا��0ء ا������ ا��� �وا���� ا��ر����ذ�ك �دم  ،��� أن ا����و��ت ا��� 5د��� ���ت 

?داري ?�داد �6ر�ره ��� و�1 7��G و���0ن ط�ب �زو�ده ���0و$���ت وا����و��ت ا������ �ن ا����ز ا

� ��س ا���م �6د ذ�رت ا������ أ�7 وإن ��ن �ن ا��1ب ��� ����ظ ا�����0ت , ا��ر�ز ا����� ���ر���و

� ا=طKع �إ�داث �وع �ن ا��وازن �0ن �دم ا��0ع ا=�راءات ا��� ھ� �ن ��1م وا�70 و���ر�� �76 

� �ؤون ���س ا?دارةوا=����ع �ن ا�, ��� �ؤون ا��ر���إ= أن ذ�ك = �0رر �6د�م ��6ر�ر �Pر , �د:ل 

� ا��ط���0 ����0و�ض, د�6�5 ������� ا������  2.�ذ�ك ��وز �ز�7 دون أن ��ون �7 �ق 

�� 5$ت 70 ا�����م , وا��� ���ز ا��زل, و�ن أو�7 ا:Kل ����ظ ا�����0ت ���0زا���7 ا������

�را���ت ا�Kز�� ���ف ���� ا:�Kس ��ر$ت ��� ا��ر�� وأ$رت ����� �دم 7���5 ��0, ا��ر����

� ����ر ا��ر�� ا�ذي أدى إ�� ا?$رار ��0, ��03�  .�4ذ�ك ���� �د:ل ����ظ ا�����0ت 

  ����أو , و��دة �� ��ون ��=ت ا��زل �واء �ن ���ر�� ����ظ ا�����0ت �����7 0طر���0� �6[ 

 ���  ���ne pas en faire assez ou en faire trop5ر���� 0طر��P �6ر ��

 ��procédureن = �و�د �0رر ��زل ����ظ ا�����0ت ا�ذي �5م �R0راء ا���7�0 أو ا=�ذار   

d’alerte ,������� رى �دم���ن  �0رط أن ��و�ر, �I �دم و�ود ا��0ب ا��� �0رر ا���6م 70 و�0

�ظ ا�����0ت��� ��  6.ا���� 

�زل ����ظ ا�����0ت �دم ����7 �ن �وا��1 ����7 �و�ود ��@ق ��ول  وأ:�را �Rن �ن ��=ت  

� و, دون ذ�ك�� ���� �ن ��=ت ا������ ا����س �07�K6���0و5و�7 �����.  

                                                           
ن ر>�  179ا
��دة  1��L
�3 17- ��95 ا("�
�()'�ت ا
��0ھ�� ا /:,&�
  .ا

2
Paris 21 mai 2000, RTD, com, 54(4) oct., déc. 2000,p491. 

3
 Com. 6 févr. 1990, Rev sociétés 1990, 433 note D. yidal.  

4
Com, 18 oct. 1994, Bulle, IV, 303/245, Rev sociétés 1995, 56. 

5
 Paul Didier, Philippe Didier, op, cit, p 366. 

6
Com 3 décembre 1991, Rev sociétés 1992, p 488. Note Dominique Vidal ; Bulle Joly sociétés 1992, paris 48 p 172 

note Jean-François Barberi.  
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   ��و��� �ل �Rن ��ط� �6ر�ر �زل ����ظ ا�����0ت �ن �د�7 �ر�I ����� ا�6$�@�� ا��� ��ظر 

وإذا , �ن ����ظ ����0ت �د�د ��ل ��ل ا�����ظ ا���زول��, �Rذا ا����ب ا�6$�ء �ط�ب ا��زل, ا�ر

� �زاو�� ����7�� ھذه ا����� ���وز , ر�ض ا�ط�ب ��ن ذ�ك �د���� �����ظ ا�����0ت ����Kرار �و

� �وا��� �ن ط�ب ا��زل�  .��ذا ا:�ر ا��ط���0 ����0و�ض ��$رر 

�ظ ا�����0  ��� ���K6توإذا ��ن �ن أ��0ب ا��زل ��د�د ا�� ��� ���� �ن ��=ت ا�����, 0و5و�7 

��Rن ھذه ا���=ت و�Pرھ� �و7�5 ��ت $Aط ��زع ��7 ا��7�K6 ا����.  

 :ا(���Rل ا�/��� وا����� -�0/��

��ن = ���ن , إن ����� ا����ھم و����� ا��ر�� ھ� ��وان ���� ����ظ ا�����0ت وھد��� ا����ود 

� ا��ر�� ,90ي ��ل �ن ا�وال ���6ق ھذا ا��دف��� �����إ= إذا �5م ����ظ ا�����0ت , و���ر�� ر�0�5 

وا�ذي ��0ده �ن �ل و$��� ��د ���� ���7 , =���� ا=��K6ل ا����� وا�����, 7����0 �0ل ا��K6ل و���د

70 �ل و$��� ����0 ���� ��ن �وذ�ك ���0, �:�را �� �0ن ��1��7 ا��:��1 و��1�� ا��:ص ا�ذي �را705

  .ا��� 5د ���ل و���� ��$Aط ���7 ����7 �:رج �ن ا����ر�� ا������ �����7, �و���

� ا�ذي 0وا�ط�7 ���ن ���6ق اھداف ا��ر�وة �ن ر�0�5 ����ظ  ���إن ا=�����K6 ھ� ا�$��ن ا

  .و��A0ب ھذا ا�$��ن �Rن ا�ر�0�5 = ��دو أن ��ون و���� ���$��ل وا�����ل = أ�/ر, ا�����0ت

 �ظ ا�����0ت وھو ���0ر 5$�ء ار�5م ���� إ�� ����� �G��1 ا��ر�� وإ�� ا�د��ع �ن إن ���

و���د ا�����ظ وا��7�K6 ھو ا��6د�� ا�$رور�� ا�Kز�� ي , ا��G��1 ا���رو�� ا:رى ا��ر�0ط� ��0

�����, � ��� ���ة ا��ر�� ا���6و���ر�0�5 �د�� وK  ظ�� �د �دوى �ن ھذه ا�ر�0�5 إذا ��ن ا�����أداة طّ��� 

� إ/�رة ا�5K6ل وو$I ا��را�5ل ا��� ��وق , إدارة ا��ر���أو إذا أ$�� ��0را �ن أ1وات أ���5 �رPب 

� �وا��� إدارة , ���ط ا��ر���و�ذ�ك و�0ت ����� ����ظ ا�����0ت و$��ن ا��7�K6 و���9د ���ده 

أ:رى دا:ل ا��ر�� أو :�ر��� ���ون أ5ل ��� ��م إ��0ده �ن �ل ا��9/�رات ا��� ���ر��� ���ت , ا��ر��

� �وا7�5 0��� أن ا��وا�ل ا������ وا=�1�5د�� وا?دار�� ا�:��1 ���0ر�� ا��� �را��05 ��� ا=���0ر ���ددا 

  1.اول وأ��� ���و ��� ا���6ون وا�راءا�7

G01 :طرا 0ل إن و�وده ���7 �, وا�6ول �A0ر �� �0ق �ؤدي إ�� و�ود 1وري �����ظ ا�����0ت 

����ن �ن �7�9 أن �:دع ا����ھ��ن ا�ذي ��ر��ون إ�� �� 5د�7 ��م �ن ���و��ت , ��دد ا��ر�� وا��ر��ء 

  .��0ورة و�Pر 1���� �ن ��6�6 ا��ر�ز ا����� وا����ة ا���6و��� ���ر��

                                                           
1 ���< ��� 3:� ,/��0
  .62ص , ا
�)12 ا
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��0  $�ن�?ر��ء 5وا�د وأ���م , و= �زال ,و����� ��� �6دم �6د ا���دت ا���ر���ت ا���6ر�� 

وھ� أ���م ��0د ����ظ ا�����0ت �ن �ل أ�واع ا�$Aوط ا��� 5د �ؤ/ر , ا�����K6 و���د ����ظ ا�����0ت

��ل ا����ل و�و ��0د ���ن أن ���ل $Aط� أو , ���0رة أو �Pر ���0رة, ���� ���ت ��د�� أو ���و��, ���7

� ا��G��1 إ= و��0ده ��7�� أو ��=ت �دم ا��Kء��وھ� �� �ط�ق ����� ��=ت ا��, ���ز�� ���. 

I- ���/ت ا��)��: 

� ا��1ل �0ن ����� ا?دارة �� أ����� �ذ�ك أن ����ظ� , وا�����ر و����� ا�ر�0�5 ��د ��=ت ا����

, ���6م ا���ل ا��� ��0رھ� ا����ز ا?داري :Kل ا���� ا������ �قا�����0ت و�دھم أ��ط �0م ا���رع 

� ����ر ا��ر�� و0�6���0ل ����م �ن ا��د:ل�.  

, و5د �7�0 �0$�م $�6��0�, وإذا ��ن ا��76 5د ا��6ر ��د و1ف ����ظ ا�����0ت 7�90 $�5� ار�5م 

�ذ�ك ��� ����ظ ا�����0ت أن �ظ�ر �0ظ�ر , �Rذا ��ن ��� ا�$�6� أن �ظ�ر أ��م ا��Aر �0ظ�ر ا����د

  .ا=��K6ل

  �0����0 �����ن �����0�6 60وا�د ا����� وا�رد , �����ظ ا�����0توا�ط�5K �ن ذ�ك �Rن ��=ت ا����

�ذ�ك أن ھذه ا���=ت ���د أن ا�$�6� ���� A�0ت �زاھ�7 ��P 7�Rر G��1 , وا��:�$�6�� �0����0 ��1

� ا�وا��5 ا���رو$� ���7�� إذن 5وا�د , �وف ���ق 0���7 ���� ��ن ��د= �وأن �ظ�ن ا���0, ���1ل ��

� ��م R0رادة ا�$�6� وا�رد ��ون 0ط�ب أ�د ا�:1وم, �س $ده5ررت ���1�� ا�$�6� و�������.1  

� �ؤ�د أ و��6��0س �Rن �� ���7 ن�و�ر إ�دى ��=ت ا������ظ ا�����0ت �وف �ن ��ون �ز��� ���.  

  ��� ا��ر�وم ا��ؤرخ � ��و�ر�وم , 1935أوت  8و5د �ظم ا���رع ا��ر��� 0دا�� ��=ت ا����

5د �رك �/�را �ن ا�/Aرات ��د ������7 ��ذه  1867أن ��5ون ا��ر��ت ����  ذ�ك, �1937و����  30

  .��9/را ��0رة ا�و���� ا��� ���ت �ط�A آ�ذاك, ا�����9

� ا������ت ا����� � ��0�P�Rن , و�K� ����� 7�ظ أن ���س ا?دارة ھو ا���0ر �ن إرادة ا �و�����0

� ا��ر�� 5د �د:ل ا�/ر �0ر$7 ��=ت �� ��51966ون ����� ا��:ص �ن ا�����ن ���دوب ������0ت  I�

  .ا������

� أن ا��1وص ا������6 ��0 ����6�� ا������� ا���ر���� ���=ت ا������ , و�K�ظ ������ �� �م ا��ص ���7 

� ا���6ون ا���ظم ����� ����ظ ا�����0ت, ا���6ون ا���ظم ��ر��ت ا����ھ���, و���� �� ھو ��1وص ���7 

  .���0رھ� �ن ا���ن ا��رة�0
                                                           

1 (�"	
د ا,0� ��0�/, إ�)اھ�
  .384ص , ا
�)12 ا
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� ا���6ون ا����ري ���� �و�0����0 ����رع ا��زا@ري �6د اھ �/م , 19751م �0ذه ا���=ت و�ص ����� 

 ���� ���� �ص ��� , �519932م ��0ز�زھ� وا��و��I �ن ���ل �ط��6�0 �ن طر�ق ا��ر�وم ا���ر��

� ��5ون ��ظ�م ا����� ����/م أ��د ا��ص ����� 0طر��6 أ�/ر , �19913 ��=ت �����6 ���0ر�� ا����� 

� , ��ظ�������� 0طر��6 ���ول ���� أ�Pب ا���=ت ا��� ���ن أن ��رض ����ظ ا�����0ت �����زع  I�ّوو

� ھذا, 0طر�ق ���0رة أو �Pر ���0رة, ا��G��1 أو ا�����0 أو ا���ط��وذ�ك , و�راه 5د و�ّق إ�� �ّد ��0ر 

� ��5ون �  4.وا����ب ا�����د, �� ا�:�0ر ا�����ب و����ظ ا�����0تا���ظم ��� 2010

� ���و�� ����6م ھذه ا����م �� أو �دم ا��Kء�� ���ن ������6 إ��, و�  :�6ول أن ��=ت ا����

 :ا�)R.�ت ا��2��� -1

� ا���دة  ��K ��وز , �ن ا���6ون ا����ري ا���دل وا����م ��6رر  ���715و��� ا���رع ا��زا@ري 

� ا��ر��أن �������6@��ن �0?دارة أو  , 5ر�0ء وا��1ر ��� ا�در�� ا�را��0ا, ن �����ظ ����0ت 

  .أ�$�ء ���س ا��د�ر�ن أو أ�$�ء ���س ا��را�05 ���ر��

�ظ ا�����0ت ��� ���K6�5ت = �$�ن ا��Kض ا�طرف �ن , ذ�ك أن 0و�ود ھذه ا��A� ا�ذي 5د

� ��0ل ���6ق أھداف ���ر�� ��� ���ب ��1�� ا��ر��0ل ��ون ھ��ك �واطؤ , �1ر��ت أ5ر�0@7�.  

 :ا������ ا������ -2

, ھو و�ود ��1�� ����� �:��1, =���� ا������ن, �ن أھم وأ0رز �� ���ن أن �ؤ/ر ��� ا��:ص 

� �����0 أن �ر��ب �� ھو ��ظور�� ���I ا���ن ا��رة 0ل وا�����, وا��� ���ن �  .وھذا 

� ا��ر�� ا��� ��رف ��� ر���0�5 ��ت أي و���7 ��ظر أن ��ون ����� �1�: ����� G��1� �0ت���ظ ا��

� ا���دة  10-01�6د �ص ��5ون , ��ل �ن ا���ل�  :�ن 7�90 ������ �I ا����� 64ا���ظم ������ 

� ��ل و��ط أو ���ف �������0ت ا����ر�� وا������... " ���� ��ص ..." �ل ���ط ���ري =���� 

�ظ ا�����0ت �ن �ن 65ا���دة ��� I��� 7س ا���6ون ��� أ���:  

... ا���6م ����� �0را�05 ����0ت ا��ر�� ا��� ���ك ���� ���ھ��ت ��10 ���0رة أو �Pر ���0رة " 

  .���ر�� وظ��� �����ر ��0@� أو ���� :�0ر �$5@� �دى �ر�� أو ھ�@� �را5ب �������0

                                                           
ن ا
&%�ري 
0@�  679أ�7) ا
��دة 1��L
  .��1975 ا
� 715أ�7) ا
��دة  2�&�
ن ا
&%�ري ا
�,�ل وا��L
  .�#)ر �� ا
3�
ادأ�7) ا :47, 33, 32, 17, 16 , �ن ر>��L
  .08-��91 ا
اد4�
ن ر>� , 69, 68, 67, 66, 65, 64: أ�7) ا��L
  .01- ��10 ا
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� ا��ر�� أو ا���@� ا��� را - � .��05 �0د أ5ل �ن /Kث ��وات �ن ا����ء ��د�A�7ل ��1ب ��9ور 

�6د ���ت �ن ����ن ا�:�ص ا�ط����0ن أو ا����و��ن ا�ذي ���1وا ��� أ�ور أو  66أ�� ا���دة  

� ��ل 5روض أو ���6�0ت أو $����ت �ن ا��ر�� أو ا���@� :Kل , أ���ب أو ا����زات أ:رى� ����=

  .�دى ��س ا��ر�� أو ا���@�/Kث ��وات ا:�رة �����ظ� ����0ت 

ا���6م , ��� أ�I��� 7 ا�:�0ر ا�����ب و����ظ ا�����0ت وا�����ب ا�����د 67وأ:�را ��ص ا���دة  

� ا��ؤ���ت ا��� ��ون ��م ���� �G��1 ���0رة أو �Pر ���0رة�  .90ي ���� 

� ا��ذ�ورة ���د إ�� أ�$�ء �, و��د��م ا��7���K6 أ�/ر �ر��ت ����ظ� ا�����0ت �Rن ��=ت ا����

� إ���� ����ظ ا�����0ت ا����ن���� �� ���� �ن ھذه ا���=ت ���I ��� , 1ا����و5وع أ�د أ�$�ء ا��ر�� 

و0��م ا��G��1 ا������ , ذ�ك ا�7 ���ن, �ل ا�$�ء أن ��و�وا ����ظ� ����0ت ���ر�� ا������

�ن , أن ��م ا�$Aط ��� أ�د ا��ر��ء, ��ر��ءوا���5K ا��:��1 ا��و�ودة �0ن اا����ر�� وا=�1�5د�� 

� ا��ر�� ا��را�05 �ن اول�� ��P ���0ر , �ر�ك آ:ر �G��1� 7 ����� أو �:��1 �وھو �� �و7�5 

  .���0رة

= ���ن ����ظ ا�����0ت أن ����6 أي أ�رة أو ا����ز "...�ن ��س ا���6ون  ���37/2 �1ت ا���دة 

���� إط�ر ��������7 ��ن ���7، ���0/��ء ا�  ..."ب وا���و�$�ت ا�����6 

� �ر�� , ��� �ص ا���رع ا��زا@ري�� ا���6ون ا����ري ��� أ�7 = ��وز أن ���ن ����ظ� ������0ت �

أزواج ا�:�ص ا�ذ�ن ����1ون 0��م ���ط دا@م �Pر ���ط ��دوب ا�����0ت ��� أ�رة أو "���ھ�� 

  2..."���س ا��د�ر�ن أو �ن ���س ا��را�05 إ�� �ن ا��6@��ن �0?دارة أو أ�$�ء, �ر�ب

 :أ�)�ب ����ظ ا������ت •

�ظ ا�����0ت ��� ���K6���0 �0ن , إن �ن أھم �� ���ن أن ��س G��1��� زع��� ���� ��و7�$ 

و���0ر ا�ر أو ا���ب ا��ر�0 ا�:�01 ��/ل ھذا , ��1��7 ا��:��1 و��1�� ا��ر�� ا��� �را��05

�7�R , و�����0� ����� ��1�� ا����ھ��ن وا��ر��, � =��K6ل و���د ����ظ ا�����0تو���7 و��ظ, ا����زع

� ��د�د ا���� ا��� �$0ط و��دد أ���ب ����ظ ا�����0ت�ون ا���6ون = ���ن , ��و�ب ا��رص ا��د�د 

5ل �$0ط �7�R ��ب ��� ا���رع ا��د:ل و60وة ��� ا, �ف 0��ب �دة �وا�ل�أن ��دد ھذا ا�ر ا�ذي �:

� ���� �وء ا����, ن ھذه ا:�رة, �����ر ��د�د ا�ر و:��1 ا���� ا��� �6رره������ ���9/�ر ��� , و

�ظ ا�����0ت وإ:را�7 �ن ���ده���.  
                                                           


:�L�10 -01 �@S)ة أ5�)ة �� >��ن  66أ�7) ا
��دة 1 �7@�
  .ا
� 3ر>�  �6#)ر  715ا
��دة  2�&�
ن ا
&%�ري ا
�,�ل وا��L
  .�� ا
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�K ��ب أن ��ون ��ذا , و�ن ا�0د��� ا�6ول أن ھذه ا���� = ��ب أن ��ون ا����ز ا?داري ���ر�� 

� ��د�د أ��  .و�و 0طر��P �6ر ���0رة, ر ����ظ ا�����0تا:�ر أي دور 

�Rن ا������ ا����� �����ھ��ن , ون ا��رف �رى ��� أن ��� ا�����ن ھ� ا��� ��دد ا�ر 

� ����1 �ن , ھ� ا��� ��دد أ�ر ����ظ ا�����0ت, و�19ل�� �د ذا��� �م ��د ���ن ون ھذه ا������ 

 G��1ا�� ��, 7�R ��ب ��� ا5ل ��د�د ا������ر وا�6وا�د ا��� ��دد ��0 ا�ر�, )أ��0�P وأ���5(ا��زا��ت 

��7 ���ب وّده و������7 �A��0� �0ت أ�را���ظ ا����� G��� K���� = , ��� = ���G أ�را أ5ل �ن أ���70, 

  .��ون و���� ����5ب ��� ���ر�� ���7 �0ّد�� و1را��

�ر��� , ��ظ� ا�����0تو��د ا������� ا���ر���� ������ ��د�د أ�ر ��  ���6ول أن ھذه ا�����9 0دأت 

�Pر أ�7 �و�ظ أن ا�ر�0�5 ����د , �0داول �ر�0ط 0رأس ��ل ا��ر�� �01938ط���0 ����ظ� ا�����0ت ��� 

  .أھ����� و�داھ� �ن أھ��� رأس ا���ل أ�/ر �ن ر7�5

��0ت �:$I �����6ت ���0 ��رة ا��داول �019�ت أ���ب ����ظ� ا��� د�6 1966و10دور ��5ون  

��ث ��ء ��7 أن أ���ب ا�����ظ ������� ا��ر�� و��م ��د�دھ� ط�60 ����ل أو , و$وا0ط ����� وُ��ّ���

�وان  3وا���دل �0ر�وم , 1969أوت  02و����0ل ��ء �ر�وم , ا�طر��6 ا���ددة �ن 05ل ا��ر�وم

  .��ث ��ون أ�رة ����ظ ا�����0ت ��ب ��زا��� ا��ر��ت, 1985

, و�دد ا�����ت ا�Kز�� �����ذه, �� ��دد ھذه ا�رة ��ب 0ر���S ا���ل ا��$0وط �ن ا�����ظ� 

�ظ  رو5د, و��م ا���زا���, وط���0 ���ط7, آ:ذا ��0ن ا=���0ر ��ل ا���روع��� ������� �ا���ؤو��� ا��

  .ا�����0ت

�� �$��ن ا��K6ل أ�0ر ��, ��ن طر�ق �دة ��د�Kت ��ء ��0, و�م ���ف ا���رع ا��ر��� 0ذ�ك 

��$0ط ����ظ ا�����0ت �ل ��� �:طط و0ر���S ��ل ��0ن �ن :7�K ا�:طوط , �����ظ� ا�����0ت

� ذ�ك ��� اھداف ا��ر�وة, 1ا��ر�$� �����7�و��� ا�6وا�د ا������ ا�����0 ����6ق ھذه , ����دا 

, �0�5 ا����ر�� ����� �ن ا���ط�ت ا�����ا�ر, ط���0 ���ط��, �����, ��� ��ل ا��ر�� ا��را�05, اھداف

و��� $وء ذ�ك ��دد ����ت ا���ل ا��� ��ط���0ّ ا���م , ا����:د�� �ا�و��@ل وا����و�و��, ا������1و�0 

  .ا���ل

                                                           
1
Article R 823-11 code de commerce français. 
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��ط� ��ل ر5م ��زا��� �دد ا�����ت ا�Kزم " la fourchette"و�0�د�د ا���رع ا��ر��� �دول  

  1.?���م ���� ����ظ ا�����0ت

� ���� �دم ا���ق �0ن ����ظ ا�����0ت وا��ر�� �ول �دد ا�����ت ��9ن �راه ا��ر�� �ر���� أو , و

�? �����ون ��� ا�طرف ا���, ��م �����7راه ����ظ ا�����0ت �Pر ��� , ��ا���وء إ�� ر@�س ا�Aر

$�7 ا���6ون ��:روج �ن ا��د ا�ذي و une dérogation?�ط�@7 �ر:��1) وھ� Pر�� �����(�� �و��ا

� ا��ص ا���0ق� , I�� 7, ��ذا ا��ر:�ص ��0ب�6د�م��  .و��ون ا�6رار G��0 ا�ر:K0�5 �1 ��ط�ن 

  2.��� أ5ر �����ظ ا�����0ت ��0و�ض ��1ر�ف ا���6ل وا?���5 ا��� �5م ��0 �0����0 ا���6م 7���0 

� ���� و�و$I ا����0[ ا��د�و�� �����ظ ا�����0ت أو ��ل وا��ا����ھ��ن 6�0ر  ا���دد ��ت �1رفد ���م 

  .وھو �� ���ل ا������ ر���0�5 �ن ا��ر��ء, 3ا��ر�� �KطKع �����

��و ��6د �0دد , ���ون ��ل ���I� ��5 ا��ر�� ��ب ط���0 ا���ل وا���د ا��0ذول, أ�� �ن ��0[ ا�����ت

��A�0�0 4ا�����ت ��ن ��س  

�ظ ا�����0ت ��و�ب ��� ھذا ا:�ر و��� = ���ل ھذه ا����و$�ت و���� ?$��ف ا ��� ���K6��

� �و5ف $�ف وھذا �ر�I ��ؤھ7�K ا��:��1 = ا�������$I أن = �� ھذا , �6د ��ق أ�د ا����ب, ���7 �

60و�7 أن ����ظ ا�����0ت = ����ق �رف ا=����ب إ�� ھذه ا����� إذا �م �����ل �:7��1 0��ث , ا�����

� �ر�ز �  5$�ف أو ا��واطؤ���و �ن ا�و5وع 

�Rن ا���6ون ا����ري �م ��ص ��� , و�ن �و5ف ا���رع ا��زا@ري �ن ��د�د أ�ر ����ظ ا�����0ت 

���� , �� ��د�ده و= �����ر ذ�ك����أن ا���رع �دارك  إ=, ����1991 ��5ون ��ظ�م ا�����  ھو ا��9ن 

� ��5ون ��ظ�م ا����� ���و �� ��د�7  2010ا�ر ���دد ا������ ا����� أو ا���@� "���  ا��� �1ت 37

� 0دا�� ����7, ا��ؤھ�� ا������ ���0داو=ت�� إط�ر ����7... أ���ب ����ظ ا�����0ت �  وا���و�$�ت ا�����6 

�و= ���ن  �أ��س ا����@S ا������ ا����66 �ن ا��ر�� أو  ���, ��ل �ن ا�وال أي ا����ب ا���ب 

  "ا���@� ا������

                                                           
1
Article R 823-12 code de commerce français. 

2
Art R 823-15 code de commerce français. 

3
Art R 820-3 code de commerce français. 

4
Paul Didier, Philippe Didier, op, cit, p 359. 

5  �����رو��3
�0��ت �)اO��' ,�,2 ا�
  .54ص , 1959, 
�Lھ)ةا, دار ا
�,�رف, ا
U=,� ا
�0��Q, ا
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� ھذا" أ���ب"ن ا���رع ا����ل �1ط�G و�K�ظ أ ��ر �$�6� ��5K ����0 �0ن , و�راه و�ق ��

�ظ ا�����0ت, ا���9ور ورب ا���ل��� ���� ���0���0ر أن ھذا ا:�ر �6دم :د�� �0�6ل , وھو �� = ��و�ر 

  .ا��1ول ��� أ���ب

���ب ����ظ ا�����0ت ���, و�م �$I ا���رع ا��زا@ري  Iدو= ��ر�� �, Pرار ا���رع ا��ر��

� ذ�ك = �:��ف �ن ا���ر���ت ا��ر��0 ا���6ر������ ا��0ب؟ وھل �رك ذ�ك ���ر�� ا����� �0ن , وھو 

 .ا�طر��ن؟

� ا=�1�5د ا��زا@ري ا�ر ا�ذي و   ��رى أن �ر��ت ا����ھ�� ا�رأ������ = زال و�ودھ� ��دودا 

:��1 وأن ا���� , و�رك ذ�ك ��ر�� اطراف, ��ل ��ظ�م �م �طرح ��د�د أ���ب ����ظ ا�����0ت �����9

, ورPم ذ�ك �رى 0$رورة و$I �دول �ر��� ���K@��س 70 ��� ا5ل, ا��� ��ددھ� ھ� ا������ ا�����

  P ���1رار �0ض ��ن ا�����دة ا��$6@��

ن ��� أ:رى ھذا �ن ��� أو �, ��ن �� �راه ا�����0 ھو إ�ط�ء ��ط� ��د�د ا�ر ������� ا����� 

ذ�ك أن ����ظ , ا��ص ��� أ�7 = ���ن ا����ب ا���ب ��� أ��س ا����@S ا������ ا����66 �ن ا��ر��

�9داء �����5K� = 7 �7 ��0@دات ا��ر�� ا������ �� , ا��ر�� ��س �0ر�ك و�����0�وا�6ول �A0ر ذ�ك ��7�$ 

� ر, ����0 ������وإظ��ر 1ور��� ��� , �0�5 ا����ب ا����� ���ر��وھو �� 5د �ؤدي إ�� �دم ا��0ع ا����د 

  .�Pر ا������K� �6�6دة �ن ا����@S ا������ ا�وھ���

-7�96 ا��ر�وم ا�����ذي �Rن ��5ون ��ظ�م أ:��5Kت ا�����، ا�ذي �$� 01-10و��� :Kف ��5ون 

�ظ ا��� ، 136��� I� ا��ؤھل �0=���ق ���0ت، وإن ��ن ھذا :ول ����9 ��د�د ا���ب �����ز ا���6و�

  2.ا����ز ھو ا������ ا����� �0����0 ���ر��ت

� ���� �دوث �زاع �ول ��0[ �0�6ل ا���ب ا������6 ��وز أن �ط�ب أطراف ا��زاع، ��0ءا �و

 I�� ���� �دم �1ول ���1�� ود�� ���0م، ���ن ر���� ا���ق ���رك ���0م، ����م ���س ا���0�6، و

  3.@��د�وى �دى ا���@�ت ا��$6

� ا:�ر �6ول أ�7 �� ��د�د أ���ب ����ظ ا�����0ت, و�اول ھو : =0د �ن ا��واز�� �0ن أ�ر�ن, و

��� أن ھذا ��ّ�ن ا��ر�� , ��0ر ھو �رط $روري ������� 7���5 7����0 �1ول ����ظ ا�����0ت ��� أ�ر

 ��ب ا�����ل ھذا ا�ر و�ن ��� أ:رى أ�7 =, �ن ا��6ط�ب أ�:�ص �ؤھ��ن �$��ون ������ ا��را�05

�ظ ا�����0ت��� ���K6ف ا����$?.  
                                                           

13I�BL
�B) ا�
���3 وا�
S�' ,/u@� ا�
  .وا
Q=�) ا
3I�BL �3 ا
%+اI), وا
م ا
&@<�Gي  29ا
��دة  2�(�
  . ا
�&��B أE5>��ت ا
�S@�� 136- ��96 ا
م ا
&@<�Gي  31ا
��دة  3�(�
  . 136- ��96 ا
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  :��)�� ا�2\وع -3   

= ���ن �����ظ ا�����0ت أن ��د ���7 ��ت ��ط� ����0 أو وا�ب ا�:$وع أ��م أ�$�ء ا����ز  

و5د �1ت ا���ر���ت ا���6ر�� ��� �دة و$���ت ��ون ���� , �واء ��10 ���0رة أو �Pر ���0رة, ا?داري

����� أو ���و�� ���ن أن ���ل و���� $Aط ���7 ���0� ��و5د �ص ا���رع ا��زا@ري , ����ظ ا�����0ت 

= ��وز أن ���ن ����ظ� ������0ت ا��6@�ون �0?دارة وأ�$�ء ���س ا��د�ر�ن أو ���س : ��� ا��د�د ����

�05 ���ر��ت ا��� ���ك ��ر ا��را�05 وأزواج ا��6@��ن �0?دارة وأ�$�ء ���س ا��د�ر�ن أو ���س ا��را

  1.رأ���ل ا��ر��ت) 10/1(رأس ��ل ا��ر�� أو إذا ���ت ھذه ا��ر��ت ����� ���ك 10/1

� �����0 ا��ؤ��� أو ا���@� ا��را�05 أو ا?�راف ����� - � 052ول ���م ا���ظ�م 

 ���3ر�� ���� �����ر ��0@� أو ���� :�0ر �$5@� �دى �ر�� أو ھ�@� �را5ب �������0 - 

 - A�7ث ��وات �ن ا����ء ��د�K/ را��05 �0د أ5ل �ن �� ا��ر�� أو ا���@� ا��� 4ل ��1ب ��9ور 

� ا��ر�� ا��� �را05و���  ��ظ� ا�����0ت ا���6م ���90ل ا�����ر ��� I��� ��� , واء ��10 ���0رة أو�

�K ��6ل أن �را, �����05ھ�� أو �0?���0 �ن ا����ر�ن, �Pر ���0رة �5ب ����ظ ا�����0ت وھو أ�ر ��ط6

�ذ�ك ��دم ���وم ا�ر�0�5, ا���ل ا��� �6وم ��0 ھو ���7.  

  ���K6��=ر�1 ��� أ�0ر 5در �ن ا�ن ھ��ك �ن , و$���� ���, وR����=ت ا����� ھو �ؤ5ت وذ�ك  ��

 أو, �0����0 �����ظ� ا�����0ت ا�ذ�ن ��Aوا �0ض ا��را�ز دا:ل إدارة ا��ر�� ا��� ��و�ون �را���05

� $��ن ا=�����K6 ا������, ا����دوا ���� ������� ��9ى , وا��دف �ن ھذا ا���I ���/ل ��ن :Kل و$��م 

أو و�دھم A�0ل ���1ب , �ن ا��9/�ر ا����0ر ا�ذي 5د ���رس ����م �ن :Kل ���Aم ���1ب �ن 05ل

K06��� ,=ت��و�ذ�ر �ن ھذه ا�:  

� أ�ل ا�:�ص ا�ذ�ن ���وا �5@��ن �0?دارة أو  - �� ���س ا��را�05 أو ���س ا��د�ر�ن �أ�$�ء 

 6إ�0داءا �ن ��ر�O إ���ء وظ�@��م, :�س ��وات

� أ�ل :�س  - �ا�:�ص ا�ذ�ن �����م ا��ر�� أ�رة 0��م وظ�@ف �Pر وظ�@ف ��دوب ا�����0ت 

 ��7وات �ن ��ر�O إ���ء �����م

 -  

                                                           
� L�2)ة  �6#)ر  715ا
��دة  1�&�
ن ا
&%�ري ا
�,�ل وا��L
  .�� ا
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� ا��ر�� أو ا���@� ا��� را��05 �0د أ5ل � - � 1ن /Kث ��وات �ن ا����ء ��د�A�7ل ��1ب ��9ور 

  :��(ت أ2رى -4

�ظ� ا�����0ت �ن ���ر�� ا�ُ�َ�د , 01-�10ن �د�د ��5ون ��7 ���� ������ �:ص ��=ت ا����

� ��ن ا�����دة ا�6$�@��, ا=��:���0 وا�0ر��������م ��ن 5د  08-91إ= ��5ون , وإن ��ن ھذا ا���I وارد 

  .�ص ���7

 �� ا�و5ت �� ��1ب ��7 وا����� �ن ا���I ھ�أن ���� ا���/�ل ا=��:�0� أو ا�0ر����� ��ز��� �ن ا���رغ 

�Rن ا�ُ��د ا=��:���0 أو ا�0ر������ 5د �$I , و�ن ��� أ:رى, ھذا �ن ���, ���ر�� ���� ����ظ ا�����0ت

� �وا$I �ؤ/ر ��� ا��7���K6 وذ�ك 9���0/�ر ���7�ظ��� ��5و��� �����/�ل ا����0� و, ����ظ ا�����0ت 

�ظ ا�����0ت��� ���� ���Pوم و��� I� و������ ����رض.  

� , وإذا ��ن ا��ط�وب ھو ا��K6ل ����ظ ا�����0ت �ن أ��زة ا?دارة��Rن ا��K6ل ����ظ� ا�����0ت 

ذ�ك أن , 01-�10ن ا���6ون  68وھو �� �1ت ���7 ا���دة , ��س ا��ر�� �ن �0$�م ھو �ط�وب أ�$�

, و5د ����دون ا�و1ول إ�� ��س ا����@S, ��ط� 5د �����م ���ر�ون ا�ر�0�5 ��0س ا���S:$و��م ���س ا�

���ددھم $���� إ$����, و���7 �$���� ���ر�� وا����ھ��ن �K ��وز أن ��و�� :�$��ن ���س ا���ط� ,

�Rن أ:ط9 أ�دھم 5د ��1ب اa:ر.  

�� ��� ا:�ر ����ءل �ن �و5ف ����ظ ا�����0ت ��د و5و�7 �  .�� �ن ا���=ت ا����60؟و

II- ���/ظ ا������ت و��(ت ا������: 

� 5د �ط�ل ����ظ ا�����0ت ��د �����7���� 5د �ط��7 أ/��ء ���ر��7 ����7 �0د أن ��ن , إن ��=ت ا����

� ��و�ب ���7 ا��و5ف �ورا , ������ 1������ ��م �ن أ���م ا����� I6� �0ت ا�ذي���ظ ا��و���7 �Rن ���

و5د ذ�ر ا���رع ا��زا@ري , �I $رورة ���0[ ���س ا?دارة 0و5و�7 ��ت ھذا ا���م, �����7ن ���ر�� 

� ا���6ون ا����ري ���� �� ��د�7  1975ھذا ا���م �679 ,�93� ا��ر�وم ا���ر��� ���7 �م ����و�7  -

� ��5ون ��ظ�م ا����� ����  م��� �, 08�أم ��ن , ذ�ك ��ل ���د ا���رع 2010و= ��� , ����1991و�7 = 

  .��رد ��و ��7؟

ا��� ���0رھ� ھ��� �و���� ?�زام ����ظ ا�����0ت و$��ن , �رى أن ا���رع 5د ��� �ن ھذه ا�����9

� , �ط�0ق ا���م ا����60���� أ��� ا�و���� ا�و��دة ا��� ���ن أن ���م ��0 ا��ر�� و5وع ����ظ ا�����0ت 

  .ا���=ت ا����60
                                                           


:�L�10 -01 �@S)ة أ5�)ة �� >��ن  65ا
��دة 1 �7@�
  .ا
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��� ا���1وص ����� ��5و�� ��د �����7، �6د ا��رط ا���رع  و�$���� ��دم و5و�7 ���=ت ا����

�ظ ا�����0ت �1رح ���� ��� د��ر �روط �����7، ا���0ق ذ�ره، ��وذج ��1ر�G �ر�ا��زا@ري �و/��6 

� و$��� ا�����K6 ا���ه ا����ن �طc� �60���م ا���ر����، وھو �� ��ر$7 ��ر��� ) ا��ر��(��7 0و�وده 

� إذا ��ن واG ��5 ا���ذب �0?$��� إ�� ��ؤو���ت أ:رى، ا��1ر� �� ت��=�  .ا����

�ن ��� أ:رى �6د و$I ا���رع ����ظ ا�����0ت ا�ذي ����ھل ھذه ا���م ��ت ط�@�� ا���ؤو��� 

�ن ا���6ون ا����ري ا���دل وا����م وا��� ��05ت ��0�0س �ن  829وذ�ك �ن :Kل �ص ا���دة , ا��زا@��

دج أو R0�دى ھ���ن ا��6و��0ن �ل �:ص  200000دج إ��  A020000را�� �ن , �� ��� أ��ر��ر�ن إ

  .�06ل ��دا أو ���رس أو ����ظ 0وظ�@ف ��دو0� ا�����0ت ��0رPم �ن �دم ا��K@��ت ا���6و���

� ا���5K �0ن , و�م ���ف ا���رع ا��ر��� �0ذه ا=��زا��ت���ن أ�ل ���6ق ا������� و���ب ا��Aوض 

�ظ ا�����0ت وا��ر�� ا��� �را��05��� , ���K6ا�� ����� وراءه و$���ت ����0 أو و$���ت ��دد �:� �وا��

� أداء ����7��ظ ا�����0ت ��� ,�, ���م �دم ا��K@��و160د ا��ط�0ق ا���د R � loiن ��5ون ا����9ن ا����

du sécurité financier  ����2003 �� �0ت و��ذ���ظ ا�����K�R0 7م ا��:ص ا����ف أ�زم ���

� ���� و�ود ذ�ك إ�� ���و�� أو ���0 , �1���0د�5 ��� ���7��0 �����0 �����0@7��ظ� " réseau"و����

وأن �0ن , وأن ا���1د�5 ��� ا�����0ت ���ت ا����ط ا��1ري ���, ا�����0ت �واء ���ت وط��� أو دو���

� ا�����0ت K�R0م ا��:ص ا����وي �����0وع ��� ��زم ����ظ, أ�$�@�� ��1�� ا�1�5د�� ���ر��

ا��� = ����ق ���0رة ����0  –ا?����� ��cور ا��� ���6$�ھ� �ن طرف ھذه ا����و�� �0����0 ا�:د��ت 

وذ�ك , وا��� �6د��� ھذه ا����و�� ��:ص ���وي �را5ب أو �را5ب ���:ص اول –����ظ ا�����0ت 

� ���� و5وع ھذه ا������1 2.  

� ا��ر��ون �, ا��دف �ن ���� ����ظ ا�����0ت ھو ���ر�� ر�0�5 5و�� و����� ���1�� ا����ھ��ن 

� ھذه ا������� �ن $����ت ������ دوره, �Rن $��ن ا��7���K6 و���ده �A� =.  

  ��/�ت �)���� دور ����ظ ا������ت\: ا��رع ا��0/�

�ظ ا�����0ت إ���ز ����7 ��� ا�و�7 ا�ذ��� Iط���� ���ي ��و:�ه ا���رع و�����ه ا����ھ�ون ��ب 

� إذا �م ����I , أن ��وا�ر �I��� 7 ا=������ت ا�Kز�� ����0رة أ���ل ا�ر�0�5 دون �وا@ق�إ= أن ذ�ك �Pر ��

7��ظ ا�����0ت �����0ءة ا������ ا��� �ؤھ�7 ����6م 0وظ���7 و���6ق أھدا���. 

  

                                                           
13<�=
�0�/, 5:<�وي �=� ا
  .65ص , ا
�)12 ا

2
 Art L 820-3 code de commerce français. 
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 \��/�ت ا����ءة: أو(

�� ا�����ل �I إ�دا/��ت و��ط��ت ����� ���/ل ا�وا�ب ا�ر@���و����Kت ���� ��5و��� , �����ظ ا�����0ت 

� $��ن ��1�� ا��ر�� وا��������ن �����  1و������0 ��و1ول �����A ا��16ودة 

= �:دم �6ط , �واء �ن ��ث أ����ب وطرق ا��را��� أو �ن ��ث ���ءة ا��را�05ن, ون إ�داد �ظ�م ����0� 5وي

� ����� ا=د:�ر ا�6و��, وإ��� �:دم ا=�1�5د ا�وط�� ��دولا��ر��ت ��Rن �:��ف ا���ر���ت , ذ�ك أ�7 ���ھم 

ھذه ا����ءة وا�6درة ا��� ��ون �0��0ع ��0دئ , ���رط أن ��ون ����ظ ا�����0ت ذا ���ءة ����� ����ر�� ����7

� ���ر�� ا������ .وا��� ��رف ����� و�را��05 ھ�@�ت �����, وأ�س 

I- /ر �ا��/ظ�م ا���/وQا�:زا �� �/����: 

� ���ل ا��را��� وا���ل ا�����0� �ّ�ت ا��زا@ر �ّدة �1وص ��5و����وذ�ك ��ب �و���� ا=�1�5دي , 

��ن ا=�1�5د ا���Aق ذو ا�ط���0 ا=��را��� وا�����ر ا��ر�زي إ�� ا=����ح ��� ا����م ا�:�ر�� و�0ّ�� , وا=�����

  .ا�1�5د ا��وق

�19در ا���رع  ا�ر , ��� ا��را��� وا���ل ا�����0����0ظ�م ذه ا�6وا��ن ��د ا�6وا��ن ا������6 و�ن ھ

69/107  ��� ��د�7  1970وا�����ق ��60ون ا������  1969د���0ر  31ا��ؤرخ �وا�ذي 0دأ 70 ا���ظ�م , 39

� ا��ؤ���ت ا���و��� ا��زا@ر����  173- 70وم 1در �0دھ� ا��ر�, ا����� ����� ا��را��� ��و��0ر  16ا��ؤرخ 

ا��ؤرخ  82-71/م ا�ر ر5م , و����ق 0وا��0ت و���م ����ظ ا�����0ت ���ؤ���ت ا�وط��� وا��70 ��و��� 1970

 ��وا��K�ظ ��� ھذه ا��1وص أن ���� , ا���$�ن ��ظ�م ���� ا�����ب وا�:�0ر ا�����0� 1971د���0ر  29

  .���0ر �وزارة ا������ ����ظ� ا�����0ت ���ت ����0 و��0ل

� �طور ���� �را��� ا�����0ت, و�ط���0 ا=�1�5د وا����ر ا�دو�� �����ة ا=�1�5د���, ��ن �9:ر و0طؤ 

 ���P 1دور ا���6ون  1988وا���ر ذ�ك إ�� O01-88وھو ��ر�  ��� ا�����ق ���K6��=�0  12ا��ؤرخ ����

  .����ريوا��� أ01�ت �:$I ����6ون ا, ���ؤ��� ا���و���

 08-91ر ��5ون 1د, ا��� ظ�رت ���دة 0ذ�ك ا��و�7 ا��د�د ����رع ا��زا@ري و�ن أھم وأ0رز ا��1وص

وا�ذي 0ّ�ن �روط و�����ت ���ر�� , � ا�:�0ر ا�����ب و����ظ ا�����0ت وا�����ب ا�����د���وا�����ق ��0ظ�م 

�� ��:0راء ا������0ن و����ظ� ا�����0ت ��� �ص ��� إ���ء ��ظ�� وط�, ھذه ا���ن �0ل ا�����K6 و�زاھ�

  .وا��� ���I ا�:�ص ا�ط����0ن وا����و��ن ا��ؤھ��ن ����ر�� ا�����, وا������0ن ا�����د�ن

 ����دد ����ل ���س ا���0�6 ا�وط��� ��:0راء ا������0ن  20-192در �ر�وم ����ذي ر5م  ����1992�  13و

وا�ذي ��$�ن أ:��5Kت ����  136-96و�7�0 ا��ر�وم ا�����ذي , نو����ظ� ا�����0ت وا������0ن ا�����د�

��دد ا�6وا�د ا:��5K ������, ا�:�0ر ا�����ب و����ظ ا�����0ت وا�����ب ا�����د.  
                                                           

�0�/, ادوارد ��� 1
  .614ص , ا
�)12 ا
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 �0������ ����م �0ؤون ا�0�ث , ���@� ا����ر�� �دى وزارة ا������) CNC(�0دھ� �م إ���ء ���س وط�

� ا����ل ا�����0�96-318� وذ�ك �ن :Kل ا��ر�وم ا�����ذي ر5م وا����6س   ��  .0��0�1996ر  25ا��ؤرخ 

� ا��زا@ر, 2009إ��  1991و���0ر ا���رة �ن ���ث , ��ط� ��ر�:�� ھ��� ��طور ���� ا��را��� وا������0 

ذ�ك ��ون و0, أ01�ت ا����� �رة و���و�� ����I �ن ��و�ر ���م �روط ���ر���� دون ا�ر�وع إ�� وزارة ا������

� ا=�����K6 وا����د6ا����� 5د �6�  1.ت ����0 $:�� وا����/ل 

� اط�رو������ ا���6ل ا=�1�5د ا��زا@ري �ن ا�1�5د ا��را�� , ا�����0� ا�ذي ��ت إ��7 ا��زا@ر ا?K1ح 

15د ) ���� �����رةا���ظ�� ا���, ا��0ك ا�دو��, �1دوق ا��6د ا�دو��(و$Aوط�ت ا���@�ت ا�دو��� , إ�� ا�1�5د ا��وق

�ذ�ك �دم �K@�� ا��:طط ا�����0� ا�وط�� �I ا������ت ا��ر��ت ا����0 , ا=��زام �����0ر ا������0 ا�دو���

� ا���دان ا�����0�, ا��6@�� ���0زا@ر�$�6� ���Aرات �ذر�� � �وأ:�را , $ف إ�� ذ�ك إ�رازات ا��و��� ا��

0� �ن :Kل ���دو�ل ا=�راءات وا�����Kت ا������ وا�������0 �و7���5 �ن ����ل ���و�� ��ب ا����/�ر ا

  2.ا:�Kف ا��ظم ا�������0

و�7 = ���ن إ�داث إK1ح ����0� دون أن ��س ھذا ا?K1ح ا������ن و��5ون ��ظ�م , �ل �ل �� �0ق

10-01�6د 1در ا���6ون ر5م , ا�����  ��ر ا�����ب و����ظ ا�����ق ��0ن ا�:�0 �2010وان  29ا��ؤرخ 

  .ا�����0ت وا�����ب ا�����د

و5د ��G ھذا ا���6ون K1���ت أو�I ����ط�ت ا���و��� �ن :Kل ا����دة وزارة ا������ K1���ت ��ظ�م 

��ث ��ول ھذا ا���6ون اد:�ل �را�05 ا��و��� ا������ وا�����6 ���ل ا�:0راء , ا�وظ��� و���ر�� ا�و���1 �����

��� ��ص ��� ���� �ن , ��ظ�ن ا������0ن وا������0ن ا�����د�ن وا��� ���ر��� وزارة ا������ا������0ن وا���

��ل ا�وزارة ��0و�ن ھؤ=ء ا�:0راء ر��6 وزارة ا���و�ن ���� أن �, ا��روط ا�وا�ب �و�رھ� ����ر�� ا���ن ا����60

�  .ا����

� ��ظ�م وا�د ���1cف � Iو5د ھدف ھذا ا���6ون أ�$� إ�� ا������و���1 ������ �� 3.ا������ ا��� �:��ف 
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���� ���وى ا����س , و�ن أھم �� ��ء 70 ھذا ا���6ون إ��دة ����ل ا���@�ت ا���ر�� ��� ���� ا��را���

��� �دد ������7 , 1ا�وط�� �������0 �ص ��� إ���ء ���س وط�� �������0 ��ت ��ط� ا�وز�ر ا����ف �������0

  2.و����7 و����7 =��6

��� �$�ن ا���6ون ا��د�د ا��1ل �0ن ا���ن ا�/���R0 �/Kء /K/� ����س وط��� ��� ��5K ���0رة �����0س 

��  : ا�وط�� �������0 وا����/�� 

 l’ordre national des experts comptable ا���1ف ا�وط�� ��:0راء ا������0ن -

  la chambre national de CNCا�Aر�� ا�وط��� �����ظ� ا�����0ت -

 l’organisation national des comptable Agréesا���ظ�� ا�وط��� �������0ن ا�����د�ن -

  .و��ط��7, و��ؤو����7, ����7, �6د ���ول ا���6ون, و���� �:ص ����ظ ا�����0ت

II- ر ���ر�� ��/� ����ظ ا������ت���(�: 

وھ� 5وا�د وأ���م ���زم ��0 ا�����  ,���0ر ھذه ا������ر �0�/�0 ا��و�7 وا��ر�د �0����0 �����ظ ا�����0ت

� ھذا اداء�� ھذا ا����ل أن ����م ���, ���ن أداء وظ���7 و�$��ن ا����ءة � :و���ن 

 :د ����ظ ا������ت�ا���Rل و�� -1

ون ���K6 �أن � إ= و���دھ� أن ����ظ ا�����0ت = ���ن, �6د أ:ذت ھذه ا�����9 ���6 و�م ا?��رة إ���� ����1

� أدا�, ا����0رة و�Pر ا����0رة, 7 إ��0ده �ن �ل أ�واع ا�$Aوط ا���د�� ���� وا����و���و�$�6� ا����K6, ء وظ���7

  .و�� ���ق ���� ��0�0 ا���ط�, ا������, ا������

� ا���6ون ا���0ق �� ا��د�د �ن ا��1وص �واء ��  08-91و5د ���ول ا���رع ھذه ا�����9 و������ �أو 

 �� ��5ون ��ظ�م ا����� وا���6ون ا����ري, 01- 10ا���6ون ا�����  .و��� 

� أداء ����7 �ن ا��ر�� ا��� �را��05� K6��� ا��زا@ر ����ن ھل ھو ���6ل , وإذا ��ن ����ظ ا�����0ت 

  .�ظ����؟

وزارة (ھو أ�7 ��ل ���� �ّرة ����0 ����ط�ت ا���و��� , و��0رPم �ن �زا��ه 01-��10 أ:ذ ��� ��5ون 

  .وھو أ�ر �Pر �06ول و������ �I �� ھو ���ول 70 دو���, )ا������

 .و���� ���� ا���رع �را��� ذ�ك, و5د �0ر ا�����ن �ن ا����$�م ور�$�م ��ذه ا�����0

  

                                                           
ن  04ا
��دة  1��L
  .01- ��10 ا
2  �م ا
&@<�Gي ر>�(�
���=� و7@4��D و>ا�� ��)ه, ��22011<3  27ا
�[رخ �3  24- 11ا�:
��د 4(#�:� ا
�%:^ ا
ط@3 �.  
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 :ا�)/��� ا���/�� ا�Rز�� و:ود��� -2

ا������ ��0 �6وم 70 ��ث ����ق ا������ , إن ����ظ ا�����0ت ��زم 00ذل ا������ ا������ ا�Kز�� أ/��ء �9د�� ����7

��� أن ����ظ ا�����0ت ����ل  01-�10ن ا���6ون  59���ص ا���دة , ا�����ظ �ن أ���ل و���0وى د�5 ا���6م ��0

و���7 �Rن ����ظ ا�����0ت ��زم 00ذل , و���زم �0و��ر ا�و��@ل دون ا����@S, ا���ؤو��� ا����� �ن ا������ 7����0

  .�ؤو���ا������ ا�Kز�� ��ت ط�@�� ا��

ھو إ���ء ���� �را�05 ا��ودة ��� ���وى ا����س ا�وط�� �������0 وا��� ��� ����  01-10و��� ��ء 70 ��5ون 

  :و��و�� ا����م ا���a 1ا�ر�I �ن �ودة أداء ا������ن

� ���ل ا�:د��ت -� .إ�داد طرق ا���ل 

� ���ل ا��و��� -� .إ0داء اaراء وا�5راح ���ر�I ا��1وص ا���ظ���� 

 .�ن �ودة ا��را��� ا��و��� �������ن$� -

 .إ�داد �����ر ��$�ن ����� ��ظ�م ا�����ب و����رھ� -

 .إ�داد ا��دا�0ر ا��� ���G 0$��ن �را�05 �ودة :د��ت ا�����ب -

 .$��ن �����0 �دى ا��رام 5وا�د ا=�����K6 وا:��5Kت -

��ت ا��� ��ب ��� ا������ن ا����� ��0 ��ظ�م �����6ت �ول ا��و��� ا���A�c� ���6ل وا:��5Kت وا��1ر -

� ���ل ا=����رات وا���5Kت �I ا�ز�0@ن�. 

�6د �ص  01-6�10ول أن ا���رع ا��زا@ري و�ر�1 ��7 ��� �ط�0ق ا��1وص ا��� ��ء ��0 ��5ون  وأ:�را

�  :��� �دة �1وص �ط��6�0 ھ

 .�7 و5وا�د ��ره��دد ������ ا����س ا�وط�� �������0 و��ظ� 24- �11ر�وم ����ذي ر5م  -

��دد ������ ا����س ا�وط�� ���1ف ا�وط�� ��:0راء ا������0ن وK1����7  25-�11ر�وم ����ذي ر5م  -

 .و5وا�د ��ره

��دد ������ ا����س ا�وط�� ��Aر�� ا�وط��� �����ظ� ا�����0ت وK1����7  26-�11ر�وم ����ذي ر5م  -

 .و5وا�د ��ره

� ا����س ا�وط�� ����ظ�� ا�وط��� �������0ن ا�����د�ن ��دد ����� 27-�11ر�وم ����ذي ر5م  -

 .وK1����7 و5وا�د ��ره

��دد ������ ا����� ا�:��1 ا������ ��0ظ�م ا��:��0ت ا�����س ا�وط��� ���1ف  28-�11ر�وم ����ذي ر5م  -

�����د�ن ا�وط�� ��:0راء ا������0ن وا�Aر�� ا�وط��� �����ظ� ا�����0ت وا���ظ�� ا�وط��� �������0ن ا

������K1و. 

                                                           
م ا
&@<�Gي ر>�  22ا
��دة  1�(�
���=� و7@4��D و>ا�� ��)ه��� 2011- 01- 27ا
�[رخ �3  24- ��11 ا�:
ا
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��دد ر��0 ��/�� ا�وز�ر ا����ف �������0 �دى ا�����س ا�وط��� ���1ف  29-�11ر�وم ����ذي ر5م  -

ا�وط�� ��:0راء ا������0ن وا�Aر�� ا�وط��� �����ظ� ا�����0ت وا���ظ�� ا�وط��� �������0ن ا�����د�ن 

 .وK1�����م

ا=����د ����ر�� ���� :�0ر ����ب و����ظ ا�����0ت  ��دد �روط و�����ت 30-�11ر�وم ����ذي ر5م  -

 .وا�����ب ا�����د

����ق ���0روط وا������ر ا�:��1 ����0ب ا�:�0ر ا�����ب و����ظ ا�����0ت  31-�11ر�وم ����ذي ر5م  -

 .وا�����ب ا�����د

 .����ق ����0ن ����ظ ا�����0ت 32- �11ر�وم ����ذي ر5م  -

��ظ��� �ؤ�د ��� $رورة , ��0ظ�م ا���ن ا����60 و���� ���� ����ظ ا�����0ت ��� ا=ھ���م ؤ�د� وھ� �1وص

��ن ذ�ك = ���6ق إ= �R0ط�@�م ��ط�ت ����� ����6ق ھذه , ا����I �����0ءة �$���� ������� دور ����ظ� ا�����0ت

  .ا�������

 :وظ�Qف و��ط�ت ����ظ ا������ت -�0/��

و�����0� ا�و$I , ھ� �را�05 ����0ت ا��ر��, ��� �����ظ ا�����0توا�وظ��� ا��, إن ا=:��1ص ا�1ل

��ن و���0ظر ��طور ا����ة ا=�1�5د�� �7�R و�0?$��� ��ذه ا�وظ��� ا����6د�� ظ�رت , ا����� وا�����0� ���ر��

� ������ 0ر�0�5 �دى ا��ظ�م ا����ة ا���6و��� ���ر���  .وظ�@ف أ:رى �����ظ ا�����0ت ����ق 

� ��رى وا�د ھو ����� ��1�� ا��ر�� و�6و�� و$��� و���ر�� �و��� �1ب �ك ھذه ا�وظ�@ف ���� 

�Rن , ��ن و?���م ����7, وھو �� �����م �ن ا��1رف ��0م ودرا��, ا����ھ��ن ���� �R0دادھم �0ل �� ����ق ���0ر��

��P = �0ت ��0ط�ت و�زا�����ظ ا��  .���� �7 ا�6وا��ن زودت ���

I- �� فQظ ا������توظ���: 

�ظ ا�����0ت ھ� ر�0�5 ����0ت ا��ر������ �����K7 ھ��ك , إن ا�وظ��� ا���R���ن وإ�� ���ب ھذه ا�وظ��� 

  .وظ�@ف أ:رى

 :وظ��� �را.�� ا������ت-1

م ���� ���0را��� زو���, ���ر��� ��� ��و ��1ل, ھ� ا�وظ��� ا����6د�� واو�� واھم �دى ����ظ ا�����0ت

  .ة وا����ررة �����0ت ا��ر��ا�����ر

إن ����0ت ا��ر�� �ن ��زا��� و�رد و�دول ���@S و�Pرھ� �ن أھم ا������ر ا��� ����د ����6م ���ط ا��ر�� 

��ن �0رط , ذ�ك أ��� ا��ظ�ر ا�:�ر�� وا��6�6� �و$��� ا��ر��, ��س �ن ا����ھ��ن �6ط 0ل و�ن ا��Aر, و5درا���

  .وھو �� �7��$ ���� ����ظ ا�����0ت, 1دق �ن ا�و$I ا��6�6� ���ر��أن ��ون ھذه ا�����0ت ��0رة 0
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و1�� ا�����0ت , إن إ/�0ت و��1د�5 ����ظ ا�����0ت �ول ���K ����0ت ا��ر�� ا��� �را��05 وا��ظ���� •

� �6ر�ر ���س ا?دارة�� 5درا , و1�� ا�راءات ا��رد ا���وي و���K ا���زا���, ا������ ا�واردة �$�

ا��� , �ن ا�و$وح وا��و$و��� ��� ا����و��ت وا�����0ت ا��6د�� إ�� ا������ ا����� �����ھ��ن��0را 

وأن ��:ذ ا�6رار ا�����ب 9�0ن ا����د , و5د ��6ق ��� و$وح ا�رؤ�� أن ���5ش �ن ��م, ���ط�I 0ذ�ك

 .ا�����0ت وا���زا���

 

����� : ن �0ن ��1���ن �5@���ن و��رو����نو�را�05 ا�����0ت ��� ھذا ا���و أداة ����� ����6ق ا��واز

ا����ھ��ن ا�ذ�ن 5د = �ؤھ��م /�6���م ا������ وا=�1�5د�� وا���6و��� ����0رة ا�ر�0�5 ��� ����0ت ا��ر�� و�را��� 

ذ�ك أن ا��زت ا�ر�0�5 ا��ط��6 ��ل ���ھم و�I ��دد , ���ب آ:ر و����� ��1�� ا��ر�� ����� �ن, 1د���رھ�

  .�ن ����9 أن ��طل أ���ل ا?دارة وأن ���� أ�رار ا��ر�� ا����ر�� وا������ ا����ھ��ن

� ا�6وا@م ا������ وا��ر�ز ا����� ���ر�� ا��� �را5ب  •�إ$��� إ�� �� �0ق �Rن رأي ����ظ ا�����0ت 

� ���Aر ودر�� ا���و�� وا�ر0��� �د��� �$�� �ز�دا �ن ا�/�6 ��� ا����و��ت ا������ ا��� �6د��, �������0

� ا���دات ا��� �1درھ�, ا������ل �I ا��ر���� �راء أ����� أو ا=����ب �, وا����/�ر�ن ا�ذ�ن �ر0Pون 

��ن ��� ���ت ھذه ا�����0ت 5د , ذ�ك أن ا��Aر = �ر�ن إ�� ا�����0ت ا��� ��دھ� إدارة ا��ر�� و�دھ�

� إ��5ع , ����د��وا�ر ��7 �روط ا�:0رة وا �ظ�ت 0رأي ا���0� �ن ����ظ �����ب��Rن ذ�ك �����0 5وة 

 2.��ط� ���ر�� ا@���ن أ�0ر و,ذوي ا��9ن

و�16د ���0ظ�م ا�����0ت ھو أن ا����@S ا��� ���و��� ھذه ا�����0ت 5د �م ا��و1ل إ���� �0��0ع ا�6وا�د  •

�� ��0ك وذ�ك ط��0 إذا ���ت ا��ر�� ���ز, وا��� ��ص ����� ا�6وا��ن وا���ظ���ت, ا�������0 ا�Kز��

 . ����0ت ���ظ�� و��$0ط� ووا$��

ا����ط�ت ا��� ��5ت ��0 , أ�� 1�� ا�����0ت ��16د ��0 �دى �ط�I� ��60 ا?�����ت وا�6درات ا����6�6 ���ر��

5د ���9 إ��7 ���رو ا��ر�� , ���ون :���� �ن �ل Pش أو �د��س أو إ:��ء أو إ0دال أو �$��ل, :Kل ا���� ا������

R0 ا�����روا��6@�ون ��  .دار��� ?���ء ���وزا��م أو أ:ط�@�م 

� �ن ا����ط�ت  •ّ�ھل ا�����0ت ا��� أ�دھ� و5د��� ���رو ا��ر�� وا��6@�ون R0دار��� ��0ر ��0ل �1دق وو

ھذا ھو ا��ؤال ا�ذي ��ب ��� ����ظ , وا������ت وا����@S ا��� ����66 ا��ر�� :Kل ا���� ا������؟

� ذ�ك ��� :0ر�7 و���ء�7 وا�6وا�د ا������ , ��0 ���7 و�0ل د�5 وو$وحا�����0ت أن ����د �`������دا 

 3.و�0ل ا�����K6 و���د, ا����ول ��0

                                                           
1 ���< ��� 3:� ,/��0
  .21ص , ا
�)12 ا
2 ���< ��� 3:� ,12(�
  .22ص , �<^ ا
33<�=
�0�/, 5:<�وي �=� ا
  .69ص , ا
�)12 ا
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� رأس ا���ل •�و����ب ا��ر��ت , إن ����ظ ا�����0ت ھو �1در ر@��� ��و��ر ا����و��ت �����ر��ن 

و�ؤ�د ھذا , ��م و�دم 1دق ا�����0ت�وا? ���Kت ا������ �ن ا��$��لا��د:رة �ن ا=����ر وا��$�@G وا=

�������ر �ر�� , ا��Kم ا�واI5 ا����"ENRON"1 ,���$أ:�ت , ���ت ����� ا���6ر�ر ا������ ا�� �وا��

 و��ن ����� ذ�ك أن ا1درت ا�و=��ت ا����دة ��5ون ��ر���0س, 0وا�ط��� إدارة ا��ر�� :��@ر $:��

�ي ��ظر ��� �ر��ت ا������0 �6د�م �ل �ن :د��ت وا�ذ,  loi de Sarbanes Oxleyأو���

 2.وا=����رات ا?دار��, ا��را��� وا��د�5ق

أ�ز�ت ����ظ ا�����0ت ��0ر�0�5 ��� 1�� ����0ت , �ل �ل �� �0ق �Rن �ل ا���ر���ت ا���6ر�� •

�  وھو �� �5م 70 ا���رع ا��زا@ري �ن :Kل �ّدة �1وص, �0���0رھ� ا�وظ��� ا�����, ا��ر������� �� ��ء 

� ا�د���ر واوراق , ا�����0ت ����0 و���1 ��0دا@�����ف ����ظ , ا���6ون ا����ري ا���دل وا����م����0��6ق 

� �را�05 ا��ظ�م ����0ت ا��ر�� و1���� , ا������ ���ر����1د5ون ��� ا��ظ�م ا��رد و����0ت ا��ر�� ... و

 3.وا��واز�� و1�� ذ�ك

� �را�05 و��ص ا�����0ت��� �ص ��� ���� ���� ��د�7  01-10ا���6ون , ��ظ ا�����0ت ��6ر���  23

  .او�� وا�/����

� ���� إ�داد ا��ر�� �����0ت �د��� ��Rن ����ظ ا�����0ت ���د أ�$� ��� , "comptes consolidés"و

و�6ر�ر ����ظ�  وذ�ك ��0ء ��� ا�و/�@ق ا�������0, 1�� وا��ظ�م ا�����0ت ا��د��� و1ور��� ا�1����

  4.ا�����0ت �دى ا��روع ا�����0 ���ر��

وإ$��� ��� �0ق �6د أ�زم ��5ون أ:��5Kت ا����� ����ظ ا�����0ت ��د ���ر�� ����7 ا������6 ������0ش 

� ���ل ر�0�5 � I0��� ل ا����ق �����، وأن��aرم ا����0 أن ���ذ ا�:د��ت ا��ط�و�0 �����0 وأن ����وا�ر�0�5 ا�

  5.ن �د�7 رأ�� ���K و�ؤ������0ت �ل ا���ر��ت ا�$رور�� ا��� �ن ����9 أن ��وّ ا��

و = ��6ق ا�ر�0�5 ��� ا�����0ت أھدا��� ، إ= إذا أ��م ��0 ا����ھ�ون و �ل �ن ����7 ا�ر و ھو �� ���ق 

�ظ ا�����0ت وظ��� أ:رى���0.  

2- ���R� :وظ��� إ

ذ�ك أن , �Rن ����ظ ا�����0ت ھو ��ن ا����ھ��ن دا:ل ا��ر��, أ:�0���0��5Kره و��K ���م و�و ���و�� أو 

��1د�5 ��� ا����و��ت ا��6د�� ��م �ن ا����ز ���و  �0?$��� �, ����7 ��6ق ��م أ�0ر 5در �ن ا������� وا?��1ح
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� ذات أھ��� ھ� و��� ���ل ا����و��ت ا��� �6د��, �7�R ���0ر �ذ�ك �1درا آ:ر �`�Kم دا:ل ا��ر��, ا?داري

  .و�7 �ّدة ���@ل و�����ت �:$I �ر7�0�5, أ��� 1درت �ن :�0ر �ؤھل ���6ل و���دي

  .��ن ��ن �6دم ھذه ا����و��ت؟

 :ا�:��ز اPداري -  أ

�����0ت ا��را�05 , ��ب ا�����, �ط�I ��دوب ا�����0ت ���س ا?دارة أو ���س ا��د�ر�ن أو ���س ا��را�05

�ذ�ك �����م 1���0ب ا��واز�� وا�و/�@ق , ا��� أداھ�) Sandage(��ف �����ت ا��0ر وا����6ق ا��� �5م ��0 و�:

ا:رى ا������6 ��0����0ت ا��� �رى $رورة إد:�ل ���Aرات ����� 6�0د�م �ل ا��K�ظ�ت ا�$رور�� �ول ا�طرق 

� إ�داد ھذه ا�و/�@ق�� ��������ذ�ك ��م إ���Kم ���0:����ت وا:ط�ء ا, ا�������6 ا�������� ��.  

وذ�ك �ن طر�ق ا���د�ل ا�ذي ��ء 70 ا��ر�وم , و5د أ�زم ا���رع ا��زا@ري ����ظ ا�����0ت �0ذا ا?�Kم

 �ذ�ك أ�7 و���6�6 ���1�� ا��ر�� �Rن ����ظ ا�����0ت ��زم , و���� ��ل ا���رع �0ذا ا��ص, 081-93ا���ر��

� ���� ا�����7 أ/��ء �9د�� ����7 أ:ط�ء أو �دم ا��� ا�و/�@ق ا�������0 ���ر���K0R0غ ا����ز ا?داري , �ظ�م 

و�ذا ����دي و1ول ا�ر ������� ا����� ا��� 5د ��:ذ 5رارات ����� ����� , ���ر�� =�:�ذ �� ��زم �ن ا=�راءات

  .ذ�ك

�6ر��� ا�:���� 01-�10ن ا���6ون  ���23 �1ت ا���دة  ���ظ ا�����0ت K�R0م , ��� Iأن �$ط� ���

7��� Iل ا��ؤ��� أو , ا����ر�ن وا������ ا����� �0ل �6ص 5د �����7 أو اط�KAو�ن ط7���0 أن ��ر5ل ا���رار ا��

  .ا���@�

و= �:�ط �0ن وظ��� ا?�Kم ا��� �6وم ��0 ����ظ ا�����0ت ا���ه ا����ز ا?داري و�0ن �� �6د��7 =����رات 

� ���� �ن, ������0 ��0@������= و�����0� ا�و5وع �����0 �����/�ر �ن ا��ر��ت , ت ا������� ���9 إ�� ����ظ

� ا����@ل ا�������0 وا��������طر��6 إ���ك ا�د���ر أو ��ظ�م ا�ر�0�5 ا�دا:��� ��� , ����9م ا�رأي وا���ورة 

�, أو ا�����ل ا��� ���رض إدارة ا�����0ت, �������0�وإ��� �ن  ��ن ھذه ا���ورة = ��ون �ن �0ب ا���ل ا?$�

  .�0ب ا����ور

 :ا�:�ه ا����ھ��ن - ب

وإ�Kم , وذ�ك ��0ر�0�5 ��� ���ة ا��ر��, إن ���� ����ظ ا�����0ت ��ص أ���� ��� ����� �G��1 ا����ھ��ن

  .ا����ھ��ن ���@S ھذه ا�ر�0�5 ��� ��و�وا ��� 0ّ��� �ن أ�رھم و�6رروا �� �رو�7 �����0 و�:دم ��1���م

� إ�Kم ا����ھ��ن ا���6ر�ر ا��� �$��� ��ت �1رف ا����ھ��ن وا��� و��ون و���� ����ظ ا�������0ت 

  .�0دي ���� رأ�7 �ول ا������ت ا�ر��0�5 ا��� �5م ��0 و���@���
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  :ون ���م ����ظ ا�����0ت ��و�ت وا���ت �Rن ھ��ك �و��ن �ن ا���6ر�ر

 le rapport généralا���ر�ر ا�)�م  -1-ب

�ب �6د�م �6ر�ره ا���م ا���وي إ�� ا������ ا����� �����ھ��ن ��$�ن �� 0ذ�7 �ن ��د ��� ����ظ ا�����0ت وا

��ص و�را��� د���ر ا��ر�� و�������0 و��زا����� ��� �6ر�ره �و5ف إدارة ا��ر�� �ن , �وأن �$�ن �ذ�ك 

�ن  ���م ھذا ا��وعو�� ��ون 5د ���7 �ن �:����ت , �����7 �ن ا��1ول ��� ا�����0ت وا=�$���ت ا��� ط���0

� �دى �ط��60 ����0ت ا��ر�� ��واI5, أو أ���م �ظ�م ا��ر�� ا��ر��ت،�  1.ورأ�7 

وھو ��/ل و��� ا��ظر ا����� �ن ا������ ا�������0 , وا��6ر�ر ا���م ھو :�1K ��ل ا�����ظ :Kل ��� �����

وأ�ط�ت ��� , دت ھ�@� ����ظ� ا�����0ت� ا����� ا��� �ن أ���� و��وھو ���د ا���, $I ا��ر�� ا������ن و

 ذيوا�, ��6�6 ��و$I ا����� ���ر��K1���ت وا��� و�ل ذ�ك �وط@� ن ��ون �6ر�رھ� ���س 1ورة �1د�5 و�

�ظ ا�����0ت أي �و����ت أو ������ت 9�0ن �$�ون �6ر�ره ا���م���6 ���� K� ���K6ون 5د أُ�ّد �0ل ا����.  

�Rن ھذا ا��6ر�ر , 2وا���� ����0ظ�م ا�����0�, �م ��ص ��� �$�ون ا��6ر�ر ا���م وإذا ��ن ا���رع ا��زا@ري

�0��P ن�$��:  

 .�� إذا �1ل ا�����ظ ��� ا����و��ت وا=�$���ت ا��� �رى $رور��� داء ��9ور��7 ��� و�7 �رض -

� ���� و�ود �روع �, �� إذا ��ن �ن رأ�7 أن ا��ر�� ���ك ����0ت /0ت �7 ا��ظ���� -��� إذا اط�I , ��ر��و

 .و�� إذا ���ت ا�����0ت ا��د��� 1���� و���ظ��, ��� ��:�1ت وا��� �ن ���ط ا��روع

و�� إذا ���ت ��0ر �ن , �� إذا ���ت ا���زا��� و���ب ار�0ح وا�:��@ر ���I� �6 ا�����0ت وا���:�1ت -

 .ا�و$��� ا����6�6 ���ر��

�I ��0ن �� �ّد �ن ��د�ل ��� طر��6 ا��رد ا��� �م , ���ر�ا��� إذا ��ن ا��رد 5د أ�ري و�1c� �6ول  -

� ا���� ا���$��� .ا�����0 

� $وء ا����و��ت وا=�$���ت ا��� 5د�ت �7 أن ھذه ا�����0ت ��$�ن �ل �� �ص  -��� إذا ��ن �ن رأ�7 

ن ا��ر�ز و�� إذا ���ت ا���زا��� ��0ر و��0ل وا$G �, ��� و�وب ا/7��0 ����, ا���6ون و�ظ�م ا��ر��

و�� إذا ��ن ���ب ار�0ح وا�:��@ر ��0ر �ن ا�و�7 ا�1��G �ن أر�0ح ا��ر�� , ا����� ا��6�6� ���ر��

 .أو :��@رھ� �ن ا���� ا������ ا�������

� �6ر�ر ���س ا?دارة -��  �� إذا ���ت ا�����0ت ا�واردة �� ا���6ون ���I� �6 �� ھو وارد �ا����ر إ���� 

� ������� ا����� ���ع �6ر�ر ����ظ ا�����0ت 05ل , و/�@ق ا��ر��� �����ھ��نوا�, د���ر ا��ر��A0�� ث��

 .وذ�ك ��ت ط�@�� ا�0طKن, إ1دار 5رارھ� 1���0د�ق ��� 5رار ���س ا?دارة
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 .�I �9/�رھ� �0ر�5م ��� ا������ ���1ر إ�� ا��:����ت وا:ط�ء ا��� ا������ -

5د �1ل ��� ا����و��ت وا=�$���ت ا��� �رى $رور��� داء ����7 ��0ن �� إذا ��ن ����ظ ا�����0ت  -

و�� إذا ���ت ھذه ا�ظروف ���ن �ن , �I �و$�G ا�ظروف ا��� ��ت ���� ھذه ا�����, ��� و�7 �رض

 .���ر�� ر�0�5 ����� و1����

 

� , 2ون ا����ري�ن ا���6 ��4رر  715أ�م ا����� ا����دة إ��7 ����0دة  د�� إذا ��ن ����ظ ا�����0ت 5 -�و

���� ����ن ا��ر�� �/ر �ن ����ظ ����0ت �7�R ����ن ��� ھؤ=ء إ�داد ��6ر�رھم ا���6و��� ��10 

 3.��ث ��0رون ���� �ن آرا@�م ��� وإن ���ت �:����, ���ر��

�6م �و7�5 و��, �Rن ����ظ ا�����0ت ���ر إ�� ا������ ا��� و1ل إ����, و������ ����� ا��را�05 ا��� �5م ��0

�/K/ ب �� و1ل إ��7 إ����  :  

وأن �������0 ��0ر و10دق �ن ا�و$��� ا������ , إ�� ��1دق ��� ����0ت ا��ر�� و���د ��� ا��ظ���� -

�, ا����6�6 ������ .و�0دم و�ود �:����ت ���م ا���6ون أو ا���6ون ا

�0ر 10ورة 1���� �ن ��زا��� = �Rذا =�ظ ����ظ ا�����0ت أن �0ض ���1ر ا��, إ�� ��1دق �0��ظ -

� �6د�ر ا=�����Kت, �$�و���� K/� �A��0���� ,ر ���ظ���P ر ا��ر�����أو أن �0ض , أو أن �0ض د

� ���ب ار�0ح وا�:��@ر�و��ب أن , ����7 أن �$�ن �6ر�ره ا����ظ�ت ا������0, ا��6ود �Pر وا$�� 

 .��0ر 0و$وح و�0�0رات 1ر��� �ن ھذه ا����ظ�ت

� رأي ����ظ 60و���� �0ق �7���0 ,  ���7 أن �ذ�ر ��� ��ك ا����ظ�ت وا��:����ت ا��� �70ّ ���س ا?دارة ���و

  .ا�����0ت ا�����0 �0����0 ���وا$�I ا:رى ا��� �م ������ ا����ظ

إ�� �ر�ض ا���1د�5 ��� ����0ت ا��ر�� ��� ا���ف و�ود �:����ت أو أ:ط�ء ����� ���د د=�� ھذه  -

�K ��ط� 1ورة �1د�5 ���ر�ز ا����� ���ر��ا� ������ ����� ��وز أن �ر�ض إ1دار ھذه , ����0ت 

��م ����K/� 7 �ن ا=طKع ��� , إذا ���ت إدارة ا��ر�� 0:ط@�� 7��0 و�0ن ا���6م 0وا��0ت وظ���7 ةا����د

 .����دا��� ا������0 أو ���6ق �و�ودا��� وا��زا�����

� ھذه ا�����و���زم ����ظ ا����0�� , �ت ��0و$�G ا��0ب ا��� د���7 إ�� ر�ض إ1دار ھذه ا����دة وذ�ك 

  .وذ�ك ��ت ط�@�� ��ؤو���7, �6ر�ره ا��ر�وع ������� ا�����

�Rن ���� ا?�Kم ا��� �6وم ��0 ����ظ ا�����0ت = �1�6ر ��� ا��6ر�ر , و���0ظر ��/رة ا����@ل ا��� �را��05

  .ا���م
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 :ر ا��2��ا����ر� -2-ب

و�7 ���رس ا�ر�0�5 ا�:�ر��� ���ف ����ظو ا�����0ت وإ$��� إ�� �� , ���ء�7 و���ده و ���0ظر ��:711

��� , ��0ر�0�5 ��� ا��د�د �ن ا������ت وا��1ر��ت ا��� �6وم ��0 ا��ر�� وا����ز ا?داري ���0�د�د, �0ق ذ�ره

�ر$�� ا���6ون �وا �ء ��� أ�$�ء ا����ز ا?داري أو ��� ا��1ر��ت ا��� �را5ب �دى �و�ر �0ض ا��روط ا��

  .�6وم ��0 ا��ر��

و�1در ا��زا�7 ھو , و����9د �ن 1�� و���K ھذه ا������ت ��زم ����ظ ا�����0ت 0و$I ��6ر�ر :��1

�K ����ج إ�� ����ف :�ص �ن 05ل ا��ر�� ?�را@�� وإ��� ھ� �زء = ���زأ �ن ����7 ا�ر��0�5 �دى , ا���6ون

  ��1ر��ا

وا��0ض اa:ر ������� , �Rن ا���6ر�ر ا�:��1 �ر�I �0$�� ������� ا����� ا���د��, ا��6ر�ر ا���م :Kف و���

�, وذ�ك ��ب ط���0 �و$و���, ا����� �Pر ا���د���a��:  

 2).و5د �م ���و�7(�6ر�ر :�ص �ول ا=����5ت ا���ظ�� ا��0ر�� �0ن ا��ر�� و���ر���  -

��ن ا��� ��ب �وز��� �ن طرف ���ري ا��ر�� وا��6@��ن R0دار��� و5د �0ق �6ر�ر �ول أ��م ا�$ -

��ث ���ر ����ظو ا�����0ت و��ت ��ؤو����م ��� ا��Kك ���س , 3ا?��رة إ�� ھذا ا�����9 ���60

� , ا?دارة �����0 ا���ددة ��5ون �ن ا��م وا���:�11 �$��ن ا�����ر�و�A�0ون �ن �ل �:���� 

� .وع ������� ا����� ا���د���6ر�رھم ا��ر

وا��� ��ون ��ل إ�Kم �����ھ��ن 05ل ا���6د , �6ر�ر  :�ص �ول أ��� :��� أ�ور ���6@��ن �0?دارة -

 4.ا������ت ا����� ا���د��

� ا���6ون ا����ري�ا�ذي  10-01�Rن ��1 �د�دا �$��7 ا���6ون , وإذا ���ت ھذه ا���6ر�ر 5د �م ا��ص ����� 

� ��د�7 ���1ت وإ$��� ����6ر�ر ا����60 ���, ا��د�دة �0ل ا���6ر�ر ا��� ��ّدھ� ����ظ ا�����0ت ��25ء :  

��ن �� ا��16ود �����0:د��ن؟ ھل ھم ا��6@�ون , �6ر�ر �ول ا=����زات ا�:��1 ا����و�� �����:د��ن -

 Gده �����ل �1ط��� �أي , �0personnel?دارة أو ا��16ود �0م ا����ل؟ ��0ر�وع ���ص ا��ر��

وذ�ك �ن طر�ق ر�0�5 ����ظ , و���7 �Rن ھؤ=ء 0دورھم �:$�ون �ر�0�5 ا����ھ��ن, ا����ل وا����:د��ن

� �دى �K@�� ھذه ا=����زات �و$����م وو$��� ا��ر��, ا�����0ت� .���ظر 

��ر�� وا��16ود ��0 ھ�� ا�ر�0�5 ا�������0 ا��� ��ب أن ������ ا :ا�دا:��� ا�ر�0�5�ول �6ر�ر :�ص  -

و������ �ن , وا��� ��ب أن ��رص 90ن ��ون ����� و�5درة ��� ا�����ر ا��:����ت وا:ط�ء, دا:���

 .وھ� �ن أھم �و��1ت 5وا�د �و��� ا��ر��ت, ا���6م 0ر�0�5 دا:��� ����� و5و��

                                                           
1 ���< ��� 3:� ,/��0
  .208ص , ا
�)12 ا
ن ا
&%� 628أ�7) ا
��دة 2��L
��� ا�&�

h ا
��دة , ري ا
�,�ل واG'ن 672و��L
  .�� �<^ ا
ن ا
&%�ري 621أ�7) ا
��دة 3��L
  .�� ا
� L�3)ة  680أ�7) ا
��دة 4�&�
ن ا
&%�ري ا
�,�ل وا��L
ن  L�4)ة  25وا
��دة , �� ا��L
  .01- ��10 ا
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� ���� �K�ظ� ��د�د ����ل ��� ا���رار ا=��KAل -��ذار وھو �� �ط�ق ����R0 7راء ا?, �6ر�ر :�ص 

procédure d’alerte1 ,�6�= و�������� � .وا��

�6ر��� , ا����60 25وأ$��ت ا���دة , وا��K�ظ أن �ل ھذه ا���6ر�ر �ر�I ������� ا����� ا���د�� ��ا:�رة أن 

  .�����ر ا���6ر�ر وأ���ل وآ��ل إر����� إ�� ا������ ا����� وإ�� اطراف ا������ ��دد �ن طر�ق ا���ظ�م

  :�������ت ا����� �Pر ا���د�� �����م أ���� �ن �ن ا���6ر�ر ا�:��1 ا��� �ر�I أ��

�������  �6ر�رو�ر�I ھذا ا� 2وھو �� �ص ���7 ا���رع ا��زا@ري, :�ص �0�و�ل �ر��ت ا����ھ�� �6ر�ر -

� �6ر�ره أن رؤوس ا1ول ���وي ��� ا5ل رأس ��ل , ا����� �Pر ا���د���و���د ����ظ ا�����0ت 

 .08-93وھو ��م �د�د ��ء 70 ا���رع ا��زا@ري ���0ر�وم , ا��ر��

�ظ ا�����0ت أ��0ب ا��:��ض و�دى �د����: �6ر�ر :�ص �0:��ض رأس ��ل ا��ر�� -��7��$�3 � 

�6دم ����ظ ا�����0ت �6ر�را �ول �����ت ا�ز��دة و�دى 1�� ا����و��ت : �6ر�ر :�ص 0ز��دة رأس ا���ل -

� ا=����ب, ا��6د�� �ن ا����ز ا?داريا�������0 ا�:��1 ��0 و� �� ���� إ��Aء ا��ق ا����$��, و��د:ل 

�ذ�ك ��د:ل ����ظ ا�����0ت 6�0ر�ر :�ص , 4��$I �6ر�ره �ول ھذه ا�����9 ��ت ط�@�� 0طKن ا��داو��

� ���� إ1دار ا��م ا�ذي ��م �� ا��م0�� ا=����ب �ا�ذي  و ����وء ا����� �Kد:�ر دون �ق ا����$ل 

���دد ��ر ا?1دار �ن ا������ ا����� �Pر ا���د�� ��0ء , G��� =5 ��1���0 ��س �6وق ا��م ا�6د���

 .��� �ّدة ��6ر�ر أھ��� �6ر�ر ����ظ ا�����0ت

� ھذا ���س 0�6وق �وا����� ھذا أن ھذا ا��وع �ن ا?1دار �ن �7�9 ا�:��ض ���5 ا��م ا�6د��� و

  .و����9د �ن ����� و�د�� أ��0ب ا?1دار ��� ھذا ا���و ��د:ل ����ظ ا�����0ت , ا����ھ��ن ا�6دا��

� إ�دى ا���=ت ا��� ����ن ���� �6د�م �6ر�ر :�ص �ن �� ا:�ر �6ول أن ا�:�ذ ا������ت ا����� 5رارھ� �و

� ھذه ا����� �I6 �0طK, دون �را��ة ��ذا ا?�راء, ����ظ ا�����0ت��ف ا�6وا��ن  �0ص �:��Rن 5رارھ� 

  وا���ر���ت

 ):�وق ا���ل(����ظ ا������ت وا(��زام ���P��ح وا������� -ج 

إن �ن أھم ا�6وا�د وا���م ا������� �����ر ا��ر��ت و������� وا��� ��$���� �و��� 

=���� ����رھ� و�0:ص , ھ� ا������� وا?��1ح دا:ل ا��ر��ت, gouvernance d’entrepriseا��ر��ت

  .ا��� �0��P �� ��ون ���= :�A�� �01وض وا�����ل, ���� ا��������

                                                           
� �11#)ر  715أ�7) ا
��دة  1�&�
ن ا
&%�ري ا
�,�ل وا��L
  .�� ا
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  .�� ا
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  .�� ا
� 699ا
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ن ا
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�,�ل وا��L
  .�� ا
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�Rن ����ظ ا�����0ت ا�ذي ���رس ر�0�5 ����� :�ر��� , و���7 ، K6��� دا���� ��ھو ��زم  ، و �0���0ره طر

��1ح وا������� ��د ���ر�� وظ���7 ا?����K �واء ا���ه ا����ز ا?داري?�0 �و:��1  ��ب ھذه ا�6وا�د ���0��

  .ا���ه ا����ھ��ن

��1ح وا������� ا���ه ا���@�ت ا���ظ�� ���@�ت �وق ا���ل?�0 G$7 �ذ�ك ا��زام وا��� I6� رس , ��ن��� �وا��

� ا�0ور�1�و����� ��ذا ���زم ����ظ , ھ� ا:رى ر�0�5 :�ر���  ���@�� ���ر��ت ا��� ��ون أ����� ���رة 

  .� و���ھ���� و�9د�� �����7 دا:ل ا��ر��ا�����0ت �0ذه ا�6وا�د ����� ���ر�

�Rن , وإ$��� ��� �0ق, ����� ���1�� ا��ر�� و��1�� ا����ھ��ن وأطراف أ:رى: وظ�Qف أ2رى -3

  :���ر��� ��د ��6ق �روط��, أي �������0, �����ظ ا�����0ت وظ�@ف أ:رى ���ن ا���0رھ� �Pر دا@��

  procédure d’alerte: وا�P)�ر اP/ذار����  -  أ

 la prévention desا�����ق ��0و���5 �ن ا��1و�0ت دا:ل ا��ر��ت ��1984رس  ��51ون  ��ذ

difficultés des entreprise  ، ر���� �� ���� ���Rن ����ظ ا�����0ت ��زم ��0ت ا���0ه ���ري ا��ر�� 

 2 1.���د�� ا��د:ل �ورا �ن ا����ز ا?داري, و1ول ا��ر�� إ�� ���� ��6�6

:ط�ر أو ا=�ذار أن ����ف ����ظ ا�����0ت وأ/��ء ���ر�� ���� ا�ر�0�5 ا�دا@�� دا:ل و�$�ون ���� ا?

���زم و�:طوة أو�� إK0غ ر@�س ���س ا?دارة أو ���س , أ���= �ن ط�����0 �ر��5 ا���رار ا=��KAل, ا��ر��

���ل ا��� ا������� ���� �دم ا?��K: �0ل , ا��د�ر�ن �0����ت ا?���0 = �$�ن ا���رار أو إذا , �و�� 15و

�ط�ب ����ظ ا�����0ت �ن ر@�س ���س ا?دارة أو ر@�س ���س ا��د�ر�ن ���0د��ء ���س ا?دارة أو , ا=��KAل

���ل  .و�د�� ����ظ ا�����0ت ��ذا ا=����ع, ���س ا��را�05 ��داو�� �ول ھذه ا

ور@�س ا������ ا����ر�� �0ذه  ���comité d’entrepriseم ����ظ ا�����0ت �ل �ن ���� ا��ؤ��� 

  .ا?�راءات

���� ���� �دم ا=�����0 أو ا=�����P �0ر ا������ّد ����ظ ا�����0ت �6ر�را :��1 ��9����0 ��رض ��� , 

  .ا������ ا����� �����ھ��ن ا��� ��م ا��د��ؤھ�

� ���� �دم ا=�����0 أو ا=�����P �0ر ا������ ?��دة ا=��KAل�و ��زم K�R0م ر@�س ا������ ��, و

  .ا��6و�0ت وا���ؤو��� �0ل أ�وا����ظ ا�����0ت �0?�راءات ا����60 ��ت ط�@�� �و�6وم ��،3ا����ر��

                                                           
1
Philippe Merle, op-cit, p 549. 

2
 B. soinne, la procédure d’alerte instituée par la loi du 1 mars 1984 et la mission du commissaires aux comptes, 

JCP éd, E 1985, II, 14653.  
3
Art L225-224 – 1 code de commerce français. 
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إ= أن , وا���6ق ���1�� ا��ر�� وا����ھ��ن, و�ن ا���رع ا��زا@ري ��م ��ن ��ص ��� ھذا ا=�راء ا���م 

 �ا��د�دة 5د �1ت ��� ھذه ا�����  ��11رر 715و= ���� ا���دة  08-93ا���د�ل ا�ذي ��ء 70 ا��ر�وم ا���ر��

  :�� �دا �K�ظ��ن, و��0س ا=�راءات ا����60, �����ظ ا�����0ت

-  G�0ت "ا����ل ا���رع �1ط����دل ��� ا=�زام..." ��وز ���دوب ا�� = Gوھو �1ط� , ��وھو ���7 

�ذي ���ز ھذه ا=�راءات ا��� و ���0ظر ھ����� ا��A��0 وھو �� = ��Kءم وط�I0 ا=�زام ا�, ا��ص ا��ر��

 .ة ����ظ ا�����0تراد=0د �ن �دم �رك ا���6م ��0 ?��ن 

� �ن طرف ا������ ا����� ��� ا���وء  -�� ���� �دم ا�رد أو ا�رد �Pر ا�����م ��ص ا���رع ا��زا@ري و

���ل ا���رع ا��ر�� ��� �وھو , �ر �����ز ا?داري وا������ ا�����و�0ذا �6د �رك ا, �����ز ا��$6@

� ا��/�ر , و��� �0ق ��7��1, أ�ر = �راه �و�� :��1�� ا������ت ا����� �أن ا����ز ا?داري ھو ا�����م 

 .�ن ا���ن

 :ا��د��ء ا�:�)��ت ا�)��� - ب

� أ7�1 ��زة ا�ذي ��ود �, و��� ���0, ھذا ا=��د��ء, �ن أھم ���م ����ظ ا�����0ت ا��د��ء ا������ت

�Rن �����ظ ا�����0ت ا��د��ء ا������ ا����� �0رط , إ= أ�7 و���ظ� ��� ��1�� ا��ر�� وا����ھ��ن, ا�����ر

ھذه ا����� ا��� ���رط و1ول ا��ر�� ����� ���و�ب ا����ع ا����ھ��ن ا�ذ�ن ھم �1در , �و�ر ���� ا=�����ل

  .���� ��ن �و�7, ����دي ا�:طر ا���دق ���0ر�� وذ�ك =�:�ذ �� ��زم �ن ا�راءات, �ل ا���ط�ت

�ن ا 2ط�ء وا����2��ت - ج u�� :���� ا���

���ل ا������ ا��� , و��ت ط�@�� ��ؤو����م ا��زا@��, ���ف ����ظو ا�����0ت��0���0[ �ن ا��:����ت وا

وھو ��م �د�د , ا��وا�� و�و��ل ا����ور�� ���, وذ�ك ������� ا����� ا����06, ا����وھ� :Kل ���ر�� �����م

�وا��0 0ذ�ك ا��د�د �ن ا���ر���ت ���� , 081-��93ء 70 ا�ر�وم ا���ر��� , �0����0 ����رع ا����ري ا��زا@ري

�  2ا��ر��

و���5ب ا���رع ا��زا@ري �زا@�� ����ظ ا�����0ت ا�ذي �م ���ف ا�وI@�5 ا?�را��� ا��� ا������ �و��ل 

  3ا����ور��

� �ر��ت ا����ھ��0ر ا����م وا�وو����019�ت , ظ�@ف ا���0ق ذ�رھ� �ن ا���ع ���ل ���ط ����ظ ا�����0ت 

��ن و�$��ن ��ن أداء ����7 , ر�0�5 ا�����0ت �زء �ن ����7 ا��� ��ص ��� ا�ر�0�5 ��� ��5و��� ���ة ا��ر��

� اداء�����0�Rن ����ظ ا�����0ت �:$I =��زا��ت ����� =0د �ن ا�, و�����0� ا����ءة .  

II– ط�ت ����ظ ا������ت��:  

                                                           
� �13#)ر  715ا
��دة  1�&�
ن ا
&%�ري ا
�,�ل وا��L
  .�� ا

2
Art L823-12 al 2 code de commerce français. 
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وا��� ��0��A0 ���1ب ���7 , ا���ط�ت ا��� ����I ��0 دا:ل ا��ر��, إن �ن أھم $����ت ���ءة ����ظ ا�����0ت

  .�0���0رھ� ا���a وا�و���� ا��� ��6ق ��0 ر7�0�5, أداء وظ�@�7 وا�و1ول ������� ا��ر�وة

 :�ت ا���ث و ا���ري ��ط -1

����� �ن طرف ����ظ� ا�����0ت ���ل ا?دارة وا�����ر ��ط�ب ���ن ا�����ظ �ن ا=طKع ��� إن �را�05 

ي ��س �6ط ���0ر�� ام وإ��� �0����0 ر��ط�ت وا��� ����0وأن ��م ا=��راف �7 , �ؤون ا��ر�� ��0 ��7 ا������

  .إذا ���ق ا�ر ���0و�� �ر��ت, ���ر��ت ا�����0

�Rن ����ظ ا�����0ت �7 أن ���ص و�ط�I��� ��� I ا�و/�@ق , �0�ث وا���صي وارأ�� �ن ��ل ا���

�ل ا�و/�@ق ا��� �رى  ����  وK� ,��10ت و���$ر ا=������تاا��ر و وا�����دات وا�د���ر وا���Kت وا��6ود

� ا�ر�0�5�, ط��� أ��م ا����:��1 ���� ا������6 ��0����0ت وذ�ك , $رورة ا=طKع ����� وا������6 ���0ر�� ����7 

  1��ب �� �ص ���7 ا���رع ا����ري ا��زا@ري

� ا��ر��ت �ل ��� أ��ر ��� ا5ل ���� ������0 �وأ$�ف ��5ون ��ظ�م ا����� 90ن �6دم ا��6@�ون �0?دارة 

  ��2د ��ب �:طط ا�����1 وا�و/�@ق ا�������0 ا���1وص ����� ��5و��, �����ظ ا�����0ت

�4 ا-2� :ت ��)�و��ا��ق �� ا���ول 

�ظ ا�����0ت �0ل ا����و��ت ا��� ��طث وا���ري ا��� ��دف 0دورھ� ?����ق ھذا ا��ق ��0ط� ا�0�  ��� �

  .������� ?���م ����7 ��� أ��ل و�7

��ن و�0?$��� ��� �0ق �Rن �����ظ ا�����0ت أن �ط�ب �ل ا��و$���ت وا����و��ت وأن �6وم �0ل ا�������ت   

 �, و�م ���ف ا���رع ا��زا@ري 0ذ�ك 0ل و���ن �����ظ ا�����0ت أن �ط�ب �ن ا��زة ا��ؤھ��, 3راھ� =ز���ا��

� �6ر ا��ر�� ��� ���و��ت ����ق �0ؤ���ت �ر�0ط� ��0 أو �ؤ���ت أ:رى ��� ��5K ���ھ�� �����  4.ا��1ول 

  R0 6د ��5ب ا���رع ا��زا@ري ���ري ا��ر�� وا��6@��ن�� ���� �ر��5 ���م و�$��ن ���ر�� ��ط��7 �دار��� 

���ط �6و�0ت �زا@�� ��� �ل �ن ر@�س , ����ظ ا�����0ت �0دم �����7 �ن ا�و/�@ق وا��و$���ت ا��� �ط���0

� ا��ر�� وا��6@�ون R0دار��� و�د�ر��� ا�����ن أو �ل �����د و$I ��@ق ��را��� ا�����0ت , ا��ر�� :د���:ص 

إ��  20000��رض ا��0س �ن ��� إ�� :�س ��وات وا�Aرا�� �ن , ا�����0تأو ا��را�05ت ا��� �6وم ��0 ��دوب 

  5.دج أو إ�دى ھ���ن ا��6و��0ن 500000
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� �ل ا���=ت �Rن ����ظ ا�����0ت �� ���� �ر��5 ����7, و��7�R ��0[ 0ذ�ك �����0 ھ�@�ت ا�����ر 15د , و

  �1ط�0ق أ���م ا���6ون ا����ري

  ��� ���ر�� ��� ���Aر ا���ط�ت ا��� �:و��� ا���6ون �����ظ و���ر أ�7 = ��وز ا��ص ���ا���6ون ا

� ا�����ر, ��ن = ���I �ن أن �6رر �7 ا:��1�1ت أو�I, ا�����0ت� 2دون ا��د:ل 

�ظ ا�����0ت أ�7 و��0رPم �ن و�ود �1وص ���رف و�0رز  ���� �� ����� ����K �ن ا��ظ�م ا���6و��و�6ول 

إ= أن دور , و���ظ �6وق ا����ھ��ن, و�و�ر ا��را�05 ا������ وا�������0 ا�Kز�� ���ر��, تدور ����ظ� ا�����0

�� �م ����/ف و����ون ��7 ا����ھ�ون وذ�ك , ��60 ���15, ����ظ ا�����0ت و���� ا���د وا���دت ��7 ا��1وص

�ن و���� 5دم ��م ا=����دة , ��ن�K ���ن �����ھ��ن ا���0, ���0:دام �� ��$��7 ��6ر�ره �ن ����0ت وا�$���ت

  .��3دوب ا�����0ت

��ن , �4ن ��� أ:رى �Rن �را�05 ����ظ ا�����0ت ھ� ر�0�5 ��9� �0د أن ��:ذ ا�6رارات �ن ا����ز ا����ر 

� ��0 ��1���� و��1�� ��� �� ا��ر�� �ن أ�0ر ا�$����ت ا���و��0رPم �ن ھذا ��60 و�ود ����ظ ا�����0ت 

���  .:��1 وأ�7 ���رس ����7 ��ت ط�@�� ا���ؤو���, �ا����ھ��ن 

  ��ؤو��� ����ظ ا������ت: ا��0/� ا��ط�ب

�Rن ����ظ� ا�����0ت ھم ��ت ط�@�� , �0���0ره �ن ا������ن ا������ن I$:� ����0 ��دة 5وا�د و$وا0ط 

� ���� ا?:Kص 0وا����0م ا������ أو ا�:روج ����, ا���ؤو����ا��زا@�� , �� ا��د�������ر$ون ����ؤو�, 

  .وا��9د���0

  ا���ؤو��� ا��د/��: ا��رع ا ول 

�ن ا��6رر أن ����ظ� ا�����0ت ��ؤو�ون �د��� �ن ا:ط�ء ا��� �ر��0و��� أ/��ء �9د�� �����م وا��� ��0ب  

� ����7 90ن �0ذل ����� ا�ر�ل ا�����د, أ$رارا ���ر����ظ ا�����0ت ��زم �����Rذا أ:ط9 أو أھ,  ���ل أو 15ر 

ا���6م 0وا�70 ��و ��ؤول ا���ه ا��ر�� وا��Aر ��ن ا���� وا����ھ��ن ��0و�ض �� أ�0�1م �ن $رر �راء 

7���  .�1ر

  .ھل ھ� �6د�� أم ��16ر��؟, ��ن �� �وع ا���ؤو��� ھ�� 

ھل ھو و��ل �ن , ��د�د �وع ا���ؤو��� ا��د��� �����ظ ا�����0ت �ر�0ط ������0ف ا���6و�� ��7�5K ���0ر�� 

  .ا����ھ��ن؟ أم ھو �$و ���0ر�� ���ف ���0م �ددھ� ا���6ون؟

                                                           
ن  35ا
��دة  1��L

:�S@� 01-��10 ا �7@�
  .ا

2
Le Memento de la SA, op cit, p441. 

3 3d��
2� ا�@
��� ��U هللا ا� ,/��0
  .190ص , ا
�)12 ا
4 ����0�/, �=� ا
<B�O أ��� �
  .87ص , ا
�)12 ا
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�ظ ا�����0ت ��� أ�7 و��ل �ن ا����ھ��ن و���7 ���دد ��ؤو���7 , و��� �0ق ��7��1, �6د ��ن ��ظر ����

��م  ن�����ھ��ن ا�ذ����0ر�� وأ���� 0 ا��د��� و�ق 5وا�د ا���ؤو��� ا��6د�� أ����� إ:7�K 6�0د ا�و���� ا�ذي �ر0ط7

���ل ا��� 1درت  .��7 1إ���5 د�وى ا���ؤو��� �ن ا:ط�ء وا

وأ��� ��ظ�� 60وا�د , ��ق �����0ھ��ن �6ط�ون ���� ����ظ ا�����0ت �م ��د �, �ف�و�0را�I ھذا ا��� أ�7 إ= 

�  .�� ا���16ر���Rن ھذا ������ إ�� 5وا�د ا���ؤو�, ��5و��� ���� �� ھو ���ري و���� �� ھو ���

��Kھ�� , 2ا�����ز �0ن �وع ��ؤو��� ����ظ ا�����0ت ا��د��� ھل ھ� �6د�� أم ��16ر�� أھ���7 ِ���6 د�6و5د  

��� أن وا�7��0 5د �ددھ� ا���رع ��د�دا , ذ�ك أن ����ظ ا�����0ت ��زم 00ذل �����, �6وم ��� :ط9 وا�ب ا=/�0ت

  .آ�را

 �روط ا���ؤو���:أو( 

ط ا���6د ا���ؤو��� ا��د��� �����ظ ا�����0ت ����R �6وم ��� و�ود :ط9 ا�ذي ��ط�ب ا��راف ����ظ �ن �رو  

� ا���6م ����0 ا�ر�0�5�� ا�����, ا�����0ت �ن ا���وك ا���� ا���9وف �, وا�ذي ��د :رو�� �ن ا1ول ا����6رة 

  .0ت�I ا:ذ ��0ن ا=���0ر ا�ظروف ا�:�ر��� ا��� أ��طت 

�ظ ا�����0ت وا�وا��   ��� ��� ��زا�7 60وا�د ا����� = ���� أن راط ا���ط� وا��ذر ��ط�ب ���م 5درات :�ر�5 

S@ص ا����K:ط�ء , ا���م وا=�����ب وا��:��  وأوا����ف �ل ا���� �$���� ا�و/�@ق ا����و��ت ا���Aوط� ا��

� ا�����0تأو �دم ا=, �ون �ن ��ك ا:ط�ء ا�ظ�ھرة��9وإ��� , ا�������0� G$ظ , ��ظ�م ا�وا��K ���ن ����

�و��� ���ون �ن ���1ر , ا�����0ت أن ���6ق �ن ��6ن 90ن ا���زا��� �/K ��0ر �ن ا�و$I ا��6�6� ���ر��

  .��0ء ��� ����0ت 1���� أ�دت ���7 ���ن أن ���6ن �ن أ���, ا�������

و5د ��ون $ررا ��د�� أو أد��0 و�I6 , �0�3ت��رط آ:ر ��ب ��6ق $رر ���ر�� �ن �راء :ط9 ����ظ ا��� -

 �4بء إ/�0ت ا�$رر ��� �ن �د��7

  و=����ل ��5م ا���ؤو��� �0Kد أن ��ون ا�$رر ا�K�ق ���0ر�� أو �A��0ر ���S �ن ا�:ط9 ا�ذي �5م 70  -

  

�ظ ا�����0تو����� ھذه ا���5K إذا /0ت أن ا�$رر ��ن =0د أن �I6 ��� �و �Pب :ط9 ��, �5���ظ ا�����0ت�. 

� ا���6ون, و��� �و�رت ���1ر ا���ؤو��� ��� ا���و ا���0ق �6�K �06ل �ن ����ظ ا�����0ت أن �د��A��0 Iط  , 

 , 6ا���6ون

                                                           
1 #,
�0�/, �:�3+�+ ا
  .336ص , ا
�)12 ا
2  3:�����< �� ,/��0
  .229ص , ا
�)12 ا

3
Paris 8 mars 1932, S, 1934, p 84, caen 22 déc. 1976, Bull C.N.C.C 1977, p 68, et cass. 24 avril 1867.  

4
Cass Req 17 mai 1876. 

5
Cass Req 9 mai 1942, J.C.P 1942, note Bastian. 

6
Trib.Gr. ins. Pantoise, 14 jan 1971 Bull. C.N. C. C 1974 p 405 note du pontavice 
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��وز �7 أن ��ذرع �0دم ���ون �د�ري = ��� , 2أو ��60 ا���ب ا��� ��1ل �����, أو 0$�ق ا�و5ت, 1أو 0��ن ���7

�� ا=طKعا��ر�� ��7 وأ��م 5د و$�وا �را�5ل �ذ�ك أن ا���6ون 5د �1ل وو�د , 3� طر�76 ��� = ���رس �76 

  .4�K ��ذه ا�����

0ل ���0ر ��ؤو= �ن ا?ھ��ل و ا���16ر ا��1در , و= �1�6ر ��ؤو��� ����ظ ا�����0ت ��� �� 1در ��7 و�ده

  .�ن ����د�7 �ط�6�0 �6وا�د ��ؤو��� ا���0وع �ن أ���ل ��7�0

� ��ل ار���70 أ:ط�ء أو ��16ر , ن ا��زا@ريو��0ر�وع ����6و ��6د �ّ�ل ����ظ ا�����0ت ا���ؤو��� ا��د��� 

�ن ا���6ون ا��د��  ����124 ا���م ��� ھو ��ل ا���دة , وذ�ك �0ر �ّدة �1وص, أدى إ�� إ���ق أ$رار ���0ر��

 �واء ا���ه ا��ر�� أو ا���ه ا�ذي ��ل ����ظ ا�����0ت ��ؤو=, و��� �� �ص ���7 ا���6ون ا����ري, ا��زا@ري

� ���ر�� وظ���7�  .ا��Aر �ن ا$رار ا������ �ن ا:ط�ء وا��0�K=ة ا��� ��ون 5د ار����0 

� �6ر�رھم ������� ا����� أو , أ:ط�ء أ��زة ا�����ر�د��� �ن  �نو= ��و�ون ��ؤو� �إ= إذا �م ����وا ���� 

�Rن ����ظ ا�����0ت = ��0رأ �ن ��ؤو���7 ���� , ب ��5ون ��ظ�م ا�����و���5و��ل ا����ور�� رPم اط��Kم �����

, وأط�I ���س ا?دارة, ���� �:ص ا��:����ت ا��� �م ���رك ���� إ= إذا أ/0ت أ�7 �5م ����0ط��0ت ا���د�� �وظ���7

  6.ا������ ا����� وو��ل ا����ور�� ��0 ا����7

�6د أ�زم ����ظ ا�����0ت , ���ظ ا�����0ت =���� ��د ��ن ���7������ ��, 7و5د ��ء ھذا ا���6ون 0��م �د�د 

��� �$�ن �6د ا����9ن ������ب �ن , �����0ب �6د ���9ن �$��ن ��ؤو��7 ا��د��� ا��� ������� أ/��ء �9د�� ����7

�ظ ا������ ������� ���0ت و�Pر طرف ا�Aر�� ا�وط��� �����ظ� ا�����0ت ا����@S ا������ ����ؤو��� ا��د��� ا��

  .ا����و�� 6�0د ���9ن

  د�وى ا���ؤو���:�0/��

� أ�د ا�د�و��ن أو �Kھ�� �  :��ون ����ظ ا�����0ت ا�ذي �I6 ��ت ط�@�� ا���ؤو��� ا��د��� :��1 

�� ��و�ض ا�$رر ا�ذي ���ق ���0ر�� ��:ص ���وي ���6ل �ن إوا��� ��دف : د�وى ا��ر�� -1

7��ا��� ���ن , ����� ھذه ا�د�وى 60رار �ن ا������ ا����� �����ھ��ن و���0ر ا��ر��, ���وع ا����ھ��ن 

 .وا�ذي ��دة �� ��ون ���س ا?دارة, �ن �6وم ��0�0رة ا�د�وى �����0

                                                           
1
Cass. Com. 17 oct. 1984 ; Lyon 21 nov. 1921, ;paris 6 jan 1976, Trib. Gr, ins, tours, 1 fiv 1957, trib. Gr. Paris, 6 jan 

1973, R.T.D. com 1973, p. 1973. 
2
Paris 8 mars 1932, ;paris 1

er
fev 1984. 

3 ��0�/ا
�)12 ا, �:3 ��� >��
  .242ص , 
4
Com 15 juin 1993, Bull. Joly 1993, p 1130, n 334, M. Jeantin, et Grenoble, 7 mars 1989, BCNCC 1989, p 356, trib. 

Gr. Inst. Nanterre, 7 juin 1989, BCNCCI 1989, p 478, com 19 oct. 1999, Bull Joly 2000, n° 36, p 5.   
��� ا
L �14#)ر  715ا
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ن ا
&%�ري ا
�,�ل وا��.  
ن  61ا
��دة  6��L

:�S@� 01-��10 ا �7@�
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ن 75ا
��دة  7��L
 .�� �<^ ا
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وا��� ���ر��� �ل �ن أ70�1 $رر �:1� �ر�ب ����� ?:Kل �را5ب ا�����0ت :ا�د�وى ا��رد�� -2

�ھم ا�ذي ��76 $رر �:1� ���6ل �ن ا��ر�� �ن ���وز ����, ����0ذ وا�7��0 ا�وظ���� 05ل ا��ر��

��� ��وز �دا@ن ا��ر�� �ط���0 ����ظ , �1راء :ط9 ����ظ ا�����0ت أن �ط��70 ����0و�ض �ن ھذا ا�$رر

 2ا�����0ت ��0و�ض ا$رار ا��� ���ت �ن أ:ط�@7

  .و���0ظر ���م ا��:���� ا��� �5م ��0 ����ظ ا�����0ت �7�R ���ن ���7��0 �زا@�� 

  ا���ؤو��� ا�:زا��Q: ا��رع ا��0/� 

� إدار��� أو ر���0�5 ���دى أ/ره دا@رة  ����0ظر ���م وا��G��1 ا��� ���و��� �ر��ت ا����ھ�� �Rن أي :�ل 

�وھو �� د�I ا���رع �0رض �زاءات راد�� ���:����ت ا��� , ا��G��1 ا�:��1 ���س ا�ن ا=�1�5دي وا=�����

�ظو ا�����0ت م�� أو ��� ا�������ن 0ر���0�5 وھن R0دار��ر����0 �واء ا��6@�و���.  

 �  :و5د ���ول ا���رع ا��زا@ري ا���ؤو��� ا��زا@�� �����ظ� ا�����0ت ��� ��

أ��ر إ�� ��� وا�دة  5��06ب ��� ا����ر�� �Pر ا��ر��� ����� ����ظ ا�����0ت ��0�0س �ن  -1

� ���� ا��ود�� ا���دة , وھذا � .ا���ظم ������ 01-��6�10ون �ن ا 73وذ�ك 

� ا���6ر�ر ا��6د��  -2���5ب ��� ا���G ��دا أو ا��وا��6 ��� ا�����0ت �Pر ا�1���� ا��� وردت 

� ا=����ب ��0�0س �ن � ���$�� إ��Aء �ق ا�أ��ر إ�� ����ن وA0را��  �������06 ا����� ا��د�وة ��0ث 

 .�ن ا���6ون ا����ري 825ا���دة , ��ندج أو R0�دى ھ���ن ا��6و0 500000إ��  �20000ن 

��5ب ��� ا����ر�� ا���د�� و05ول ا=����ظ 0وظ�@ف ����ظ ا�����0ت ��0رPم �ن �دم ا��Kء��  -3

دج أو R0�دى ھ���ن  200000إ��  2000أ��ر وA0را�� �ن  06ا���6و��� ��0�0س �ن ��ر�ن إ�� 

 .�ن ا���6ون ا����ري 829وذ�ك �0ص ا���دة , ا��6و��0ن

أو �دم ا���ف �ن ا�وI@�5 , ��5ب ����ظ ا�����0ت ا�ذي ���د �6د�م ���و��ت ��ذ�0 أو ���9دھ� -4

إ��  20000وA0را�� �ن , ��وات 05ا=�را��� ا��� ��م ��0 �و��ل ا����ور�� ��0�0س �ن ��� إ�� 

 .�ن ا���6ون ا����ري 830وذ�ك ����0دة , دج أو R0�دى ھ���ن ا��6و��0ن 500000

أ��ر وA0را�� �ن  06�ظ ا�����0ت ا�ذي = ���زم ���0ر ا����� ��0�0س �ن ��ر�ن إ�� ���5ب ��� -5

و= ���6د , �ن ��5ون ا��6و�0ت �301ن ا���6ون ا����ري وا���دة  �0830ص ا���دة , دج 5000إ��  500

:ص �Rذا ار��ب ا���ل ا���رم �, ا���ؤو��� ا��زا@�� إ= �����ظ� ا�����0ت �ن ا�:�ص ا�ط���0ن

� �وا��� ا��ر�ك , ا���0ري ��ر�� �د��� �����ظ� ا�����0ت��Rن ا�د�وى ا��زا@�� = ���رك إ= 

 .وھذا ��� :Kف ا���ؤو����ن ا��د��� وا��9د���0, ا��:ص ا�ط��0� ا�ذي �5م �0ذا ا���ل

 

                                                           
1
Paris 24 jan 1986, Bull. C.N.C.C. 1986, p 187. 

2
Cass, Req 9 mars 1942 J.C.P, 1942, 1930 note Bastian. 
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  ا���ؤو��� ا��5د����: ا��رع ا���0ث

� ھ�@� �  ����م ا���دة 5د ��رض ����ظ ا�����0ت �0���0ره �$وا  �6��ن ا���6ون  ����63 ��6و�0ت �9د���0 و

10-01  �ا���ؤو��� ا��9د���0 ) ا�����ب ا�����د, ����ظ ا�����0ت, ا�:�0ر ا�����ب(وا��� �0و���0 ����ل ا����

أو  او ا=�$�0ط�� أ��م ا����� ا��9د���0 �����س ا�وط�� �������0 ��� �0د ا������6م �ن �����م �ن �ل �:����

� ا�6وا�د ا������ ��د ���ر�� وظ�@��م� �5K:أو أ �  :و�ن �0ن �� ���0ر �:����ت أو ��16ر �ذ�ر, ��16ر ��6

 .:رق ا���6ون وا�6وا�د ا������ -  أ

 .ا���16ر ا����� ا�:ط�ر او ا����ون - ب

 .��� وإن �م ����ق ������0, ا���وك �Pر ا��K@م وا�����رض �I �زاھ� وأ���� و�رف ا����� - ج

�, ا��6و�0ت ا��9د���0 ا��� ���ن أن ���ق �0���ظ ا�����0تأ�� ��  :��ب در�� :طورة ا���ل ا��ر��ب ���1د�� 

 ا?�ذار -  أ

 ا��وO�0 - ب

 ��� أ��ر 6ا��و�5ف ا��ؤ5ت ��دة أ�15ھ�  - ج

 ا��طب �ن ا��دول - د

� ا��6و�0 ا��� ���ط ���7 أ��م ا����ت ا�6$�@�� ا��:��1 ط�60��`�راءات  و��60 �����ظ ا�����0ت �ق ا�ط�ن 

  .ا���6و��� ا����ول ��0

وإذا ��ن ا���رع 5د �رض ��� ����ظ ا�����0ت ا��6و�0ت ا����60 ����0ظر ھ��� و:طورة وا���ع ا�����  

وا����ف وا���7�0 ��ل �� ��س ��1�� ا��ر�� , وھ� ا�ر�0�5 ��� ��5و��� ���ة ا��ر�� و���ط��, ا��� ��ف ��0

:�ر��� ���رك ���� �I ھ�@�ت أ:رى ���رس ھ� ا:رى ر�0�5 :�ر��� ��A0 ��ظ�م  وھ� ر�0�5, و��1�� ا��ر��ء

� �وق ا���ل وا�ر�0�5 ��� ا��ر��ت ��ن ا��د:رة �����.  

  

�4 �ر��ت ا����ھ�� ودورھ� �� ����� ا����ھ��ن: ا����ث ا��0/��  ر.��� ھ��Q �وق رأس ا���ل 

ا��� �ر��ز ��� ا���6ل ا���ل �ن طرف �7 ��@ض إ�� �6وم ا=�1�5د��ت ا��د�/� ��� ��رة ا=��/��ر و

� �����ت ا=��/��ر و��و���، �Rن �و�5 �� ا���ل، و�ظرا ��/رة و��6د و��دد ا��رض وا�ط�ب �طرف آ:ر �7 ���� 

 .�وال دا:��� ودو���، وھو �� �ط�ب $رورة ��ظ���� ور���0�5ان ��ر�� 5د ��وّ 

������Kت ا������ ��� ا��م وا��6م ا���6و�� ا��� �1درھ� �ر��ت و��� ا?ط�ر ا���6و�� وا=�1�5دي 

ا����ھ�� ��و��، �Rن ��ظم ا���ر���ت ���� �ن :Kل ��ظ�م �����ت ا��وق ا������ إ�� ����� ا����ھ��ن 
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= ����  ا��د:ر�ن، وذ�ك �0و��ر ا��ظ�م ا���ر��� وا��ؤ����� ا�Kزم ����6ق ھذه ا������، وھو �� ���6� ���7 �ظرة

  . ��د ا���رع ا��زا@ري

و �����ت و طرق $��ن أ���� و ،) ا�/��� ا��ط�ب( ��وق رأس ا���ل ���aت ا�ر�0�5 ا��ر1ودة  05ل ا��طرقو 

و ا���Bت ا���ل  رأس �وق ا�����ل ا������ ��رض ا���رف ���  �Rن ،)ا��ط�ب ا�/��ث(������� ��G��1 ا��د:ر�ن 

  )ا��ط�ب اول (� ا��زا@ر = ���� � ��ظ����ا������ 0

  �وق رأس ا���ل و ھ����&: ا��ط�ب ا ول

� ا��زا@ر �  .��رف �وق ا���ل و ��0ن أ�وا�7 و �����6ت، /م ��طرق ����Bت و ا�����ل ا���ظ�� �7 

  ���وم �وق رأس ا���ل:  ا ولا��رع 

� ا���ل ھو �ل �� ���ن أن ا��وق وھو ���ن �:1ص ��I�0، ���ب ا����رة إ��7، و���ق ��وه ا�����0ت، أ�

  .��، و����I ����70ك �واء ��ن ���� أو ��

 ����7 ا��I��0، أو ھو ا����ن ا�ذي ���7 إ��7  ا=1طKحأ��  I6� ن ا��وق ��رف 7�90 ذ�ك ا����ن ا�ذيR�

���Kث ��م ��0د���� أو ����0 أو ا������0:��ف أ�وا���  I@�$0ا�.  

ق ����� ��ددا ��م ��7 ا�I�0 وا��راء، و��ن �16دون ���0وق إ����5 �ر0ط و= �16د ا=�1�5د�ون ����0 ا��و

  .ا��رد ���5K�0 7ت ا����رة ا��رة، ��0ل ��م ��7 ��5س ا�/�ن ��0و�� و�ر�� وو$وح

 �� I$و� ���� �م ��ر��7 7�90 ا����ن ا�ذي ���9 ا��رc� �1ر1دة ا��6د�� ا���@$� �ن ���� ������� ��

��/�ن ���� �ن أ1��ب ا�:0رة وا����رة �ن ا������ن وأ1��ب ا���0درات ا������1، و��م ذ�ك �ن ����ول أ�د�� ا�0

  .:Kل ا�و�ط�ء

��ب ���� ا���ل �ن أ�راد و�ؤ���ت ل 7�90 ���و�� �ن ا��6وات ا��� ��أ�� ��5و�� ���رف �وق ا���

Iا����� ��� ا�����I إ�� أ�راد و�ؤ���ت و5ط���ت أ:رى �  1.و5ط���ت 

� ا�����I ��ن �د��م ��@ض، أي و����$�ء ��6��Kل ار1دة ا��6د�� ا������  ��Rن ھذه ا�واق ھ 7�

� ���� إ�� ھذه ار1دة وھم ا���6ر$ون أي أ1��ب �ا��د:ر�ن وھم ��/�ون ���ب ا��رض إ�� �ن ھم 

  2.ا����ر�I ا�ذ�ن ��/�ون ���ب ا�ط�ب

أدوات د�ن أو �6وق (�� �����ت ا���و�ل أ�� ��ن �و��� و��� ھذا ا��س �Rن اھ���م �وق ا���ل ��1ب �

  ).�15رة أو ��و�ط� أو طو��� ا�ل(، وأ�� ���ت �د��� )�����

                                                           
ق رأس ا
��ل ������ أ���  1� �r�ھ ��د ���ر��، ر>��� �,=U

��yارات  ا
�)'+اcو
C: ،C ا
()'�ت ا
��0ھ��، درا�� ��Lر��، ا 3�L
ا

���، ا
�Lھ)ة، ��L
  .16، ص 2014ا
ق،  ��2,� ا
�Lھ)ة،  2L�
���، ر��
� د'&راه، ':�� ا��L
ر�� وا�2:� �� ا
�S2 ا>

�� ا��
ر�� اcوراق ا���وي، ��:��ت  Dط ��66، ص �2000.  
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� ذ�ك �و���ل �وق ا���ل ���I ا�واق ا���ظ�� وا��ؤ���ت ا��� �����ل 90دوات ا�د�ن طو��� ا�ل ��0 

  .وا�ودا@I ا��م وا���دات ا���و��� وا�:��1 وا�6روض طو��� ا�ل

9ن أ�واق رأس ا���ل ھ� ا���ن ا��:�11 �`���ر ���� وا�����ل ��� أ�واع ����� وأ:�را ���ن ا�6ول 0

  .�ن ا���I، و�0��P �� ��ون أ���� أو ��دات

ون ��ل ���� أو :د�� �و�5 :��1 ��0 ��و�7 ��� ا����رون وا��0@�ون ���ك ا����� أو ا�:د��، �Rن �و�د 

� ا����ة ا=�  .�1�5د�� �دة أ�واع �ن ا�واق

ا�واق ا��� ��داول ���� اوراق ا������ طو��� ا�ل �/ل ا��م  ��16د ��0 �وق رأس ا���لأ��  *

�راد � �ر��ت ا�� رؤوس أ�وال ا��ر��ت إ�� و��6 ��6ود ���0رة �0ن ا��ر��ء، ��� �وا���دات، و��م ا����ھ��ت 

� �ر��ت ا�والأو و��6 ��6ود �Pر ���0رة �ن � I0�� ب ا���م ��� ھو����K� م��  1.طر�ق طرح ا

� ھذه ا�واق ا��� ���0ر �1در ��و�ل ا=��/��رات ��� رؤوس ا��وال ا���و�ط� و��رى ا�����ل 

�� رؤوس أ�وال ا��ر��ت ��� ا:�Kف أ�وا��� وا�طو��� ا�ل، �� ��ل ���ھ��ت �� ��ل 5روض أو ���م ذ�ك 

  2.��ت ا����ھ��و:1و�1 �ر

  :و��6م �وق رأس ا���ل إ�� ھ�@��ن ر@�����ن ھ��

- ��و���ل ھذه ا��وق ��� ا��زة ا��� �6وم �����0ت ا?5راض وا=�5راض : �وق رأس ا���ل �Pر ا��1ر

 .��و�ط وطو�ل ا�ل

ر��ت =���� وا��� ��ون ��ل ا�����ل ���� أ���� اوراق ا��6د�� ا��� �1درھ� ا��: �وق اوراق ا������ -

K�1�� ر/� .�ر��ت ا����ھ�� وھ� ��ل درا���� ا

� ا����ر�I ا=��/��ر��، و ��د �وق اوراق ا������ إ�دى أھم آ���ت ����I و ��و��7 ا��وارد ا������ و�وظ���� 

� �طو�ر و��ظ�م أ����ب ا���و�ل ����رو��ت، و�و��ر ھذا ا���و�ل 0����م ��ث ���ب ھذه ا��وق دورا أ����� �

� ھذه ا��وق �ن أ��م و��دات��راد وا��ر��ت ��� �1در   .ا��ط�و�0 وا������0، وذ�ك �ن :Kل إ���5ء ا

� ا=��/��ر ا����� ا�����ق �0وراق ا������ �ا��م (و��رف �وق اوراق ا������ ���90 ا��وق ا��� �����ل 

  .�0د ذ�ك �واء ��د إ1دارھ� ول �رة أو ��د �داو���) وا���دات

� أ�� ا��ور�� *   I�0 ��� أو�5ت دور�� �0ن ا��������ن �� ���ن ���ن و���رف ���90 �وق ��ظ�� ���6د 

� ا����م ����ظ� 190ل �� �ل ا���Aت ا���� �و�راء اوراق ا������، و���� 0ور�1 ���ت �ر��0 وھ� ��طق ھ�ذا 

  . ������� أول �رة

                                                           
راس، 1�اق  أ��� �cءة ا�>' ،�#�(� ��,0
��� و�4�O اe>&	�دا(,
���، ��Lل �@(ر ا(,
اق ا�cا>1 ا
3 �>1 ا
#&)و�3، درا�� ا�&()ا��� � 

arabiefpedia.com/. 
 �Q)ة  2����، ا
U=,� اcو
C، ا
�Lھ)ة، ا
�#�وي، ا4%�ه �,��) �3 إدارة ا
�@(zت��د�� أ(,

��، دار ا
@�BS ا��
اق ا�c20، ص 1990 وا. 
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� ذ�ك  �ا���1ر� أ�د ا����ر ا�������0ن، ��ث ��ن ھذا ا:�ر �ن ��0رو�ر�I ا���6ق ���� 0ور�1 إ�� ا�م �

��ن د�ر 0ورس" ا�و5ت وا��7 "«Van der bourse » ر�� I0أوا:ر ا�6رن ا�را ��، و5د ��ش ھذا ا:�ر 

 �� �ن I�0آ�ذاك �دد ��0ر �ن ا����ر ا�ذ�ن ���وا �6و�ون �6�10ت ���ر ا�������0، إذا ��ن ����I ��0د75 �0د��� 0روج

�  1.���ن ا���6ء ا����ر و�راء و��7 �1رت ���� 0ور�1 ���

��� �ر�ت ا�0ور�1 �ن ���ب ا��76 ا��ر��� 90ن ا����ع ا�����رة �ن أ�ل �داول ا��1وك وھذا ا���ر�ف ��د 

���رة �ن أ5دم ا����ر�ف، ��0رPم �ن أ�7 ���6د �7 �م ��ر إ�� ����9 ��ظ�م ا�0ور�1، أو ��د�د ���ن ا����ع �

ا��1وك، إ= أ�7 �����ب �I ظروف ا�0ور�1 آ�ذاك ��ث �م ��ن ھ��ك ���� :��1 ي �وع �ن ا�ر�0�5 �ن 05ل 

  . ا���ط�ت ا�����

��ر��� ���90 أداة �����ل �� ��ري ���7 ا����و��ت �ن �5م ا1ول و�ن �د��6ت  �أ�� ا��76 ا���و����و�

  2.رؤوس ا�وال �ن ا��6ر$�ن إ�� ا���6ر$�ن

  : و��� �0ق �ن ا���ر���ت �ظ�ر أ��� ���6ت 90�د أ�ر�ن

  . اول ھو ���ن ا��داول، وا�/��� ھ� �����ت ا��داول ذا���، أو أ��رت إ�� وظ��� ا�0ور�1 أو ط���0 �����

اوراق ا������، ��ذھب ا��0ض ���  دة �1ط���ت ��دف إ�� ��ر�ف 0ور��1 7وإ$��� ��� �0ق �6د ��د ا��6

��� در�� �ن ا���وم 0��ث ��درج ����� ا���ل، وھذه ا������ �����0 أ��� �/�ل إ�� ����� ا�0ور�1 �0وق ��0ل ا�

  . �وق ا��6د و�وق اوراق ا������ ��� �م ��7��1 ���60

وھو " 0ور�1"و���0ر 0ور�1 اوراق ا������ ا��1ط�G ا�/ر ��و�� ��د ا��76، ��و ���I �0ن �����ن 

ا���د ��داول اوراق ا������ ا����6د�� ����م وا���دات، وا�����د/� وذ�ك ��ت ر�0�5 ا���ط�ت ا����ن ا���ظم 

  . ا����� ��دو��

� ا�0ور�1� .أ�� ا��1ط�G ا�/��� وھو اوراق ا������، وھ� اوراق ا��� ��م ا�����ل ��0 

� ا��زا@ر �6د     �� ظل و ��ا�ظروف ا��� ���ت ������ ا��زا@ر �رت ����� إ���ء ا�0ور�1 �0دة �را�ل، 

� إ���ء �/ل ھذه ا��ؤ���، و��ن و�I ا?K1��ت �و�و���� ا?�1�5دي وا?������ �م ��ن �ن ا���ل ا�����ر 

  .� ا���د��، و�ن ا������ ا�������ا������ ا��� �د/ت أو�0ت و�ودھ� �ن ا�����

   ��و�ن و ھ���ل �وق رأس ا���ل �� ا�:زاQر: ا��رع ا��0/� 

�  �ور�� ا�:زاQر : أو( ��0ن /����� ��1د�ق ���ھ��،  1990د���0ر  ��9�09ت 0ور�1 ا��زا@ر 

��دا إ�� ا���دة دج ����6 �����0وي ����0 ��ت ا�م �ر�� ا��6م ا���6و��، وھذا ا�� 320.000و�0[ رأ������ أ�داك 

                                                           
�0�/، ص  1
�175&��3 ����، ا
�)12 ا . 
د 2���0�/، ص  ، ا
�)���12ر��  ���� أ��� �
 . 63ا
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�� ����� 0ور�1 ا��� ��� د=�� ، و���ت �ر�� ��������1988�  02ا��1در ��0ر�O  03-�88ن ا���6ون 01

  .ا��ص ا���6و�� ا�ذي ��ظم �����ت ا�0ور�1 =��دامإ�د�و�و��� �ن ���، و�ن ��� أ:رى 

أ�$�ء، �ل �$و ��/ل أ�د ا���1د�ق ا����ھ�� و�6وم ا����س  8و�د�ر ا��ر�� ���س إدارة ���ون �ن 

  .����0ن ا��د�ر ا���م ا�ذي ��و�� ����ر ا��ر��

� ھذه ا�  :��ر��� إ1دار /K/� �را��م ����ق 0��0ور�1و�م 

�  169-91ا��ر�وم ا�����ذي  -�ا���$�ن ��ظ�م ا�����Kت ا�:��1 �6��0م  1991-05-28ا��ؤرخ 

 .ا���6و��

�   170-91ا��ر�وم ا�����ذي  -�ا�ذي �دد أ�واع ا��6م ا���6و�� أ������، �روط  1991-05-28ا��ؤرخ 

 .ا1دارھ�، �داو��� و��و����

�   171-�91وم ا�����ذي ا��ر -� .ا�����ق ����0 ا�0ور�1 1991-05-28ا��ؤرخ 

� ����و5د ���ت ھذه ا��1وص ���و�� ?���ء �وق ����� �ا��زا@ري  ا=�1�5د� �5درة ��� إ�داث ���6 �و��� 

�ط���� �وء ا�����ر ا?��را�� :Kل ھذه ا���رة0ا�ذي �م ��ن دا@�� ��� �� �رام، �6د ��ن ا�1�5د ھش �1دوم  ،

، أن ا������ ا������� �و��@ل ا?���ج ھو ا���0ل ����6ق ا=��را���ا��6د ���1وا ا�6رار ا������6ن �`�د�و�و��� 

�Kس 1ا?�������، ��� أن ����ر و�را5ب �ن طرف ا�دو�� اھداف ا=�1�5د�� وR0 �����، إ�د�و�و��� أ/�0ت 

  2ا���و��� ا�ذي ا���� 90ز�� �د�و��� :���6ا��ؤ���ت ا?�1�5د�� ا�����، و��ز ا�:ز��� 

و����� �ذ�ك �6د �ر�ت ا����� ا���6و��� آ�ذاك ���و�� ور��ت اK1ح = ����ھ�� ��ددت ���ورھ� ��� ��ددت   

ا���@�ت ا������ ��0، ��� ��د ھدف ا?K1��ت ��د/ر و�$�I �0ن ھذه ا�ور��ت، ����ت �ل وا�دة ���ل 10ورة 

���1 �0ظ�ر��� �ن ا�ور��ت، وا�ذي ��S ���� ���و�� �1وص ��5و��� �Pر ������� و�Pر ا��راد�� ��6ط�� ا

� �0ض ا���ن �ن أ�/���� ا��را��م ا���0ق ذ�رھ�، وا��� 1درت 05ل ���6ون ��د�ل ا�������6 0ل و�����$5 

ا���6ون ا����ري ���0ر�وم و5د �م �دارك ا�و$I ��0د�ل  3ا����ري ا�ذي �م ��ن ���G آ�ذاك �0داول ا��6م ا���6و��

 �ا����م ����6ون ا����ري وا�ذي �دد �:��ف أ�واع ا��6م ا���6و�� ا��� ���ن ا1دارھ�،  و ا���دل 08- 93ا���ر��

 �ا�ذي �دد ا����ور ا��0رى �����ر  10-93وا1دار �ص �د�د ��ظم 0ور�1 ا��6م ا���6و�� وھو ا��ر�وم ا���ر��

� ا��زا@ر�  .ا��6م ا���6و�� 

I�  �11ا�:و Sح �د�د ھو 0ر���K1إ S9ط�6ت ا�دو�� 0ر����ذ�ك �60ت ھذه ا��1وص ��رد �0ر ��� ورق، 

�1 �0ر ���، ا�:و1، وا�:ذت �ن �0ن أ����ب :و�11 ا��ؤ���ت ا?�1�5د�� ا���و1995ا�0داءا �ن ��� 

:�ت ا?K1��ت ا?�1�5د�� ا��0درة او�� ?�طKق ا��وق ا������ ا��زا@ر��، /م د ا��وق ا������، أ��وب ��ن

                                                           
م ا`���0�� ��2,� �@&ري، >U@0�@�، ا
,�د  1:,
، 200، د��0=) ���14ري ���ر، اe>&	�د ا
%+اI)ي، ا
��3d ا
H�(L و ا�&()اف ا
�O=L&0، �%:� ا

   .192ص
2
  f�S
2,�ار ا�م ا`���0��، ��2,� �@&ري، >U@0�@�، ��د:,
��� ا
�Qر2�� 
:%+اI)، أ�=���S وآ�uرھ�، �%:� ا���
  . 96، ص1999، 3�12، أز�� ا

3
   �@0
ن ا
&%�ري ��L

�  3�700 ��د�L�1975  D4 '�ن اL@�
� ا�L
�&�اول ا ��0� e  
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R0د:�ل ���وم ا�$0ط ا?�1�5دي، �ن طر�ق :�ق ھ�@�ت ادار�� �����6 ���ت �ل  �2000ر��� /���� �I 0دا�� ��� 

 04-����03 60ط�ع ���6ل، و��ت ھذه ا?K1��ت ا��وق ا������، ا��� �م إ��دة ا��ظر ���� �0و�ب ا���6ون ر5م 

 ��  إ�� �ن �ر�I ����ر ا��وق ا������، و�� ط���0 ا�6وا�د ا���ظ�� �7؟  ، ��ن1 2003���ري  17ا��ؤرخ 

� ا������ ا��وق ��ظ�م ھ���ل و ھ�Bت أ0رز و أھم �ن إن�  �ذ�ر �0و$و��� ������ ����ق ا��� و ا��زا@ر 

���ت ا��ور�� و�را.���� :�0/�� ���ط� \�ط ا��وق ا������  -�:/� �/ظ�م � :COSOB  

�����ت ا�0ور�1 و�را���05 15د ��ظ�م �وق ا��6م ا���6و�� و�را���05، ��ث ��G ا���رع  �م إ���ء ���� ��ظ�م

� ا��6م ا���6و�� وا���ر ا���ن ���وق و�������� وذ�ك ���0ر�وم �ا��زا@ري ����� ���� ����� ا?د:�ر ا����/�ر 

 �ا���دل وا����م ���ر�وم  04-03، ��� أو�ل إ���� ���� $0ط ا��وق ا������ �0و�ب ��5ون 10-93ا���ر��

 �� ��ر��7 ھو ا���ل ا��د�د ����6ون ا�ذي ���� 0و��@ل 10- 93ا���ر�������0راھ� ��ط� $0ط �����6، وا�$0ط  ،

� ���ل ��ب ��7 ا��و��ق �0ن �G��1 ����ر$� �$��ن �وع � ��ر�� إ�� �ث، �و��K� ،7@�� ا���وك ا?�����

وا�$0ط �� ھو إ= طر��6 �د�دة ��د:ل  3 �62ق ا?��6رار وا���ر ا���د�ن ا=��6رار، ����دف �ن ا�$0ط ھو ��

ا�دو��، ا��� إ���6ت �ن �����ز��ت ا�ر�0�5 إ�� أ���ل �د�دة �ن ا��د:ل وا��� ���� ��0$0ط، ��0د أن ���ت دو�� 

ق ���ون ��ر��، أ01�ت دو�� $�0ط�، و�����0� ا?���6ل �ن إ�1�5د �د�ره ا�دو�� إ�� إ�1�5د �د�ره ا��و

� �1ط�G ا�$0ط�  .��0$رورة 0:�ق أ����ب �د�دة ��د:ل ا�دو�� ا�ذي ���ن ��:�71 

� ا�����ر ا?�1�5دي، �Rن ا��زا@ر ���رت ر�ب ا�$0ط ا?�1�5دي 0:�ق �و���0ظر ���دد ا���وء إ�� ھذا ا���ط 

  .ھ�@�ت �$0ط �ل ���� 5ط��� :��1 ��0

�Rن ���، و���0ظر ��� �0ق ��ظ�م �وق ا��6م ا���6و�� �ن طر�ق و��0ر�وع ����� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را ،���05

� ھذا ا���6م ���0ر ا����� إن G1 ا����0ر � ��l’organeوق ا�0ور�1 " ا����ز ا���ر���"�ن أ�ظ��، و

législatifرام ا���ظ�م ا���ري ا����ول، و���0ر 0ذ�ك ��ط� ا����وق ، ��� ���0ر ��ط� ر�0�5 و�را�05 �ن أ�ل إ

)l’autorité de marché (  

ا��� �م ��ددھ� ا��1وص ا���ر����، �Rن �د= وا��� 5د �5م �ول ھذه ا�����9 ���ر:وع �ط��)��� ا���/و/��  -

�0ن �ن ا��0رھ� ��ط� 5$�@�� �0���0رھ� �وI5 �زاءات، و�0ظر ���و���� و�0ن �ن ا��0رھ� �ؤ��� ����، 

��ظر ��و$وع ���ط�� ا�ذي ھو أK1 �ن إ:��1ص ا�دو��، ��ن ھل ھ� �ؤ��� ���� ذات ط�I0 إداري �0

� ��ل إ��وات����1� ���ري ���0ظر ��1در �وادھ� ا��� ��ون  I04و �ذا �����ت ����رھ�، أم ذات ط�.  

 :وا����ق ���7 أن ����� ���1ر ���G �������0 ��� أ���
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o ط��� ���ت ��رد ھ�@� ا����ر��، وإ��� ����I ��0ط� إ1دار 5را: ���رات ��ود إ:���1�1 

� ���ل ا��وق ا������ ��6وم 0و$I ا�6وا�د ��1� ����ط� ا�����ذ��، وھ� ��ط� $�0ط� ا

 .ا�:��1 ����0ر ا��وق ا������ و�9ط�رھ�

o ��0ط� إ1دار أ�ظ�� و5رارات : وھ� ذات ط��7 إداري I������ ��ط� إدار�� و���ت �$5@��، ��

� ���ز���� ��ود  �رد�� �6رار ا����9ر وا?����د، و���ر���� ����ذ ا�6رارات، وأن ا?:��1ص 

 .��6$�ء ا?داري

o ��� ��ط� إدار�� : وھ� ������أي �دم :$وع ا����� �� ر�0�5 ����� ���ت أو و�1@�� و���7 

 .��6���1 ،وھو ��س ا�����ف ا�ذي ����I 70 ���� �����ت ا�0ور�1 ا��ر���� ���6 و��5و��

�6د �ص ا��: ������ �نو - �� ا��ر�وم ا���ر���ا�ذي  04-03ا���دل وا����م ��6��0ون  10-�93رع 

 : و�I �ن ا:��1�1ت و���م ا�����، ط�60 �وظ����� ���ط� $0ط، �019�ت �:��1 0ــ

� إط�ر  ��� ا��6م ا���6و�� أو ا����و��ت ا������ ا:رى ا��� ��م ������ ا?د:�ر ا����/�ر 

 ا���وء ا����� �`د:�ر

 

 2��ن ��وق ا��6م ا���6و�� و��������ا���ر ا� �

� إط�ر ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را���05 و��ظ�م ��ر �وق ا��6م ا���6و��، �0ن  ���6وم 

 :�����6 ��� و�7 ا�:1وص 0ــ �����6ت

� �����ت ا�0ور�1 �� .رؤوس ا�وال ا��� ���ن ا��/��رھ� 

� �����ت ا�0ور�1 وا�6وا�د ا������ ا��ط0 �� .�6 ����ما����د ا�و�ط�ء 

 .�ط�ق ��ؤو��� ا�و�ط�ء و���واھ� وا�$����ت ا�وا�ب ا?���ء ��0 ���ه ز�0@��م �

ا��روط وا�6وا�د ا��� ���م ا���5Kت �0ن ا��ؤ��ن ا��ر�زي ��� ا���دات وا������د�ن  �

 .�ن :د���7

 .  ا�6وا�د ا������6 0��ظ ا���دات و����ر إدارة ا�����0ت ا���ر�� ����دات  �

 .����6 ����0ر �ظ�م ا���و�� و����م ا���داتا�6وا�د ا�� �

 .�روط ا��9ھ�ل و���ر�� ���ط ��ظ وإدارة ا���دات �

 .05ول ا��6م ا���6و�� �����وض ���9�0 و�ط��0 و����ق أ���رھ� �

 .��ظ�م �����ت ا���1�6 �

� ا�0ور�1 و��م ������� �� .ا��روط ا��� ����وض $���� �ول ا��6م ا���6و�� 

� ا�0ور�����1ر أوراق ا��6م ا �� .���6و�� و��دا��� ا��06و�� 

� أو��ط ا����ور �� .ا?1دارات 
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 .ا��روض ا���و��� ��راء �5م ��6و�� �

 .ا���6م دور�� ��0ر ا����و��ت ا��� �:ص ا��ر��ت ا���ددة أ���ر ����5 �

 

� �����ت  ��� �6ود ا���و�$�ت �0ن ا�و�ط�ء ����وى ا��روط ا?�زا��� ا�وا�ب إدرا��� 

 .��1ما�0ور�1 وز0

و���7 �Rن ا���رع ا��زا@ري أ�ط� ���� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و �را���05 ��ط�ت وا��� وا:��1�1ت ���ق ��0 

 �  .���ط� $0ط ���وق ا����

�ر�� ����ر 0ور�1 ا��6م ا���6و��،  : �ذ�ر ا�0ور�1 ����ر و ��ظ�م ھ���ل �ن �Rن ا��ذ�ورة ����� إ$��� و

� �����ت ا�0ور�1ا��ؤ��ن ا��ر�زي ��� ا���دات �  .و ا�و��ط� 

  

�4 ا�ر.��� :ا��0/� ا��ط�ب����ت ��   ا��د2ر ا����ھم ����� �� ودورھ� ا�:زاQر �� ا��ور�� 

وا���دات، و5د ��ت �:��ف  ا��م�$م ا�0ورK���� �1ت ���د:ر�ن ا����/�ر�ن ا������0ن �ن 

� ا�����ذ، و$��ن ���K و����� �G��1  ا���ر���ت إ�� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 0طر��6 �$�ن ��0 ا��ر���

� ���ل �وق ا���ل �ا��د:ر�ن ا�د�ن ���ن إ���0رھم ا����6 ا�$���� �ظرا ���6 :0ر��م و�دم ���ن ���0��Pم 

  .و:���0ه

�7 ا�ر�0�5 ا����ر�� ��دد أو$رورة ون �:�طر �وق  ا���ل ���ددة و�/�رة وھو �� �ؤدي إ�� 

� �و$و��� ھو ا�ر5 دا:���،�Rن���0 ا����ر�� أ���� و��د�دا �ن إط�ر ا������ ا����0رة �����ھم ا��د:ر وا����/�ر 

، ذ�ك أن ا������ ����0ھ� ا�وا�I 5د �م ���و��� و������1 ��د ا��Kم �ن ��ظ�م و اطراف ا����ر�� ���  ا��6م ا���6و��

�� Iا��د:ر ������0 ا�وا� �����دف إ�� �� �����ھم و��@ل و ، و ن �ن أ)ا��رع اول.(���� ا�0ور�1 وھ�@����، 

��1ح و ���� ا��� ���G ��0ر�0�5 ، �Rن ا=��زام  �0و�ر ا����و�� ا��  –و ھو ا=���ه ا���@د ������  –آ���ت ا�ر�0�5 ?�

� ا�0ور�1 = ���� ا��ر��ت ا��1درة �� ا��رع ا( ا������� �ن  أھم ا=��زا��ت ا�وا��5 ��� ���ق ا��������ن ��/�(  

  /ظ�م ا�ر.��� وا طراف ا��)/�� ���: ا��رع ا ول

إن ���وع ا��د:رات ا��رد�� ���ل طر��6 �ن أھم طرق ا���و�ل ،��ن ا�����I ��� ھذا ا��وع �ن ا���و�ل 

� ا��6م ا���6و�� و�و��7 ا��د:رات إ�� �وظ���� ���و�ل ا����ر�I ا��� ���د إ���� ا��ر��ت ا��1درة ، ��0=��/��ر 

��ط�ب ا�:�ذ ����� �ن �I���� ���9 �/ل ھذا ا=��/��ر ا�ذي ��ر = ����� 0$��ن ���K ا������ت ا����زة �ن 
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� �وق ا���ل 0دون �:�طر، وھو �� ��و�ب ��7 $رورة �طرف ا��د:ر�ن ،ذ�ك �7 = �و�د أي ����� �وظ�ف 

  .وق��د:ر دا:ل ا���) Fiabilité($��ن �د أد�� �ن ا��1دا��5 وا��ن 

و= ��و�ر ذ�ك إ= ���R0ء �وق ��و�ر ���� أد�� ا�$����ت ا�K@�6 ،و�رض ر�0�5 ��ذه ا�$����ت وا�و5وف  

 ��� �ط��6�0 و��ر����، 

���رس ا�ر�0�5 �ن طرف ھ�@� ا�0ور�1 و�ؤ������ ،وھ� ���رس ��� ا��ر��ت ا��1درة وھ� ا��ر��ت 

� ا�0ور�1،و��م ھذه ا�ر�0�5 أ���� ��د ا1دار ھذه ا��ر��ت ا����ھ�� ا��� ���K� ����� 9د:�ر وأ����� ا��6�0و�� 

( ��� أن ھ��ك ر�0�5 ��ون ����� ا��وق ا�/��و�� أو ا���داول) أو=(��6م ��6و�� وھ� �� ��ت ������� ���0وق او��� 

����/(  

�4 ا��ر��ت ا���درة  :أو(   �  :�� ا��وق ا و���)ا��ر��ت ا����ھ��(ا�ر.��� 

� ا��6م ا���6و�� ،و�و��7 ا��د:رات �:د�� ا=�1�5د ا�وط�� إن ������ ا=د:�ر �ن طر�ق ����I ا=��/��ر 

  . إ1دار ا��6م ا���6و�� ���و�ب ��ظ�م و�را�05 ،،و���6ق اھداف ا������� ا=�1�5د�� ا���طرة �ن طرف ا�دو��

I- د�2ر وإ:راءات ���5س ا��ر�� \��/� ������ ا��R� �/�  :��ھ��نا��:وء ا�)

إ1دار ا��6م ا���6و�� �دى ا��ر��ت �ن طر�ق ا���وء ا����� �Kد:�ر ،ھذه ا������ ا����� وا�:ط�رة ا��� ���ن 

��ر���� ���90 و���� ����و�ل �ن طر�ق ��I ا�وال �دى ���ور ���ول �ن ا��د:ر�ن ��د ���9س ا��ر�� ،أو ��د 

K� �� رأس �����، و��/ل ا���وء ا�����د:�ر و���� ���0@� ا=د:�ر ،و�1در ��و�ل :�ر�� ھ�م و���ل ا�ز��دة 

�$�ف إ�� ��1در ا���و�ل ا:رى ا��� 5د �0دو ��دودة ،��� أن ا=����ب �0��م ��0 ����7 �ن طرح أ��م رأس 

��ل ا��ر�� ��� ا����ور ھو ا�طر��6 ا��/�� ���و�ن رأس ��ل �ر�� ا����ھ�� إ�0داءا أو ز��دة �ن :Kل $م 

  .���0ط ا��ر�� أو ا=���رار�� ��7  ت ا����ھ��ن �0$�� إ�� �0ض �Aرض ا�0دأ:را�د

� إط�ر ���ن ا��زا@ر و �و�ظرا ھ��� ا���وء ا����� �Kد:�ر �0����0 ���ر��ت ا��1درة و��1�5Kد ا�وط�

�دة �1وص  ���6ق ����� ��ب و��0@� ا=د:�ر و�و���7 إ�� �����ت ا��وظ�ف ،5د �ر��ت ھذه ا?رادة 10دور

وذ�ك ��0:�ذ  ��5و��� ��دف إ�� ����ط ا��وق �����0 �ذا�0 �واء �0����0 ���ر��ت ا��1درة أو �0����0 ���د:ر�ن،

ة، وإ���ء ا��د�د �ن اوراق ا������ وإ:$�ع ا��ر��ت ا��� ���K� ����� 9د:�ر إ�� �ظ�م �ر���0ت $ر���0 ���ز

  .��9و�� ،���ظ� و����� ���د:ر�نا�ا��ت �Pر ��5و�� �1رم ��رض ����� ا��د�د �ن ا=��ز

و���0ر أ�ن و���K ا=د:�ر �ن أو�� ا���A=ت ا���رع �$��ن ا�����ب ����� ���6�6 ،��و ا�طرف ا�$��ف، 

 و��� �0ق �7���0، وھو �� �و�ب و$I $����ت �7 ،:��1 وأ�7 ا����ل ا�ر@��� ���ر��ت ا��� ���K� ����� 9د:�ر،
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� و$��� �د�م ا��وازن ا������ �ن ا��1ل �00ن ا������ وا?دارة  ،و��ف �$�ن �����ھم �را�05 ��� أ�وا�7 ���ن 

  . 1ا����/�رة

2�ل �ل �� �0ق ،��ن ا���رع ا����ري ا��زا@ري 5د �ظم ����� ا���وء ا����� �Kد:�ر وإ�راءات ���9س 

��د 70 �د:ر�ن ،وھو ��س �� ��ول ا���6م ا��ر�� 0طر��6 ��ول �ن :���K $��ن ا�ن وا������ �����ھ��ن ا�

� رأس ��ل ا��ر�� ��6د أ:$I ھذه ا�طر��6 إ�� �ظ�م ��5و�� �1رم3ا���وء ����� �Kد:�ر �ن أ�ل ا�ز��دة ،.  

ا��ر�� �0دة إ�راءات ،��9ز��م  �و�ن ا�:طوات ا�������9 ا������05 �Rن ا���رع ا����ري أ�زم �ؤ�� •

�������ر�� �ن 05ل ا��و/ق ،وإ�داع ��:� �ن ھذا ا��6د �دى ا��ر�ز ا�وط��  �0�ر�ر ��روع ا���6ون ا

� �6د ��رره  ����4ل ا����ري ،/م ا���6م ����0رات ا���6و�����0دھ� ��9� �ر��� ��G ا=����ب ا�ذي �/0ت 

� ���70 �دى �ا��� � ������9 �������0ن ا�:ز��� ا���و��� ،���6د �0دھ� ����ا��و/ق ا�ذي �و$I ا�وال 

� ،و����ن ا����ز ������6ق �ن ا�رأس ��ل ا�����ب 70 وا����0[ ا������6 ا�د�I /م ��1دق ��� ا���6ون ا

 .ا?داري ���ر�� و����ظ ا�����0ت

� أ�ل �و��ب و��ت ط�@�� ا���وء ��6$�ء وا��ط���0 �0�ب ا�وال ،أن ��م إ�راءات ���9س ا��ر�� 

 Oل ا����ريأ�15ه ��� أ��ر ا�0داءا �ن ��ر����� �� ���0ر�ز ا�وط����  .إ�داع ��روع ا���6ون ا

� رأس ا���ل �Rن ��� ا��ر�� ا��� �6رر ز��دة رأس ا���ل أن ���0ر •�� أ�ل  هو�ن إ�راءات ا�ز��دة �

أ�15ه :�س ��وات ا�0داءا �ن ��ر�O ا���6د ا������ ا����� ا��� 5ررت ذ�ك، و�ر�I ا��ر�� رأس ����� إ�� 

�� ���5 ا���� ���cم ا��و�ودة ��� أن ا=����ل ا�/��� ��و5ف ��� ا��وا�1R0 �6دار أ���$R0 م �د�دة أو

� ا����6 ا=���� ���cم �R0��ق ا=����ط أو ار�0ح أو � ��ا����� �����ھ��ن، ���دا إذا ��66ت ا?$�

��دة رأ���ل ا��6ود ��� ز و5د و$I ا���روع �0ض K�5وات ا?1دار إ�� ا��م ا��ز�I طر���

���� ا��راط ��د�د رأ���ل ا��ر��  ،ا�6دا�� وا��دد ��� �د �واء ا��ر��، وذ�ك ����� �����ھ��ن

�����0ل 05ل إ1دار ا��م ا��دد، وإذا ���ت ز��دة رأ���ل ���م �ن طر�ق ا���وء ا����� �Kد:�ر �0د أ5ل 

ر�� 05ل ا��ر:�ص �0ذا �ن ����ن �ن ���9س ا��ر�� ،ا��رط ا���رع ��ص أ1ول و:1وم ا��

 .6ا?�راء

� ���� �ر��ن ا����ھ��ن �� رأس ا���ل، ���� و$I ا���رع �روط� �1ر�� ��ت ط�@�� 0طKن ا�ز��دة 

 ������ ا?1دارات ا��د�دة، ذ�ك أن ھذا ا��ق ھو �ن ا��6وق ا�� ا=����ب � ���$��ن �ق ا

�ر$7 �ن �روط وإ�راءات و ��0:�ذ، �����ھ��ن، و= ��وز �ر����م ��7 إ= �0ص ا���6ون ��7.       

                                                           
1
�0�/، ص   

د ���4، ا
�)12 ا  . 31آ�$ �

2
اد ��   �
ن ا
&%�ري ا
%+ 604إ
C  559ا��L
  اI)ي�� ا

3
اد ��  �
ن ا
&%�ري ا
%+اI)ي 708إ
C  687ا��L
  �� ا

4
ن ا
&%�ري ا
%+اI)ي 595ا
��دة  ��L
  �� ا

5
ن ا
&%�ري ا
%+اI)ي 692ا
��دة  ��L
  �� ا

6
ن ا
&%�ري ا
%+اI)ي 692:ا
��دة   ��L
  �� ا

7
اد �
ن ا
&%�ري ا
%+اI)ي 697،705:ا��L
  �� ا
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�1�6ر ��ظ�م ����� ا���وء ا����� �Kد:�ر ��� ا���6ون ا����ري ���ب، 0ل أن ��5ون ا�0ور�1 و �م      

� ھذه ا������ ��دام أ��� ���G ����� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را���05 ، �0���0رھ� ��ط� $0ط، ���0د:ل 

�$9�ت ھذه ا:�رة إ�راءات :��1  ?���م ا������  ����م �ن ا��وق او����و�ن إ1دار ا��6م ا���6و�� 

� �ظ�م ا����� ر5م �وذ�ك �د���� ��$����ت  3 04/012ا���دل وا����م �0و�ب ا��ظ�م ر5م  ���96/021/ل 

  .��$����ت ا��� و$��� ا���رع ا����ري �ن :Kل إ�راءات ا����9س ا���0ق ا?��رة إ����

II- دار  ر.��� �:/� �/ظ�م�Pا ����� 4�����ت ا��ور�� و�را.���� ��  )ا��ر�2ص ��P�دار(

�1در ا��ر�� ���5 ��6و�� 0��م ا?1دار ا�ذي ��دده ���� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را���05، و��ود 

� آن وا�د���0����0 ���ر�� ا��1درة ،�Rن إ1دار ��م . ��د�د ��م ا?1دار ����0@دة ��� �ل �ن ا��ر�� وا��وق 

��0ر �ن ا��6م = �:دم ��0$رورة ���1���، ����� ار��I ��م ا?1دار زاد ��Aر ��و�ن ا����ھ��ن و�ر����0م =���� 

  .ا���@ز�ن ��� أ��0�P ا��م �����0� ار���ع :طر ��Aر ا�ط�5م ا?داري ���ر�� و���Aر �������

����6 ة و�/�رة ،ا���ء ا�ذي �ؤ/ر ��� اأ�� �0����0 ���وق ���دف ا���د�د إ�� �دم إPرا1R0 ��5دارات �د�د

� ا��دود ا��و��5 ��ور�5 �ن ��� ،و��ؤ/ر ��� ������ �����ت ا�0ور�1 �ن ��� أ:رى، و���7 �Rن ا=1دار  ��م 

ا��� �����1 ا��وق �0����0 ���د ا�15 �`1دار، أ�� ا��د اد�� ���ون ��0��م ا�ذي �$�ن �وز�I اوراق 

 I���4 ا����/�ر�نا��1درة ��0ل وا� .  

� ا���6ون ا��زا@ري ���� ��ظ�م �����ت � �و�:�ص �0�د�د ��م ا?1دار ا���@� ا������ ���0ر:�ص 70 ،وھ

� ا�0ور�1 �ن �ا�0ور�1 و�را���05 ،ا��� ا��رطت أن = �6ل رأ���ل ا��ر�� ا��� �6دم ط�ب 05ول ����5 ا���6و�� 

�ن رأ���ل  %20�د أد�� �`1دار ���0راط�� أن = �6ل �ن  ��@� ���ون د���ر �زا@ري، ��� و$�ت ا�����

  .ا��ر�� �06ول ا��ر:�ص �0?1دار

  :�روط �/� ا��ر�2ص ��P�دار •

����ق �روط ��G ا��ر:�ص أ���� ��60م ا��ر�� 0وا�����0 ا?����K  ا���ه ا����ھ��ن ا��د:ر�ن ��� 

و��ون ذ�ك 0$رورة ��ر إ�Kن ا=����ب وإ�داد ��0ن ��و�وا ��� ���0 �ن ا�ر ��د ا?5دام ��� ا=����ب ، 

��Kإ�.  

 : Notice d’information/�ر إ�Rن ا(����ب  -  أ

�ن ا���6ون ا����ري 0$رورة ��ر ا��ؤ���ن ��ت ��ؤو����م إ���K ��ب  2�6رة  595أ�ز�ت ا���دة 

  .ا��روط ا���ددة �ن طر�ق ا���ظ�م

                                                           
1
ر =
4@7� ��:��ت ا �@%
3  21996ان  �22[رخ �3  ��96/02 و�)ا>=&�S ر>� ��7م &
��`�Eم ا
اH2 �()ه �� ط)ف ا
()'�ت وا
S��rت ا /:,&�


� ،جL@� �1997
0@�  36.ر.�E� �%:4�� إ
C اeد�5ر �@� إ��ارھ� >�  
2
   �
:@�7م  22004ان  02ا
�[رخ �3   �7�04/02م ا
:%@� ر> ��&�
2005
@�Q0  22.ر.ج.96/02ا
�,�ل وا  

3
ر��  ��97/03 ا
@�7م ر>�  213ا
��دة  =:
  ا
�&��B ا
@�7م ا
,�م 

4
�0�/ ،ص  
ارة ،ا
�)12 ا� O�:��313  



353 

 

ا�ذي ��$�ن �ط�0ق أ���م ا���6ون ا����ري ا������6 �0ر��ت  431-95وا���ظ�م ھو ا��ر�وم ا�����ذي ز5م 

� ا���دة �� ا���رة ا�ر���� �`���Kت 7��0  2ا����ھ�� وا������ت وا�ذي ��ء ��$�ون ا?�Kن ا�ذي ���ر 

���aن ا�����0ت اK�?ا=����ب و05ل أي إ�راء ����ق �0?���ر ،و��$�ن ا ����� ��  :ا���6و��� 05ل ا��روع 

  ��0و�� 0ر�زھ�"ا��ر�� �ؤ�س "����� -1

  ��ل ا��ر�� -2

  ��0[ رأ���ل ا��ر�� ا�ذي ����ب 3-70

  ��وان �6ر ا��ر��-4

  �و$وع ا��ر�� R0:��1ر-5

  �دة إ���رار ا��ر��-6

� ���ر�� و����7-7���  ��ر�O إ�داع ا���6ون ا

8-� �  $�ن �Kوة ا?1دار ��د ا?�5$�ء�ب �6دا وا���0[ ا�����ق ا�د�I ���� ا�ذي ������دد ا��م ا��

                م ��د ا=�5$�ء    �ا����6 ا?���� ا��� ��1در �I ا�����ز �0ن �ل أ��1ف ا=� -9

ا �� ا?�����، و����� ��د�دھ� �I ذ�ر ا����� ا��ؤ��5 ��ذو1ف �:�1ر ���1ص ا������ ، و����6 -10  

  ا����6م و����� ��د�دھ�

� �G��1 �ل �:صا�����I ا�:��1 -11���� ��روع ا���6ون ا�  ا���1وص ����� 

� �����ت ا����ھ��ن و���ر�� �ق ا��1و�ت-12�  �روط ا�06ول 

  ا��روط ا���������R0 �6د ا�����زل ��م �ن ا=��م ��د ا?�5$�ء -13

��@ض ا�����1 -14 Iط�ت، و�وز�����ا��وا@د و��و�ن ا? Iم ا������6 �0وز����  ا

Kم ا��0ك أو أي �ؤ��� ����� أ:رى �ؤھ�� ��5و�� ?��� أو إ�م ا��ر�� و�6ر /ق وإ7���5 ا�����إ�م ا��و-15

  ا�وال ا������ �ن ا?����ب 

� ���� �دوث ا=����ب ا���� 05ل إ����ء ھذا -16�ا�ل ا����وح �����Kب �I ذ�ر إ������ 7��5 �6د�� 

  .��� و���ن ا?����عا�ل ،�����ت إ��د��ء ا������ت ا����� ا����9

�م وأ���ؤھم اا�������� و�وط��م و������م وإ�� �Kن ا�ذي �ذ�رون ��7 إ�� أ��0�6وI5 ا���ؤو�ون �ن ا?

  .إ�م ا��ر�� و����� و�6رھ� و��0[ رأ������
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� ���� �دم إ��رام ا?�راءات ا��� ذ�رھ� ا���6ون = �06ل أي ا����ب�  . 1و

� ا?�Kم �Rن ھ�ذه ا�����0ت 5د �م إ������ �0و�ب �ص ��ظ��� آ:ر �1در �ن ���� ��ظ�م و�د���� ���ق 

� ا���0ن ��و$�G �ر�ز ������ت ا�0ور�1 و�را���05 ا��� ��5ت �0د��م ا?ط�ر ا���م �����و��ت ا�Kزم إدرا��� 

�:ص ا��6دم ل ا����1ر ا?��0ر�� وإ$��� ����0ت أ:رى �ن ����9 إ��رة وإر��د 5رار ا�،�1��0ا��ر�� �����ور 

���ق ا�� 02-96$��� �ط�0ق ا��ظ�م ر5م ا��� 032-���97 ا=����ب ، وھو �� ��ءت 70 ������ ا����� ر5م 

  .K�?�0م ا�وا�ب ��ره �ن طرف ا��ر��ت وا���@�ت ا��� ���� ���� �Kد:�ر ��د إ1دارھ� ���5 ��6و��

7�R�� ا?�Kن أو ا��ذ وو��6 ��ذه ا������� �رة ا?����K ��د ���9س ا��ر�� ����0وء ����و�ب إدراج 

�� إ�� ا�����0ت ا�:��1 �0?�م �ا����� �`د:�ر ���I ا��0�$R���ت ا��� ��رف ���0ؤ�س، �Rن ��ن �:�1 ط����0 

� ،أ�� إذا ��ن ا��ؤ�س �:�1 ���و�� �7�R ���و�ب ���وا��6ب وا������ وا��وطن، �7�R ��ب ��د�د ���ط7 ا

� ا?�Kن ����� ا?�Kم ا��� ��د�د ا������ ا?��������، و�ذا �6رھ� ا?������، وط���0 ���ط7، ��� ��ب إ0راز 

 I���0 ب����K� دة ا��:ص ا��د�و�������S أي ا��� ���م ������0 �ن أ�ل إ�Kم ا����ھ��ن، و�ل ھذا �ن أ�ل إ

  . 3ا����و��ت ا��� ���7 �ن أ�ل ا�:�د 5راره �0=��/��ر

ا�����0ت ا�واردة K�?�0ن �I ا�واI5، و��� �ط�@ن ���ور ا������0ن إ��7، �6د �1ت  و�$��ن  �ط��60

� :"��� أ�7  02-�96ن ا��ظ�م ر5م  10ا���دة �� ���� �دوث ���Aر ھ�م، �6���0ر�� �I ا����و��ت ا��6د�� �

  ".ا��ذ�رة ا?����K ،��ب إد:�ل ��د�ل ا��ذ�رة ا?����K وا���0ن 

���ا �� 5ور�وا ا�طرف ا�$��ف إ�1�5د�� إذ �0���0رھمم ا����60 إ�� ����� ���ور ا������0ن و��دف �ل ا

� طور ا����9س :��1 إ� �ن، �ن �ل���0ؤ��ّ � ����ل أو ��Kب، وذ�ك �0و��ر إ�Kم ��ف ��م �ول ا��ر�� ا��� ھ

 .وأن ا������0ن = ����ون ����� �ن ا��ؤ���ن

� �ر�ز ا��ر�� ا��1درة و�دى ا�و�ط�ء ا������ن ا������ن و�و$I ا��ذ�رة ��ت �1رف ا����ور �

 ����0و�ق و�وظ�ف ا?1دارات، ��A0 ا=طKع ����� ��ن أراد ذ�ك، ��� �وزع ���ورات �ن ا������ �����، إ$�

� ���ل ا��راب ا�وط�� �$��ن ا����ر �� �ر�دة وا�دة ��� ا5ل �وزع ��ذ�ك ،���زم ا��1در ��0ر إ���Kت 

� I�4ذه ا����و��أو���K�?ص ا���0ن ا:� ����  . ، وھ� ��س ا=��زا��ت 

 )prospectus( ط�7 ���ن إ���R و/�ره-ب

�Rن ا��ر��ت ا����ھ�� ا��� ���� ���� �`د:�ر �6وم 0طI0 ��0ن  إ$��� �`�Kن أو ���K�?ا��ذ�رة ا

� ا��ذ�رة ا?����K ،�6د�� ا����� و��ره، وا�ذي ��:ص �� ��ء �Kر أھ��� ود=�� وا������6 إ�/��و��ت ا

                                                           
1
ن ا
&%�ري ا
%+اI)ي L�3)ة  595ا
��دة  -  ��L
  .�� ا

2
  -  �21976ان  22ا
�[رخ �3  02- 96ا
&U4 3=/ ا
@�7م  �1997��=)  30ا
�[ر�5 �3  03- 497,:��� ا
:%@� ر> 
��`�Eم ا
اH2 �()ه �� ا /:,&�

  ط)ف ا
()'�ت ا
&3 �:@$ إ
C اeد�5ر 
3
�0�/،ص  -  

د ���4،ا
�)12 ا  37آ�$ �

4
اد   �
  . 02- ��96 ا
@�7م ر>�  13، 11، 7ا
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�ن �ظ�م ���� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را���05  1���07در وا������ ا��ز�I ا���زھ� وھو �� �1ت ���7 ا���دة 

� ھذا ا���0ن أن �و�7 ����ور وا�I 02-96ر5م �، وذ�ك �0دف �و��ر إ�Kم �K@م ���6د��ن ��� ا?����ب و���رط 

  .ح وأن ��ون ا?����دة ��7 ��0و�� و�ر��،وأن ����ز ��0و$و

� ���� ز��دة رأس ا���ل، ��I6 ��� �����6 ��رو��س ا?��زام �أو  إ�Kن �I6 ��� ا��ر��ت ا��1درة 

 I� ل ا�����0ت ا�$رور�� ا���0ق ذ�رھ� �ن ا��1در و�ن ا������� ����� �درج �Kو�ذ�ك ��0ن إ� ���Kذ�رة إ��

� رأس ا���ل ،وذ�ك ��ت ط�@�� 0طKن ا������ ، و��ت ر�0�5 ا������را��ة أن ا������ ھ� ز���ا��� �6رر ��G  1دة 

  .ا��ر:�ص �0?1دار �ن �د�7 

  :�ر�2ص ا��:/� -ج

��� إ�� �و��ر ����� :��1 ���د:ر ا�����س ��7 ا?����ب ،�ن طر�ق إ�زام K�:م إPت �ل ا�6وا��ن ر��

���@�ت ا��:��1 ،05ل طرح ا��6م ا���6و��  ��� ا����ور ا��1در ��0�1ول ��� �ر:�ص ��0ق �ن 05ل ا

  .�����Kب

� ا��زا@ر �ن طرف ���� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را���05،وذ�ك �و��ون ا��ر:�ص �0?1دار 

  .��9���0رات ا��� �1درھ� ��� ا��ذ�رة ا?����K ا��� �ود��� ا��ر��

�م ا���6و�� ��� أ�� د=�� �ن �و��� ا������ ا��ز�I ا���6م = ��طوي ا����9رة ا��� �6د��� ا����� ?1دار ا�6

ر$�ھ� �ن �د�7، وإ��� ��1ب �ر��زھ� ��� �و��� ا?�Kم ا��6دم �����ور و�دى �ط�7�60 ���1وص  ��0 ، و=

رات ��� �������م �ن إ�:�ذ ا�6را �0=����ب���ن ���� �K@��7 ا���ر���� وا���ظ���� ا���ر�� ا����ول ،و�دى �����7 و

  .درا�� ���� 0و$��� ا��ر�� 

و�ن رأي ا����� ����R ���ن أن �ر:ص �0?1دار ��9���0ر ��� ا�و/�@ق ا?����K ا����60 ا�ذ�ر ،��� 5د 

��� 5د �ر�ض �6د�م ،����� ا����/�ر ذ�ك  ا�5$ت�ط�ب �و$�G ا����و��ت ا��6د�� إ���� ،أو ��د���� أو إ������ ���� 

� و5ت ����ب�$�وب ا��ذ�رة ،��� أن �:طر ا��1در 0ر���9ر��� ي ��ب ��وأن �ط�I �ن �د�د ���  ،�� 

  . 2ا��ذ�رة ا?����K �0د ��د���� �ن طرف ا��1در

���ظر ا������0ن وھ� و�و��م ��وق و إذا ���ت ا����� ا��ر:�ص �0=1دار ، �Rن �ر��� /���� ���ظر 

 .3ى ��ر�0�5 ����� ��م و���وقا��داول و�����ت ا�0ور�1، وا��� �:$I ھ� ا:ر

 

  
                                                           

1
اد ��  -  �
م ا
&@<�Gي ر>�  121إ
C  8أ�7) ا�(�
4,:��� ا
:%@� ر>�  و'Gا، ا
:%@�ا
	�در ��  02- ��96 ا
@�7م ر>�  02،و'Gا ا
��دة 438- ��95 ا

97 -03  
2
  02- ��96 ا
@�7م  02ا
��دة  -  

3
�0�/، ص  -  

د ���4 ،ا
�)12 ا  317آ�$ �
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���ت ا��ور�� -�0/��  �� 4��  ):ا��وق ا��0/و��(ا�ر.��� 

إن ���6ق ا�ر�0�5 ��� �����ت ا�0ورA0 �1رض ����� ا��د:ر�ن وا����/�ر�ن ھو �وھر وروح ا�6وا��ن 

ا���رع، و�ن �دة �وا��  ا��� �ظم ��0 ا���رع ا��زا@ري �وق ا��6م ا���6و�� ا���ر���� ���� وا���ظ����، �6د ���

� ا��6م ا���6و�� �ن :Kل ا�6وا��ن وا���ظ���ت ا��د�/� ���� �وأو�7 إ�� ����� ا����ھ��ن ا��د:ر�ن وا����/�ر�ن 

  .وا�6د���

و��د ���و�� ����ل ا��1وص وا���ر���ت ا���ظ�� ��0ور�1 و�������� ��د أن ا���رع ��ول ا�ر�0�5 ��� 

����ر ا�0ور�1 �، وا��� ���ف 0��ن ا��ؤ������ ���R0@7 ا���@�ت ا���0ق ا?��رة إ��� �������� �ن طر�ق ا������

����� ��� �ن :���K ا���رع ا��زا@ري إ�� ���6ق �رھ� و��و���� وا�ر�0�5 ، �9���م إ���@�� و�و����� ا��د:ر�ن

� ذ�ك �  .ا�ر�0�5 و ا������ ، و 5د �0ق ا����1ل 

� ا�0ور�1 و$��ن ��� /���� �Rن ا�ر�0�5 �� �ن��ن ����6�6 ��0ل �05�، وذ�ك �6��R0ء ا��ر��ت ا�������� 

� ا��6د 0��0ور���0�1زا�����، وھو �� ��ده ا���ر 5در��� ا������ وا?دار�� ��� ا�و��ء�  .ع ا��زا@ري �R0راء ا�06ول 

� �داول ��� ��6ق ا���ر�  .و��وا���ع ا�و���5 �ن :Kل �رض �0ض ا�$����ت 

  

I- ر.���ا�  ��Q���/Pوا ��� ):ا���د �� ا��وق(ا���

� ا�0ور�1�� �5دھ� A0�� 7�R�� ا�0ور�1 �� ا�0ور�1 �زا�� 1��� ���ن �داول ا��م �، و��6ق ا��6د 

 .�0����0 ���ر�� ا��1درة أو �0����0 �����ور ا��د:ر

� ا�0ور�1 ���ل ��� �1در ����و�ل         ����0����0 ���ر��ت ا��1درة �Rن ا��6د  Iا��ر� �ا�:�ر�

�، دون ��0د ا?�راءات ا���6دة وا�طو��� ا�د ا��� ���م ��0 ا�6روض ا�����0���� ���ب . 2وا���

� ا��وق، ذ�ك أن ھذا ا��6د و���0ظر ��روط7، �� ا�0ور�1 ���� و����� �ر�و�5 �ا��ر�� ا���6دة ����5 

 و �و�ر �وق ،/�6 ا�وان ا=�1�5د��ن ��، و����د ھذه ا����� ��� ا����ب�د��ل ��� 5وة �ر�زھ� ا��

ز�� �ن �ل ا��ر��ت ا������دة ����، �ذ ���ل ��� �ل �ر�� ��ر�� ا�و$��� ا����و��ت ا= ا�0ور�1

 .3ا������ ���������، ��� ���0ر ا?�Kم ا�دوري وا���وا1ل �و$��� ا��ر�� إ���را ���

o   ن ا��6د أو ا?دراجR�� ا�����رة ��6ق �وا@د ا��وق �����/�ر أ�� �0����0 �����ور ا��د:ر �ع ��ث ��0

� أ15ر و5ت و90�$ل ��ر، و�زداد �����5 ا�رھ��� 0�0ب ��ر أ���رھ� �0ن ا�1�ف� .4ا��م 

ون ا�و���5 ��� ا��وق أ�ر ���� =0د ��7، �7�R ��ب إ���6ء وا:���ر ا��ر��ت ا���0�6 ���6د ���� �ن أ�ل �داول 

� ھذه ا��وق ����5 ا���6و��، و��ون�  .ذ�ك �0$ل �روط �1ر�� �ل ا�د:ول 
                                                           

1
م ا
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 :�روط ا���د �� ا��ور��-1

 :ا��زا@ر إ�� �دة أ�واق ھ� 0ور�6��1م 

�وق ��دات ا�رأس ا���ل ا��� ���6م 0دورھ� إ�� �وق ر@���� ���� ��دات رأس ��ل ا��ر��ت  -

 .ا��0رى، و�وق ���دات رأ���ل ا��1درة �ن �ؤ���ت ا��A1رة وا���و�ط�

وق ���دات ا�د�ن ا�ذي ��$�ن �و�5 ���دات ا�د�ن ا��1درة �ن �ر��ت ا��م، و�و�5 ���دات � -

 .ا�د�ن ا��1درة �ن ا�دو�� وا���@�ت ا������

 .�وق ���6م ا��1درة �ن ا�:ز��� ا���و��� -

  :�روط ا���د �� �وق �/دات ا�رأ���ل - أ

وق ��دات ا�رأ���ل ا��1درة �ن ا��ؤ���ت �و ���6م �وق ��دات ا�رأ���ل إ�� �وق ر@����،            

  .ا��A1رة وا���و�ط�

  :�روط ا���د �� �/دات ا�رأ���ل �� ا��وق ا�ر����Q -1- أ

وھ� ا��وق ا��:�11 ��ر��ت ا��م ا�$:�� و�روط ا�د:ول ���� �د �1ر�� وا��� ���ن ���6م ھذه           

  :ا��روط إ�� ���5ن

� ا�0ور�1 أن : ��درةا��روط ا��2�� ����ر�� ا� -1-1- أ���ب ��� ا��ر�� ا��� �6دم ط�ب �5د ����5 ا���6و�� 

  :�/0ت �و�رھ� ��� ا��روط ا������

� ا���6ون ا����ري -� .1أن ��ون ا��ر�� �ر�� أ��م ���9ة و��6 ��6وا�د وا?�راءات ا���1و�1 ����� 

ن ا�����60ن ����� ا��� �م :���K �6د�م ��� ا��ر�� أن ���ر ا���وف ا������ ا���1دق ����� ������ن ا������� -

 .2ط�ب ا�06ول ���م �6رر ا����� :Kف ذ�ك

 .��3ب ��� ا��ر�� أن �/0ت ���90 �66ت أر�0�� ����� K:ل ا���� ا������ ا����60 �ط�ب ا�06ول -

1و���، ���زه �$و �ن ا���ظ�� ا�وط��� ��:0راء ا������0ن  - ��Pر ��ب ��� ا��ر�� �6د�م �6ر�ر ����6

 .��دوب 0����0ت ا��ر��، أو أي :�0ر آ:ر ���رف ا����� 7���6�0

� �6ر�ره �ول  -���ب أن �0رر و�ود ھ�@� ���را�05 ا�دا:���، ��ون ��ل ���6م �ن طرف ��دوب ا�����0ت 

� ا�ر�0�5 ا�دا:��� ���ر��، وإن �م ��و�ر �/ل ھذه ا���@� �دى ا��ر�� ������ ��K: ��0�1ل ا���� ا������ ا��

� ا�0ور�1���4� 05ول ��دا��� ���داول  . 

- �� أن ����ل ا��ر�� �����0 ��و�ل ا���دات، وإذا 60� ���ھم �Pر ا�دو�� أو �ر�� 0�5$� ��و��� ����م 
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، ���ل ھذا ���1 را0ط� :��1 ����، ��� ���م ��7 ���رض ���G��1 �0ن ا��زا��ت ا��ر�� ،ر�0�5 ا��ر�� 

� ا�0ور�1ا����ھم و��ؤو���ت ا��ر�� ا� .���ه �ل ا����ھ��ن ���� = �06ل �5د ھذه ا��ر�� 

� ا��وق ا�ر@����، أ= �6ل ���5 رأ������  -���ب ��� ا��ر�� ا��� �ط�ب 05ول ��دات رأ������ ���داول 

 .2ا�ذي �م و��ءه �ن :����@� ���ون د���ر �زا@ري

���ر�� وذ�ك �وم ا?دراج ��� أ�0د  ا=�������ن رأس ا���ل  %20أن �وزع ��� ا����ور ��دات ��/ل  -

 .   6�3د�ر

� إ�راءات ا�06ول وا=د:�ر، و���7 ا���9د �ن �و�ر ا��روط  -�$رورة ����ن و��ط �����دة ا��1در 

���� .  4ا��ذ�ورة 

  :ا��روط ا��2�� �� وراق ا������ 2-1- أ

 .��5ب أن ��ون ا��م ��ل ط�ب ا�06ول �د�و�� ������0 -

���ھم ��� ا5ل، وذ�ك �وم ا?دراج ��� أ�0د  150أس ا���ل ��� ���ور �6در 0ـ ��ب �وز�I ��دات ر -

 .6�6د�ر

  :�روط ا���د �� �وق ا��ؤ���ت ا����رة وا���و�ط� 2- أ

�ظ�ت ا��ؤ���ت ا��A1رة وا���و�ط� �0ھ���م :�ص �ن طرف ا���روع ا��زا@ري، وذ�ك و��� ��7 

���ت �ن أ5وى أدوات ا������ وا��طور ا?�1�5دي وا?������ �ن 90ھ����� �`�1�5د ا�وط��، إذ ��د ھذه ا��ؤ

 �ا��ؤ����� ا�����ب و��ظم ا�دول ا���6د��، وا������ ��� �واء، وھو �� أظ�ر ���و�� �:�ق ا����خ ا���6و�

�Aرة ا���$�ن ا���6ون ا��و���� ��ر��5 ا��ؤ���ت ا�1 18-��01ر����5 و�را���05، �ر�م ذ�ك 1R0دار ا���6ون ر5م 

  .8 7وا���و�ط�

� ا�0ور�1 ���� ���ت ���� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�راR0 ���05دراج ا��ؤ���ت ا��A1ر وا���و�ط� 

������ �ن  : وذ�ك �Aر$�ن 12-01ول �رة �0و�ب ا��ظ�م ��� Iرة وا���و�ط� و�����A1أو��� �ر��5 ا��ؤ��� ا�

  .طر�ق ا����د��� �ن �زا�� ا�0ور�1 ا���0ق ذ�رھ�

� ا�ر�ود وا���م ا��ر��ت ����، ��ن ا����� ���ت /����� �� 0ور�1 ا��زا@ر ا�������� �0ث ��س �د�د 

�دات ا�د�ن، و���ن رد ذ�ك إ�� R0دراج ��دات رأس ا���ل ا��1درة �ن ا��ؤ���ت ا��A1رة وا���و�ط� دون �

� آ����� �� ��� ����� ا��وق وا��د:ر�ن، �ن :طر �دم 5دره ھذه ا��ؤ���ت ��� �داد�ر1P د�و���.  
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� ا�0ور�1 �0و�ب �و5د �م ا��ص ��� �روط اد:�ل ��دات رأ���ل ا��ؤ���ت ا��A1رة وا���و�ط� 

� ا��ر��ت ا����ھ�� ا��0رى أو ا��وق  ادوا��� ���ن و���1 �05ل ��د 01-12ا��ظ�م ��ن ��ك ا��ط�و�0 

  ��ب �ول و$��� ا��ر��ا�ر@����، ����� ��60 ��ددة ��0 ���� �ن $����ت �����ور ا���

  :  �روط ا���د �� �/دات ا�د�ن - ب

���ل ھذه ا��وق ��دات ا�د�ن ا��1درة �ن �ر��ت ا��م، و��دات ا�د�ن ا��1درة �ن ا�دو�� وا���@�ت 

  .ا������ و��دات ا�:ز���

  :�روط .�د �/دات ا�د�ن ا���درة �ن �ر��ت ا����ھ�� 1- ب 

�روط "��ت ��وان  03-�97ن ا��ظ�م  07-�46م راI0 �0د ا���دة 60 10-�12ن ا��ظ�م ر5م  ��10ءت ا���دة 

� ا��وق�  ".05ول ا���دات 

، ���رط 1ا����ھ�� و��دات أ��م  ����و�ل إ����دات ا?����6ق، ا���دات ا���0�6 : و��$�ن ��دات ا�د�ن

، ��� �2@� ���ون د���ر�06ول ھذه ا���دات ���داول أن ��ون ��ر ا���دات ��ل ط�ب ا��6د ���وي ��� ا5ل :���

� 3��@ز ��� ا5ل وذ�ك �وم ا?د:�ل ��� أ�0د �6د�ر 100أن �وزع �0ن �، ��ن ا����� ا���Aت �ن ھذا ا��رط 

� ا���وء ا����� �Kد:�ر01-�12ظ���� �  . ، و�����0� ا���Aت �ن �رط ا=����ر ا��و�I ����دات ��� ا����ور 

  : ن ا�دو�� وا�:����ت ا������ و�/دات ا�2ز�/��روط .�د �/دات ا�د�ن ا���درة � -2-ب

ا��1درة �ن ا�دو�� وا������ت ا������ 90���م :��1، ���ل �5دھ� 60وة  ا�د�ن ��دات ��� ع�ص ا���ر

، و���0ر ھذا ا���م �0�/�0 ا����ز �ن ا����زات ا���ط� ا����� ا��� ����I ��0 ھذه 4ا���6ون ��0رد ط�ب �1درھ� ذ�ك

  . رھ� �ن أ�:�ص ا���6ون ا���م، وھو �� ����س �ذ�ك ��� إ�راءات ا��6دا���@�ت �0���0

  : إ:راءات ا���د -2

� ا�0ور�1 �ل ا��داول ����0 �ن ا��را�ل، أو��� ����� ا���$�ر ��د:ول إ�� ���ر ����� �5د ا��م 

� ھذه ا��ر��� ��م ا:���ر ا���@� ا=����ر�� ا��� ����د ا��ر�� ا����ھ�� إ���ز ����� ا���$�ر ا�0ور�1 و� ��

��د:ول، و��� ذ�ك �6د�م ا���ف ا�ر��� ��06ول إ�� ���� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را����� �0د ا�:�ذ ا�6رار 

  . �=�$��م إ�� ا�0ور�1 �ن طرف ا������ ا����� �����ھ��ن0

ت ��د ا����� 05ل ��G �و�� �ن أ�ل درا�� ا���ف، وا��� ��ق ��� ط�ب إ�راء ��د�K 60و���G ����� �دة 

  . ا����9رة، و5د �ر�ض ا�ط�ب إذا رأت أن ا��ر�� �م ���رم ا��1وص ا���ر���� وا���ظ���� ا��6ررة
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� ا�0ور�1 �0و�ب �6رر ����7 ا�����، ھذا ا:�ر �ر�ل إ�� �ر�� إدارة ا�0ور�1 �و��م 05ول ا?د:�ل 

� ا��ر�دة ا�ر���� ��دول ا�����رة�  1.���رة 

Kم ا����9رة 06��0ول �7�R ����ن ��� ا��ر�� إ�$�ء ا���I� ��5 �ر�� إدارة ا�0ور�1 ���زم و��0رد ا��

  �0.2و���0 �0��رام ���� ا�6وا�د وا?�راءات ا��و$و�� �ن 05ل �ر�� إدارة 0ور�1 ا��6م ا���6و��

�ث �6وم K�R0م و��ر��� /���� �`د:�ل �Rن �ر�� ����ر 0ور�1 ا��6م ا���6و�� �6وم �R0راءات ا?د:�ل �

ا������6 �0دول ا�����رة �I ا����9د ���  إ�Kن ا���رة ا�ر����ا����ور �0����ح إد:�ل ���5 ��داو�� وذ�ك ��0ر 

  : إ0راز �ل ا�����0ت ا������6 �������0

  . إ�راء ا��رض ا���و�� ��I�0 ��0ر أد�� -1

  . إ�راء ا��رض ا���و�� ��I�0 ��0ر /�0ت -2

  . يا?�راء ا���د -3

� ا�0ورI6� �1 ��� ���ق ا��ر�� ���و�� �ن ا=��زا��ت ����ق K�?�0م و�را�05 �و060ول إد:�ل ا��م 

� ���� ا?:Kل �� ���ط����، و�ذا و$��� ذ���� ا������، و�ا�����0ت، ��� أ��� ��ز�� R0:�0ر ا����ھ��ن �0ل ���Aر 

� ا�0ور�1 0ذ�ك �7�R ��ق ��ر�� ����ر ا�0ور�1 �طب ا��م ا��6�  3.���� �����ت ا�0ور�1 �0و��7 �ن�دة 

و���7 �Rن ا���رع ��ول �ن :Kل �روط ا��6د وإ�راءا�7 �رض ر�0�5 ���05 :��1، ��� د:ول ا��ر��ت 

ا��1درة ��وق ا���ل، �9���0د �ن �Kء��� و5در��� ا=�1�5د��، و�ذا �را��ة �6وق ا����ھ��ن وا������0ن = ���� 

� ��ر�� و$����  . ا��ر�� ا������ ا����6�6 =�:�ذ 5رارا��م �ن درا��، ��� ��� ا���رع إ�� ���6ق ا����واة ���0م 

II- ن �� ا��وق��  : \��ن ا����واة ��ن ا���)��

�رص ���6ق  ��� ا��وق ��� 5دم ا����واة، ���� أ��م ����وون �إن و$I ا��������ن وا���د:��ن 

  .���س ا��:�طر ا��� ��0/ق �ن ����� ا=��/��ر ار�0ح، وأ�$� ��م �وا��ون أو �:$�ون

� ������ ا����/�ر�ن ��Aل ����� �د ھ��� و�وھر��، �����ر ،إن �����ت ا�0ور�1 :�$�� ���ظ�م  �أ�ن ا����واة 

� ا��و، ���وق و������7ا���ن ���ر�0ط ��0ر�س ا����واة �0ن ا��������ن �  :ق وا��� ���ن أن ��د �ظ�ھرھ� 

  : أ��م ا��)ر ا����واة -1

5� أو ا��وا��� ھو Kن ھذا ا��� S��� ا��رض وا�ط�ب، وا���ر ا�ذي �5K� 0ر �وق ا��6م ا���6و�� ���ن���

5� ا��ر ��ر�� ا��رض وا�ط�ب، ون ��ر ا��وق ا������ ���ن أن Kرة وا���ا� ���ا���ر ا���دل و��6 ��0دأ ا����

                                                           
 . 03-��97 ا
@�7م  22ا
��دة  1
�0�/، ص   2
�184&��3 ����، ا
�)12 ا . 
 . 03- ��97 ا
@�7م  71، 70ا
��د4��   3
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� ا���ر�ا����ظم ���وق، وأن ھذه ا����ر��ت ���ن أن ��دث أو �ؤدي إ��  ��و70 ���ر��ت �ن ����9 إ�داث :�ل 

ر�I ا���ر أو :�$�� ��10 �1ط��� �ن أ�ل ���6ق أر�0ح �ر���، �7�R ��ب إ$��ء ا������ $د ھذه 

 ��  . ر�م ���� أ���ل و1ور ا���Kب ���90رھ������� ���@�� �cوراق ا������ �0ا����ر��ت وا��� ��دھ� ا���رع 

�� :ر - أ� ��� ��ر�ب �)�و��ت �2ط�Q أو �\

délit d’information fausses ou trompeuses : 

� ا�0ور�1 وا���ل ��� �و��ر ��$ط�I ���� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را���05 ����0 ����� ا=��/��ر 

� ا��وق ا������، و= ���6ق ذ�ك دو�ن ���9ن ا����و��ت ا����و��ت ا������6 �����0ت ا��1درة ���cم ا���داو�� 

I5و�� دون ��رھ� ��0ل �:��ف ��� ھو ���7 ا�وا���ر �ر�� ����و��ت :�ط@� �ن 1ا������6 �0=��/��ر وا���� ،

  . ������ ا=�1�5د��، ��را5ب ا����� ا����و�� ا=��/��ر�� �ن ��ث ا����وى وا��و���

� ا�0ور5د ون ا����و�� ھ� أھم �� ��1 ��9/�رھ� ��� ��ر ا��6م ا���6و�� �Rن �ؤ/ر ��� ��ر ا�����Kت 

 ��ا���رع 5د ��5ب �ن ���د إ�� ��ر ���و��ت :�ط@� أو ���Aط�، وا��� ���ن أن �ر����0 أي �:ص، ��ص 

أ��ر إ�� :�س ��وات وA0را�� ) 6(���5ب ��0�0س �ن ��� "��� أ�7  10-�93ن ا��ر�وم ا���ر���  60ا���دة 

د ���د ��ر ���و�� :�ط@� أو ���Aط� و�ط ا����ور 0طرق وو��@ل ��� �ل �:ص ��ون 5..دج530000درھ� 

� ا�0ور�1، أو �ن ��ظور �طور ��د �06ول ���داول ��ن ��ظور أو و$��� ا��1در، ��ون ��دا�7 ��ل �داول 

� ا�0ور�1 �ن �7�9 ا��9/�ر ��� ا���ر�"...  

  : و���7 و���6ق ا�ر�ن ا���دي ���ر��� �7�R ��ب �و�ر أ�ر�ن

� أن ��ون ا����و�� :�ط@� أو �$���، أي �ن �9ن ��رھ� إ��6ع ا��� -�ا�:ط9، ��0ل �و �رف ��6�6  �/�ر 

ا�و$I ا����� ���1در ��� ا��رى 7��5، ھذا و��ب أن ��ون ھذه ا����و�� ا���ذ�0 أو ا��$��� ��ددة أي 

� ا��ر�� ا��1درة ���cم، وأن �ؤ/ر ��� ا���ر������ق 90� . �ء ����� 

 . ن ��م ��ر ھذه ا����و�� ����وم 90ي و����أ -

�:ص �ن طرف أ�� ا�ر�ن ا����وي �6د ا��رط ا���رع ���6م ا���ؤو��� ا����@�� ا���ر ا?رادي ����و��ت 

  . ��0در ��0، ��ء ا����، و���م أ��� ��ذ�0 أو �$���

�ب �� �)�ر  -بRر��� ا��:Délit de manipulation des cours :  

� ا�0ور0�1ض ا�:�ص أو ا���@�ت ا��� ����ق وظ����� 5د ���د �0�و�0دف ا�رG0 ا��ر�K������ ، Iت 

وا��$�ون، إ�� ا��9/�ر أو ���و�� ا��9/�ر ��� ا��وق ����6ق ھذا ا�رG0، ا�ذي = ���S �ن ���ل ا��رض وا�ط�ب، 

  .0ل ��ون �700 ا=ر���ع أو ا=�:��ض ا�����ل

                                                           
�0�/، ص  1

د ���4، ا
�)12 ا . 415آ�$ �
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��رة ا��$�ر�P �0ر ا���رو�� إن ا���Kب �0���ر أو ا��6  I� ا��وق ��6رب ���و��� و���زج ���م ���0ورة 

(la spéculation illicite)�0رة ا��$�ر��، �ؤدي إ�� 1، ��ث ���0ر ا���Kب �0���ر ��رة 5د��� ��0ث �ن 

� ا�� ا�0ور�1 وا?$رار �0م، وھو �� ��ل ا���رع ا��زا@ري ���5ب ����� ��ن  ���60دة ��ب /�6 ا����/�ر�ن 

 ��ل �:ص 5د ��رس أو ��ول أن ���رس، ���0رة أو �ن : "...ا���دل وا����م ��1�0 10-93ا��ر�وم ا���ر��

  ..." طر�ق �:ص آ:ر، ���ورة �0دف �ر��5 ا���ر ا����ظم ��وق ا��6م ا���6و�� �ن :Kل �$��ل ا��Aر

رة ��دف إ�� ا����و�� دون ا���ر ا���ن و���7 �Rن ا�ر�ن ا���دي ���ر��� ��ون 0و�ود ��ل ���ن أو ���و •

� ا�:ط9� . ���وق ا������، وذ�ك �6�R0ع ا����/�ر�ن 

و�م ��دد ا���رع و��@ل ����� ��م 0وا�ط��� ار���ب ھذه ا��را@م، و0ذ�ك �6د �رك ا��0ب ���وح �� و���� �ن 

���، أو ا�I�0 ا�1وري، أو ا��راء ا�و��@ل ا��� �ؤ/ر ��� ا���ر 0طر��6 ������، ���ر ���و��ت :�ط@� أو �$

  . 160د ا=����ر، أو ا�����5ت ا���Kب

و��در ا?��رة أن ا������ ا���ر��0 �ن ����� ا���Kب ���90ر ا�0ور�1 = ��/ل ��1را �ن ���1ر ا�ر�ن 

أ�Kه، وھو  60 ا���دي ����ل، ��6وم ھذا ا:�ر و�و �م ���6ق ا������ ا��رPو�0 �ن ذ�ك وھو �� ���م �ن �ص ا���دة

�و��I ����ؤو��� ا����@�� �ن طرف ا���رع ?$��ء ����� أ�/ر ��� ا��وق ا������، �����Kب �0���ر �ر0ك 

  . ��زان ا��رض وا�ط�ب �0����0 ����6 ��6و�� ��

• ���1رف إرادة ا����ل إ�� �ر��5 ا���ر ا����ظم أ�7 ��ب أن �� G$60 �ن �ص ا���دة أ�� ا�ر�ن ا����وي 

ق ا��6م ا���6و��، ��ث ��ط�ب و�ود ا�16د ا�:�ص ا�ذي ���و�ب �و�ر ��1ر ا���م وا?رادة �`:Kل ��و

� :ط9� . ����0ر ا���دي ���وق وإ��6ع ا��Aر 

و���5ب ��� �ر��� ا���Kب �0���ر ��0س ا��6و�0ت ا��6ررة ��ر��� ��ر ���و��ت :�ط@� أو ��Aوط� ��� 

  . 5����0ب ��� ا����و�� ��0س ا��6و

���ل إ�� $��ن ا����واة �0ن ا����/�ر�ن وا��د:ر�ن أ��م و5د ھدف ا���رع �ن :Kل �6ر�ره ��ر�م ھذه ا

ا���ر ���و= 0ذ�ك ���6ق ا������ ا�Kز�� �����ھ��ن ا��د:ر�ن، ھذه ا������ ا��� = ���6ق ���� إ= 0$��ن ���واة 

  . ھؤ=ء أ��م ا����و��

����ھ��ن ا��د2ر�ن")�و��ت ����� \��ن ا����واة أ��م ا�� -2� :"  

��� وا?��1ح ������� ا�0ور�1، ��ك ا������6 �����0و��، ��ن أھم أو�7 ا����واة ا�وا�ب �و�رھ� �0ن ا��������ن 

� ��س ا����/�ر�ن و��6ق ��م ا�$��ن وا��ن �� ا��6م ا���6و�� ،و�دھ� ا��� �زرع ا�/�6 �و�0���0ر أن ا��������ن 

����1ر ا��� �6وم ����� ا�0ور�1، �7�R ��ب ������م و���6ق ا����واة ���0م 0��ث = ��ون ھ��ك ����ز أو �ن أھم ا

� ��ك ���ر�5 و��10 :��1 ا��6@��ن ��� إدارة ا��ر��ت ا��1درة ���6م ا���6و��، وا�ذ�ن ���ح ��م �0ب �وا��5م 
                                                           


د ���4، 1�0�/ا
�)12  آ�$ �
 . 424، ص ا
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� ا�0ورI�0��0 �1  ا��ر��ت ا��1ول ��� ���و��ت ���زة �Pر ����� �����ور، ����5د �د���م ������ل ��0ءا ����� 

أو �0راء �5م ��6و�� :��1 �0ذه ا��ر��ت، ����6ق ����ب ��� ���ب ا��������ن اa:ر�ن ا�ذ�ن = ��وا�ر ��م ھذه 

ا1ط�G ���7 ا��76  �� ا����و��ت، وھو �� ���ل ���P Kر ��روع ����ك �0دأ ا����واة �0ن ا��������ن ����، وھو

، ا�ذي ��6د ا�0ور�1 أ�د ر��@زھ�، وھ� ا������� و�0در 0�0دأ ا��دا�� Délit d’initiéا��ر��� ��0�� ا���ر��ن 

  . وا����واة

60�ل ذ�ك �1ت ا���دة   ����5ب ��0�0س �ن ��� أ��ر "ا���دل وا����م ���  10-�93ن ا��ر�وم ا���ر��

  ...�دج و���ن ر���30.000إ�� :�س ��وات وA0را�� 5درھ� 

�ل �:ص ��و�ر �7، �0����0 ���ر��7 ����7 أو وظ���7، ���و��ت ا����ز�� �ن ��ظور �1در ��دات أو 

� ا��وق أو ����د ا����ح ���R0زھ�، �و$���7، أو ��ظور �طور ���5 ��6و�� ��، ����ز 0ذ�ك ����� أو �دة �����ت 

  ..."��� ��ك ا����و��تإ�� ���0رة أو �ن طر�ق �:ص ��:ر �ذ�ك، 05ل أن �ط�I ا����ور 

���ح   و5د ھدف ا���رع ا��زا@ري �ن :Kل ھذا ا��ص إ�� �و��ر ���ل ا�/�6 ا�ذي ���0ر �ن أھم �وا�ل

ا��� �طرأ ���7،  ا��وق ا������ ، و ذ�ك K�=�0ن �ن ا�و$I ا����� و ا=�1�5دي ���ر��ت ا��1درة و ا��طورات 

  . ����1ن، و���دي ا�����ل �����0و��ت ا��ر��وذ�ك ��� 5دم ا����واة �0����0 ��ل ا����

إذ �م ا��KAل ���و��ت ا����ز�� 0طر��6 �ؤ/ر ��� أ���ر  ):/�� ا�)�ر��ن(و��وم ا�ر�ن ا���دي ��:ر���  •

 ا��6م ا���6و��، ��ن �� ا��16ود �����0و�� ا=����ز��؟ و�� ھ� �روط��؟ 

�رح اوراق ا������ و����ق ���0ط7 أو ا��6ود ا��� ���1ل 0ط �رى ا��76 ا��ر��� أن ا����و�� ا=����ز�� ھ� ا��

�0رھ�� أو �0ر�زه ا����� أو ا=�1�5دي وھ� �م ���ن �0د ا����ور، 0��ث �و ��رت ���ن ��� إ������ ا��9/�ر ��� 

  2.أ���ر اوراق ا������

��ور وأ��� ذات ط�I0 و�رى ا��0ض 90ن ا����و�� ا����زة ھ� ��ك ا����و�� ا��� �م �1ل �0د إ�� ا��

� ا��وق�  3.��دد، و����ق 0ور�5 أو �دة أوراق ����� �ن ����9 �و ���ت أن �ؤ/ر ��� ��ر ا�ور�5 أو اوراق 

� ��ر�ف آ:ر �ھ� ا����و�� ا���ددة وا��Aر ����� وا��� ����ق ���0و5ف ا����� وا�����06� ?�دى "و

� �وق�� �وق ��ظم أو �0طور أداة ����� أو أ�د ا1ول ا����� ا����ت ا��� ��م �داول أورا��5 ا������ �� ا��06و�� 

  .4"���ت �د��� إ������ ا��9/�ر ��� ��ر اداة ا������ ا��� ����ق ��0 ��ظم، وا��� إذا ��رت 

                                                           
�0�/، ص  1

د ���4، ا
�)12 ا . 437آ�� �

2  J.M Bordy, l’utilisation d’une information privilégiée, Revue de droit bancaire et de la bourse, n°=22, 1990, p.239.   
3  ���0�
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� ��ر�ف أ:�ر �ھ� ���و��ت ����ق ���0ر�� ا��1درة ��ور�5 ا������ ،���ت ����� ������ ،وا��� �و �م "و

K�?أو �وھر�� ��� ��ر ا�ور�5 ا������ ا�:��1 ���0ر�� أو ا����ن أن ا ��ؤ/ر 0طر��6 وا$�� ���R�ن ���� 

� �ظر ا����/�ر ا���دي �  . 0���1ر �ذ�ك 

و���7 �ن :Kل �� �6دم ���ن ا��:Kص ا���1ت وا�:�1@ص ا��� ��ب أن ����I ��0 ا����و�� ��� ���ن 

  .� ر�ن ا���دي ���ر�������0� ��6ق ا�و���1 �0?����ز�� و

  

� = ��د �����0و�� ا����زة إ= إذا ���ت ��ددة  -��و$�ت ا�����م ا��ر���� �5دا ھ��� �0����0 �����و��ت ، 

،  3،أو ا���م ����0ل ا��ر�� :��@ر $:��   02در�� ����� �/ل ا?�داد ��رض ��م ���راء و��ك ا��دوث

،أو  5و���� ا��دوث ،أو ا���م �6�10 إ���واذ �4ري ��0ر أو 60رار �ر���ن ��6��0م ��� ��00ء �ر�ز ��

ا����و�� ا������6 �0:��ض رأس ا���ل ،و�ذ�ك ا���م 0طرد �دد �ن ا����ل ا�����0ن ���ر�� ا��1درة ،أو 

ا�د��ج �ر���ن ،أو ا����ف ���م ،أو ل ا��ر�� ا��1درة �����م ��0روع ���و��ت ��ددة �����6 06���0

  .د و��و�76 أو ا�ر�I �ن ���5 ار�0حا:�راع ���وج �د�

�ل �05 �K ��د ذ�ك �ن 7�9 إذا �5ل أن ا��ر�� �وا�7 �0ض ا��1و�0ت60د $5� و��� ا���س ��� �0ق 

  و�ذ�ك ��ب ا���ر�5 �0ن ا����و��ت ا����زة وا���@��ت وا=��راض  ،6ا����و��ت ا����زة ��دم ��د�دھ� 

� �دود ��م أ�$�ء ا����ز ا?داري ����� أن ��ون ا����و�� �ر�� �Pر ����� أو د -�ا:��� ،أي أ��� = �زال 

ا��� 5د ����ق ���0ط ا��ر�� أو  ا��1درة أو �وظ���� �0���0رھم �ن ��ون ا��ط�I اول ��� ھذه ا����و��،

إن و���0ر ا����و�� �ر�� ��� و ،7ا��6�1ت ا��� ��6دھ� أو �ر�زھ� ا����� وا=�1�5دي أو 5رارا��� ا����� 

  .إن ��ن ������ ��س ا�و��د ا���رف ��0 و

= ��ون ا����و�� ���زة إ= إذا ���ت �ن ط���0 �ن ����9 ا��9/�ر ��� ��ر ا����6 ا���6و�� وھ� �0ب  -

���ل ا����و�� ��� ر�I أو :�ض ��ر ا�ور�5 ا������  ��و��ون ا��9/�ر ��د ،9 8ا������ت ا��� �م ����ذھ� 

� ���ء�و��ون ا����و�� إ����ز�� �واء ���ت �����9 �ن دا:ل ا��1در  ،ة ا�0ور��0�1ل وا$G ��� �ؤ/ر 

� ��ل ا����و��ت ا��� �:ص و$���7 وآ��75، ��� ���ن أن ��ون ������7 �0���0ره ���ل ا���I0 ا
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2
  Cass crim 14 juin 2006 ,soros , rev :soc .2007 ,p.125 note 13.bouloc ; 26 oct. 1995,affaire pechiney-

triaugle,B.no 324 ;rev soc 1996,326 ,note bouloc 
3
 TGI .paris 19 déc. 1975 ,11 J.C.P 1977 , 18593 ,note tunc 

4
 TGI paris , 15 oct. 1976 .J.C.P 1977, 18593 , note tunc  

5
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6
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7
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 Gرع ا��زا@ري ا����ل �1ط�������ل "�1درھ� �ن :�رج ا��1در، أي :�رج ���زه ا?داري، 

�:�ص ا�ذ�ن ��و�ون �ن :�رج ا��1در و��� ��م ���0و���7 ا�دا:��� 0��م ، و��9/�� �ن ا"�:ص

وظ����م �ذ�ر ا�:�0ر ا�����ب، أو ��دوب ا�����0ت، أو ا��ؤ���ت ا��1ر���، ا������ن �0���0ره 

� ا��6ود، و��ط ا�0ور�1، أ�وان ا�$را@ب، أ�وان ���� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 ������را ��5و��� 

  . 1و�را���05

�Rن ا��ط�I ��� ا��ر ��ب أن ���م 7�90 ��وز ���و�� ���زة �م ���ن ���� �����ور،  �ن ا�ر�ن ا��)/ويو

� ا��وق و�ق ھذه ا����و��، :Kل ��رة ا����ظ ������، و�رى ا��0ض أن 2و7�90 ��ب ���7 ا=����ع �ن ا�����ل 

 3.ا�����لا��ط�I ��� ا��ر = ����7 0�0ب وظ���7 أن �د�� ا���ل ��0رة �ظر 

�����0 ���ر�� ���� �0ل �:ص ��و�ر �7 "...و�ط0ق ا��6و�0 ��� ا�:�ص ا�ذ�ن و��1م ا���رع ا��زا@ري 

وھو �� ���ل ط�@���ن ا�دا:��ون، وا�ط�@�� ا�/���� ھم ا���ر�ون ...": أو وظ��� ���و��ت ا����ز�� �ن ��ظور ا��1در

  . ا�:�ر��ون

رون ا����ون، أ�$�ء ���س ا?دارة، ا�:�ص ا�ط����0 أو ا����و�� ا��د� ،ا�ر@�س: ا���ر�ون ا�دا:��ون -

ا����� دا:ل ا��ر��، أو �$�ء ���س ا��د�ر�ن أو ���س ا��را�05، ��ؤ=ء �I6 ����م 5ر��� ا���م �����0و�� 

  . ا=����ز��

ت 0�0ب ھم ا�:�ص �Pر ا�����ون دا:ل ا��1در وا�ذ�ن ���1ون ��� ا����و��: ا���ر�ون ا�:�ر��ون -

� ا�0ور�1: ���ر���م ������م �/ل�و�:��ف ا�����ل أو ا�:�ص ا��� ��� ...ا������، ا�����ب ا�و��ط 

  5 4.ار��0ط ���0ر��

� إط�ر �و�0���0ر ���� ��ظ�م ا�0ور�1 و�را���05 �:�ص ����0ر ��� ا��رام ا���م ا���ر���� وا���ظ���� 

� ا��6م ا����6و��، ����R ���ف �0رض ر�0�5 ���ظ�� ودا@�� ��� ا��وق و��ر�� ���� ����� ا=د:�ر ا����/�ر 

������ز���7 ��0ل د�5ق �ن أ�ل ��م و����ر ا�داث ا��� ��رى دا:�7، ��I6 ��� ���ق ا����� وأ�وا��� ��I0 ھذه 

  . ا��را@م وا����6ق ���9�0، ��ن ����ط ا���6ب ���ون �ن ا���ط� ا��$6@��

III- 4 ا��د��  : اول وا��)��ل دا2ل ا��وقا�ر.��� 

���ر ���� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را���05، �0���0رھ� ��ط� $0ط، ��� ا���ر ا���ن ���وق و��� ����� 

�ل ذ�ك ��ظم و � . �را5ب ا��د:ر�ن وا����/�ر�ن ����، وھ

                                                           
1
�0�/، ص   

د ���4، ا
�)12 ا  .438آ�$ �

2
  
�0180�/، ص �	�م �%�ب، ا
�)12 ا .  

3
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�� ا��وق و��� ا����و��ت ا������ ا���6دة ��7 و���� �:ص ا���د:��ن و�6وم ا����� ��0ر�0�5 ��� �ل ا���د:��ن 

� ا��وق، �Rن ا����� �را5ب �ل ا�وان ا=�1�5د��ن ���وق ا������ �، �ن طر�ق إ�راء )=���� و�ط�ء ا�0ور�1(

ا=����د ا���0ق، و5د �0ق ا����1ل ��7، ��� ���رس ا�ر�0�5 ا����06 ��� ا����و��ت ا������ 05ل د:و��� ا��وق �ن 

  . ���1ل ����طر�ق ا����9رة، و5د �0ق ا�

ب �دى ا��را��م ���1وص ا���6و��� وا�6وا�د ��6 ��� ا���د:��ن ���0وق، ��را���5 ���رس ا����� ر�0�5 =

  . ا���ظ���� ا��� ���م ���ط�م، و�ذا ا��را��م ��دود ا����دھم وا��زا����م ا���ه ا����� وا���ه ا�ز�0@ن

� ���ل ا��را�05 وا�ر0�5 و15د $��ن ����ذ ������� 9��� ��، ��ري ا����� ���6�6ت ��دا��� �دى ا��ر��ت ا��

� �����ت ا�0ور�1 �ءو�ذا ا��0وك وا��ؤ���ت ا������ وا�و�ط ،����� �Kد:�ر�ا�ذ�ن �6د�ون  ا�:�ص، و �دى 

� ا������ت ا�:��1 �6��0م �� ا����و��ت ا������ ا����رة، أو  �ظرا ����ط�م ا����� ،���ھ����م ���و�ون ا���6و�� أو 

  . 2 1إدارة ����دات ��دات �����

وا��K�ظ �ن �ل �� �0ق أن ��ظم ���م ا����� �واء ا������6 ����0ظ�م أو ا�ر�0�5 ���� إ�� ���6ق أھم وأول 

�رط وو1ف ��ب أن ����I 70 ا��وق ا������، وا�ذي 0دو�7 = ���ل ���Kم �ن �وق ��ل ���/�ر ��7، أ= وھو 

�1�  . ح�رط ا������� وا?

   ���ق ا������� وا�P��ح �� ا��وق�: ا��رع ا��0/� 

� ا��وق ��5م ا��ر��ت ذات ا=����ب ا���م �0و��ر ا����و��ت وا�����0ت ا������6 ���0ط�� � ����16د �����0

وو$��� ��ت �1رف ا����ھ��ن وأ1��ب ا��1ص وإ���� ا��ر�1 ��ن �ر�د ا=طKع ����� و�دم ��ب 

  . ��ك ا��� ��ون �ن ����9 ا?$رار G��1�0 ا��ر�� ا����و��ت ���� �دا

ا�و$وح ا����ل وإظ��ر ���I ا���6@ق ا������ ا����� ا��� ����د �����  ����0 ���� ا?��1ح إ��0ع �����

�6ط ��رد �و��ر ا�����0ت وا����و��ت وا����ح �0?طKع ����� 0ل  �اطراف ا������ ����0روع، وا?��1ح = ���

  3.د ا��ر��ت 6�0د�م ��ك ا����و��ت و�و����1 ��10 دور����ّ ��أن 

� ا?�Kم دا:ل ا��ر�� و:��1 05ل ا���6د ا������ت ا�����،�� ������1 ��ق ا����ھم �ور0ط�� ھذا  و�6د �0ق 

� ��ل أ��م، إ= أن ��6 آ:ر �`�Kم ا��ق ����R0ب �1�70 �1�� رأ���ل ا���ل ا��ر�� ��� ا����ھم أي ���1 

�I 70 ھذا ا����ھم دا:ل �وق ا���ل، ��ن ھذه ا��رة ��س �و�ده، 0ل ��ل أ1��ب ا��6م ا���6و�� �ن أ��م و��دات ���

��� وا:�Kف �1درھ�، وذ�ك ����� ����1��مK�:�0 .  
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� ا?�Kم ��رس ��5و�� ��ل �د:ر وذ�ك ��0ر ���و��ت ����� د�6�5 و1����، ودور�� و��������0 �إن ا��ق 

� ا��ر�� ��� �ن ا��1در �و���ط��7 وآ��75، ذ�ك أن ��Pب ا?�Kم أو �716 ���ل ����� و���ل �وء ا�����ر 

� ا��6م ا���6و��، ��ن �� �وع ا����و�� إ�� �وظ�ف ��ؤدي أ�$� ��ء 5د �د��7 إ�� ا��دول �ن ا��/��ر �د:را�7 

���؟ و��ف ���ن $��ن ا���6م 0وا�ب ا?��1ح وا )أو=(ا��ط�وب ا?��1ح ����؟����)����/(  

  : ا��)�و�� ��ل ا�P��ح -أو(

� 0ور�1 ا��6م ا���6و��، ������/�ر = ���ن أن ��:ذ 5راره �� �م ���م ��7 ا������ ����0ر ا����و�� أھم ا����1ر 

� ھذا ا����ل ����I��� I اطراف ا���د�ن ا���ط��ت، و��ب أن �� ��س و �ن ا����و��ت  ��0س ا�6در:�� �

� أو�5ت ���6ر�0، وذ�ك ��K 0�0دأ ا����واة أ��م ا����و�� ا���0ق ا?��رة إ��7 ا��و�5ت�  . أو ��� ا5ل 

I- ��/� �  : أ/واع ا��)�و��ت ا����

� ا����ط �� أن ��ون ���و��ت ���� و�ؤ/رة A0�� �1ح�� ��ل ا=��زام �0?�إن ا����و��ت ا��� �د:ل 

� �I� 7�5K ا��ر��ا=�1�5دي ���ر��، ���ون ��� �0د ذ�ك أھ�� إرادة ا�����5د و5راره �� ا��9/�ر �و�ط�ق  ،��� 

ا��76 ا�ر��� ��� ��ك ا����و��ت ا�م ا����و��ت ا���د�� ا��� ��ر��� ا�6$�ء ا�ر��� �0و��� ��د�� إذا �5م ا����ل  

����/�ر ���ظ�م أ����7 و��ون ��0ر 90ن ا?��1ح �ن ����6�6 ���ن أن ��Aر �ن أھ��� ا����و��ت ا��� ��1ل ����� ا

� ا���0ره ��د ا�:�ذ 5رار ���0راء أو I�0��0 أو ����د ا���دات��ذ�ك إذا ��ن �  . ����/�ر أن �9:ذھ� 

� ھذا ا��9ن �� �� ��Pب ���ر�ف ا���رع ا��زا@ري ��وع ا����و��ت ا��ط�وب، �Rن ا��و5ف ا�/ر و$و�� �و

� ا���دة � �5رار ھ�@� اوراق ا������ وا���I 9�0ن $وا0ط �و��� ا��ر��ت و�����ر  �ن 1ا�:ذه ا���رع ا?��را�

�����0و�� ا��وھر�� ، ����و�� ا�وا�ب ا?��1ح ����، �ن ��ر��7 � 2007ر ���� /32� ر5م ا=�$�0ط ا��ؤ��

ا�ور�5  أو �Pر ���0ر ��� ��رأي �دث أو وا��5 أو 5رار أو ���و�� 5د �ؤ/ر ��0ل ���0ر "���90  ���ر�� إ��ھ

  1.ا������ أو ا=����ظ ��0 أو ����0 أو ا��1رف ��0

/ر ا�ذي ����S ���� وا��� ���ن أن ����ق إ�� ��و�� ا��ط�وب ا?��1ح ���� �0وھو �� ��0ن ���ق ��ر�ف ا��

  . ���0ر�� ا��1درة أو �0وراق ا������ أو ��0ظروف ا�:�ر��� ا��ؤ/رة

�0ض ا����و��ت ا��� ���ق ا��76 وا�6$�ء ��� �9/�رھ� ��� 5رار ا����/�ر إ= أن ھذا = ���I �ن ا���رف ��� 

� ا��وق�. 

 

 

  
                                                           

1
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 :ا��)�و��ت ا������ وا������� -1

� ا�و��دة ا��6درة ��� ا�ط�ء ا��د:ر ��� �وق ا��6م ا���6و�� � �A��0 ��0 أھ������ل ا����و��ت ا������ وا����

وو$����� ا������، 5درا��� وإ��������� و��رھ� ا�����، �ردود����  ا����/�ر ��رة ���6�6 �ول و$��� ذ�� ا��ر��،

� ���ل ا���و�ل�.  

و��ون �رض ا�و$��� ا������ ���ر�� و������� ��10 و��� �ن طر�ق ��ر وا?�Kم �00ض ا�و/�@ق 

@ر، ���1ر ا������ وا�������0 ���ر�� وھ� ا���زا���، ا��رد، ���ب ا=��KAل ا���م، ���ب ار�0ح وا�:��

ا1ول وا�:1وم، ��روع �:�1ص ا����@S، ا��ذ�رات ا�����6 ���0داول ا������، ��6ر�ر ا����ز ا=داري ���ر�� 

  .ا��1درة

� 5د أ�ز�ت ا��ر��ت ا��� وا�ط�5K �ن أھ��� ا����و��ت ا������ ا�������0 ���د:ر �Rن ا��1وص ا���6و��

� ���و�� �ن ا�و/�@ق وا��ّ$�� ا�و$��� ا������ وا�������0 ���ر�� ��� �Kد:�ر ��0ر ����0ت ����� �ول���9 ��� �

�  .�� ��0ور�1� ا���6ون ا����ري، وا��1وص ا���ظو��ء ھذا ا?�زام 

  1:�� ا���/ون ا��:�ري - أ

م ا����ھ��ن �واء 05ل ا���6د ا������ت ا�����، أو ل =��زا��ت �ر��ت ا����ھ�� �K�R0م ا��طرق �1����0

ا�دا@م، =���� ��ر ا����و��ت ا������ وا�������0 ا��� �م ��ر���� وا�����دة ��� ��ر�� ا�و$I ا�����  ا?�Kم

  .���ر��

  :�� ��ر�)�ت ا��ور�� -ب

��زم ا��ر��ت أو ا��ؤ���ت ا��� ���K� ����� 9د:�ر أن ���ر ���60 �ذ�رة �و��� إ�� إ�Kم ا����ور ��$�ن  •

���� ا�و$��� ا������ ���ر�� و�طور ���ط��، و�0ق ا?��رة إ�� $رورة ���9ر �ن �0ن ا����و��ت ا��در�� 

 2.ا����� ����� وأھ��� ذ�ك

� �ر�دة وا�دة ��� ا5ل �وزع ��� ا��راب ا�وط�� ?�Kم ا����ور  •� ��Kب ��� ا��1در أن ���ر إ���

 �������0.3 ا��ز�I إ���زھ�

��� ا��ر��ت ا��� ��ون  024-2000ور�1 و�را���05 ر5م �ن �ظ�م ���� ��ظ�م �����ت ا�0 ��11ص ا���دة  •

� �ر�دة أو �دة �را@د ذات ط�I0 و�وز�I وط��، ا��داول ا������ �� ا�0ور�1 أن ���ر ������5 ���رة 

0ر ��7 �ن طرف ��دوب أو ا�رأي ا���ّ  و�ذاو=���� ا���زا��� و�دول ����0ت ا����@S وا��ذ�رات ا�����6، 

�0د أن �ودع ا��1در �دى ا����� و�دى �ر�� ����ر ا�0ور�1 ا��6ر�ر ا���وي ا�ذي ���وي ��دو0� ا�����0ت، 
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��� ا��داول ا������ ا���و�� ا���ددة و�6ر�ر ��دوب أو ��دو0� ا�����0ت و�0ض ا����و��ت ا��� ��ددھ� 

 .ا�����

� ا�0ور�1 أن ��د ا����� و�ذ�ك �ر�� �� •���ر 0ور�1 ا��6م ا���6و�� ��� ا��ر�� ا��� ��ون أورا��5 �در�� 

، ��م إ�دادھ� ��� ��ل �6ر�ر �ن ا�����ر، و��ون ھذه ا�6وا@م �1�و�0 0رأي �را5ب 601وا@م ����� و���5

 2.ا�����0ت �ول ا����@S ا�و���5، ��� �6دم ��6ر�� �I �داول ا���رة ا��ط��60 ����� ا������

 

 :ا(�Rم .�ل ا/)��د ا�:�)��ت ا�)��� -2

� ا=�Kم دا:ل �ر��ت ا����ھ��، ا��� أ�ز��� ا���6ون �ن :Kل �دة �1وص �م ا��طرق ���ق ا����ھ��ن 

وذ�ك ��0�0[ أو و$I ��ت �1رف ا����ھ��ن ���و��  K�R03م ا����ھ��ن إ���K �ؤ��5 05ل إ���6د ا���@�ت ا�����

05ل ا���6د ا������ت ا�����  �ن ا�و/�@ق �ول ا��ر�� و���ط�� و�دول أ���ل ا=����ع و���ر�I ا�6رارات، وذ�ك

���  .�0دة ��

� �6ر ا��ر�� ��رض إ���K دا@�� 0و$I و/�@ق ا��ر�� ��ت �1رف ا����ھ��ن ط��� أ��م ا����  ���

، �� �وق ا���ل، ��ث �ص ا��ر�وم ا���ر��� 10-93ود�م ا���رع �ق ا=�Kم ����� �����ھ��ن ا��������ن 

� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را���05 �ن ا:��1�1ت ��� ���ل �4دل وا����م ا�����ق 00ور�1 ا��6م ا���6و�� ا��

� 0ور�1 ا��6م ا���6و�� ���6د  �ت ا��06ول ����5ا���9د �ن أن ا��ر��� �����، ا���ر���� وا���ظ���� ا���ر� �0���م

� ھذا ا����ق، =���� �6د ا������ت ا����� و�����ت ا���ر ا���6و��� و����د وظ��� ا��را�05 ا���وط� ������0 �

�ن �ظ�م ا����� ر5م  014و�وب ��� �ل �1در أن �ودع أ����� �ل و/��6 �و��� �����ھ��ن، ���ص ا���دة 

��ب أن �ودع ا��1در �ل و/��6 �و��� �����ھ��ن �دى ا����� و�ر�� ادارة 0ور�1 ا��6م 05ل "���  2000-03

/�@ق ا��ر��� �����ھ��ن وا��و$و�� ��ت �1ر��م �:$I �ر�0�5 ، و���7 �Rن �ل ا�و"��ر�O ار����� ��159 أ�ل

� ا?�Kم، و��� ����6ق ����� 5و�� و����� �7، و�$�6� ذ�ك �� ھذا د�م وا$G ��ق ا����ھم وا��د:ر �ا�����، و

  .ا?��1ح �ن أ�واع أ:رى �ن ا����و��ت

  :ا(���ح �ن آ��ق ا��ر�� و�������� ا����� -3

����ر ا��ر��ت ا��1درة وھ� ��ك ا����و��ت  ،K06��� 76�6�� �1ن :ط� ا��ر�� و�� ���ظر�� �ا��

� ا�:�ذ 5رار ا=��/��ر و����ره �واء �0����0 �����ھ��ن أو ا��Aر �0را���� ا�������06 ا��� ��د ��1را ھ��� 

  .وذ�ك طI� ��0 �را��ة ��1�� ا��ر�� و�0دأ �ر�� ا���ل 5ا��������ن
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=داء ا=�1�5دي ���ر�� و5درا��� ا������، �Rن ا��رف �رى ��� أن ���ر ا�6وا@م ا������ ھذا و����6م �طور ا

I� أ�وة �6�0ر���� ،K06��� I5ر��ت ��6ر�� �����0ط ا���و���  �5وا@م ا���م ا���0ق، �0رط �دم ���Aر ا��ظ�م ا�����0

  .�0ن �ل ��زا���

  :ا(���ح �ن ا��)�و��ت ا��ؤ0رة -4

� �/�رة ھ� و= ����ن �1رھ�، ا����و��ت ا��� �ؤدي ا=��1ح ���� ���9/�ر ��� 5رار ا����/�ر�ن، أو ا��ؤ/رة 

�6 �0دوات ا������ وإ$��� ا�6رار ا=��/��ري و�و��7،  وھ� ��6م إ�� ���و��ت �����6 1���0در وأ:رى ����

  :����و��ت ا��� ��ت ا=��رة إ���� �ن 05ل، ����R ���ن أن �ذ�ر�

- �� ���� �راء ا��ر�� ا=��1ح ����� ���� ��� ���� ��ز@� ا����6 ا=���� ����م، ا=��1ح �، ا=��1ح 

� �����ت ا=��/��ر، ا=��1ح �ن أي د�وى �$5@�� �ا1دار أ��م 0�ق ا=����ب، ا=��1ح �ن أي ���Aر 

���ر��، أو أي أ���م �ر�I $د ا��ر�� ����ق ���0ط���� أو 90�د أ�$�ء ���س ا?دارة أو 90�د ا��د�ر�ن 0

 ...��ذه ا�6رارات �ط� ا��ر�� أو أي إ��Aء أو ��ب ��و��� �ؤ/ر ��� أ� �1در ���9�0، أو أي 5رارات إدار��

�،  و=�� ���6ق ا�Kم �د�د و���� أي ��ل �ن ا�وال أن ���6ق ا����و��ت ا����60 و�Pرھ� ا��دف ���� ����ن و

� ����� ا����ھ��ن ا��د:ر�ن وا����� ا��6م ا���6و�� إ= إذا ����ت ھذه ا����و��ت ���0و�� �ن و��/�ر�ن 

  .ا�:�1@ص

II- ��/� �  :2��Qص ا��)�و��ت ا����

� ا�:�ذ ا�6رار  ��� ��ؤدي ا����و�� وظ�@��� =0د أن ����ز ���0و�� �ن ا�:�1@ص ا��� ���ل ���� أداة �ؤ/رة 

  .ا=��/��ري

�و�� �����  -1(�)������ :( ������ �ا=��1ح أن ��ون ا����و�� ا���G1 ���� ���6�6 ��0 �:�76 �ن �$�6

� �����06ل، 0��ث ���س واI5 ا�و$I ا���و�5��6�6 ا��ط� ا��� �6وم ��0 ا��ر�� ورؤ���� (������ 1���� 

�و���G �����/�ر�ن ��0و�ن ��رة ���6�6 و�1د�5 ��7، أ�� إذا �دث ا���س �Rن ،��ذه ا:�رة  ا����� وا���6و�

�ك ��د ا������ ��� �0دأ ا=��1ح و��د�� ��� �6وق ا����/�ر�ن و���1��م، �و��م ���0ون 5رارھم ذ

 .ا=��/��ري ��� أ��س �Pر ���م 5د �ؤدي �0م إ�� ���@S $�رة �0م

� ا��و�5ت ا�����ب، ���ن ��7 ا=����دة : أن ��ون ا�P��ح �� �و.�ت �/��ب -2�� ا����و�� أن ���ف ����رط 

� و5ت ��ف ����ر�� و��و�ن ا=رادة ا�Kز�� =�:�ذ  ����، �ون�أن ������ ا=��1ح ��و5ف ��� ���ر��7 

G��11.ا�6رار ا� 

��ددة = �ؤدي ��و1ول إ�� ��5دة ا�إن ا����و�� ا���A$� وا����و�� �Pر :أن ��ون ا��)�و�� وا\�� و������ -3

� أن ���ل A0�� K�ا�و/�@ق ��ل ا=��1ح ��� ����0ر و�1ط���ت ���ن ا=����د ����� =�:�ذ 5رار ���ن، 

                                                           
�0�/�%�32 �,�د،  1
 .ا
�)12 ا
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� ��� ا��ر��ت ا��1درة أن �����ل أ��و�0 ا=:��1ص= ������ إ= أ1��ب ن ��1ب �����، أA0��� ،

� �رض �������0 و���ب ا��1ط���ت ا�����6 وا������ 5در ا?���ن�  .وا$�� و��0ط 

��ا����و��ت ا������ وا�������0 و���0ظر  �Rن،وإذا ���ت ھذه ا�:�1@ص ���� ا����و��ت ��ل ا?��1ح ��

ھ����� و:1و����1 ���رط أن ���ق ��0 :�1@ص أ:رى، �1ت ����� ���� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را���05 

� �ظ���� ر5م �2000-02  ��ا�����ق �����0و��ت ا�وا�ب ��رھ� �ن طرف ا��ؤ���ت ا��� ��ون أ����� ���رة 

� ا��داول �و��� ا�ا����7 ا����زات  04ة ا�0ور�1، ��ث �ددت ا���د�� ��ب أن ������ ا����و�� ا������ ا����دة 

  .ا������ وھ� أن ��ون ا����و�� ا��و��� إ�� ا����ور 1���� ود�6�5 و�1د�5

�0������ �، ا�ذي �دل �0و�ب 1و��د ا��داول ا������ ���ر��ت ا��1درة ��ب ��0دئ ا��:طط ا�وط�

  2.و��� �`�Kما��ا�����ق ���0ظ�م ا�����0� ا����� ا�ذي �دد أھم ا����زات  11-07ا���6ون ر5م 

��� أ�7 ��ب أن  11-07ا�ذي ��$�ن �ط�0ق أ���م ا���6ون ر5م  156-���08 �ص ا��ر�وم ا�����ذي ر5م 

� ا���وف ا������ ��� ا�:�1@ص ا��و��� ا��K@�� وا�د�5 و���0�5 ا���6ر���  3.وا�و$وح ��و�ر ا����و�� ا�واردة 

���م  -� ���� ��ون ا����و�� ���دة ��ب أن ��ون ���و�� �ن طرف �������� ): l'intelligibilité(ا������

� ����ول ا��������ن، ا�ذ�ن ���رض أن ��ون ���م 5در ��6ول �ن �90ن ��ون 1ر��� ووا$�� و�و�زة 

 ).Correct(�� وا���5 ا=���م ��0دان ا���ل و ا������0، ��� ��ب أن ��ون ھذه ا����و

�6در د=�� ا����و�� �ن :Kل ا���5K �0ن ا����و�� وا��������، ������و�� ��ون ): Pertinence(ا�د(��  -

���دة إذا ���ت ���ر ا�:�د �������ن ا�6وا@م ا������ ��6رار ا�����ب، ����0د��م ��� ���6م ا�داث ا���$�� 

 5 ��9.4د ا������6ت ا����60 أو �1�����وا�K��6، أو ������م �ن � وا������

��ون ا����و�� ا������ أ���� ��ن ���ن ا��������ن �ن أن �/6وا ���� ): Fiabilité(ا ��/�  و ا���دا.�� -

0� ��ا��ط�0ق أو "���0رھ� ���و�� و��� ����دة �06ل ا��/0ت و= ��$�ن :ط9 أو ا��راف، و���� ا���/�ل ا�و

� ا������0، وھذه ا�ظواھر ھ� ا��وارد ا��وا�ق �0ن ا��6س وا�و�1ف وا�ظواھر ا��� �ن ا����رض �ر$�� 

 ".وا=��زا��ت ا=�1�5د�� ���ؤ��� ا��� ��دل ھذه ا��وارد وا=��زا��ت

���0ت  -� ���� ا��6س و��0 أ��� ): Vérifiabilité(ا��������0ر ا����و�� ��0�5 ���/0ت ��0 أ��� �ط�0ق ���م �طر��6 

 .��G1 �ن ���ھ��� �I ا����و�� ����� �����6تط��ت /���0 و�6وم ��� ��

����ر/�  -� ���� أن ���ن ا����و�� ا��������ن �ن إ�راء ��6ر��ت ز���� ����6م ): Comparabilité(ا����A0��

ا���$�ن ا��ظ�م ا�����0� ���  11-��07ص ا���6ون ��و���ت و�طور ا�و$��� ا������ ���ر�� وأدا@��، 

 "وف ا������ ���و��ت ����R0 Gراء ��6ر��ت �I ا���� ا������ ا�����60و�ر ا���"
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�Rن إ��دة ا��ر��ب أو ،وإذا �ن �Pر ا����ن إ�راء ��6ر�� 0�0ب ا:�Kف �دة ا���� ا������ أو aي �0ب آ:ر 

� ا����ق ���  �ا���د�Kت ا��� أد:�ت ��� ا����و��ت ا��دد�� ����� ا������ ا����60 ��ون ��ل ����ر 

  G01�.1 ��0�5 ����6ر�� 

 ،��� ا:�ر أ�7 وإ$��� �`�Kم ا�دوري ا���0ق ذ�ره، �Rن ا��ر��ت ا��1درة ��ز�� K�R0م ظر�و���ر 

وا����و�� ا�ظر��� أو ا��ر$�� �6دم ����� ا��6م ا���6و�� ��د و5وع أ�داث :��1 أ/��ء ���ة ا��ر�� ��م ا����ھ��ن، 

  . م، و��ط�ب ا�:�ذ 5رار ھ�مو��� �9/�ر ��� �6و�5م و���1��

و��ون ھذه ا�داث ��ل ر�0�5 �ن ���� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را����� ���ص �ظ�م ا����� ر5م 

��ب ��� ا��1در إ�Kم ا����ور ��� ا��ور، �0ل ���Aر أو وا��5 ���� إذا ���ت ��رو��، "��� أ�7  2000-02

  . 2"و5د �ؤ/ر ��10 ���وظ� ��� ��ر ا��6م ا���6و��

و�ن أ�/�� ا�داث وا�وI@�5 ا�:��1 �ذ�ر ا����ع ا������ت ا����� �Pر ا���د��، وا��� ��:ذ 5رارات �Pر 

� رأس ا���ل ا�ذي 5د ��س : ��د�� �ن ��ث أھ����� و�9/�رھ� ��� و$��� ا��ر�� و�6وق ا����ھ��ن����ز��دة 

  . �دة، أو 5رار إد��ج أو ا���1ل ا��ر���0ر���0 ا����ھ��ن وا����واة ���0م، و���� ���ت طر��6 ا�ز�

ع ا��زا@ري ��ول ����� ا����/�ر�ن وا��د:ر�ن، و������م �ن ا�:�ذ 5رارا��م �ن ��م ��� �0ق ����S أن ا���ر

 �� ا����و�� وا�زام ا��ر��ت 0�0دأ ا������� وا=��1ح ھذا ا��0دأ ا������ودرا��، وذ�ك �ن :Kل ���9ده ��� ��6م 

  .�ن أھم ا������ر ا�دو��� ����ح ا��ر��ت و �����0 ���1و�0تا�ذي ���0ر 

��ن ون ا��ر��ت ا��1درة و�0�رى أ��ز��� ا=دار�� 5د ���� إ�� ا:��ء �� = ��ب ا:��ؤه �0دم �6د�م 

�Rن آ���ت ��ر�0�5 ��ب و$��� ������� ھذه ا�و$��� ���  .���و��ت �����، أو �6د�م ���و��ت ���ت ذا �و��� ��

�4 �ط��ق وا:ب ا(�Rم -�/��0� ا�ر.��� 

��6وم �0ذه ا�ر�0�5 أ���� ���� ��ظ�م   �اط�ر ������ ����0ر ��� ا��رام �ط��60  �����ت ا�0ور�1 و�را���05 وذ�ك 

  .ا����و��ت ا��� ���ر �ن طرف ا��1در�ن ����ط��0ت ا���ر���� وا���ظ����

I- ��:/�ا�ر.��� ا���� ��: 

� ا��PK0 �0ل ا�و/�@ق ا��� ���ون ��ل إ�Kم ��ون ا�ر�0�5 ا����06 �� ���ل ا=�Kم 0�ق ا����� �  
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، و���رف ����� 0�ق ا?K0غ ����9د �ن ا���6د �0���م ا���ر���� وا���ظ���� �����1ھ��ن 05ل إ���6د ا������ت ا�����

�� �� ����ق ����0ر ا���6و��  .�ن طرف ا��ر�� ا��1درة، و=���� 

� ���ل ا?�Kم، �� �0ق ا��طرق إ��7، �ول ا��زام ا��ر��ت ا��� ���9 �`د:�ر ��Rداد و�ن أو�7 ا�ر��0�5 ا����06 

� �:ض ����9رة ا�����، ا��� ���0ر �رط� أ����� =���م ا�������K��0ن إ� I0وط ���Kذ�رة إ��.  

�Rن ا���رو���0ظر ھ��� ا=��زا�� ��K�=ا I0ت ذات ا�ط� ��ن �ظ�م  21���ب �ص ا���دة ع �د:ل �0ص �0�6

��د �دم إ�داع و��ر ا�����0ت وا��6ر�ر ا���وي "�7�R  02-����2000 ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را���05 ر5م 

� ا���ر�I وا���ظ�م �� ا��ل ا���ددة، ���رض ا��1درون ���6و�0ت ا���1وص ����� � �وا��6ر�ر ا��دا�

  ".ا����ول ��0

K1���ت ا�����  ���5ب �ل �:ص ���رض ��0ل ���ر��" 10- 93ر�وم ا���ر��� �ن ا�� ���59 �1ت ا���دة 

� ا��واد �ن ���وات  �03وم إ��  �30ن ھذا ا��ص، ��0�0س  50إ��  35وأ�وا��� ا��ؤھ��ن، ا���1وص ����� 

  ".أو �0�رى ا��6و��0ن �6ط 300.000وA0را�� 5درھ� 

ا��1درة، �0��R0ر أن ا����� 0���� إ����، �7�R وإ$��� �����ز و��د ا��Kم �ن ��1در ا����و��ت دا:ل ا��ر��ت 

� ھذا ا�1دد و= �6ل أھ���7 �ن ��زا��ت ا����60، �Rن ���زا آ:ر �ا?داري ا�ذي �I6 ���7 ا?���ن ا=������ 70 

  .ا����ز ا=داري

II- ا(��)�/� ��/دو�� ا������ت:  

� ا��ر��ت ا��1درة،�����دة �ن :د����م ��د إ�را@�� �Rن ����� ا=������ �0م وا= ���0ظر ����� ��دو0� ا�����0ت 

 .ا��د�5ق وا��1��G ��� ا�����0ت ا��و$و�� �0ن �د���

� إط�ر ���ر�� ������، ا=������ �90وان :�ر��ون  2 10-�93ص ا��ر�وم ا���ر��� و0��7�R ���ن �����، و

  .وا�ذ�ن ���ون ���0م ��دو0و ا�����0ت و:0راء

ا����� 0:0راء :��1 ��د ا���9د وا���6ق �ن ا����و��ت ا��6د�� ��� �ن طرف ا��ر��ت أو ا���@�ت ا��� و�����ن 

� ���ل ا=�Kم � I6� 5د �  K� ����� 9���3د:�ر، وذ�ك ���1دي ��K�را��ت ا��

و$I ن ا�����، �0� ���6م ا���6و�� و�0ع 5د :�ق ��را �0ن ��دو0� ا�����0ت ���@�ت ا��وظ�ف ا����وإذا ��ن ا���ر

ا��زام ��� ��دو0� ا�����0ت R0طKع ا����� ��� ا��:����ت ا��� ����و��� �0����0 أدا@�م ������م، إ= أن ذ�ك �م 

 ����� 9��� �� ھذا ��16ر �ن ا���ر��ص ���7 �0����0 ���دو0� ����0ت ا��ر��ت ا���ع، �ون و�ود �Kد:�ر، و

� ���ل ����� ا����ھ��ن وا��د:ر�ن، �ون أن ��و�ن  ��5K ���ون �0ن ا����ز�ن = �ك أ��������ق ��@دة ��0رة 
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 ����� ���ل ا����� = ���� �� ا��ر��، �����م = �ك �ن �6د�م ا�د�م ا������دو0� ا�����0ت و��ط���م و������م 

7��  .����ق K�?�0م وا����6ق 

��K �م 70 ا���روھو �� 5 �� ا�واق ا������ و��دو0� ا�����0ت، ��ث ���ن ��زز ا����ون �0ن ��ط،ع ا��ر��

@ق وا�����دات ا��� 1و�1 إ��PK0 وإ��د��� �0ل ا�و/�����ط� ط�ب �ل ا����و��ت �ن ا�:�ص ا��� �را��05، و:

� ر�ض ��راھ� $رور��، و���م ��دو0� ا�����0ت ��ط� ا�واق ا������ �ن �ل وا��5 أو 5رار �0رر ����م 

  .، ���:ذ ا��دا0ر ا�Kز���0�1ت ا��ر��ا���1د�5 ��� ��

III- ��Qا���� �/:�  :�دا��ر ا�

�6وم ���� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را���05 ��0ر�0�5 ��� ا=�Kم ا��6دم �ن ا��ر��ت وا���@�ت ا��1درة وا�������� 

� ا����و��ت ا��6د�� ��� �� ا��6م ا���6و��، و�ل ذ�ك ���� ��ط�ت �����6ق وا��د�5ق �وا��� ��ون ��ل ا��1ح 

� ���6ق ھذه ا����� ؟�  �����ور، ��ن �� ھ� و��@ل ا����� 

- &� :�/7 ا�/�ر أو �5:�

إذا ��66ت ا����� �ن �:���� ا?�Kم ا��1وص ا���ر���� أو ا���ظ����، �Rن ����� K1��� أن ���I ���6ق ا������ 

ص ا��و��� ا�Kز�� ������ ا��د:ر�ن، و�:1ص ھ�� ا��ز�I إ�راؤھ� �� دام أن ا����و��ت = ��و�ر ���� ا�:�1@

ن ا��ظ�م ا��ذ�رة ا=����K وا���0 ا?�Kم ا�ذي �:$I ����9رة ا�����، ھذه ا����9رة و��� �0ق ا�6ول ا��� ھ� رھ���

��K�=2.ا  

� ا��ذ�رة، إ�� ا�����0ت ا�وا�ب ��د���� أو إ$  �� ���� و�ود �6ص أو �دم ا��ظ�م ����� ��� ��ق و���ر ا����� �

� ��روع ا��ذ�رات، ��� ������ ر�ض ا����9ر ����� ��0ب ������ ط�ب أي �و$���ت �ول ا����و��ت ا�واردة 

  3:ا������

 .ا����� و��������� �ظ��إذا ���ت ا��ذ�رة ا=��P ���Kر �ط��60  -

� أ�ظ�� ا����� -� .إذا ���ت ا��ذ�رة �Pر �ر��6 ��0و/�@ق ا���1وص ����� 

�ض ا���6ط أو إذا أھ��ت ذ�ر وI@�5 �ن ا�Kزم ر ������ أو �Pر 1���� ���� �:ص ���0ت ا��ذ�رة �P إذا -

� ا��ذ�رة� .ا=��رة إ���� 

 .إذا ���ت ا�ط��0ت ا�:��1 ��0د�Kت ا��ذ�رة ا���A�0 �ن طرف ا����� �Pر �ر$�� -

 .إذا ���ت ����� ا��د:ر �$�6� ذ�ك -

                                                           
1 Art L 621-22 code monétaire français (loi du 1 aout 2003). 

2  ��1997��=)  30ا
�[ر�5 �3  03- 497,:��� ا
:%@� ر>  /�=U4 �@�B&�
��ت  21996ان  22ا
�[رخ �3  02- �7�96م ا
:%@� ر>� ا:,�
�� /:,&�
ا

Eد�5ر ��@:� W%:4 3&
  .ا
&3 4@() �� ا
()'�ت وا
S��rت ا


� 02- ��96 ��7م ا
:%@�  06ا
��دة  3L@� ���< د�5ر �@� ا��ارھ�E
 W%:4 3&
��`�Eم ا
اH2 �()ه �� ط)ف ا
()'�ت وا
S��rت ا /:,&�
 .ا
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�R0 وال �6وم ا������� ���I ا�� ا�و5ت ا�����ب و5د �0دي رأ��� �ن �د�د ��� أ��س و�Kم ا��1در 0ذ�ك 

  .ا����و��ت ا��د�دة ا��6د�� �ن طرف ا��1در

�ن أھ�����  أ��� و���S �ن ر�ض ا����9رة �و5ف ا������ وھو �� ������ و���� �را�05 ھ��� و�����، و�� �ز�د 

  ���رس ��0ل �05� و ھو �� ��6ق ��� وظ��� و�5@�� 

� ���� �دم ����� و ��Rن ا����� و ،I0�� ��� و�5ت ���7 �ن إ:Kل و�:���� ���1وص �����9رة ا��Rراء �����

ا���6و���، و���س 0�ق ا��د:ر�ن، ����R �6وم 0ط�ب و5ف ا=����ب وا�د���ت وإ��Aء �ل ا������ت ا��� ��ت دون 

 10-�93ن ا��ر�وم ا���ر���  �40ص ا���دة  ا��1ول ��� ا����9رة، و�6دم ھذا ا�ط�ب �����ت ا��$6@��، ���ب

�7�R ���ن ����� ا�6$�@�� ا��:��1 ��0ءا ��� ط�ب ر@�س ���� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را���05 إ1دار أ�ر 

-إ������� ��ل �:ص 1درت ���ر��ت �:���� ��6وا��ن وا�ظ�� �ن ����9 ا?$رار 0�6وق ا��د:ر�ن

� �5م ��6و�� �وظ�� ��ن طر�ق ا����ھ�� ا����� ���0ف �ن ھذه ا����ر��ت وو$I �د ���:���� ا����/�ر�ن 

  1.وإ0ط�ل أ/رھ�

 2 02-�96ص �ظ�م ا����� ر5م �Pر �K@م =�:�ذ 5رارات ����� 0 ھذا و����� �و�5ف ا��وظ�ف إذا رأت أن ا?�Kم

� ا���ر�I ا���ري ا����ول، ���ن ا����� أ"�ن ��9ر �0و�5ف �����ت 0دون ���س 6���0و�0ت ا���1وص ����� 

� ا���=ت ا�������  ا��وظ�ف 

 .إذا ا��0رت 90ن ��1�� ا��د:ر�ن �$�6� ذ�ك -1

 .إذا �م ���رم ا��1در أ�ظ�� ا����� و��������� -2

  = ���ن إ��@��ف �����ت ا��وظ�ف إ= �0ر:�ص �ن ا�����

��ك ا���� ا����� إ�� ��م ا����ور �ن طر�ق K0غ 1��� �و�5ف �����ت ا��وظ�ف و�ذ��@����"  

ھذا و��60 ا?�Kم ا��1در 05ل إ���6د ا������ت ا����� ���ر��ت ا����ھ�� ا��1درة ��0دا �ن و��@ل ر�0�5 ا�����، 

�رPم أن ا�و/�@ق ��ل إ�Kم ا����ھ��ن �و$I ��ت �1رف ا����� إ= أ��� �Pر �:و�� ��9�0ل ا������ت ا����� إذا 

دم ا��ظ��7، ��?�Kم ا��را5ب ��0ل ���ل ھو ا=�Kم ا�:�ص ���0وق، ��ن ذ�ك ا����ت �دم ����� ھذا ا?�Kم أو �

� �دم و�ود و��@ل ��5و��� أ:رى��� =.  

IV- �/:�� ��:R(ا��دا��ر ا�:  

إن ��� ���� ا���6ون ����� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 و�را�0��R0 ���05رھ� ��ط� $0ط، ور�5ب و���� ��6وق 

���ت وا���@�ت ا��1درا��د:ر�ن، ��ط� أ�ر ا��ر�  ���� ��ن إ���Kم ���15 أو  ة �0و��ر ���و��ت ا�وا�ب ��رھ� 

                                                           
�0�/، صآ�� � 1

د ���4، ا
�)12 ا339. 
 .�@D 19ا
��دة  2
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  1.أ��� �م �6م 0وا�ب ا���ر، ��ن ���ن ��ؤ=ء �دم ا?��/�ل ��ذا ا�ر، وھو �� �ؤدي إ�� ا���ول

 ): L'injonction(ا �ر  -1

� ا����� �ن أن  �د��9" 10-�93ن ا��ر�وم ا���ر���  ��35ص ا���دة    �ا��ر��ت ا��06ول �داول �����5 ا���6و�� 

� ���ل ا��6م ا���6و�� و�6د �0ور�1 ا��6م ا���6و��، ���6د �0���م ا���ر���� وا���ظ���� ا���ر�� ����� و=���� 

  ا������ت ا�����، و������ أ��زة ا=دارة وا�ر�0�5 و�����ت ا���ر ا���6و���

� ا�و/�@ق ا����ورة أو ، ��0ا=�5$�ءو��9ر ھذه ا��ر��ت ��د �ر ا��درا��ت ���� إذا �و�ظت ��=ت ��و 

  ."ا��6د��

�ر��� ا��1وص ا���6و��� �Rن ����� �� ������ و�ط�0ق ا�$����ت ا��� وو���7، و�������� �ن ا���ر وا�و5وف �  

  .إر�Pم ا�:�ص ��� ����ذ ا��زا����م ��� �ص ����� ا���6ون

ا����� ��ط� إ��0ر ا���@�ت  ، �Rن ���2Gري ا��ر�� ��� ����ذ إ��زا����م K�?�0م��وإذا ��ن �����ھ��ن إ��0ر   

ا��1درة �R0راء ��ر ا����و��ت ا����15 أو ��6��0م ��0ر ���و��ت 1����، ����R ��وب ��ل ا����ھ��ن و��ل �ل 

�  .�����د ����ل �ن ا����و��ت، دون ا����� إ�� �ر:�ص �$5@

ا����� ھذه ا���ط� �و��� �$�ن ا��ط�0ق ا������� وا��ر�� ا�Kز�� ���1ول ���  G��0 ع 5د و�قو�رى أن ا���ر

���و��ت �1:��0@ص ا��� ��6ق ا��دف ���� وھو �� ��6ق ����� 5و�� �����ھ��ن وا��د:ر�ن، :��1 وأن �دم 

  .ا=��/�ل �ر ا����� �ن ��ول ���6ق ھذه ا������

 ):La substitution(ا���ول  -2

  ��� ��� �دم إ��زام ا��1در 0وا�7��0، و����ذ ا�ر ا��1در �ن ا����� �Rن ��ذه ا:�رة ا���6م ��0ر ھذه 

  .ا����و��ت ��� ���6 ا��1در

��0ر ���و��ت ا��� �رى $رورة ��رھ� إذا ا�5$ت �����  02-�2000ن �ظ�م ا����� ر5م  �6ؤھل ا���دة 

  .ا����/�ر�ن ذ�ك أو ��ن ��ر ا��وق

� ����� ا��د:ر�ن، �و�7 ������ �ن ا���ول ��ل و�رى 90ن    �ھذا ا���م ��ط� 5وة و������ ���ل ا����� ووظ����� 

وا����/�ر�ن �ن :Kل دون �ك ����� 5و�� وھ��� ���د:ر�ن ��م ��0 �م �6م 70، وھو �� �6دم 0ا���� ا��1درة وا�6

� ا�و5ت ا������و$��ن �ز�ب ا�ذي �����م �ن ا�:�ذ 5رارا��م �ن ��م دھم �����0و��ت ا������ ذات ا��و��� و

  .ودرا��

                                                           
�0�/، ص 1

د ���4، ا
�)12 ا .342آ�$ �
ن ا
&%�ري ا
%+اI)ي 683ا
��دة  2��L
 .�� ا
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�7�R وإ$��� ����ر���ت ا���6ر�� ا��� �1ت ���7 وو$�ت �7 $����ت،  ���و���0ظر ھ��� �0دأ ا?��1ح وا����

���ن ����ر ا��ر��ت و����� ا��د:ر�ن وا����/�ر�ن و���6ق أ�0ر 5در �ن  �م و$����Rن ��0دئ دو��� و������ 

���  .ا����

  ����ق �وق ��ل آ�/� �ر��ت ودورھ� �� �و��� ا�: ا���0ث ا��ط�ب

� ا��د�د �ن دول ا����م و�� �1���0 �ن $��ع ��6وق أ1��ب د��� ا��:���� ا��� ������� �cز��ت ا��    �/ت 

� ھذه از��ت �ن �د�د وا����6ل �ن �د��� ��ن =ز�� ���� ا��G��1، و�6د /�6 ا����/�ر�ن، و����دي ا�و5وع 

ھذه از�� وا=����رات وا�ذي إ���د ��ول ��ذه از��، وذ�ك ��0ر�� أ��0ب �1�5د��ن، ا���6و���ن وا������ن ،ا=

��� �� ا����د ا������ ���ر��ت وا��ؤ���توا�����0 وا?دارين أ����   ��= ���� ��ك ا��� ��ون أ����� ��داو�� 

� ذ�ك ر�0�5 �را05� ا�����0ت، و���0ظر �����@S ا�:ط�رة �دم ������ ا�ر�0�5 دا:���، و�ذ�ك �وق ا���ل� ��0 ،

�راد وا��ؤ���ت وا�دول، �Rن ��0دئ وا��� �$�ن ���ر�� ����� ،وا�:��@ر ا���0رة ا��� أ�����6 ھذه از��ت �0

� أو�I ا��دود�  .�����ط ا=�1�5دي، 5د �م ا�و1ول ��� وا=���ق ��� �ط��6�0 

  و��� ا��ر��ت���وم �: ا ول ا��رع

� ا��G��1 �0ن إدارة    ���9 ���وم �و��� ا��ر��ت ��ر�:�� �0د ظ�ور �ظر�� ا�و���� و�� ��$��7 �ن ���رض 

ا��ؤ��� وا����ھ��ن وأ1��ب ا��G��1 ��10 ����، وھو �� أدى إ�� ز��دة ا?ھ���م ���R0د 5وا��ن و5وا�د ��ظم 

م 70 ���د �ن ا����زع ا�ذي 5د ���9 �ن ا��1ل �0ن ��و��� واھ���ؤ���ت، و0رز ���وم اا���5K �0ن ا=طراف وا

� ا��ر��ت�  1.ا?دارة و ا������ 

�إ�� أن �و��� ا��ر��ت ���ت ردة ��ل ��� ا��وة ا���زا�دة ا��� ��1ل  2و5د أ��ر ���ب �ن ا��76 ا�ر��

� ا��ر�� �G��1 ا��6@��ن �����، و��ن أول �ن أ��ر إ�� ذ�ك ا���أدو�ف �0رل و�Pرد��ر ���ز (���6ن ا����ھ��ن 

Adolph Berle and Gardin Means ( ���0��� ��، 1932ا��1در ��� " ا��ر�� ا��د�/� وا������ ا�:��1"

���ن 0ذ�ك ��:��1 أو��� ���aت ��ل ا��ر�� ا������ وا��� �$�ن أداءھ� �وظ����� و�دم ا=��راف �ن ذ�ك، ���ن 

  .م �و��� ا��ر��تذ�ك ا���ر�O ظ�ورا �ظر�� ����و

ھذا ا�����ل �ن ��ث ا���5K �0ن " ���James Willard Hurstس و�Kرد ھور�ت "و5د أو�ز ا��7�6   

ا�و���5 ا��� �6وم ��0 ���� ا��م ھ� ا����ل ا�دا:�� ا�ر@��� "60و�7 إن  1970ا����ھ��ن وإدارة ا��ر�� ��م 

� رأ��� أن  ا��ر��� ��� ��ط� ?$��ءا�ذي ا���د ���7 ���6د�� �� ا��ر��، و�ا����� ���ط� ����  �لا��Bا?دارة 

� ا��1و�ت ��وض ھ���� ا��ر�� ا�:��1 ا��� �6وم ����� ا=�1�5دي ا�وط�� ��و���  .3"ا��م و:��1 

                                                           

3 واeداري،: � �3 ا
�:&CL ا
ط@3 �ل ���ا�L� �:5 �)وة ')ا�� ،��+ة ��ط�� ،�3��0 ر>��، 1��
�� �� ا
<�0د ا:
 ��
z' ت�'()
3  �'�� ا�و �06


�� ،، ��2012ي  07�� (=Qك�@�م اe>&	�د�� وا
&%�ر� :,
)، ��2,� ���� 5�Bوإدارة ا���cل، ':�� ا��0&
�0#)ة- )� و�:م ا. 
2  Ropert A.G Monks, the case for powerful share holders, Economic perspectives USA, February, 2005, P 29. 

3 �
ك، ا:S2 H�=� ص ص ���ر ،/��0
  .35، 34)12 ا
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� ا�و�ت 10ورة أ�/ر �$�� ا��طور ا�وا$و5د ���د ��� ظ�ور 5وا�د �و��� ا��ر���واق ا���ل  G.أ وو�ود .م

��� ����و��ت ا��� �1درھ� ا��ر�� ا�����0 ����� ���ل ��� �را���05 و��رف ��� ������ ا�����0ت واھ�@�ت ر�5

�� إ�� ا��طور �$R0 ،������وازي ����� ا������0 وا�ر�0�5 و��ول �����رھ� ا�������0 1وب ا���0دئ ا����� ا

  .��و��� ا��ر��ت

، ����� أ1درت ا����� ا�وط��� 1987ا��و���، ��� و���0ر ا�ظ�ور ا0رز ��� ا����وى ا��ظري، �6وا�د 

� �0=��را�ا�:��1 � ا���National Commission fraudulent Financial ��0ا�6وا@م ا������  إ�داد�ت 

، وا�ذي �$�ن )TreadWay(1R0دارھ� ���6ر�ر ا����� ) SEC(���و$�� ��ظ�م ا�����ل �0وراق ا������ 

� إ�داد ا�6وا@م ا������ ا�$��� ����وم �و��� ا��ر���ت و�و��1ت ��ط�0ق 5وا�دھ� ���I �دوث ا�Aش وا���Kب 

  1.�ن طر�ق ����ل �ظم ا�ر�0�5 ا�دا:��� وا�:�ر��� و����ط ���س إدارة ا��ر��

� �0رى ا��ؤ���ت ا�ر���� �و5د ا�:ذت �و��� ا��ر��ت �0دا آ:ر �0د �دوث �و�� ا=���Kت وا��$�@G ا������ 

����� ��� �ر�ز ا�1دارة �0����0 =ھ�����ت و��ر���ت ا�دول ���2001  �، وا��� ���ت �ن �و��� ا��ر��ت 

  .ا������ وا�ظ�� ا=�1�5د�� ا���6د�� وا=������6 ��� �د �واء

و���0ر أول ا��راف دو�� ر��� ���0وم �و��� ا��ر��ت ھو ذ�ك ا��1در �ن ��ظ�� ا������ وا����ون 

)Organisations For Economique Opération and Développent) (OECID( ��0وان ��0دئ ،

  ).Principale of Corporate Gouvernance(�و��� ا��ر��ت 

 ):Corporate Gouvernance(�)ر�ف �و��� ا��ر��ت : أو(

��Kو�� وا1طA� و����ن ��ر�ف ا����:  

I :وي����ر��ت ار��0ط� وا$�� ���0و��� ���س ا��1ط�G ا=���و����و�� ��و��� ا: ا��)ر�ف ا�

)Globalisation ( داث�واق ا������� وا���أدوات ����� واز��ت ا=�1�5د��، وا���ع ا��و��� ا��� ���دھ� ا

إ$��� ��داه ا=�1�5دي أ��0د ��5و��� وا������� ، ورة ����رة ���ت ���ل �و��� ا��ر��ت ���I ����ل10

 �د ا��1ط�Gو������، ��� زاد �ن �1و�0 �و�

II- ��Rط�ا��)ر�ف ا(: 

�0���0ره ���وم �د�ث، �Rن ��ر�ف �و��� ا��ر��ت ا:��ف ��7 ��ب ا:�Kف زاو�� ا��ظر إ��7، إ= أن �وھره 

  .و�$�و�7 ��ن ��ل ا���ق

                                                           

3 وا`داري  1��
، 2006، ا
U=,� اcو
C، ا
�ار ا
%��,��، ا�e#@�ر��، )درا�� ��Lر��(���� �	C>U �:���ن، �'�� ا
()'�ت و�,�
%� ا
<�0د ا

 .13ص
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ن ا������ت ا�دا:��� ا��� ���ل ا��ظ�م وا������ت وا�:�ص، ا��� �:دم ا������ت ا����ھ��"�ر�ت ا��و��� ���90 

وأ1��ب ا���1�� ا:ر�ن، �ن :Kل �و��7 و�را�05 أ��ط� إدارة ا���ل ا���دة �I ا��و$و��� وا����ء�� 

  ".وا��زاھ�

 � ?ر$�ء�ظ�م ���ظ�م و���Aل وا���طرة ��� ا��ر�� �0دف ���6ق اھداف ا=��را����� طو��� ا�ل "وھ

=��/�ل ����ط��0ت ا���6و��� وا���ظ����، �$K �ن ا�و��ء ا����ھ��ن وا�دا@��ن وا������ن وا���Kء وا��ورد�ن، وا

Iت ا�����������وا ����1"����0ط��0ت ا��0@�� ا��  

ذ�ك ا��ظ�م ا�ذي ��م �ن :7�K �و��7 أ���ل ا��ر�� و�را���05 ��� أ��� ���وى �ن أ�ل "��� �م ��ر���� ���90 

  .2"زاھ� وا����������������ر ا�Kز�� ����ؤو��� وا���6ق أھدا��� وا�و��ء 0

���0ر وا�I ��$�ن ا�6وا�د و���ر��ت ا��وق ا��� ��دد ����� ا�:�ذ "��� �م ا���0ر ���وم �و��� ا��ر��ت 

ا��ر��ت و:��1 �ر��ت ا=����ب ا���م �6رارا��� وا������� ا��� ���م ����� ا�:�ذ ا�6رار ����، و�دى ا����ء�� 

��ت و�وظ�وھ� وا����و��ت ا��� ��1�ون ���� �����/�ر�ن وا������ ا��� ا��� �:$I ��� �د�رو ورؤ��ء ��ك ا��ر

�6د�و��� ��A1ر ا����/�ر�ن وا����ھ��ن، و��$�ن أ�$� �و$و��ت :��1 ��60ون ا��ر��ت و5وا��ن اوراق 

دة ا������ و5وا�د �5د ا��ر��ت 0��0ور�1 دا:ل �ل �0د، وا������ر ا�������0 ا��� �ط0ق ��� ا��ر��ت ا���6

  3"0��0ور�1 و5وا��ن ������ ا=����ر و5وا��ن ا=�Kس و�دم ا��K@�� ا������

و$I ا��ظ�م ا�/ل ا�ذي ��م �ن :7�K ا��KAل �وارد ا��ر��ت و��ن �و����� و�را���05 �ن "و�16د ��0 �ذ�ك 

�/�ر�ن وا��6ر$�ن، وذ�ك أ�ل ���6ق أھداف ا��ر�� وا�و��ء �����0ر ا=��1ح وا�������، 0طر��6 ���� أ�وال ا���

0��ن إدارة ا��ر�� و�����0 ��ظ�م ���ف �$�ن ا����ح و������ �ن ا����د و����6 �ن ا���رض ز��ت ����� ��0ف 

� ا��وق�  4"��=ت ا���Kب وا����د و�وء ا?دارة، وا���� إ�� ��ب /�6 ا��������ن 

 �� ��ر�ف آ:ر ھ�ا���ظ�� و�را���05 ��� أ��� ���وى �ن ا�ل ���6ق  ا��ظ�م ا�ذي ��م �ن :7�K �و��7 أ���ل"و

  5"أھدا��� وا�و��ء �������0ر ا�Kز�� ����ؤو��� وا������� وا��زاھ�

أ��وب "أو ھ� " ا��ظ�م ا�ذي �0و�70 ��م �و��7 ا��ر��ت وا�ر�0�5 �����"و��رف ا��و��� �����0وم ا�$�ق ���90 

  6"���ر�� ا?دارة ا�ر��دة

� ��ر���Rن �و��� ا��ر��ت ھ� ) OECD(��� � ا����ون ا=�1�5دي وا���ف ��ظ�أ�� " �  ���و�� ا���5Kت ا��

  

                                                           
�0�/، ص ص  1
�، ا
�)12 ا:�� 3:� ����7 ،8. 
   .3، ص2005، �	)، ا
%���ة ، �'�� ا
()'�ت، ا
�ار ا
%��,�����د ط�رق �=� ا
,�ل 2
�0�/، ص  3
�15��� �	C>U �:���ن، ا
�)12 ا. 

��، دار ا
%��,� ا
%���ة، �	)،  4��
0ق اcوراق ا�'�� ا
()'�ت ا
�L��ة � ،C�� � .23، ص�2010��� إ�)اھ�
�0�/د، �'�� ا
()'�ت، �ط�رق �=� ا
,�ل �� 5
  .3، صا
�)12 ا
6 �0
�، ا
�)12 ا:�� 3:� ���10�/، ص �. 
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� اط�ر ا���ل �0ن ادارة ا��ر�� ا�����ذ�� و���س إدار��� وا����ھ��ن ���� واطراف ذوي ا���5K اa:ر�ن�  1"��ظم 

  :��ر��ت ��� ���ا�ط�5K �ن ا����ر�ف ا����60 �ظ�ر ��� ا������ ا=����� ����وم �و��� ا

 .���و�� �ن ا�ظ�� وا�6وا��ن وا�6وا�د ا�:��1 ��0ر�0�5 ��� أداء ا��ر��ت وا��ؤ���ت -

 .��ظ�م ا���5Kت �0ن ���س ا?دارة وا��در�ن وا����ھ��ن وأ1��ب ا��G��1 ا:رى -

- G��1ب ا����ا����9د ��� أن ا��ر��ت ��ب أن �دار ���@دة أ1. 

�0 ����� و�ق ھ��ل ���ن ��$�ن �وز�I ا��6وق دارة ا��ر�� وا�ر���5 ا���و�� �ن ا�6وا�د ��م �0و�0 -

� ادارة ا��ر�� �/ل ���س ا?دارة وا��در��ن ا�����ذ��ن وا����ھ��ن� 2.وا�وا��0ت ���� �0ن ا����ر��ن 

��  :أ�� �ن :�1@ص ا��و��� ����ن ��:���1 

5� ا�����ب وا�1��G: ا=�$�0ط •K: .وذ�ك �0��0ع ا���وك ا

 .6�0د�م 1ورة ���6�6 ��ل �� ��دث: ������ا� •

 .������R0 ���6م و�6د�ر أ���ل ���س ا?دارة: ا����ء�� •

 .��0ؤو��� ا����I أ��م ���I أطراف ذوي ا���1��: ا��دا�� •

• ���K6��=وط: اA$ ����� �0دم و�ود �9/�رات. 

  .�ظ��� �د�/� ����R ����ءل �ن أھم �وا�ل ظ�وره �0���0ره و

   � ا��و���أھ�� :�0/��

����د ا��و��� أھ����� ووظ����� �ن ا��وا�ل ا��� أدت إ�� ظ�ورھ� و�ن أھ��� ا���ل ا����� ا?داري ا�ذي 

� أ�ر��� ودول �رق آ���، وا�ذي ��ن �700 ��$�ل ا���1�� ا��:��1 ��� ����ت 70 ا��د�د �ن ا��ر��ت ا������� 

� و��@ل إ$��� ���و��� وآ/�،�G��1 ا����/�ر�ن وا�دا@��ن �رھ� ا��� أدت إ�� ��ر�ر ا=�1�5د و�دو��7 وا��طور 

� ا��ر��ت وز��دة �دد ا����/�ر�ن �ل ذ�ك �� أ���ل ا������ �ا=��1=ت وا�����ل �0ن ا�واق ا������ وا���ول 

زاد �ن ا����� إ�� �و��� ا��ر��ت، ا��� ���ن �ن :���K ����دة ا��ر��ت وا=�1�5د ��0ل ��م ��� �ذب 

  : ا=��/��رات ود�م اداء ا=�1�5دي وز��دة ا�6درة ��� ا������� وذ�ك �ن طر�ق أداء ا�وظ�@ف ا������

I- ������ر.��� � ��  : �و��� ا��ر��ت و��

� دول ���ددة و��رة �إذا ��ن ا��0ب ا����0ر �ظ�ور �و��� ا��ر��ت �/رة از��ت ا������ و��=ت ا?�Kس 

� ز���� وا�دة، �Rن أول ��� ���� إ��7 ا��و��� ھو �Kج أ���0�0 �ن :Kل ��ز�ز ا�ر�0�5 ا������ ��� ا��ر��ت 

                                                           
ك 1:S2 H�=� ص���ر ،/��0
 .29، ا
�)12 ا
�0�/، ص�3��0 ر>��، �) 2
  .6وة ')ا��، ��+ة ��ط��، ا
�)12 ا
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أدا@�� ����ط�� و$��ن ا���6م ������90 و�ق أ���م �6دھ� وا���6ون 6��0در ا�ذي = �ؤدي إ�� إ���ق ا�$رر 190��ب 

�$K �ن ����� و����� ا=�1�5د ا�وط�� 10ورة ���� ،���� G��1ا�� .  

� �:��ف دول ا����م 5د و$�ت أ���= �:���� ��ر�0�5 ����� ����5 ا��76 و��� ا��رPم �ن أن 5وا��ن ا��ر��ت و

� �و��� ا��ر��ت �إ�� ر�0�5 ���60 و=��6، دا:��� و:�ر���، ����� و�����، إ= أن �� ��ءت 70 �ظر�� ا�ر�0�5 

� ��ن �7 �� ���زه �ن ��ث ا���0ء ا���6و�� ��ر�0�5 ��� ا��ر�� � �وو��@ل ����6�6 ��� ���س أھ��� ا����ب ا�ر0�5

� ��دان ا���ل  ا=��داد�ظر�� ا��و���، �ن ��ث ��0@7 ا���6و�� و�دى �ا���ر��� ا���دف ������ ا�/�6 وا=@���ن 

� ط���7 ا������ �$:��� و�1و�0  ا����ري ��و�� وا��ر��ت ا����ر�� ��� و�7 ا�:1وص، ��� أ�7 ���0طن�

� �و��� ا��ر��ت إ�� ا��:�طر ا� �� ا��0@� ا����ر��، ��ث �K�ظ 0و$وح ا��داد ا��ظ�م ا���6و�� ا�ر0�5����@دة 

 G��1� ��� ظ��� ���ل ا���� ا��������I أ�واع ا�ر�0�5 ا����ول ��0 ���6 و��ر���� ����ل ���� ���0 وا�دة 

  . ا��ر��ت وا��������ن ����

� ھو�ن أ0رز �� ���ن ا?��رة إ����� ا=����0��A� ���K6 ا��6@��ن ��� �ؤون ذا ا����ق ھو ا����ده ��� 71 

 I��� 6د �1ت�ا��ر�� ا?دار�� أو ا�ر��0�5، وإ��ط��م ا��راز�� ����0رد �ن أ�� ��1�� �I ا��ر��، و�ط�6�0 �ذ�ك 

� ���س إدارة ا��ر����ب �:����، �0 أ�$�ء �����6ن �Pر ����ذ��ن، و5وا��ن �و��� ا��ر��ت ��� أن ���رك 

� ا��ر��ت�  . �0دف ا���ل ��� ا�و���5 �ن ���ب ��م �ن �وا�ب ا��KAل ا���ط� 

� �ظ�م ا��و���، وا�ذي ��ون ��� ��ل ���ن ��ظ���� �� �ظ�ر آ:ر ��ظ�م ا�ر�0�5، �ر���0 ���س ا?دارة �و

��زم 6�0د�م ��6ر�ر دور�� ���س إدارة ا��ر��، وھ� �A�1 ذات ���Pت ر��0�5 ��:�11 و����� � �����ل ���0و�

  1.����س إدارة ا��ر�� $�ن إط�ر ا=:��1ص ا��و�ل إ����

� ���و�� 6��0در ا�ذي �د�م ��7 ا���0ء ��� �و��� ا���6و�� �أ�� ���� ����ق 0و��@ل ���6ق ��ك ا�ر�0�5، ��ر�0�5 

������9 و:Kل ���ط�� و��� �����  ا�0داءا �نو ������ ا��ر��ت ����ل 0ذ�ك ا��را�ل ا��:���� ������ل �I ا��ر�� 

ھذا ا����ط، ا�ر ا�ذي ��ل ا=����د ��1ب ��� �دة و��@ل ����6ق ����ل �ظر�� ا�ر�0�5 ��� ا��ر��، و��/�ت 

� �دة �1وص ��5و����5وا��ن ا��ر��ت وا���$�ن آ���ت ��ر�0�5 �����، 5وا��ن أ�واق ا���ل، : ا�و��@ل ا���6و��� 

  ). 5وا��ن ا?�Kس ا��� �د�م �ظر�� ا=@���ن ا����ري(5وا��ن ا=��/��ر 

II- ا��ر��ء ������ ��  : �و��� ا��ر��ت و��

��� ا��ر�� ا/ر اول �:��ر��� وا$طراب ا���م ا�ذ�ن �����ل ا��ر��ء  ،���K���ل ���وع �ل ���� أو إ

� �ر��ت �� ا��ر��، وإذا ��ن ا��ر��ز ��1ب ��� ���1ھ����م ا�ذ�� ا������ �����ؤو��� ا���دودة ���ر��ء 

ا?K5ل �ن �دى ���ھ�� ا��ر��ء ���� أو  إ�� ا�وال ��د ��6ر���� �0ر��ت ا�:�ص، �Rن ذ�ك = ��1رف

� ا��ر�� إذا �� ���ت 0:��@ر، وھو �� � ا��� ������� ا����ھ�ون أو= �زا���ؤو���اء :��ر��م =��/��را��م 

                                                           
ك 1:S2 H�=� ص ص ���ر ،/��0
 . 58، 57، ا
�)12 ا
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�Kس ا��� ��ر$ت ��� �ر��ت $�ت أ�داد ��0رة �ن ا��ر��ء، و��ن ���00 ا�Aش �ر�ب ��� ا��/�ر �ن ��=ت ا?

  . وا=����ل �ن ���ب ا?دارة و��0��A ���1���� ��� ��1�� ا��ر�� وا��ر��ء

�ذ�ك �6د ���ت ����� ا����ھ��ن ا��ر��ء �ن أھم ا���0دئ ا��� �6وم ����� �و��� ا��ر��ت، وا��� و$�ت �ن 

ا���ظ�� ���، ا�$����ت ا������ 0����� �6وق ا��ر��ء �ن اa/�ر ا�����0 ����رض ا��K: I� G��1ل ا���ر���ت 

  . إدارة ا��ر��

��� �6د ا��ر�� 10ورة ���� ���/ل �  : و��در ا?��رة إ�� أن ا��6وق ا����� �����ھم 

� ا������ و�� ����7�0 �ن ��ط�ت -� . ا��ق 

� ا�:�ذ ا�6رار وا�ر0�5 -� . � ��� ����ذه�ق ا����ر�� 

� ا�ر�0�5 ��� إدارة ا��ر�� و����� أدا@�� -� . ا��ق 

 . �����ت ا�6$�@�� وا��$�6��ق ا���وى  -

و�ن :Kل ����ل ا��1وص ا���6و��� و�0ود �ق ا��ر�� ا������6 �0ذا ا��و$وع، ���� ا��ظ�م ا���6و�� ����و�� 

�@��ن ��� ا��ر��، ��� أن و��@ل ���6ق ��ك إ�� $��ن �1ول ا��ر�ك ��� �6و75، و������� �ن ا��KAل ا�6

  1.ا�$����ت �:��ف K�:�0ف ا��ظم ا���6و��� ا��ط�60 ��و��� ا��ر��ت

� �و��� ا��ر� •�ط� �ت، �0ظر�� ا��1ل �0ن ا������ و�����/ل ا��ر��� او�� �$��ن �6وق ا����ھ��ن 

ا��ر�� �G��1 �:��1 �د�وھم إ��  ا?دارة، �ن :Kل ا=����د ��� �دراء �����6ن = �ر0ط�م �����0

 �� أ�واء �6ل ���� ��ط� ا�ر�0�5، ��دام �د�رو ا��ر�� ھم ����� �1�: G��1�� ل �را�زھم ا?دار��KAا��

 ���� . �0��P، و�����0� ا��ط���ن ��� ا��ر�ز ا���6و�� وا����� ���ر��أ��0�P ا��م 

ا����ل أن ��و�وا أ5ل اھ����� �0طو�ر ���ط ا��ر�� أو �Pر أن ا:���ر �دراء �����6ن ���ر�� 5د �6وم ��7 

  2.ا��رص ���7 و�را�05 �����ت ا��ر�� �����0

  : إ= أن ذ�ك ���ن ا=��راز ��7 �0و�ب ��ردات ا��ظ�م ا�ر0�5� ا������ل ��و��� ا��ر��ت �ن :Kل

 . ا:���ر ا��دراء �ن طر�ق ا����ھ��ن أ����م -

- ��� �� .س ا?دارة ��� ھ�@� ���ن ر��0�5 ���و�� ا=:��1ص����ل ا�$�ء ا�����6ون 

- ��0�P . ��ون 5رارات ا��د�ر�ن �0

 . ��م ا������5ت وا��1و�ت 0طر��6 ����� ���ن ا����ھ��ن �ن ا=طKع ��� ����1ل ��زز ��ط���م ا�ر��0�5 -

 . و��� ا�����رف ��������زم ا��ر�� �0و�ب 5وا��ن �و��� ا��ر��ت �0�0� ا������ر ا�ر��0�5 وا�������0 ا�د -

                                                           
�0�/، ص   1
ك، ا
�)12 ا:S2 H�=� ���62ر . 

�، M)�� ا
&%�رة ا�c)�#��، وا�U@f، د
��W4 O�^ أ��
�H ���ر�� �:�U ا`دارة ا
)f��ة �3 اe>&	�دا 2�&�
 . 8، ص 2002ت ا
@���� وا
	���ة وا
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� ا:و���/ل ا��ر��� ا�/����  •�� �ن طر�ق وا�ب ا?��1ح =طKع ��� ���ط ا��ر�0$��ن �ق ا��ر��ء 

� ا�و5ت ا�����ب �� إط�ر �و��� ا��ر��ت ا���6م �0?��1ح ا�Kزم و� �A0�� ث��ا���ر�ب �����،  ���وا����

ا���6و�� ���ر�� و�����ت �وز�I ار�0ح ���� و�6دار ز ا����� و��ن ���I ا����@ل ا����� ا��� �:ص ا��ر

 . ا��زا��� 0�و��� ا��ر��ت

 �أ�د ا��و$و��ت ا�ر@���� ���ز�ز 5درة ا��ر��ء ��� ���ر�� �6وق  و���0ر و�ود �ظ�م إ��1ح �6�6

  . �������م ��� أ�س وا$�� �����م �ن ا�ر�0�5 ��� ا��ر�� و�6و�م ���ط����

� ا=����د ��� ا�ر�0�5 ا������6 ��� ���ط�ت ا��ر��، وا���  :و���ن ا��ر��� ا�/��/� •��$��ن �6وق ا��ر��ء، 

� ���6ق ا������ ا�Kز�� ��6وق ا��ر��ء، و��ون ذ�ك 0��0�ث ���ون ���� ����@�ت ا�ر��0�5 ا������6 دور ھ�م 

�� ا����و��ت ا��6د�� ���ر��ء، �ن �ر�ز ا��ر�� ا�����و������6 �ظ�� ا�ر�0�5  �ن ��1� ا�د�5 وا�وا���5 

� ا��ر�� ا��� ���ل ����، إ$��� إ�� ار��0ط�� ا����0ر �����0ن ا�ر��0�5 ا������ �ن ���س ا?دارة �ا�دا:��� 

 . ����6ق �ن ������ ا�دور ا�ذي �6وم 70 ��ك ا����ن

III- ذب ا(����0ر:� ��  : �و��� ا��ر��ت و��

��@���G ا=��/��ر ورأس ا���ل ا �دة �0رى ��دول ا��� ���6ر ����، و�ذ�ك �6د ���وزت ا�دول �ر��� ��0

 ����� �دى ا����ح �د:ول ا=��/��رات ا����0 أرا$��� و��ب ا�����ل ���� إ�� �ر��� أ:رى ����0ق �ا�0�ث 

��0��  . �و$I 5وا��ن و�����ت ا�1�5د�� ���ذب أ�0ر 5در ���ن �ن رؤوس ا�وال ا

وا��:��$�ت ا�$ر���0 و�Pرھ� �ن ا�����Kت ا:رى ھ� ا��وا�ل ) أ���ر ا���@دة(��� و�م ��د ا��وا�ز ا���

� و��� � K1��� ھذا ا����ل، ��ث ظ�رت �وا�ل أ:رى ���ل �دا �� �ذب ا=��/��ر �I أھ����� �ا�و��دة 

� ا�دو��0�، ����ق �0دى ا��6رار ا��0@� ا������ وا=�1�5د�� وا���6و��� ��� ا��16ودة، وھ� �� �ط�ق رأس ا���ل ا

  . ���7 ا��:�طر �Pر ا����ر��

0�، �واء أ��ن ذ�ك �ن طر�ق 1ون ا��ر��ت��، ا����ر�� ��/ل أھم ���ذ �ن ����ذ ا=��/��ر ورأس ا���ل ا

��ك �1ص �ن رؤوس أ�وال ا��ر��ت ا�وط���، �Rن ا��ظ�م ا���6و�� ��:�11 أو �ا���ل ا����0ر ��ر��ت أ����0 

ا��ر��ت = �1�6ر ��� ��ر���ت ا��ر��ت ا��� ��ظم ا��A�1 ا���6و��� ����9س وإدارة و��ل ا��ر��ت، ��و��� 

  . وإ��� �$�ن، �ن �0ب آ:ر �و��ر ا�6وا��ن ا=�1�5د�� = ���� 5وا��ن ا=��/��ر وا�واق ا������ وا?�Kس

����0 I���� دول ���ت ا�1�5د�� و��5و��� ���6رة ون از��ت ا������ و�و��ت ا?�Kس 5د ��1ت 

�Rن ا���ه ا����/�ر�ن ھو ا�0�ث �ن �����ر ����دو��� ��و��7 رؤوس أ�وا��م )أ، 0ر�ط���� وا����0ن وأ������.م.���و( ،

���/ل ��و�� �0دى ا��زام ا�دو�� �0ط�0ق ا��ظ�م ا���6و�� ��و��� ا��ر��ت، �0���0رھ� ا��وب ا�/ل ������ 

                                                           

,�L ا 1 3���L
�أ��� �0�� E2ب ا
<&Eوي، ا
@�7م ا ���L� راه�"�اد، ��P&�eر، أط)و�� د'& ،��(S@
ق، ��2,� اL�
و��  128، ص 2006#:�� ا

�,�ھ� . 
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 Sarbanies-oxleyأو�����  –�ن �وء ا?دارة، وھو �� �رص ��� ر������ ��5ون ��ر��0س ��������م وا��د 

�  . ا�ر��

� ا�6رار ا=��/��ري ا����0ر أو �Pر ا����0ر وذ�ك �و0ذ�ك �6د أ1�0ت �و��� ا��ر��ت ���ل ر��� أ����� 

  : �ن :Kل

�ن ���� �K����ل و�وء ا?دارة �ن �$�ن ا��و��� إدارة ا��ر��ت ��0ل �$�ن �دم ��رض أ�وال ا����/�ر -

 . :Kل ا������ ا���6و��� ا��� �دار ��0 ا��ر��ت

� :�ق �0@� أ���ل ���6رة �ن :Kل ������� و���0وى وا�د �I ا�6وا��ن ���ھم �و���� ا��ر��ت 

راءات ا�:��1 ا=� ا=�1�5د�� ا��:���� وا������6 ��0���ظ ��� ا������ و����ذ ا��6ود وا�ر�0�5 ����� و�ط�0ق

   .���R0ر ا?�Kس 

 ��  :ھذا و����و�� أھ��� أ:رى ���/ل 

 .�� ���ر��ت ا������ ����ن ا�6درة -

� ا��ر��  -� .���6ق ا������� وا��دا�� و����� ا����ھ��ن 

إ���د $وا0ط و5وا�د وھ���ل إدار�� ���G �ق ���ء�� إدارة ا��ر�� أ��م ا������ ا����� و�$�ن �6وق  -

�� .ا��ر��  ا����ھ��ن 

� أ�واق ا���ل  -� .����� ا=��/��رات و�د���6 �ن :Kل ����ق /�6 ا����/�ر�ن 

 .ا���ل ��� ����� ا��د:رات و��ظ�م ا�ر0��� وإ���د �رص ��ل �د�دة  -

� ا��ر��ت -� .ا���ل ��� اداء ا����� ا���د �ن :Kل ا������0 وا��را��� ا������ ����6ل و$0ط ا����د 

���دة أ1��ب ا�6رار �/ل ا��د�ر�ن و����س ا?دارة ��� ��0ء إ��را����� ��طورة �:دم �طو�ر و����ن و� -

 .ا����ءة ا?دار�� وا������ ���ر�� 

� ا��ر�� و����ن ��د=ت إ�����م ،و����ق /��6م ���0ر�� -� . 1ا���ل ��� ����ز ا�دي ا������ 

 .�ق ����� ����ق /�6�� ا=��زام 6��0وا��ن وا���0دئ وا������ر ا��� -

 .ا��1ول ��� ا���و�ل ا�����ب وا���0ؤ ���0:�طر ا���و��5  -

 

 . �2را��ة �G��1 �ل اطراف ا��:���� و����ل ا��وا1ل ���م  -

                                                           
1
  ��0�(�
�0�/ ،ص 3 ر>�� ،�)وة ')ا��،��+ة ��ط�� ،ا
  .1210 ا

2
   ��'�
� ھ%)ة ،ا��M،��>)ة را�: ��:
 ��
z' ت�'()
م واcھ��� ،��ا5:� �3 ا
�:&CL ا
ط@3 �ل �'�� اS>�

3 ا��
�� ا
<�0د ا


�� و ��2012ي  07، 06وا`داري ،أ��م �� (=Q�،��2، (��0&
م اe>&	�د�� وا
&%�ر�� و�:م ا:,
ك وإدارة ا���cل ،':�� ا@� ���� �,
 (B�5– 0#)ة ،ص�08.  
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���ن ا��و��� �ن ر�I ا����ءة ا=�1�5د�� ���ر�� �ن :Kل و$I أ�س ����5K �0ن �د�ري ا��ر�� و���س  -

 .ا?دارة وا����ھ��ن 

� $��ن ا��6 -�� ا�6رارات ا�:��1 90ي ����د �وق ����� ا����ھ��ن �/ل �ق ا��1و�ت ،�ق ا����ر�� 

� ا����06ل � .���Aرات �وھر�� 5د �ؤ/ر ��� أداء ا��ر�� 

ا?��1ح ا����ل �ن أداء ا��ر�� وا�و$I ا����� وا�6رارات ا��وھر�� ا���:ذة �ن 05ل ا?دارة ��� ����د  -

���:�طر ا���ر��0 ا����ھ��ن ��� ��د�د ا� .1ھذه ا��ر��ت ��� ا=��/��ر 

� �و��7 ا��/��را��م،     �5د  ��ل �� �0ق �6د أ01�ت ���و�� ا��ر��ت أھ��� �A��0 �دى ا����/�ر�ن 

  .��وق ا����=ت �رص ا�رG0 وأداء ا��وق، ��� أن ����Bت �ر�I ���ر��ت ا��� �ط0ق ا��و��� 

  .� �و��� ا��ر��ت ��ن ����6ق اھداف ا����60 ،�9ن ��0د@� �6وم ����

�4 ����� ا����ھ��ن���دئ �و��� ا��ر:ا��0/�  ا��رع�  ا��د2ر�ن ��ت و أ0رھ� 

�د وا��ظم وا?�راءات ا��� ��6ق أ�$ل ����� و�وازن 00ن ت ا�6وا�16د �0�0دئ �و��� ا��ر��     

ه ا���0دئ ��/ل �G��1 �د�ري ا��ر�� وا����ھ��ن ���� وأ1��ب ا��G��1 ا:رى ا��ر�0ط� ��0 ،ون ھذ

�6د ��زت ��� اھ���م �:��ف ا���@�ت وا���ظ���ت ، ���ا���ود ا��6ري ��ط�0ق ا��و��� ،و�و��� �دور أھدا

  ، (IIF)���د ا���و�ل ا�دو�� :ذات ا���1 �0ط�0ق ا��و��� ،���� 

  ������ I0و��� ا����ر�ز ا��Kennexew   س إ�داد ا���6ر�ر ا���������،(FRC) و��� ،ا���ظ�� ا�د

  .،�Kوة ��� اھ���م ا��0�/�ن وا����ب(IOSCO)  ����ن اوراق ا������ 

�ذا �6د ��ددت ھذه ا���0دئ وا:���ت ،��ن أ�/رھ� 05و= وأ���60 1دورا ھ� ا���0دئ ا��1درة �ن ��ظ��  

�   �/ل ھذه ا���0دئ�، و� 2004،و�م ��د���� ���  1999،���   (OECD )ا����ون ا=�1�5دي وا������ �

 �5K:                   .���ر��ا������ر وا�س ا��� �6وم ����� ا�د��ور ا

  �� ��وق ا����ھ��ن���: أو(

� إط�ر �و��� ا��ر��ت،وأن ���ل ��م ���ر�� �6و�5م ��� ��و ���ب أن �و�ر ا������ �����ھ��ن 

� ا��م 0�6وق ����� ����� ،���م �داول أ�����  .م ���0راء أو ا�I�0 أو ا���و�ل ����I 70 ا����/�رون 

 ��� ا��9/�ر �� ا��1ول ��� ا����و��ت �ن ا��ر�� وا��ق �و�$K �ن ذ�ك �Rن ����� ��م ��ط� ا��ق 

� إ�:�د ا�6رارات ا������� �  .ا��ر�� ،و��10 أ����� �0=��راك 

 :��ب أن ��$�ن ا��6وق ا����� �����ھ��ن -  أ

  .طرق �$�و�� �����ل ا������ :  1- أ

  .إر��ل أو ��و�ل ا��م  : 2- أ

� ا�و5ت ا�����ب و��� أ��س :  3- أ�ا��1ول ��� ا����و��ت ا���د�� وذات ا���1 ���0ر�� 

  .���ظم 

� ا���@�ت ا����� �����ھ��ن :  4- أ�  .ا����ر�� وا��1و�ت 
                                                           

1
�0�/ ،ص   
� ،ا
�)12 ا:�� C:� ����48.  
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  .ا��:�ب و�زل أ�$�ء ���س ا?دارة :  5- أ

� ار�0ح :  6- أ�  . �1�1ب 

� ، وان ���1وا ��� ا����و��ت ا������ �ن ا�6رارات ��ب أن ��ون ����� - ب�� ا����ر�� �ھ��ن ا��ق 

� ا��ر�� �/ل � :ا��� ����ق 90ي ��Aرات أ����� 

� أو �6د ا����9س :  1-ب���  .��د�ل ا���6ون ا

  .ا��ر:�ص 1R0دار أ��م إ$���� : 2-ب

� ا�واI5 إ�� I�0  ا������ت ا=��/��@�� ا�:��1 �0�و�ل ��ظم ا1ول ��� �ؤدي: 3-ب�

  .ا��ر�� 

� ا������ت ا������ ا�����  -ج  �� أن ��ون �����ھ��ن �ر�1 ا����ر�� ا������ وا��1و�ت A0��

� أن ���ط ا����ھ��ن ���� 6��0وا�د ا��� ���م ا������ت ا������ ا����� A0�� ���، ھ��ن�����

� ذ�ك إ�راءات ا��1و�ت �  :�����ھ��ن ��0 

� ا�و5ت ا�����ب ���� ����ق ��0ر�O و���ن  ا����ھ��ن �����0و��ت��ب �زو�د : 1-ج� ���ا���

� ا�و5ت ا������ب �ن ا��وا$�I ا��� و�دول أ���ل ا������ ا����� ،و�ذ�ك ا����و��ت ا������ و

� ا=����ع  ���م إ�:�ذ�  .5رارات ���9�0 

ارة و و$I �0ود ��� �دول ��ب أن ���ح ا��ر�1 �����ھ��ن �طرح ا�@�� إ�� ���س ا?د: 2-ج

 ��� Iم ا������� ���دود ��6و�� ،�ط�ق � ��ا���ل ا�:�ص �������0 ا����� ، وا�5راح 5رارات 

� ا������ت ا������ ا����� ، ��� ���ح �ر�1 �����ھ��ن ��و��7 أ�@�� �ن ����ر�� ا����ھ��ن 

وث إ��ءة ا��KAل ��ذه �6ر�ر ا��را�I ا�:�ر�� ، و���ر��ت �0ررا��� ����9د �ن �دم �د

  .2ا����و��ت 

� ا����0ن �� أن �ؤ:ذ A0�� 7�R�� �و��7 أ�@�� K���0ك ���0 ����� �ن ا��م ،�وإذا �م ر0ط ا��ق 

� �دول ا���ل أو �در�� �ر��ز �6وق ا������ �$��ن �دم ��I ���ھ�� ا���5 �ن ا�5راح �0ود 

  .�و��7 أ�@�� 

� ا�6رارات ا�ر@���� ا�:��1 0�و��� ا��ر��ت �/ل �ر��G وا��:�ب ����ن ����ل ا����ر�� ا��  -د����� �����ھ��ن 

ا���م �ن :0رة و:���� ا��ر���ن ����س ا?دارة و�ن ����� ا��ر��G  ا?��1ح أ�$�ء ���س ا?دارة ،�I $رورة

��0 �����ھ��ن ��� ،��� ��م ا?��1ح �ن ����� ا�����Bت وا��ر��0ت �ن ���ب ���س ا?دارة و��10 :��1 ���0

� أن A0�� ���ر�وا ا���1 ا���ددة �0ن ا�����Bت وأداء ا��ر�� ��د ����5م ��6�0م 5درات ���س ا?دارة وا���1ت ا��

� ا��ر���ن ����س ا?دارة �  .�0�/وا ���� 

                                                           
1
�0�/ ،ص   
47�� ��C0 �=� ا
)���ن ،ا
�)12 ا .  

2
  ، H�=� ك ���ر:S2 ص، /��0
  .100،ا
�)12 ا
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�����  و��� ا�رPم �ن أن �6ود أ�$�ء ���س ا?دارة و�6ود ��0ر ا�����ذ��ن ���ت �ن ا��و$و��ت ا������0 �ن

:$و��� ��وا��6 ا���@� ا����� �����ھ��ن ، إ= أ�7 ��ب أن ��ون ھ��ك و���� ���ن ���� �����ھ��ن ا����0ر �ن 

آرا@�م ���9�0 ، و�ن ا������ ا������ أد:�ت ا��د�د �ن ا�دول ا��1و�ت ا=����ري ا�ذي ��0ر �ن �دى 5وة ����ر 

  .وإ���س ا����ھ��ن ا���ه ���س ا?دارة 

�ب أن ����ن ا����ھ��ن �ن ا��1و�ت �واء �:��1 أم I� ��0��P إ�ط�ء ��س ا/ر �1cوات �واء �م � -ھـ

ا?د=ء �0��P ��0 أم �$ور�� ،و�و1� ا���0دئ 060ول ا��1و�ت �0�����0 ��10 ���� ، و����0ل �Rن �ن ا�ور ا����� 

  .1و�ت ا��و�I����� �0�����0 7 و����� �6وق ا����ھم إ������ ا����د ا����/�ر�ن ��� ا��

� إط�ر �و��� ا��ر��ت أن �$�ن ���ر�� ا��1و�ت �0�����0 و��6 ��و��7 �1�ب ا��و��ل، و��م �و��ر ا��و�ن ��م 

� ���� �دم ا��و��7، و�0:ص �����0 ���ر�� ر@�س ا=����ع �ا?��1ح ���� ����ق �����0 ا��1و�ت �0�����0 

K6وق ا��1و�ت ا������6 ���0و���دة ��ر ا��و�P ت.  

 ����� ��� ھذا ا?ط�ر �Rن ا��ر��ت �د�وة ����06ل ���ر�� ا����ھ��ن ���0:دام �ظم ���و�و��� ا=��1ل �و

� ذ�ك ا��1و�ت ا?���رو�� ا��ؤ�ن �  . 1ا��1و�ت، ��0 

� ا?��1ح �ن ا�����ل وا��ر���0ت ا�رأ������ ا��� ���ن �0ض ا����ھ��ن �ن أن ���1وا ���  -وA0��

  : ر�� �ن ا���طرة �I �������م �ن ا��م وذ�ك �ن :Kلد

� ا�واق ا������، و�ذ�ك اءات ا��� ���ل ا���طرة ��� ا��را?��1ح �ن ا�6وا�د وا?�ر -1-و���ت 

ا������ت ا=��/��@�� �/ل ا=�د����ت، وI�0 �1ص �وھر�� �ن أ1ول ا��ر��ت، ��ث ���ن �����/�ر�ن أن 

� ظل �روط ��د�� ���� �6وق ���� ����وا �6و�5م وا�����9 ا���6و�� ��م، وأن ��م ا������ت ���90ر ����� و

  . ا����ھ��ن

� �دم ا��:دام ا�و��@ل ا��$�دة �K���Kء ������ ا?دارة و���س ا?دارة �ن ا����ء�� ا���6و���  -2-وA0��

  . �واء ا��د��� أو ا����@��

طر�5 أ:رى ���ن أن �ؤ/ر ��� ا���طرة ��� ا��ر��، و���0ر  و�0?$��� إ�� ��5Kت ا������، �Rن ھ��ك

ا����5ت ا����ھ��ن إ�دى ا�و��@ل ا���@�� ����و��ت ا����ھ��ن ا�ذ�ن 5د ���ك �ل ���م ��� �دى �ددا �A1را 

5ل أن ����0 �ن إ����� ا��م أو �6وق ا������، وا��� ���G ��م ا���ل ��� 0��ث ��و�ون أ��0�P �ؤ/رة، أو ��� ا

� ھذه ا=����5ت ��01�وا أ$:م ���� �و�دة �ن ا����ھ��ن، و��دة �� �و�ر ا����5ت ا����ھ��ن و�@ك ا����ر��ن 

� ����0، ��� ���ن أن ��$�ن ھذه ا=����5ت �� ا=���ق ��6و�5 ��$���� ��راء أ��م إذا �� ر0Pت أطراف أ:رى 

�I أ����م :Kل ��رة �����، ��� ���ن =����5ت ا����ھ��ن أن �1و�1 ��ط�ب �ن أو�@ك ا�ذ�ن ��06ون ا=���ق �دم 0

  . =ء �01وات ����� وا�دة���س ا?دارة، أو ا=��زام �0?د �Aط� �و$و��ت �/ل ا:���ر ر@�س

                                                           
1
�0�/ ،ص   
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 ���� ��دد �6ف ا��1و�ت �دد ا1وات ا��� ���ن �����ھم أن �د�� A0 ،��0ض ا��ظر �ن �دد ا��م ا��

�ن /م �Rن �6وف ا��1و�ت ���ل ��� إ��دة �وز�I ا���طرة و5د �ؤ/ر ��� ا��وا�ز ا��� �د�I 5د ������� ��K، و

� ا=������ت ا���و�� �����ھ��ن�  1.ا����ھ��ن إ�� ا����ر�� 

�� ا�����و�� ��ن :��7 ا����ھ��نا��)�� : �0/��   

 �� ذ�ك ���ھ��ا���5 وا����ھ��ن �$�ن �و��� ا��ر��ت ������ ����و�� ����� ا����ھ��ن، ��0 

  . ا���ب، وأن ���ح ا��ر�1 ����� ا����ھ��ن ���1ول ��� ��و�ض ���ل ��د ا����ك �6و�5م

و���6ق ا����واة أ���� ��د إ�داث �وازن �0ن طر��ن أ�دھ�� 5وي واa:ر $��ف ��:�� ا�طرف 

� ��س ا�ظروف ا������@� ��طرف ا�6وي ا�ذي 5د ���� 0� I$ب ا�$��ف �ن أن = �و��A�� 7دام و��@ل 5و�:���

���1�7 ا��:��1 ��� ���ب �G��1 أ�$�ء ا�طرف ا�$��ف، وا�طرف ا�6وي ھ�� ھم �د�رو ا��ر�� و���روھ� 

���5  . وا����ھ��ن ذوو ا���ب ا������ أ�� ا�طرف ا�$��ف ��م ا����ھ��ن ا

�  : و���ن ���6ق ا����واة ��0 ��

I-  س ط��� ا�/ ��  : ��م �)���� ����و���)���� ا����ھ��ن ��

� أن ��ون ����� ���� ا��م ��س ا��6وق، ����1ل ���� ا����/�ر�ن ��� ا����و��ت ا������6 A0��

� �6وق ا��1و�ت :�$�� ��وا��6 ��ك ا�ط�60ت �ن ا��م ا��� ��9/ر ���0 �� أن ��ون أ�� ��Aرات A0م، و�����0

  . ����� ��ذا ا����Aر

II -  ا����ھ��ن ��������  : ا .

و��ون ا������ �ن إ��ءة ا=��KAل ا��� �6وم ��0، أو ��م إ�راؤھ� ���1�� ا����ھ��ن أ1��ب ا���ب 

  . ا������، وا��� ��م ا���6م ��0 �واء ��0ل ���0ر أم �Pر ���0ر

�ر�� و��ون إ��ءة ا=��KAل ��د�� ���G ا��ظ�م ا���6و��، و�06ل ا�واق، ��5م ا����ھ��ن ا����طر�ن ��0

�����و��� ������ن، �ن طر�ق ا��KAل و��@ل  ����وى �ن ا���طرة وا����م = �����ب �I ���وى ا��:�طرة ا��

  . �Pر ��5و��� ��1ل ا������ �ن ا���طرة �و���� ��دد �6وق ا��1و�ت

و�ط�0ق إ��ءة ا=��KAل ��م �0دة طرق، ����زاع ����I :��1 �ن طر�ق ز��دة ا��ر��0ت وا�ور 

� ھ��ل رأس ا���ل �ن طر�ق ا?��$�ء ا�رة، و�����ت ا��داول �Pر ا������ �I ا�5رب، وا����Aر  ����$

  . إ1دارات :���c� �1م ����ز �����ھم ا����طر

                                                           
1
   12(� ،�:�� 3:� �����82�/، ص � .  
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ا����/�رون  ����ن إ��Aء ���I ا��وا@ق ا��� ��ر5ل ����� ا��1و�ت �0ر ا��دود، و�0��P �� ��1ل -

� �ا��1و�ت ����cب �Rن  ���و��� �ن طر�ق ��Kل �ن ا�و�ط�ء ، و �����ل ����� ا���ب ��� ا��م ا��

� أن ���G ���0ر���م �ن :Kل و��@ل �����د �ن ا��:دام A0�� ا���ظ���� و���ر��ت ا��ر��ت G@ا�6وا��ن وا��وا

  . ا����و�و��� ا��1ر�� ا��د�/�

III-  ا������ت وا?�راءات ا�:��1 �����0ع G��� أن �A0�� �1وا�ا����ھ��ن 90ن � ��ا������ت ا����� ���

� أ= �ؤدي إ�راءات ا��ر�� إ�� ز��دة �1و�0 أو ز��دة ����� ا?د=ء �01وات 0دون A0و��، و������ ������ ���

  . �0رر

 ��� ا������ت ا������ ا����� �����ھ��ن �ن ا��6وق ا����� �����ھم، ��ن �� ا����ر�� �إن ا��ق 

���ن ���� إدارة ا��ر�� وا����ھ�ون ا����طرون إ�� �دم ����I ا����/�ر�ن �Pر ا������ن ���ب ����� �0ض ا

� ��0ل ذ�ك ��5ت �ر��ت �0رض �� ا?رادة ا������� و�وا����/�ر�ن ا���ب ��� ���و�� ا��9/�ر وا����ر�� 

Kت 05ل ا����ع ا������ ا����� ��0رة ر�وم ��� ا��1و�ت، وأ:رى ���ت ا��1و�ت �0?���0، وإر��ل أوراق ا��و��

  . �15رة �دا = ���G �����ھ��ن ������0ر وا����ور

IV- م��c� ا�1وري �  . ��I ا��داول �0ن أ�$�ء ا��ر�� وا��داول ا��:1

V-  وا ����س ا?دارة ��� إذا ���ت�زم أ�$�ء ���س ا?دارة وا�����ذ��ن ا�ر@����ن ���0ر�� أن ��1���

ة أو �Pر ���0ر، أم �0�����0 �ن طرف /��ث أي ��1�� ��د�� أو ����� �0و$وع ��س ا��ر�� ��م �واء ���0ر

إذا �� ���ت �د��م أ���ل أو ��م  ا?دارةس ا?دارة وا����ر�ن إ:ط�ر ���س 0طر�ق ���0ر، ���ب ��� أ�$�ء ���

�� �6د�رھم و����م و���دھم ا��� 5د �ؤ/ر ��� �K، ا��ر��5را�0 ��@��� أو �Pرھ� �ن ا���5Kت ا�:��1 :�رج 

  . �0����0 ������ ����� أو �و$وع ���ن ��9/ر 70 ا��ر��

 ��وإذا �� �م ا?�Kن �ن ا��G��1 ا���د�� ا��و�ودة �Rن ا����ر�� ا���دة �$�6� 90= ���رك ھذا ا��:ص 

  1.أي 5رار ��$�ن ا������ أو ا��و$وع

   وا������� ا�P��ح:�0��0

��1ح �ن او$�ع ا������ ا=�1�5د�� ���ر�� �ظ�را ھ��� �ن �ظ�ھر ا�/�6 و��ن ا���� ���0ر ا=��زام �0?

� ا���� ��د�د 5رارات ا=��/��ر �I ا��ر�� ��ة ا����ر��، ���دل 0و�وده ��� � 7��������ن ا@������ و����د ��� 

� ا�0داءا وا���رارا ����، /م أ�7 و�ن ���ب آ:ر ��/ل و10ورة ���� :رو�� �ن �0�دأ ا��ر�� و5د��� ا����و�� 

  . ا�����Kت ا����ر��

  

                                                           
1
  �
�، ا:�� 3:� ����0�/، ص ص �
  . 89، 88)12 ا
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I- ح���P�� وم ا(��زام��� :  

��� ��ن �ظ�م ا?��1ح ا������ل �ن ا��ر�ز ا=�1�5دي وا���6و�� ���ر�� ��/ل $���� أ��دا �ن $����ت 

���م �6دھ� وا���6ون، �ذا �ط�0ق ا��ظ�م ا���6و�� ��و��� ا��ر��ت 6��0در ا�ذي ��6ق ا�Aرض �ن ا��ر�� �ط�6�0 

�6د ���ت ��7 �ظر�� ا��و��� ا��زا�� ��ر�ب ��� �:����7 ��5م ��ؤو��� ا����ز��ن 70 .  

و�راد �0?��1ح ��و�� ا���ف �ن ا����و��ت ا������6 �����0ط ا=�1�5دي، و��د�دا ا�:��1 �0وا�70 

G1�6�6 ا����ط ا����ن � ��ر 1ورة وا$�� ر��1و���ل ا?��1ح �ظ��� ا@������ 7��.1 ا������ وا���6و���، ��0 �و

�م �ن �� ء �ن ���ر�� �6و�5م ��� ا�و�7 ا�1��G و��0ءا ��� �0دأ ا����واة، ��ث ���ن �����Kن ا��ر�

ا��1ول ��� ا����و��ت ا�Kز�� ����6ق ر7�0�5 ��� ا��ر�� وا�:�ذ ا�6رار ا�����ب 9�0ن �7�5K ���� وا��ط���0 

  . رز أھ���7، وھو �� �020�6و75

II- ح���Pأھ��� ا :  

�و�ر ا?��1ح 5درا ��0را �ن ا������ �����/�ر�ن �ن :Kل �� ���ف �0و�70 �ن ���و��ت ����ق 0��6�6 

ا�و$I ا����� وا���6و�� ���ر��، �واء ��ن ذ�ك 05ل 5رار ا=��/��ر ���� أو أ/��ء ����ذ �0ود ا�را0ط� ا��6د�� ��0 

و���0ر و�ود �ظ�م إ��1ح 5وي ���I ��� ا������� ،ر�� وإ�راز ���وى ا��1دا��5 ���� ����7 �ن ���6م أداء ا��

ا����6�6 أ�د ا��G�K ا���ور�� �`�راف ��� ا��ر��ت ا��6@م ��� أ��س ا��وق، وا�ذي ���0ر أ�را ر@���� �6درة 

� ا�دول ذ�ات أ�واق ا��م ا����ھ��ن ��� ���ر�� �6وق �������م ��� أ�س �درو��، و�ظ�ر ا����رب 

ا�$:�� وا����ط� أن ا?��1ح ���ن أ�$� أن ��ون أداة 5و�� ���9/�ر ��� ��وك ا��ر��ت و����� ا����/�ر�ن، 

� أ�واق رأس ا���ل�  3.و���ن ��ظ�م ا?��1ح ا�6وي أن ����د ��� �ذب رأس ا���ل وا�����ظ� ��� ا�/�6 

� ا?��1ح وا����ر��ت �Pر ا����$�ف و��� ا���س �Rن �5� وK:� ا���وك �Pر ا��� ���ن أن ���م 

� ���و�7 ا��وق و�����0 $:�� ���ت �0����0 ���ر�� و���ھ� �زاھ�$��ع �أ�$�، ��� ��� ���ب 0ل و��1�5Kد 

�ؤدي �دم ����� ا����و��ت ��� و�و�� أو �دم و$و��� إ�� إ���5 5درة ا�واق ��� ا���ل، وز��دة ����� رأس 

  . ا���ل

� ����ن ��م ا����ور ����ل و�وا�� ���ط ا��ر�� و�������� وأدا@�� ���� ����ق و����د �ا?��1ح أ�$� 

  . �������0ر ا��0@�� وا:��5K، وذ�ك إذا �و�رت ��7 �روط7

  

  

                                                           
1
�0�/، ص    
ك، ا
�)12 ا:S2 H�=� ���169ر .  

2
  . 296، ص �2003��� �)�� ا
,)�@3، ا
()'�ت ا
&%�ر��، دار ا
%��,� ا
%���ة، ا`�#@�ر��،   

3
�0�/، ص   
49�� ��C0 �=� ا
)���ن، ا
�)12 ا .  
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III- &�  : �روط ا(��زام ���P��ح و��

  : �روط ا�P��ح -1

  : ط أ����� ���7و�ر �رو = 0د �ن ����6ق أھ��� وأھداف ا=��زام �0?��1ح

������ ا=��زام �0?��1ح أن ��ون ا����و��ت ا���G1 : أن ��م ا�P��ح �ن �)�و��ت ������ - أ �$�6�

 ��6�6� ����� ���7، ���ن  ��ر�� ��0 ��ون ��رة �1د�5 و���6�6، 0��ث ���س واI5 ا�و$I ا����� وا���6و�

I� 7�5K� ن ا����  �����/�ر ���� أن ��:ذ ا�6رار ا�����ب 9�0ن��ا��ر��، وھو $رب ��6دم �ن $روب �ظر�� 

���� ��و�ن و����ذ ا��6ود ��0 ���ظ �6وق أطرا� .1  

و���7 �Rن = ���ل ن ��ون ا����و��ت ا����P ���� G1ر ���6�6، ن ذ�ك ���� ا������ ��� �16ود 

� �ر��70 ا=���زام �0?��1ح، و�ن أ�/�� ذ�ك ا���6ر�ر ا��ظ�م ا���6و�� ��و��� ا��ر��ت ا��6@م ��� �0دأ ��ن ا���� 

� إ��1����� 05ل إ�Enron  ���  ���Kا������ ا=������� ا��� ا��:د���� �ر�� أ�رون �، ��ث ���ت ��2001ط��5 

طرق ا��ر�� ا����:د�� �`��1ح �ن �������K ا������ ��م ��0ل �Pر وا$G و�$�ل، 0وا�ط� ا��:دا��� �طرق 

� �وق اوراق ا������ �ذ�ك 5د ������0 ��6دة ?�:��ء �زء �ن د�و��� ��A0 ا��رو�S ����ط�� وز��دة أ���ر أ����� 

، �Bortland general electricر��ت أ:رى �/ل �ر�� 0ور��Kد ��رال ا����ر�ك  Enron$�ت �ر�� 

��0ون دو=ر، إ= أن  �7 ��0ون دو=ر إ� ���4ل وار���ت ا�رادا��� �ن  2000إ��  200وزاد �دد ا����ل ���� �ن 

، إ$��� إ�� ا��د�د �ن (SEC)ا����ف ا=���ھ�ت ا���A$� �ن 05ل ���� ��ظ�م �����ت ا�0ور�1 ا�ر���� 

��ت ����م ا�وا�د و�ن /م  26دو=ر إ��  80ا�:��@ر ا��� ���ت ��0 ا��ر�� أدت إ�� ا�:��ض ��ر أ����� �ن 

 ��� ���K�  2001.2أ��ن إ

  : ��ح �� ا�و.ت ا��/��بأن ��ون ا�P -ب

�Rذا ���ت  ،���� G1م ���ن ��7 ا=����دة �ن ا����و��ت ا���@K� و�5ت� ��� ا?��1ح أن ��ون ����رط 

ا����A �ن ا=��زام �0?��1ح ھ� إ��ط� ا������د�ن ���� 90و$�ع ا��ر�� ا=�1�5د�� ��A0 ا�:�ذ ا�6رار ا�����ب 

��@دة �ن ذ�ك إذا �� ��ن ا?��1ح ��9:را �ن ا�و5ت ا�����ب، �ذا  وا���0� ��� أ��س ا���ر�� ا�وا���5، = 7�R�

�و�ب 5وا��ن ا��و��� 90ن ��ون ا?��1ح �ن ا����و��ت 10ورة ���� رI0 ��وي ����راض ��5و�� ��0ق �ن أ�� 

�1�ح ���� أ�داث �وھر�� �ن ����9 ا��9/�ر ��� ���ط�ت ا��ر�� 10ورة ���� �ور �دو/��، ��� أن ��ون ا?

� �ل �� و5ت وا�د ��0 �$�ن ا������� ا�����و�� ���ر��ء �ن ��� وأ1��ب ا��G��1 ا:رى �ن ��� /���� و�و

� ����� �ل �ا�وال �I6� 7�R ��� ا��ر�� ��ؤو��� ا=��زام �0?��1ح �ن ا����و��ت ا������6 ���0ط�� ا=�1�5دي 

��رة ا���$�� وا=طKع ��� :طط�� ا��طو�ر�� ���ر��� ا����06، ��� ����� �و5ت ��م ����6م ���ط�� ا=�1�5دي ��

  . وذ�ك ��ت ر�0�5 ا����ھ��ن ور�0�5 ھ�@�ت �وق ا���ل

                                                           
1
   ��,�="�"H�� ،C
ن، ا
U=,� اcو��L
  . 84، ص 2003)وت، ، رO2 ا���cل وا

2
ك  :S2 H�=� ص ���ر ،/��0
  . 171، ا
�)12 ا
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  : �را��ة ����� ا��ر�� -ج

� ���ح ��را��ة ��0دأ أ�ر�� ا���ل ا�ذي = ���ن، ���� ��ن ا��رص ��� ا?��1ح، إ��Pل دوره 

�������ر��، �Rن ا?��1ح ا�ذي ���زم 70 ا��ر�� ھو ذ�ك ا?��1ح ا�ذي = �$ر ��0  ا��طور ا=�1�5دي وا�6درة ا����

� ا?��1ح ���� ��د أد��، �Rن �/�را �ن ا�دول A0�� ��، و��� ���ن �6ر�ر ا����و��ت ا����و= ��دد �ر�زھ� ا����

��و��ت ا��� 5د �ؤدي �ذ��� أو �ط0ق ��رة ا���د�� واھ���، وا����و�� ا���د�� أو ا����� ���ن ��ر���� ���90 ا��

  1.��ر���� إ�� ا��9/�ر ��� ا�6رارات ا=�1�5د�� ا��� ��:ذھ� ���:د�وا ا����و��ت

  . ھذا و���رط أ:�را �را��ة �0دأ ا����واة �0ن ا����ھ��ن ��د ����ذ ا��ر��ت ا��زا��� �0?��1ح

  : ��ل ا(��زام ���P��ح -2

�7�R ��ب أن ��م ��� ا����و��ت ا��وھر��، وا����و�� ا��وھر�� ��ث ��ون ا?��1ح ���= و�ؤدي وظ�� 7�

���ل أي �دث أو وا��5 أو 5رار أو ���و�� 5د �ؤ/ر ��0ل ���0ر أو �Pر ���0ر ��� ��ر ا�ور�5 ا������ أو ��م 

� ا=�$��م ����� �وق ا���ل، أو ��ون ��� �9/�ر ��� 5رار ا��:ص �ر�� �ن �داو��� ھذا �0����0 �����/�ر�ن 

  . �د�7

� ا���6ط ا����60 ���ن أن ��ون�  : و���7 �Rن ��ل ا?��1ح وإ$��� ��� �0ق ذ�ره 

  : ا�P��ح ا����� - أ

ا?��1ح ا�����، و��� �0ق ���و�7 ھو ذ�ك ا?��1ح ا�ذي ���ف �ن ا����و��ت وا�����0ت ا������ ا������6 

��� S@1ول و:1وم ا��ر�� و�������� ا������ 10ورة دور�� أو ��د �1ول �� ���0ط ا��ر�� �ن ��ث ا

  . ���و�ب ا���ف ����

� ���6م ��6�6 ا����ط �� ھذا ا����ل �ن ا�/ر أھ��� و�9/�را � ���� G1و���0ر ا�����0ت ا������ ا���

ا=�1�5دي ���ر�� ��ث أ��� ��/ل ا�د��ل ا����� ��� �دى ���ح ا��ر�� و5در��� ��� ����� أ1ول ا��������ن 

 �� و��� رؤوس ا�وال و�P��1 ا�6رار ا����@� K1������، ا�ر ا�ذي ���ل �ن ��ك ا����و��ت �دا 

  . �����/�ر�ن

  : ا�P��ح �ن ا������ت ا���رى �� ا��ر�� -ب

 ��� ا��ر�� و�6و�5م �� ا��1ول ��� ا����و��ت �ن ھ��ل ا������ ��ن ا��6وق ا����� �����/�ر�ن 

� ا��1ول ��� ���و��ت �ن ھ��ل ���و�� �0�6ل �6وق ا��Kك �اa:ر�ن، و����ن أن ���د ھذا ا��ق إ�� ا��ق 

  . ا��ر��ت وا���5Kت ���� �0ن �روع ا����و��
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و�ط�6�0 ��� �0ق، ��0��P 7�R �� ���رط ا�6وا��ن أن ��م ا?��1ح �ن ����0ت ا������ ��د �:ط� �دود ����� 

����ت �ن ��0ر ���� ا��م، و�Pرھم ��ن ���طرون ��0ل ���0ر أو �Pر �ن ا������، و5د ��$�ن ھذا ا?��1ح 0

���0ر، أو 5د ���طرون ��� ا��ر�� �ن طر�ق �6وق ا��1و�ت :��1، أو ا����5ت ا����ھ��ن، أو ا������ت 

  1.ا����طرة أو ��ل $:�� �ن ا��م أو ��5Kت ���ھ��ت $:�� ���0د��

وا�����ذ��ن ا�ر@����ن، وا����و��ت ا�:��1 �0م  :��ز اPداريا�P��ح �ن ����� ����gت أ�\�ء ا� -ج

� ذ�ك �ؤھ��Kم، وا?��1ح �ن ����� ا=:���ر� ��0 .  

�وا :0را��م و�ؤھ��Kم �I �6د�ر أي ���و��ت �ن أ�$�ء ا����ز ا?داري ��� ��6ّ �0ب ا����/�رون �و�ط

   .رض ا��G��1 5د �ؤ/ر ��� ��ن ���ر�� وظ�@��م�ا����=ت ���

و���0ر ا����و��ت �ن ����Bت أ�$�ء ���س ا?دارة وا�����ذ��ن أ�$� �و$و�� ��م ا����ھ��ن و�و�7 

ا=ھ���م :��1 إ�� ا=ر��0ط �0ن ا�����Bت وأداء ا��ر��، و��دة �� ��رض ا���ر���ت ا?��1ح ��� ���6$�ه �دد 

� �0$�� اa:ر ��� ���1ب ��ددة ���ن ��ن ���1ون ��� أ��� ا�����Bت �ن ا�����ذ��ن، ����0 �1�6ر ا��ر 

�����0 .  

  : ا�)����ت ا������ �5طراف �ن ا��ر�� أو أ.�ر��م -د

 I��� G��1� �6ق�ا������ �0 I� إذا ���ت ا��ر�� ��م إدار��� �� �����ن ا����@ل ا��� ���م ا��وق ��0ر

90طراف �ن ا��ر�� أو أ�5ر�0م، = ���� ا����/�ر�ن ��0 �ن �د�7، وذ�ك �0?��1ح �ن ا������ت ا����� ا�����1 

ا������ت ا������6 �0�0ر ا����ھ��ن أو أ�5ر�0م، وا����� �ن ذ�ك ھ� ����ط ا�$وء ��� �����ت ا���طرة ا��� 5د ��م 

  . ��� ���وى ھذه اطراف

  2: ا��)�و��ت ا��2�� ���)����ن وأ���ب ا������ ا�2ر�ن -ه

�� �0ض ا�دول، ��� �6د�م ا����و��ت �ن ا��وا$�I ا�ر@���� ��ري ����I ا��ر��ت 0ل وإ�زا��� 

� أداء ا��ر��، و5د ��$�ن ا?��1ح �ا�����1 �������0ن وأ1��ب ا��G��1 اa:ر�ن وا��� �ؤ/ر ��0ل ��دي 

ا���5Kت �0ن ا?دارة وا������ن، وا���5Kت �I أ1��ب ا��G��1 اa:ر�ن �/ل ا�دا@��ن وا��ورد�ن وا�������ت 

  . ��ا����

و��ط�ب �0ض ا�دول إ��1�� ��/�� �ن ا����و��ت ا�:��1 ���0وارد ا��0ر�� و�����ت ��ظ�م و����ر 

����  . ا��وارد ا��0ر�� ��0 = �$ر ا��ر�� و5و��� ا����
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  : ا���2طر ا���و.)� -و

� ا��وق إ�� ���و��ت �ن ا��:�طر ا���د��� ����ج ���:د�و ا����و��ت ا������، و�ذ�ك ا����ر�ون 

� ذ�ك أ���ر �ا���و��5 ا��� 5د ��$���� ��ك ا����و��ت، �:�طر :��1 ���0ط ا��ر��، �:�طر ا�واق ا������ ��0 

  . ا��وا@د و�:�طر ا�����، و�:�طر ا����طق ا��Aرا��� ا��� ���ل ���� ا��ر��، وا��:�طر ا�����1 �0=��زا��ت ا��0@��

  : ھ���ل و�����ت ا��و��� -ل

� �و��� ا��ر��ت و5د ��ب أن ���ل ا���1ح ا��را����� ا��و��� و��10 :��1، ���ر��ت ا��ر�� ?

� ا��د�د �ن ا�دول، ���0ر ��زأ �ن ا���6ر�ر ا��ظ���� ��ث ��و�ب ��� �أG01 ھذا ا?��1ح �ط��0 إ�زا���، 

� ھذه ا�دول، أن ���ذ ���و�� ��0دئ �و��� ا��ر��ت ا��� و$���� أو وا�6ت ����� �ا���ط� ا��:��1 ا��ر��ت 

  . �60د ا��م

و���0ر ا?��1ح �ن ھ���ل و�����ت ا��و��� ا�:��1 ���0ر��، و:��1 �� ����ق ��6�0م ا���ط� �0ن 

  . ا����ھ��ن وا?دارة وأ�$�ء ���س ا?دارة �ن ا�ور ا����� ����6م ھذه ا��و���

   ��ؤو���ت �:�س اPدارة :را�)�

� إط�ر �و��� ا��ر��ت $��� �7ن ا��و��7 وا?ر��د ���ر��، و�����0 ���س ا?دارة �ن ��ؤو������ن 

  . أ��م ا��ر�� وا����ھ��ن

و�واء ��ن ���س ا?دارة ��و�� �ن ���س �و�د �$م �ل ا�$�ء ا�����ذ��ن و�Pر ا�����ذ��ن أو ��ن ذا 

ر@���� �ن ا?�راف ���  ط��60ن ��ث ��م ا��1ل �0ن ا�وظ��� ا?�را��� وا�وظ��� ا?دار��، �7�R ��ؤول ��10

  . ، و���6ق ��@د ����ب �����ھ��ن، �I�� I ���رض ا��G��1 و���6ق ا��وازن دا:ل ا��ر��ا?دارياداء 

و��� ���رس ���س ا?دارة ����7 و���6ق ��ؤو���7 �Rن ا�����K6 أ�ر =0د ��7، و���0ر ا�����K6 ����س 

� �ظ�م ا��و���، ����ن أ�$�ء  ا?دارة �ن أھم ���1ر ا��و��� ا������، ھذه�ا=�����K6 ا��� �ن �ظ�ھرھ� 

�Rن �ل ا���ر���ت زودت ����س ا?دارات  ������6ن وإ���ء ���ن �����6 ������ن، أ�� �ن ا=��K6ل ا�وظ��

  ����0.1ط�ت وا�و��@ل ا���6و��� ا��� �$�ن ا������K6م، ���� ���ت �ر����0م

�I6� 7�R ��� ���ق ���س ا?دارةو����6ق 5وا�د ا��و��� ا����� � :  

� ��� أ�$�ء ���س ا?دارة أن ����وا ��� أ��س �ن ا����و��ت ا������، و0��ن ا���� �I ا������  - أA0��

  . ا�وا��0، و��0 ��6ق أ�$ل ��1�� ���ر�� وا����ھ��ن
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G��1� ا��ر�� آ:ذا ��0ن ا=���0ر ��ط�ب �ن ���س ا?دارة ��5و�� أن ���ل ���1��ا����ھ��ن وا������ن  

  : و��1�� ا����ور، وأن ���ل ��0 ��6ق أ�$ل ا����@S ���ر��، ���66 0ذ�ك �وا��0ن

  . وا�ب ا������ ا�ذي ���رض ا���6م 7����0 0ر��دة و���K6�0 و0��ن ���، وھو ھ�� ���زم 00ذل ����� أو����

1��و وا�ب ا�و=ء أ�� ا�وا:ب ا��0/� ��  . ���ھ���� وھو ا�و=ء ���ر�� و���

� �:��ف ���و��ت ا����ھ��ن 0طرق �:���� �Rن  -ب����  إذا ���ت 5رارات ���س ا?دارة ��ؤ/ر 

���س ا?دارة أن ����ل ���� ا����ھ��ن ������ ��د��، ��9$�ء ���س ا?دارة ��ز�ون ����0ذ وا����0م 0طر��6 

� ا:���رھ�  . م أو أو�@ك ا�ذ�ن ��ر$وا ھذا ا=:���ر����و�� ا���ه ���� ا����ھ��ن �واء ا�ذ�ن ��ھ�وا 

��ب ��� ���س ا?دارة �ط�0ق �����ر أ:��5K ����� ?�ط�ء �1دا��5 ���ر�� و����� أھK ��/�6، ��س  -ج

� �������� ا��و��� ���ب، و��ن أ�$� �0����0 =��زا����� طو��� ا�ل� .  

� ��ب ��� ���س ا?دارة ا?��1ح �ن ����� ا�����Bت و -د�ا��ر��0ت �$�@7 و��0ر ا�����ذ��ن 

� أ��م ا��ر�� �ن طرف �ا��ر��، و��دد ��0ن ا������ ا���5K �0ن ا�����Bت واداء، و�روط ���زة وا=���ر 

  . ھؤ=ء

و�ن ا����ر��ت ا���دة إ���ء ���ن :��1 ����0 ����س ا?دارة ��و�� �ن أ�$�ء �����6ن ����ل ������0ن 

  . وا�5راح ا�����Bت

� ����� �ر��G وا��:�ب ���س ا?دارة ا��� ��ب أن ��م ��0ل ر���، ھذه ا���0دئ  -ھـ� ���$��ن ا����

  . ���ل ��� ����I ا����ھ��ن ����6م 0دور ��ط وا��:�ب أ�$�ء ���س ا?دارة

� �G��1 إدارة ا��ر��، وأ�$�ء ���س ا?دارة وا����ھ��ن ��0 � -و�� ر�0�5 وإدارة أي ���رض ����ل 

  . ذ�ك إ��ءة ا��KAل �����ت اطراف ذات ��1 ا�6را�0

و���0ر ا?�راف ��� �ظم ا�ر�0�5 ا�دا:��� ا��� �Aط� ����� إ�داد ا���6ر�ر ا������ �ن أھم وظ�@ف ���س 

  . ا?دارة، وا��:دام أ1ول ا��ر��، وأن ����ط $د �����ت ا��داول ا��� ���رك ���� أطراف، ذات ��1 5را�0

� ا�ر�0�5 ا?�را��� أن ���I �����ت ا?:ط�ر و�ن ا����م �0����0 ����س ا?دارة ��د 7���5 ��0ؤو���7 

� �دد �ن ا��ر��ت ��م ����ف ���� �5� أو �Pر ا���6و�� 0دون :وف �ن ا���6ب، وK:�ن ا���وك �Pر ا

0Pل ��6ط� ا��1ل �������ن ا�ذ�ن �ر���� �5K:� ا?K0غ �ن �6�5م �0����0 ا��را��� أو ���� :��1 ����وك ا�ون 

   �0�.2ض ا��1ر��ت �Pر ا:��5K ا��� 5د �ؤدي إ�� ا��د �ن �زاھ� ا���6ر�ر ا������
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� ذ�ك ا��را��� ا����I� ��6 $��ن  -ي�$��ن �زاھ� ����0ت ا��ر�� و�ظم إ�داد 5وا@��� ا������، ��0 

رة ا��:�طر، وا�ر�0�5 ا������ ور�0�5 ا������ت، دا��0، و��� و�7 ا�:1وص و�ود �ظم ?و�ود �ظم ����� ��ر5

وا=��زام ��6��0ون، ���0ر طر��6 ا���6م ��0 �0ق ھ� ���R0ء �ظ�م ���را��� ا�دا:��� ا��� �6دم ��6ر�رھ� ���0رة إ�� 

  . ���س ا?دارة

��@���، ��ب ��� أ�$�ء ���س ا?دارة ا����� ���0و$و��� وا=�����K6 �0ل أ�وا��� و�0��0ع �ل و -ل

� أي �ن ا��ر��ت ا�����0 �� ا��ر�� أو �وا��� �ن ����0 أن ��ون �دد ��ف �ن أ�$�ء ���س ا?دارة �Pر ���ل 

 �����، وأ= ��ون ��م ��1 و/��6 ���0ر�� أو إدار��� �ن :Kل و�ود ار��0ط�ت ��@��� أو ا�1�5د�� أو �Pرھ�، و

ا����ھ��ن ا����طر�ن أو أي ��� ���طرة أ:رى، :��1 إذا  أ���ن أ:رى ����ج ا�ر إ�� ���9د ا=��K6ل �ن

� ا��1ول ��� ا���و�ض وا?K1ح ��دودة�  1.���ت ا��6وق ا����60 �����ھ��ن ا���5 $���� و���ت �ر�1م 

� �0ض ا�دول أن ��ون �0ض أ�$�ء ���س ا?دارة  ا�راف وھو �� أدى إ�� أن ���دي �0ض�وا�6وا��ن 

  . ��ن ا����طر�ن�����6ن �ن ا����ھ

� ����ف �دد �ن أ�$�ء ���س ا?دارة �ن �Pر �وظ�� ا��ر�� ذوو  -ك�� أن ��ظر ����س ا?دارة A0��

� ا��G��1 ��0 �$��ن �زاھ� ����6ل، ����6م �����0م ا��� ����ا�6درة ��� ���ر�� ا���م ا�ل و�ود ���رض 

� �0ض ا�دول ��...ا���6ر�ر ا������، ��د�د ا�����Bت���ل ا����ھ�ون ا���ؤو��� ا����0رة ��ر��G وا��:�ب ، و

  . ا�$�ء �Pر ا�����ذ��ن ����6م 0وظ�@ف ��:�11

��د�� ��م إ���ء ���ن ����س ا?دارة، ����ن ��� ���س ا?دارة أن ��دد ��0ل ��د وأن ��G1 �ن  -ط

  . K1������، و������� وإ�راءات �����

ة ا��� ��ص ����� أ�Pب ا�6وا��ن، وھذا �$��ن أداء ���ل ����م ا���6د 0�دود �$و�� ����س ا?دار - س

� ا���ر���ت ا��� ���I ا��ر��ت ��� ا���6م �0در�ب أ�$�ء ���س ا?دارة �د�م �ا��$و��، ��� أن ھ��ك �زا�د 

  . و�6و�� ھذا اداء

� أن ���ح ��م �� -عA0�� 7�R��� ا����و��ت ا�1���� ��� ���ن �$�ء ���س ا?دارة ا���6م ��0ؤو�����م، 

� ا�و5ت ا�����ب، وھذا ��� ��:ذوا 5رارا��م �ن ��م ودرا��، ھذه ا�6رارات ا��� ��ب و��ت ط�@�� ��ؤو�����م �و

� ��1�� ا��ر�� و�����0� ��1�� ا����ھ��ن�  . أن �1ب 

   ا��د2ر�ن ��ر��ت �� ����� ����� ا����ھ��ندور �و��� ا : ����2

��7 ا�0داءا �ن �وا�ل ظ�ور ا��و���، إ�� ���و��� وأھدا��� وا����ءا �0�0د@�� إ��� إن �ل �� �0ق ا��طرق إ

� ��رى وا�د وھو �و��ر ا������ ا������ وا����� 70�Pأ ��ا����/�ر�ن = ���� �� وا�6و�� �����ھ��ن �1ب أ���� و
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�� �وق ا���ل ���0ظر ���$�@G وا?���Kت ا��� ��ر$ت ��� �ر��ت ������ وا���:�6ت أز�� /�6 �0ن ا����ھ��ن  

�� ھذه ا��ر��ت ا��� �6وم ����� ا��ظ�م ا�رأ�����  . وا��د:ر�ن و

و���0ر /�6 ا����ھ��ن ا����/�ر�ن 90ن ا�وال ا��� ����/�رو��� �ن ���ء ا��:دا��� �ن 05ل �د�ري 

�ل ا�/ل ا�ذي �را�� ا��ر�� أو أ�$�ء ���س ا?دارة أو ��0ر ا����ھ��ن، وأن ھذه ا�وال ��وظف ���0

� ��وء و�طور أ�واق رأس ا���ل، �واI5 ا�ر أن ����س ا?دارة وا��د�ر�ن ����1��م، �0�/�0 أ�د أھم ا��وا�ل 

  . و��0ر ا����ھ��ن ��و�ر ��م إ������ ا�:�ذ ا�6رارات ا��� ��6ق ���1��م ��� ���ب �Pرھم �ن ا����ھ��ن

= ��و�ر إ= إذا ��9دوا �ن أ��م ����1ون ��� ������ ��د�� و���7 �Rن /�6 ا����ھ��ن وا����/�ر�ن 

ا�����9، �6د و�����@� �واءا ���وا �����ن أو أ���ب ، وھو �� ��� إ��7 �ظ�م ا��و��� ا�ذي، و���0ظر ھ��� ھذه 

، أ:ذ ا���0دئ ا���0ق ا����1ل ����، �$��ن �6وق (OECD)ت ��ظ�� ا����ون ا=�1�5دي وا������ :11

  1.��ھ��ن وھو ا��0دأ ا�/��� أ�Kها��

� إط�ر �و��� ا��ر��ت �و��ر ا������ �����ھ��ن و����ل ���ر�� �6و�5م، وإ�ط�@�م $����ت � �A0و��

� ��و�� ����ل وا���6ل ا�������� ا=طKع ��� ا�����0ت و�زو�دھم �����0و��ت  و �ق �����، وذ�ك �ا����ھ��ن 

� ا�و5ت ا�����ب �ول ا� ���� �$ور ا������ت ا����� ���ر��، و�ق ا����ھم �����ر��، و��د�ل ا��ظ�م ا

� �ر��ا������ ا����� ا���د��، و�G وا��:�ب أ�$�ء ���س ا?دارة، وا=طKع ��� �Pر ا���د��، و�ق ا����ھم 

� ا��1و�ت ��� 5را�� ا��ر�� �$K �ن ��6م �ر ����� ����Bت أ�$�ء ���س ا?دارة و��0ر ا�����ذ��ن 

� ار�0ح�� ا����ر�� �  2.ا������ت ا�����، و�و��7 ا�@�� إ�� ���س ا?دارة، و�ق ا����ھ��ن 

��� �$�ن �ظ�م ا��و��� �و��ر و��@ل ����� �����ھ��ن ا��:دا��� ������ �6و�5م وا�6درة ��� إ���5 

���0 �ن ا$رار ا��� 5د ا�د��وى ا���6و��� $د ا��د�ر�ن وأ�$�ء ���س ا?دارة، وا��1ول ��� ��و�$�ت ��

  . ���ق ��1�0��م ودون �9:�ر ��رط

� إ���5 �/ل ھذه ا�د��وى، ��� ��طل أ���ل ا��ر�� أو ������ �����ف �ر���� �Rن �و����ب ا?�راف 

ا��/�ر �ن ا�6وا��ن ��ت إ�� ا��وا@�� ھذا ا�:طر �0ر �P��1 أ���م �$�6� 0����� ا��دراء وأ�$�ء ���س ا?دارة 

� إ���5 ا�د��وى ا�6$�@��، و$��ن �د�� �$�ون ���وى ا����ھ��ن، ��� و�دت ا��د�د �ن إ���ءة ا��:دام ا��ق 

�ن ا�دول أن ا?�راءات ا�0د��� ?���5 ا�د��وى ا�6$�@��، �/ل ا?�راءات ا���:ذة �ن ��ط�ت ا�ر�0�5 ��� أ�واق 

 ��� ��و�� ا��زا��ت ��� ا5ل �  3.ا��را�ل او�� ��د��وىاوراق ا������، أ�/ر ���ءة 
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� ����� ھذا ا��1ل، أ�7 و �0?$��� ���aت ����� ا����ھم دا:ل ا��ر�� �ن طر�ق �6ر�ر �6وق �7 و  *   �و �6ول 

� �ل ���� ��دد ���� �G��1 ا��ر��، ��ن ����� :�ر��� ��������، ��� ���G �7 0ر�0�5 أ���ل ا�����ر و ا��د:ل 

� ا��ر��، ھذه ا������ ا��� ���رس �ن طر�ق أ�$� �ر$��� ا�6وا��ن و �ا���ر���ت ����� ��6وق ا����ھ��ن 

أ��زة :�ر��� ر1دت ��را�05 أ���ل ا��ر�� و �دى ��5و��� و�ر��� �1ر��ت ���زھ� ا?داري، و ھ� 0ذ�ك 

� ����� ا��ر�� و ا����ھ��ن�  .���ھم 

�ر��ت ا��د:رة، ���ل ��� ا���9د �ن ��6د ا����ز ��ل �ن ��دوب ا�����0ت و ھ�@�ت �وق ا���ل �0����0 ��    

ا?داري ���ر�� 6��0وا��ن و ا���ظ�م ا����ول 70، �واء �0����0 �����0ت ا��ر�� وو/�@��6 أو �0����0 ��������، 0ل و 

��م ���ل ھذه ا��زة أ���� ��و��ر ���و�� 1���� ����� �1د�5 ����� �����ھ��ن و ھو �� ���G ��م ��0:�ذ 5رارا

  .�ن ��م و درا��

��� ��دف ھذه ا��زة إ�� �و��7 ا��ر��ت ���0� و ا���ل 0�و��� ا��ر��ت، ھذا ا��ظ�م ا�ذي �6وم ��� ��0دئ     

�ن �9ن إ�����0 ���دي ا��ر�� ��ل :طر 5د ��ددھ� أو ��دد �G��1 ���ھ����، ��0 ��ر$7 �ن 5وا�د ����� ��م أو 

���  .��� وا�ب ا?��1ح و ا����

� �ل ����� �����6 ���0وا$�I ا����60 ا�ر�وع ����رع ا��زا@ري، 0ل و ا=�طKق ��7 أ�����     �و 5د ��و��� 

���ر�� أ����7 و �1و71 ا���ظ���� ��ذه ا��وا$�I، و �6�0ر���� ����0ر���ت ا���6ر�� =�ظ�� أن ��� ا���رع 

��0 ������ و ا��و���ت ا��د�/� ���ر و ر�0�5  ا��زا@ري ا��د:ل �����ن �1وص و ?$��� �1وص و ?��Aء أ:رى

����  �ر��ت ا����ھ��، و ����� ا����ھ��ن 
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  :����2 ا���ب ا ول

�ن و أو��� ��و��� �ن :Kل ھذا ا��0ب إ��6ء ا�$وء ��� أھم و��@ل ا������ ا��� و�ر��� ا���ر���ت و ا�6وا�    

��ل ا��ر�� :Kل ������6 ��ذا ا��0ب، �Rن آ���ت و$�ت ��ذه ا������ دا:�ر�� ا����ھ�� و �ن  ا��زا@ري، �����ھم 

�����و�� �ن ا��6وق ا��� أ5ر��� ا�6وا��ن =���� ��ك ا������6 �������0ت ا����� و ا����ر��  �����، و ا��� ����د 

و �������، و 5د و$�ت و ا��1و�ت ���� �0���0رھ� ا����ل ا�ط��0� ����ر�� ا����ھم ��6و75 و ا�د��ع �ن ���1�7 

� ھذه ا������ت G��� ��0 �ن ا�:�ذ 5رارا�7 ���� �ن ���ظم ا���ر���ت $����ت �د�دة ���ن ���ر�� ا����ھم 

� I�1 ا?رادة ا������� ���ر���  .��م و درا�� و ��� أ��س ���م ���G �7 �����0ر�� ا������ 

���ط ��� �ن ���دي ���7 وھو ��  �ر1د و �ل �ق �6و�0و ن ا������ ھ� �ن ا����1ر ا���و�� ���ق و أن �    

و ���� ا��زا@� ا��د�ن ���ل ������ ��ذه ا������، ��ن ا�6وا��ن و ا���ر���ت و ���� ا��زا@ري �ر$ت �6و�0ت ���� 

��� �ل ���دي ��� �6وق ا����ھ��ن �واء ��10 ���0رة، و ھ�� ����م :��1 �ن �6وق ا����ھم دا:ل ا������ت 

��، أو �P ��10ر ���0رة و ذ�ك �0=��داء ��� �6وق ا��ر�� و ���1���، و ھو �� ��766 �وء ا�����ر و ا���

  .���Aب ا��G��1 ا�:��1 ��� ���ب ��1�� ا��ر��

�6د ر1د ا���رع ا��زا@ري �زاءات ���@�� �راھ� �Pر ����� �واء �ن ��ث ا��Aط��  ��و �0?$��� ���زاء ا��د    

��c� ل ا���6و������c� �0����0 �0م ا��6و��ث ��ل �م ��رم، أو �ن ����ل ا�$�رة ���0ر��، ����د�د �ن ھذه ا

  .�ر��، و ا��� �راھ� �Pر ����� ����� و = ��6ق ا�ردع ا��ط�وب�ا�

� إط�ر ا���$�ر و     �� �دة �����0ت ا��د:ل أو= ���ظ�م أ��ن ��ق ا����ھم �و ���7 �6د ط���0 �ن ا���رع و 

� ا������ت ا�����، ����0ل ھذه ا����ر��  �ن طر�ق ا����ح ������0ل ا�و��@ل ا��د�/�، و �0د��م ا�����ر�� 

ا�$����ت ا��و$و�� �����ھ��ن، و 6��0$�ء ��� ا��دا:ل و �دم ا�����ق ا�ذي =�ظ��ه ��� ا��/�ر �ن ا��1وص 

��P �6ق�ول دون ا��ط�0ق ا���د ���، و ��ل ذ�ك :1و��1 ا=�1�5د ،��� ا���6و��� و ا�ذي 5د �� ���I �را��ة 

7��  .ا��زا@ري و ط���0 ا=��/��ر 

� ��ظ��م ��15وا :0رة، ودرا�� ���0م و ن �� ���ز �ر��ت ا����ھ�� ھ     �� �/رة ا����ھ��ن ���� و ا�ذ�ن 

1دت أ��زة :�ر��� ا���ل و ا��ر��ت، و ����� ����1��م و �G��1 ا��ر�� ��05م، ��ن ا���ر���ت و ا�6وا��ن ر

��ر�0�5 ��� أ���ل ا����ز ا?داري ���ر��، و ا���9د �ن ا��ظ�م و ��5و��� ������، و ھو �� ��6ق ����� :�ر��� 

و ھو  ،�����ھ��ن، ھذه ا������ ���رس أ���� �ن طر�ق ���ز ����ظ� ا�����0ت ��ث ���� ����ظ ا�����0ت

�� �ل ا��داء أو ��:1ص �ز�7 و ���6ل إ�� ا���9د �ن ا�� ����ظ�م ���ة ا��ر�� ا�������0 و ا���6و���، و ا��د:ل 

 7� G��� �� ��0ل ذ�ك �ل ا���ط�ت و ا�K1���ت ا����:���� ��س �1�0�� ا��ر�� و��1�� ا����ھ��ن، و �7 

� ذ�ك ���6ق ������ ا����ھ��ن، و =�ظ�� أن ا���رع ا��زا@ري 5د �د:ل ���د�ل و ����ن�أداء  90داء ����7، و 

  .������ ��0 ��6ق ا��ط�وب ����، و 5د أ��ن إذ ��ل ���7ز ����ظ� ا�����0ت ��R0دة ��ظ��
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و ا��� ا�ر�0�5 ��� ا��ر��ت ا��� ���� ����� �Kد:�ر، ،��� ���رس ھ�@� �وق ا���ل، �0���0رھ� ��ط� $0ط     

� ا�0ور�1 ،�� ا��م و  ���66 0ذ�ك ����� �����ھ��ن ا��د:ر�ن��ون أ����� �در�� �و ا����/�ر�ن أ�وا��م 

ا���دات، و ذ�ك �ن طر�ق �رض ا��د�د �ن ا?�راءات و ا�6وا�د و ا���م ا��� ���G ��� �9���0د �ن �دى �د�� 

 ���� ��ا=��/��ر ا�ذي �6وم ���7 ا��ر��ت، و �ن �دى 1�� ا����و��ت ا��6د�� �����ھ��ن ا��د:ر�ن، ��� ��د:ل 

و�5م، و �ر�I أھ��� ا�ر�0�5 ا����ر�� و ا������ ا��ر�وة �ن ھذه ا���@� إ�� �� �$ط�I 70 �ن و5وع ا��داء ��� �6

� ا������0 ����م و ��ط�ت و إ�� ط���0 ��و���� ���@� و ��ط� ��:�11 ���و�� �ن أ�$�ء �ؤھ��ن ��:�11ن 

� ظل ا�����ل و و ا������ و ا���6ون و ا���ل، و ھو �� ���ل ���� و���� ھ��� ������ ا����ھ���ن ا��د:ر�ن، 

� ���م ا=��/��ر�  .ا�Aش و ا�:���� ا��� 5د �ط���م 

      ��� ا��زا@ر �� زال دون ا����وى، 0ل و �و �I ا:ذ ��0ن ا=���0ر أن ���ط ا��وق ا������ و ا�0ور�1 

6ص ��� ��7، و �����0� و �ن ��ث �دد ا��ر��ت ا����ھ،���وى �د $��ف �ن ��ث ��م ا��داول و ا?�05ل ���7 

ة ��د:رإ= أ�7 ��� ا���رع ا��زا@ري ا���� أ�/ر إ�� ���6ق ا��ز�د �ن ا������ و ا�ر�0�5 ��� ا��ر��ت ا،�ر���7 

� ھذا ا����ل �ون �و��ر إ �ن ��ث ����رھ� و�����K، �����دا �ن ���رب ا�دول ا��ر��0 ا��� 5ط�ت �وط� ��0را 

ن و ا��د:ر�ن ھو �ن أھم و��@ل ا�����I ��� ا=��/��ر و ا=د:�ر، و ��ون ذ�ك ا��ز�د �ن ا������ �����/�ر�

 ��� ا�����ر ا��ط�60ن ��R0ط�ء أ��زة ا�$0ط ��ط�ت أو�I� I �را��ة �0دأ �ر�� ا���ل و �0دأ �دم ا��د:ل 

  .ا��ر��ت

����، و ���6ق ����� ���6�6 و و ?�ط�ء ��وذج أو ��5ب ���ن ا=������ 70 ���ن ����ر ا��ر��ت و ا�ر�0�5 �    

� ��ظ�م ������ �����ھ��ن، ��ن �ظ��� دو��� �م و$�7 و �ث ا�6وا��ن و ا���ر���ت ا�وط��� ��� ا:ذ �0�0د@7 

  .ا��ر��ت، و ھو �ظ�م �و��� ا��ر��ت ا�ذي ���0ر ا:ذ 70 �ن �����ر ا���وق ا���ر��� ��� ��766 �ن ��@دة

�م ��ط�ب �و�ر �0@� ��5و��� و ����� و ������ �����، ����R �د�وا ا���رع 0ل و ا�دو�� و ن ا:ذ �0ذا ا��ظ     

� ا��زا@ر و ا��� ا�ر�� إ�����  .ا��زا@ر�� إ�� ���و�� ا��:�ص �ن ��06ت �ط76�0 

� ا��ر��، ��د:ل ا���رع 1�0وص �ط0ق �$���� �����ھ��ن ���� �� ھ     �و ھذا �ن ا������ ا���6و��� �����ھم 

� �و���� و ���� �� ھو �0�6�، ���5ب ��� �ل ا��داء �I6 ��� �6وق ا����ھ��ن،�و إذا ��ن أ��ن ����رع ا��د:ل 

R�ن ھ��ك ا��داءات = ���ن ����6ون أن �Aط��� ا=��داءات ا����ر�� �ن ا����ز ا?داري ���ر�� ��� ا����ھ��ن ،  

ا��� = ���ن ا���وت ���� ?$رارھ� 0�6وق �@� �ن ا����ھ��ن =���� ��ك ا��� �I6 �� �0ن ا����ھ��ن أ����م و 

� ����� ھذه ا��6وق و ��ذا دون �@� أ:رى،���ن ا�6$�ء ���ت �7���� 7 .  
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  ا���ـــــــ��� ا���ـــــ���� ����ـــــ�ھم: ا�	�ب ا�����

�!�ل !ر��ت ا����ھ�� ر��� �ن أر��ن ا����� ا�����د�� ����ظر �دورھ� ا����ر ا�ذي ����� ��       

���,دھ� �� ذ�ك �در��� ,�' ا�و�ول �+��ر ا�طرق إ�' ��و�ن رؤوس أ�وال  ،���د�ن ا������ و ا��!#�ل

2�� ,ن طر�ق طرح ��دات ����ب ���� ا�/��ور، و ھو �� �ؤھ��� �ن ��ون ذات �+.�ر ���ر ,�' �

  .ا��/��ت ا�����د��  و ا�/���,�� �ل و �3' ا�������

�د�2ر �3و ا���.��ر �� ا�!ر��ت و ا��7م ا���7و�� و �د د�ت ا��/ر�� و ا�وا�6 ا�� � ���5 ��و/�� ا    

��6 رؤوس ا:�وال و ا���7م ,�' ا��!�ر�6 ا���رى، �ل ���#� أ��� و ھذا ھو  �در��� ,�'،�� �ا����2 /�

�د2ر�ن و ا����ھ��ن، ھذه ا�3���� ا��� ���ن �7����� ����ظر �>طراف �� ����ا:ھم �و��ر 3د أد�' �ن ا�3

���ن ��@دارة ��,���رھم �� �ر�ز ا�وي �ن ا����ھ��ن و ا������ إ�' 3A�7�ر�ن و ا������ھ��ن �ن ا��� ���

���ھ��ن، و �د ���و��� ھذه ھو �� �د �د���م �����ف و ��#��ب �����3م ا�!���2 ,�' ����3 ا�!ر�� و ا�

���7ر�� و ���� ا�/زاAري، �����ن أھم و��Aل و آ���ت ا�3���� ا��� أ�ر��� ا��!ر���ت و ا�7وا��ن ا�� +��ا�

  .���ن ��در ا�3���� ھ�� �!ر����

أ�� ا��وع ا�.��� �ن ا�3����، ��و 3���� ا����ھ��ن �ن ����م ا���ض دا2ل ا�/����ت ا�����، وان ��ن     

�ن ر�ن ���  ا:و�'ھذا ����رض �� ا�وھ��  ����� ���6 ا���طق ا���7و�� و �6 روح ,7د ا�!ر�� �

�!ر��، وا,���ر ا�!روع  �ا��!�ر�� ا�ذي ����7 ا�د��ج و ا����ر ا�!ر��ء ��5ر و ھدف وا3د �

������3 ھ� ا��دف و ا��ر/6 ا:ول، إ� أن ا�وا�6 و ا���ل ا.�ت ��� � �دع �/�� ��!ك ��ن ا�/����ت 

�����ھ�� ��ن �م ��د /��ز ا��داو�ت ا:ول �� ا�!ر�� و ��در �ل ا�7رارات ا����ر�� ا����2 ا���

��ر�� 73وق ا����ھ��ن، و إ��� أ��3ت �ذ�ك ��ر�3 ����زع و ���رب ����!ر��، و ا����ن ا�ط���� �

و ���' ���2ذ  �ا����ھ��ن ا�ذ�ن ا�2ذوا !�ل ���Iت ��3ث �ل ���ل ���� ,ن ����3 ��ن ����Gا�

����3 ا�!ر�� أ����3 و ���2ف ���� أ����3 أ2رى، و ھو �� �/�ل ا�7ر 6�ارات ا��� �2د�� و ا��� ��5ق 

����3 ا�!ر�� رھ��� �����G ا����ھ��ن ا��� �د � ��5ق ����، ��ن �� ھ� أطراف ا��زاع دا2ل 

�� ���ون ھذه ا����Iت؟ ؟ا�/����ت�  و 

�ن ا�����3 ا��ظر��      ������3 ا����دة و ا���ط� ا����� �� ا�!ر�� ��,���رھ� ��.ل  ����ر ا�/���� ا���

����G ا����ھ��ن و ����G ا�!ر��، أي ����G ا�!2ص ا����وي، ���ن أدوات  ر �+داة��ظ ���/���� ا���

ا�����ر ,ن إرادة ا�!ر�� �!2ص ���وي، و ��2ذ أھم ا�7رارات ا��� ����ق ��!�ط ا�!ر�� و �������7 و 

�رارا��� A�3زة ���5 ا@�زام �/��6 ا����ھ��ن، ���/���� ا����� وا��3ل �ذ�ك ھ� ا�/��ز ���رھ�، و ��ون 

  .ا:,�' �� ��م ھ��Aت ا�!ر��
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و ��2ذ ا�/����ت ا����� �رارا��� و ���رس وظ����5 ���و�ت ا����ھ��ن ���� ��,���رھم أ,��ؤھ�      

�����3 ا�!ر��وأ��3ب ا�����G ����، و ھو �� �/�ل �ن ھذه ا�7رارات �� ��7�73�� ���.  

و �� �ز�د و �7وي �ن ھذه ا������ ھو أن ��ون �رارات ا�/����ت ا����� ����� ,ن رأي �ل      

�ن 3�ن ����ر و�و/��  ��Aد��ا����ھ��ن، ���7رار ا�ذي �/�6 ا����ھ��ن ,�' ���3 ھو ا�7رار ا�ذي ���ن 

��� �!�ط ا�!ر��، ذ�ك أن ھذا ا@/��ع ���ن أن ���ن �Aوا��3 ا�7رار، و �!�ل �ر��� �و�� ,�' 

��!ر��، ����� زاد ,دد ا����ھ��ن ا��وا��7ن ,�' ا�7رار و ,�' اI�2ف �و/����م ���� ا��رب ھذا ا:�2ر 

G�3� س���واب و ا��ن ا�.  

و :ن �!ر��ت ا����ھ�� A��2ص و ��زات ���2ف ��� ,ن ���7 ا�!ر��ت، ���� ا��دد ا����ر �ن      

���ھ��ن ���، و ا�ذي ��ل إ�' ��Aت ا�Lف، و ھو �� ���ب �ل و ����3ل ا/���,�م �� ���ن وا3د و ا�

�� �د �3ول دون ا��2ذ ا�!ر�� �7رارات، و ������� ,ر��� �!�ط�� و  وا3د،  ا����5م /���� ,�' رأي

��ط������ ا��� ��#�ر ��#�ر و���� ا��وق.  

��'و ,��� ��ن ا�Mب ا��!ر���ت و ا�7وا��ن ا�����رة و ,�' اI�2ف ������� و �������� ا�����د��        

�وا��7 ا����ھ��ن ا�ذ�ن ��.�ون ا:����M دا2ل ا�/����ت  ��ا!�رطت ���2ذ ا�7رارات دا2ل ا�/����ت ا���

 '�, ����M��Aر ا����ھ��ن، ا�����، �+����M ا:�وات ھ� ا��� ���6 ا�7رار و �5رض �رارات ا:

����M:ط�ق ,��� ���ون ا� ��  .ا����رض ���م و ا�#�Aب و ھو 

� د�7د ��      �/���ت، و �م ��ن ���7ون ا:����M �ظ�م ا@/��ع �� ا��2ذ ا�7رارات ��دة طو��� �� ��ظم ا�

� إ� :�� ����� �5س ���� �واء �� 3ظ�رة ا��ؤ���ت ا������ أو ا��ؤ���ت ا������� 3ل ���3 �!�ل� نأ

��.�� ��ن ا@/��ع و ا:����M �3ث ����6 ھذه ا:�2رة أ��� �ا����' و ���N ھذا ا����' ا��!�رك ,ن ا�

  .���ط� �رض ا�7رار ,�' ا�/��6 :�� ��در ,ن ا��دد ا:��ر

ي � ���ن أن و �3�� ا����5ء ��وا��7 ا:����M ھو ���ن ا�!ر�� �ن ا���7م �دورھ� ا�����دي و ا�ذ     

�3�� و أن �ة ادا:��و�ر ,�' ��773 ��ط��ق ��دأ ا@/��ع، ��/ب ,�' ا�!ر�� أن ��ون ��ظ�� ��ورة 

�و�6 ا@رادةا���7و��� ا�����5 �������ر ,ن إراد��� و أن �و�6 رھن إ!�ر��� ا�و��Aل ا�����5 �و�6 ��ك  

ا����5ذ، و ����رة أ2رى ��ن !ر�� ا����ھ�� ��,���رھ� �وة ا����د�� و ���و��� �/ب أن ��ون �د��� ا�7درة 

�/�ل ا�!ر��ت ��ل )1(,�' ا��2ذ ا�7رارات ا�Iز�� و ,�' ���5ذھ� �� ����M:�773 ���� ���ون ا� ��، و ھو 

  .��و�� و ��ر

                                                           

��زة، ا��ر/6 ا����ق، ص  -  1M ����  .25أ
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      ����M: !ر���ت��و إذا ا,��ر�� أن �رض ا �����أ �����3ددة ,�د ا��2ذ ا�7رارات دا2ل ا�/����ت �

 �3����� �ؤدي إ�' ا��2ذ �رارات �� � ،��,�����ھ��ن، ��,���رھ� ���ن �ن ��طرة ا@رادة ا�/��

ا����ھ��ن و ����3 ا�!ر��، إ� أن ا�وا�6 و ا���ل ا.�ت و ��زال أن ����3 ا����ھ��ن �د ���2ف ,ن 

�� �د ���2ف ����G ا����ھ��ن ����م ا���ض �ن /�� أ2رى، و أن  ����3 ا�!ر�� ھذا �ن /��،�

��زھ�، � ��ا����زع و ا����رب �� ا�����G دا2ل ا�/����ت ��@���� إ�' �#�ب ا����ھ��ن أ��G أ�.ر 

  .ا�ذي ��ر ���!ر�� و ������ھ��ن أ��� �رر )1(�ظ�ر ��5وم ���زع ا�����G ��ن ا����ھ��ن

     Gأطر وو� ��ھذا ا����زع �ط��ق ���ون ا:����M ,�' �رارات ا�/����ت ا�����، و ا�ذي �ؤدي  و ��ل 

 ��إ�' ظ�ور ���Aن ����ز,��ن �� �.�ر �ن ا:3وال، ��A ا:����M و ��A ا:����، و ا��ذان أ��ل ا����زع ����

  �؟ا��.�ر �ن ا��3ر ����� �� أورو�� و �ر��� ���2، ��ن �� ھ� ا:����M و �� ھ� ا:���

    ���وع  إن ا���7ود ��:����M �� !ر��ت ا����ھ/�ا����ھ��ن ا�ذ�ن ����ون أ����M ا:��م و  ،

 ����M:��7ون ا��3م و��7 ��� ��ا���دات، و������� أ����M 73وق ا���و�ت دا2ل ا�/����ت ا�����، و ھو 

  .��ط� ا��7ر�ر

    ���M:ذ�ن و ,�' ,�س ا�ون ا����ون أ���� ا:��م و ������� أ���� ا:�وات، و أ�� ا:���� ��م ا����ھ� �

����م �رض رأ��م و � و/�� �ظرھم� I� ،����M:7رره ا� ��  .ھذا �� �/���م �/�ور�ن ,�' ��ول 

و إذا ��ن ���ون ا:����M ھو ���ون د��7راط� ���ن ا�و�ول �� إ�' ا@رادة ا�/��,�� و ������� ��73ق     

�ّ�����3 ا�!ر�� ا��� ھ�  ����M:ن ،��3 ا��Qن ا�3را�� �د �67 ,�د �ط���7 �واء ��ن ھذا ا��3راف 

��و�3 ���� ���ر ��:���� و ھو �� �ط�ق طرف ا:����M و ذ�ك �+ن ����ف �� ا�����ل ��ط� ا��7ر�ر ا�

�ل ا�ول(" ���ف ا:����M " ,��� �ـ �ن +ا ��:����M و ������� ���!ر�� ���� أن ا:���� �د ���د إ�رار ،)ا�

�ل ,�' ,ر��� ا��2ذ ا�7رار دا2ل ا�/����ت ا�����، �#�ر و/� 3ق، ��� �د ����ف �� ا�����ل ا�73وق ��

��و�3 ��� و ھو �� ��ر ���!ر��ل (" ���ف ا:���� " �� و ا����ھ��ن، و ھو �� �ط�ق ,��� �ـ ا��ا�

  )ا�����

�ن ��6 و إ�داع   ��,��و ����ر �ظر�� ���ف ا����ھ��ن �� !ر�� ا����ھ�� �� ا:�ل �ظر�� ا/�

ا���7ء ا�5ر���، ����د أ�و��� �ن �ظر�� ا����ف �� ا�����ل ا�3ق �� ا���7ون ا��د��، و ھو �� �د���� 

��3و�� ��A��7�ا ����3��� ����� ا���!�ف ����م ھذه ا��ظر��، و ھو أ��� �� د���� إ�' و�ف ھذه ا�3

���ھ��ن��.  

                                                           

1-Dominic Schmidt, op. cit. p 5.  
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و ا����ف �� �/�ل ا�!ر��ت و إن �م ��6 ا��!ر���ت ��ر��5 �� ��7د �� ا��2دام ا����ھ��ن ��3ق أو     

�5رط و �Mر �G�3 و ھو ������� ا�����ل �Mر �!روع و T�� ط� �!�ل���3ددة  ا�ا�3راف ,ن ا�#���ت ا�

  .�واء ������� �>����M أو ا:����

ا����ر ا��!ف ,�� أو إظ��ره، ��و�� ���7ر ��  ����ر، و �ن ���52 أ�� و ���ن ��و�� ا����ف     

    )1(.ا��وا,ث ا���52 أو ا�دوا�6 ا���ط�� و ا:Mراض ا�����رة �واء �>����M أو ا:����

     T���ل ا��و �� ��3و�� ا���7ر�� ��ن ���ف ا:����M و ���ف ا:���� �7ول أن ���ف ا:����M ھو ا����

�� ��م  ����M ذي�و ا ����M:��7ون ا� T���ل ا�����7ون ا:����M ��د ا��2ذ ا�7رار، أ�� ���ف ا:���� ��و ا����

  .�و��� ��73 ,�د ا��طرق ���ظر�� ا������7 ��ل ������ل ا��2ذ ا�7رار، إ���� إ�' أو/� اI�2ف أ2رى �����

  

   

                                                           

3�د ا�ط�وي، �ظر�� ا����ف �� ا�����ل ا���ط�، ا�ط��� -  1�  .70، ص 1978ا�.��.�، ا��7ھرة  �����ن 
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�ل ا�ول�  �L’Abus de Majoritéظر�� #"�ف ا� �	�� : ا�

��دأ �� ����رھ�، ھو أن ا�7رارات ا���درة ,ن أ/�ز��� ��2ذ ��:����M، ��7,دة      '�, ���7وم !ر��ت ا����ھ

��6 ا�7رارات ا���درة ,ن أ/�زة ا�!ر�� �واء ���ق ا:�ر �/������� ا����� أو /� ��ا:����M ھ� ا��7,دة ا���3

�����م إ� ا��!�ر�� �ن I2ل ��و���م ��  �/�س إدار���، ��:����M ھ� ا��� �7رر، أ�� ا����ھ�ونQ� 5رادى ���س�ا

����M:,�' )1(�!��ل ھذه ا �����5�ن ��73ق ا�، و ھذا ا����زل �ن طرف ا����ھ��ن ھو ا�ذي ���ن ا�!ر��ت 

  .ا����وى ا�����دي

و ���� ��,دة ا:����M ,دم إ������ ا��2ذ أي �رار ��م ا�!ر�� �2رج أ/�زة ا�!ر�� أو ���2��5 ھذه ا��7,دة �3'     

 �3���و إن ���ق ا:�ر ����ھم أو ���ھ��ن ����ون أ����M رأس ا���ل و �3' �و ��ن ا�7رار ا�ذي ��2ذو�� �2دم 

  ).ا���3ث ا:ول( )2(ا�!ر��

�/� ,ن ����7و�� ا�ذي ��3م !ر��ت ا����ھ�� ��:�ظ�� ا�د��7راط�� �� ا��/�ل ا������ �م ��ن �و �!��� ا��ظ�م ا    

�ن ��ك ا:�ظ��، و  ��3راغ �ل ���ن ا��+��د أن ا��!رع و ھو ��وغ ا�7وا,د ا���ظ�� ��ذه ا�!ر��ت إ��� ��ن ���و

�6 ا����دي �#�/��ر �7وم ��� ا���ط� ,�' Mرار ا��ظ�م ��ل ھذا �� أدى إ�' �!��� !ر�� ا����ھ�� �دو�� أو 

�.�� ا�!�ب �� ا���ط�  لا�د��7راط� ا������، و �!�����ھ��ن ��� ھو ا�!+ن ������� ��� ����� ا�/���� ا���

ا��!ر���� ا�����2 ����2ذ ا�7رارات ا����ر�� ������� ���3ة ا�!ر��، ��� ��و�' ا���2ب و ,زل أ,��ء �/�س 

�    )3(.��م ا�����را@دارة ا�ذ�ن ��و�ون 

                                                           

1   - N.lésourd: l’annulation pour abus de droit des délibération des assemblées generales.R.T.D.com, 

1962, p 2.  

2- H.el mahi: la protection de l’intérêt social de la société anonyme, thèse NANTE, 1990, p 171.  

316�داوي، ا��ر/6 ا����ق، ص ,�د ا�وا3د  -  3.  
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وإذا ��ن ھذا ا@��7ط ���ھم �� ����ن دور ��,دة ا:����M �� ��3ة ا�!ر��ت ����� !ر��ت ا����ھ�� ا��� و     

����� ���� �ظ�م ا@/��ع ا�ذي ����ر ا:�ل، �ون ا�!ر�� ,7د ��ط�ب �#��ر �������7 ��ول � � ���A��2� ظرا�

��� ھ� ����3 ا���ط� �5ر��� ��7رار ا���2ذ ,�' /��6 ا����ھ��ن، و ھو �� �ل ا�!ر��ء، إ� أن ھذه ا:����M ا

�����ر�� ھذه ا���ط� و ھذا ا�����ز �� 3دود ا�#��� و ا��دف �، :�� � �/ب )1(����ر ا����زا، ھ� ��7دة �

�!رو,�� ھذه ا���ط� �� ا�,�راف ���3ب ا���ط� إ� ���7در ا�ذي �73ق ا�#��� ا���و�2ة ����، و ������� ��م �3د�د 

  .)ا���3ث ا�.��� ( ھذه ا�#��� أو ا��دف

و ,��� ���Q و ���رMم �ن و/ود �داول و ��7ش دا2ل ا�/����ت ا����� ��ن �ل ا����ھ��ن ��ل ا���و�ت ,�'     

�!�ر�6 ا�7رارات ا��در/� �� /دول ا:,��ل، ��ن ا:����M ھ� و3دھ� ا��� ���ك ��ط� ا�����ر ,ن ا@رادة 

�ء �ا�/��,�� �� آ2ر ا��ط�ف و �5رض ھذه ا@رادة ,�' ا����ھ��ن ��/رد �� � ��ون ذ�ك ���/� ,ن ا�����ل 

��و�3 ����  .����ط� ا�

إذن �/ب ا�,�راف �>����M دون �واھ� �+��� ����3 ا���ط� و ��ط��� ���ط�6 ا��!ف ,ن ا@رادة ا�/��,��، و     

  .و ��ط�ت ھذه ا:����M ھو �� �/���� ����ءل ,ن أ��س ��و�ن

  ا� �	�� ?� <ر=�ت ا����ھ��ا�#;��س ا����و�� ���ط� : ا��	�ث ا�ول

���3ج !ر��ت ا����ھ�� إ�' �وا,د ,���� �ر��� �����رھ� و ا��2ذ ا�7رارات ����، ذ�ك  أن ,ر��� �دور     

دا2ل ا�/���� ا����� ھ� ا�3ل ا:�.ل ا:����M ��,دة ا�7رارات ��ؤدي إ�' ,ر��� ��رھ� و !ل �!�ط��، �ذ�ك ���ت 

���ن إ�دار �رارات �وا�ب ��ر ا�!ر�� و ا��طورات ا��� ��3ق ��� أ.��ء �����3@.  

���ط� ا:����M ��ط� ا��2ذ ا�7رارات ا�/��,�� و ا���3م ������� �� !ؤون ا�!ر�� و ذ�ك �ن I2ل �در��� ,�' 

  .�� ا����� ��!ر��، ��I ,ن إ������ ��د�ل ا:�ظ��ا���2ر أ/�زة ا@دارة و ا�����ر و �و/�� ا����

وا:��س ا�ذي ) ا��ط�ب ا:ول(و ����ظر :ھ��� و ا���ع ��ط�ت ا:����M �� ا�!ر�� ���� �/ب �3د�د ��و����     

  ).ا��ط�ب ا�.���(����د ��� ھذه ا���ط�ت 

  #=و�ن ا� �	�� داAل ا�@�"��ت ا�"���: ا��ط�ب ا�ول

ا:����M أن ��2ذ ا�7رارات دا2ل ا�/���� ا����� و��7 ����و�ت ����وا��7 �ن طرف ا����ھ��ن ا�ذ�ن  ��5رض ��دأ    

�.�ون ا:����M، ذ�ك �����Iم ���3 و ������� ����3 �5وق �3ص و ����3 ا����ھ��ن ا����ر��ن، و ھو �

�� �د���م �ظر�� إ�' و�6 ����3 ا�!ر�� ����را أ����� ���2ذ أي �رار �ن ��و ھم �ذ�ك �773ون ����G �ل  ،,د

��2ذة ����7، أم أن ��و��� ��ون ��  �,��ا����ھ��ن ��� ���م ا����ر��ن ��م، ��ل ����ر ا:����M ��ذا ا���5وم /

                                                           

1-E.Gaillard, le pouvoir en droit privé, coll. Droit civil, éd Economica paris 1985, p 137. 
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���ھ��ن ��� �73ق ا�A�5دة )ا�5رع ا:ول(ا�/����ت ا�����؟ �� ��,��، و ھل ���ر ��I ھذه ا:����M ,ن ا@رادة ا�/

 ����  ).ع ا�.���ا�5ر(

  �#=و�ن ا��ظري � �	�� ا����ھ��نا: ا��رع ا�ول

�ن ا���ظور ا��ظري �ن أ����M ا����ھ��ن دا2ل ا�/����ت ا�����، و ا��� �2و��� ا���7ون ��ط�      ����M:ون ا���

  .ا�����ر ,ن ا@رادة ا�/��,��، و ھ� ��دف إ�' ��73ق ا�����3 ا�/��,�� و ����3 ا�!ر��

ا�7وا��ن و �6 و ��3دد ا:����M ا��ط�و�� ���2ذ �رارات دا2ل ا�/����ت 3�ب �وع ا�/���� ا����� ا����7دة ��   

�3�ب �ن و,�ء 3���� ��3دد ھو ا2Lر ھ�  ، و).����(و ا��+�د �ن �دى �و�رھ� �3����������  طر��7ا��!ر���ت 

��  ).أو�(� ����ظر ������ر ا���و�� �>����M و ھو �� �!�ل ��5و

Fر�ف: أو"#  ��	� � :ا

     Gا� '���ا:����M �#� ھ� ا��دد ا:��ر، و �� �/�ل ا�!ر��ت ا����ھ�� ���� ا��ر ,دد �ن ا����ھ��ن أو �

��و�� �ن طرف ا����ھ��ن، ��3دد  )1(أ����M رأس ا���ل���دام أن ا:�وات ��م ا�3����� ,�' أ��س ا:��م ا�

����ر ,��� و ��س !��2 أي �7در ا����ھ�� �� رأس ا���ل� ����M:ون �  ،ا���7د ��ون أ���� �ن ا����ھ��ن �

�.ل ��@/��ع و ا��� ��3دد ,�' أ����� ,دد ا:�وات�ا��� �3�ب ����ب  ا�7در ا:��ر �ن رأس ا���ل ا�

ا���و�ت و ھذه ھ� ا:����M، أ�� أ���� ا����ھ��ن ��م ا�ذ�ن ����ون ا����ب ا:�ل �� رأس ا���ل �3' �و �/�وز 

  .,ددھم ,دد ا����ھ��ن ا�ذ�ن ����ون أ����M ا��3ص �� رأس ا���ل

��� ا���رض �     �#��� ����M:' ��ر�ف ا�/وء إ��ن ا�� ��5ر���75 ا�و �رى ��ض ا �� �������ا ����M:�5وم ا�

و أن ،�� ا��ر���ن  دوا�دول، و ا:����M ا������� �� ا�دو�� ا�د��7راط�� ��,���ره ا���5وم ا���م ا�ذي ��ري ,�' ��ك

 ����M:ن، و ���� ا������ أن �ؤ�د �رار ا:����M، ��6�2 ��و/��� إ�' ����� ا:����M دا2ل ا��ر� �#��� ��ا��3و

�و,� �ن/�ا:�راد �ن ا��واب ����ر���ن ا�ذ�ن �دا��ون ,ن ����G ا�دو�� و�ق �و/��ت ��ر�� و ������  ھ�� 

�����.)2(  

و ���ن �7ل ��5وم ا:����M ھذا إ�' �/�ل ا�!ر��ت ���رMم �ن ��و�� ذ�ك �I�2ف ا��ط���7ن، إ� أ�� ���ن أن    

  .��ط� ��� ��ر��5 �7ر����

                                                           

1- D.Ducoroy, l’expertise judicaire en matière d’abus de droit de majorité, Rev Soc 1979, p688.  

2- Claude Berr, l’exercice du pouvoir dans les sociétés commerciales, 1961, p 402.  
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�و,� �ن ا:!�2ص ا�ذ�ن �3وزون /زء ا��ر �ن رأس ا���ل ���!ر�� و  و ,��� �Qن ا:����M ���!ر��    /�ھ� 

�ر��طون ����م �روا�ط �و�� �/���م ����رون �رأ��م ا��!�رك ,�' ����ر أ�ور ا�!ر��، و��ذا ا��2وص ��ز 

  .دا2ل ا�/����ت ا����� ��ن ا:����M ا�����7 و ا:����M ا������� )1(ا���ض

I-����#ا� ��	� � :ا

��7د ��:����M ا�����7 ���� ,دد ا:�وات ا����ر ,��� ���2ذ ا�7رارات، و ���2ف ھذه ا:����M �3�ب ط����     

ا�7رارات ا���رو�� ����و�ت، ���7رارات ا��� ��2ذھ� ا�/���� ا����� ا���د�� و ھ� ا�7رارات ا��� ��م �د��ر !ؤون 

، أ�� ا�7رارات ا������7 ���د�ل ا:�ظ�� ��/ب أن ��2ذ دا2ل ا�!ر��، ��ط�ب أ����M ���ط� ��ص ا�Mب ا��!ر���ت

�ر���5 ����ظر �2طورة ا�7رارات ا��� ��2ذھ� ھذه ا�/����ت و ا��� ��ط�ب  ����M+� د�����ر ا�M ��ا�/����ت ا���

����M:��5ل �� ا��م ا���ن، و ��ا�����7  ا�3رص ,�' أن ��ون ھذه ا�7رارات ����� ,ن إرادة أ��ر ,دد �ن ا����ھ

����M:ب ا��م ,ن ����5 3I���73 ,�د ا�.  

II-ا������� ��	� � :ا

ر�ق ا����ھ��ن ا������ن ����� ����� �ن رأس ا���ل و ����ن ��ر�ف ا:����M ا������� �+��� ا����ھم أو     

  )2(.��ا��ر��ط�ن ���� ����م �روا�ط ����� �ن ا/ل �ر/�G و/��ت �ظرھم ���� �2ص ����ر !ؤون ا�!ر

�وع ا����ھ��ن ا�ذ�ن ��و�رون ,�' ا������ أو ا���طرة     /���ن ��ر���5 �+��� � ���contrôle  ر���م و! '�,

��/�' ھذه ا���طرة �ن I2ل ا���3م �� ا�/����ت ا����� و ا�7درة ,�' ا���2ر أ,��ء /��ز ا�����ر و ������� 

ا�7درة ,�' ا��+.�ر و ا����ن �ن ��ر�ر ا�7رارات ا��� ��7ر3و��� و /���� ��5ذ �وا�ط� ا����ر��ن ا�ذ�ن ��ق  ��م 

  )3(.أن ا��2روھم

  :����ر�ف �����N ا�� ���7م ا:����M ا������� ��و/ب �و�ر ,��ر�نو �ن I2ل ھذه ا    

�.ل �� �رورة ا��Iك ���� ����� �ن رأس ا���ل �3' ����ن ���ھم أو ,دة : ا�"��ر ا���دي -1��و ا�

���ر ��دد  ،���ھ��ن �ن ا��و�ر ���5 .���� ,�' أ����M ا:�وات دا2ل ا�/����ت ا��������ن ا���Iك ا�

�ن ا:��م ���وي ,�' ا:�ل �>����M ا�����7 ا�Iز�� ���2ذ ا�7رارات ����ر أ�را �رور��، ذ�ك ا�� 

 ����M:�� ،ن����د��� �� !ر�� أ�وال �Qن ا:�وات �3�ب ,�' أ��س ا:��م و ��س ,�' أ��س ا����ھ

 ����Mت أ���م و ��أ ����Mم �����5 ھ� أ��� ��" أ����M " أ!�2ص، و ������� �د ����ر ���ھم وا3د �

��دام ���ك ,ددا �ن ا:��م �2و�� ا���طرة ,�' ا�/����ت ا�����، ��ن ا����ر ا���دي �Mر �3�م و3ده 

�� ����7 ا������� ����ر آ2ر� .��3د�د ��5وم ا:����M ا�������، 

                                                           

1- Claude Berr, op.cit, p 239.   

2- Claude Berre, op. cit, p 240.  
3
  .31,�د ا�وا3د 3�داوي، ا��ر/6 ا����ق، ص  -  
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�.ل ��رورة و/ود روا�ط �و�� �� :ا�"��ر ا��"�وي  -2���و,� و ا��2ذ و/��ت �ظرھم، و ا�/�ن أ,��ء ا�

و ا����ر ا����وي ھو ا�ذي ��ط� �>����M �و���، ���' ,�س ���ھ�� ا:���� ا��ذ�ن ��درا �� ��3ر�ون 

���م ����3 وا3دة �/���م �و3دون /� ����M<� ن���!��طر��7 �د�رة أو ��5ق ,����، ��ن ا����ھ��ن ا�

���� ا�!ر��، و ھذا �� �ؤدي إ�' ا�7ول �+ن ا:����M ���ت ���/� �7ط /�ودھم �ن ا/ل ا���3م �� �و/�� �

��5وم ا:����M ا�����7، و ��ن أ��� ,ن ,���ر ����و�و/�� �5��� و  ����,ن ا�����ر ا����� ا��� ���

�ن ا/ل �ر/�G و/��ت �ظرھ� ��2وص ����ر !ؤون  ��,�����و�� ��/�' �� إرادة ا��3رك ���5 /

 .ا�!ر��

!ر��ت ا����ھ��  ��,��ر ا�����ك و ا���/�م ��ن أ,��ء ا:����M ��7' �رور��، و ھذا ا�����ك  إن    

�� ��و�ون أطرا�� ��5س  ����M ذ�ن�ن، ا��ا��#رى �د ��ون ���/� �و/ود �وع �ن ا�,���ر ا�!��2 ��ن ا����ھ

�� ا���رى ��ن ھذا ا�����ك �د �3Iظ ا�����A أو �/�6 ����م �دا�� �/�ل �����3م �و3دة، أ�� �� !ر��ت ا����ھ

�و,� ����� أو ���,�� �رMب �� ����ر ا�!ر�� و�ق ��ورھ� و ������� ا����2، ��� �3Iظ �دى ,دد /��دى 

���ل �ن ا����ھ��ن ا����ر و ھم ,�دة ا��ؤ��ون ا�ذ�ن ��و�ون �د 3ر�وا ��ذ ا��دا�� ,�' ا�����ب �� ���� �ن 

  .رة ,�' ھذه ا:�2رةأ�وال ا�!ر�� �2و��م ا���ط

��ك �ز��م ا:�ور دا2ل ا�!ر�� إذ ���#�ر     � ������ ����M3ظ� و/ود أI�و �� ��Mب ھذا ا�����ك �د ���ب 

 �����ن /���� :2رى �3�ب ا��3ور و ا�#��ب ا��3Iظ، و ���ب �#��ر ��ض ا����ھ��ن ��وا��5م �ن /

���د��ت ا��3ور و ا�#��ب دا2ل ا�/����ت :2رى، و ھو �� ��ؤدي إ�' ���م أ����Mت ���/� ,ن.)1(   

��ن �3Iظ�� أ����3 �3' �دى ا:����، �3ث     ��ن ا� ����M<� ز���و �رى ��ض ا��75 ا�5ر��� أن ھذا ا�����ك ا�

���Iت ������� ��ض ا�7رارات و إذا ��ن ��ض ھذه ا����Iت ����ر ��دة �����، إ� أن ا:�ر � ����ق ��7وم أ����3 

 ����، إذ � ���#رق �دة ھذه ا��/���ت ,�دة إ� ا�و�ت ا�ذي ����زAو,� دا�/���ر�� �����ن ا/ل ���ن 3 �� �

  )2(.73وق ا����ھ��ن ������� �رار 2ط�ر

�و,� �ن  إ� أن ھ��ك �ن ���7د    /������� و/ود ����ك داAم ��ن أ,��ء ا:����، و ذ�ك ,�د و/ود �ر�ق أو Q�

ا����ھ��ن �ط�G �� أن ���G أ����M، ��ن ���� �!�ر���� �� رأس ا���ل ��ون ا�ل �ن ا����� ا��� ��و�ر ,���� 

�ض ا����ھ��ن، ا�ذ�ن ���وا ا�5ر�ق ا�����ون �>����M، إ� أ��� �6 ذ�ك �د ��3ول إ�' أ����M، �و 3ظ�ت �.�7 �

��ن ��3ور ا�/����ت، و ھو ����ؤ�دون �ر�ق ا:����M ا����ق، أو �و �/3ت �� ا��7ط�ب ��ض ا����ھ��ن �Mر ا�

�� أن ا�����ك ا�داAم �د �3Iظ �دى ا����ھ��ن ا�ذ�ن ���وا � ،��A�7�ا ����M:ن !+�� أن �/���� ��5وق ,�' ا� ��

   )3(.أ���� و�ط�3ون �����دة ������م �!���ن �>����M .م أ��3وا

ا�/�ود و ا��/�م ا�رؤى و ا�����ك ا�7وي ���ن  د�3و �7ول �ن /���� أن ا����ر ا����وي ا��!�ل أ���� �ن ا�    

أن �!�ل ,��ر �وة �3دث ��ر�� ������� ��ل ا��/���ت �� ا�!ر��، أ����M ���ت أم /����ت ���2 �ل و �3' 

دا��A ا�!ر�� �ل ���� ����ق �73و�� و �����3 !رط أن ��و�ر ,��ر ا�د��و�� و ا��وا�ل �� ھذا ا�����ك، 
                                                           

  .36,�د ا�وا3د 3�داوي، ا��ر/6 ا����ق، ص  -  1

2- M.Poisson, op.cit , p 6.  

  .37,�د ا�وا3د 3�داوي، ا��ر/6 ا����ق، ص  -  3
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��3 ��� �  ����وا�ل و ا����رار�����و,� و������ ���3ول ,�' 73و��� و ��73ق /�ھو ا�ذي ���ن �وة ا�

  .��ر �����G ا�!ر��

�ن ���ھم وا3د، ��5 �.ل ھذه     ���!� ����M:ون ا�� ��و �/ب ا@!�رة إ�' أن � ���� �����ر ا����وي ,�د

,�' ا�/����ت أي ا:����M ا�����7 ا��� �/ب  ا��3�� ���5 ��3زة ا����ھم ,�' ���� �ن رأس ا���ل �2و�� ا���طرة

 .ا���رف ,�' ����5 3�����

  

 :طر��� ���ب ا� �	�� داAل ا�@�"��ت ا�"���:�����

�ظرا :ھ��� ���ون ا:����M ��ن ھ��ك /دل .�ر ��ذ ا�7دم 3ول ا�����ر ا���و�� ��ذه ا:����M و����5 ا���رف     

��  .,���� ����7 دا2ل ا�/����ت ا���

I- ��	� �ھل ا:����M ا��ط�و�� ھ� أ����M أ!�2ص ��� �دل ,��� ا���ط�G �#و�� أم ھ� أ����M  :@�س ا

�ن /�س آ2ر؟ 

 

 :أ �	�� أ<�Aص أم أ �	�� ��ص-1

ھل �3�ب ا:����M ��دد ا����ھ��ن أم ����3ص ا��� �3وزھ� �ل ���ھم و ا��� �د2ل �� ��و�ن رأس ��ل     

  ا�!ر��؟

     �� ������ھ ���� ���ت ���� ،��إن ا��7,دة ا��ط��7 �د��� ���7 ��ن ��ل !2ص �وت دا2ل ا�/����ت ا���

رأس ��ل ا�!ر��، و ,�' ھذا ا:��س �Qن ا:����M ���ت �3�ب ��:!�2ص أي ������ھ��ن، �ن �ل ا����ھ��ن 

  .و��7 ��ذه ا��7,دة ����وون �� ,دد ا:�وات

�� ا��.���� ���73ق 3���� ا��ر �����ھ��ن ھ� أن ��ون ا:����M ا��5رو�� ھ� أ����M أ!�2ص و ������� ��و��    

��ن �ن ا����ھ��ن ,�' ا�7رارات �و أ����M �3ص �� �5س ا�و�ت، �+����M ا:!�2ص ��3م �وا��7 ا��ر ,دد 

�� ھذه ا�7رارات و ����ر��� �����3 ا�!ر�� وI� �3 و�� ����  .ا����ھ��ن ا���2ذة، و �� ھذا �

أ�� ا��راض أ����M ا��3ص ����دف ��� ھو /�ل �>����M ا��وا��7 ا��ر �در �ن ا�����3 دا2ل ا�!ر�� و ا���     

��3����  .�/���� �3رص �در ا@���ن ,�' 3�ن ا��2ذ �رارا��� ��� �53ظ 

     ����Mا:!�2ص وأ ����M6 ��ن أ�إ� أن ا�درا�� ا��ظر�� و ا�وا�6 ا����� �ؤ�دان ا�� �ن ا���ب /دا ا�/

ا��3ص، ��دام أن ھ��ك ��5وت و اI�2ف ��ن ��3 �ل ���ھم و آ2ر، ���ل ���ھم ,دد �ن ا:��م ���2ف ,ن 

  !�2ص أم أ����M ا��3ص؟ا:2ر، و ھو �� �/���� أ��م �رورة ا���2ر ھل ����د ,�' أ����M ا:

�د ا��!ر���ت و ا�7وا��ن ا�!2ص أو ا����ھم �و3دة �3��ب ا:����M، و إ��� أ��3ت ا���3 ھ� ا�و3دة     ��� �

�دة����� زادت ����  'و ��ل ا���ب �� ذ�ك ھو أن 73وق ا����ھم ��7رر �3�ب ا���زا��ت ا��� و� ،ا���� ،���
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�� زادت ا�73وق ا��7رر�� ���ة ��، و ا��� ��دف أ���� �3���� ھذه ا��7��، و �ن ���� زادت ��3 ا�!2ص ���ھ

��A�� !ر�� ����2ذ �رارات�ر ا��ن �و�ت و 3ر�� ,�' 3����� ������ زادت �����3 و ������� اھ���.  

���ر و إ� أن �� �ؤ2ذ ,�' ھذا ا�وا�6 أن ا�,���د ,�' أ����M ا��3ص ��#�ب ا�/��ب ا�!��2 �����ھم ا�ذي �   

��ل �ل !�ء !ر�ك �/ب أ2ذ رأ�� ,�د ا��2ذ �ل �رار و �#ض ا��ظر ,ن ���ھ��� وھو �ط��ق ��رم ��ظر�� 

��   )1(.ا��ظ�م �� !ر��ت ا����ھ

 :أ �	�� ��ص أم أ �	�� أ�وات -2

��طور �ظ�م !ر��ت ا����ھ��، و ��5ل ا�73وق ا��� �2و��� ا���م، ��ن ا��/�ه ا���Aد ھو 3��ب ا:����M ��دد     

��و�� ���و�3 �6 ,دد ا:��م ا��ا:�وات و ��س ����3ص أو ا:��م، و ,�' ا�رMم �ن ����ب ,دد ا:�وات ا�

ك ����، و ا�ذي ��ق �����5، إ� أن ا��وت ھو ا��#� و��7 ���دأ ا�����ب ��ن 73وق ا���و�ت و ��ن ا���3 ا��!�ر

��� و ا��ؤ.رة دا2ل ا�/����ت ا�����، ��و ا�ذي ���G ��ط� ا��7ر�ر ����، �ف إ�' ذ�ك أن ا:��م دا2ل ����ا�

�.I �د �2ول �73 �زدو/�، ��� أن �7��م ا:��م إ�'  ���ا�!ر�� � �2ول �5س 73وق ا���و�ت، ��:��م ا��

��ر و !��دات ا�3ق �� ا���و�ت و �وز���� ���ب ������� ��ن ا����ھ��ن، �ل ذ�ك �د �2ر/�� ,ن !��دات ا.��

��دأ ا�����ب.  

و �7ول �� ھذه ا��3�� و ���2روج ,ن ��دأ ا�����ب، ����Q ��دد ا�,�داء ,�' 73وق ا���و�ت �دى ا����ھ��ن،     

��و��، و  و ھو �� ��دد 73و��م و 3�����م، ��5 ھذه ا��3�� ���و/د ����ب ��ن 73وق ا���و�ت و ��ن ا���3 ا�

و �د ��ق  ،ھو �� � �/�ل �����ھم ����3 �7در ا���ط� ا��� ������ و ھو �� �G�5 �� ��ب ا����ف ,�' ��را,��

����  .و أن أ!ر�� إ�' 2طورة ا���.��ءات ا�واردة ,�' ��دأ ا�����ب و ا��� ����ر ھذه وا3دة 

�وات ا����رةأ �	��  -3��وات ا��و@ودة أم ا�  :ا

إن ا:2ذ ���دأ 3���� ا����ھ��ن ����7 ا�7ول ��ن ا�7رار ا���2ذ �ن ا��ر ,دد �ن ا����ھ��ن ھو ا�7رار ا:�رب     

 � ����M:ب ا��!دد �� 3��ا �����ن، و �������واب و ا:�.ر �را,�ة �����3 ا�!ر�� و ������� ����3 ا����ھ

ذ�ك، إ� أ�� و ����ظر ��وا�ل �����، ��/� ا��!ر���ت ا�3د�.� ���رو�� و ا����ھل �3ت ,�وان ��ر ا����ھل �� 

أ,��ل ا�!ر�� و ��و�� ا��2ذ ا�7رارات ����، ����ظر �ظ�ھرة ا��#�ب و ,دم ا�ھ���م �+�ور ا�!ر�� ا��� أ��3ت 

��ز ا����ھ��ن �� ا�و�ت ا��3���.  

    ����ن ا:�وات ا��و/ودة، ذ�ك أن ھذه ا:�وات ��.ل و ,��� �Qن 3���� 73وق ا� ����M:ب ا��ن ����7 3��ھ

 ���وع ا����ھ��ن و ذ�ك /��ن  �����3 ���� ���� ����M:ب ا��3� �����!ر��، و ���ن دا2ل ا��73وق ا����ھ

  .ا�!ر���و���� إ�' إرادة /��,�� �و�� و ���رة ,ن آراء و �و/��ت و �رارات ا����ھ��ن ��,���رھم �Iك 
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    ���������ت ا�����، ���/� ا��#�ب و ھو �� ��ر ���!ر�� ��دم �/�� ���������ن و ��/�ب ا��+/�Iت ا����ررة و ا�

�ن ا:�وات  ����M:ب ا��!ر���ت ��ت ,�' 3��7وا��ن و ا�ظم ا���ن ا��2ذ ا�7رارات ����ر,� ا������، ��ن 

�.�� أو ا��� �م ا��3ول ,�����  .  �طر�ق ا���و�ت ����را��� أو ا���و�ت ,ن ��د ا���3رة أو ا�

�ن !+�� ��ر�ض ����3 ا�!ر�� و ا����ھ��ن ��2طر وا��رر ا����ر، ��ن     ��I�3م ,�' إط�ل ھذا ا��و :ن إ,

��در ا�7رارات �� ا�/����ت ا����� ,ن ��� ����� �ن ا����ھ��ن ا�ذ�ن �3روا ا�/����، و ������� ���ر ھذه ا���7 

ا�7وا��ن �د 3ددت 3دا أد�' �ن ا@رادة ا�/��,�� ا�وا/ب ,ن ا@رادة ا�/��,�� ��ل ا����ھ��ن، ��ن ا��!ر���ت و 

�و�رھ� دا2ل ا�/����ت �3' ���ن ا��2ذ ا�7رارات �ن أ����M ا:�وات ا���3رة، و ��.ل ھذا ا�3د ا:د�' !رط 

��  )1(.ا����ب ا�وا/ب �و�ره ���3 ا���7د ا�/����ت ا���

4- �M�N ر	وات ا��"���وات ا����رة أم ا�  :أ �	�� ا

�ن ,دد ا:�وات      ����M:ب ا�ل �3�� ،��� ����M:ب ا��/ب 3� ���7د .�ر إ!��ل آ2ر 3ول �وع ا:�وات ا�

�.�ون، أم �3�ب �ن ,دد ا:�وات ا����ر ,��� �7ط؟ و ����رة أ2رى� ھل ا��� ������ ا����ھ�ون ا���3رون أو ا�

����� و ا�����ء و ا���#�ة �� ا�و,�ء ا�ذي �3�ب ��� ا:����M أم �؟�  �د2ل ا:�وات ا�

3���� ا����ھ��ن �Qن ا��!دد �� 3��ب      �����و ��ل ا��طرق �bراء ا����75 و ا��!ر����، �7ول ا�� و ������� �

��ن �ن  ا:����M ھو ا�ذي �73ق 3���� أ��ل �����ھ��ن، ذ�ك أن ھذا ا��!دد ��ؤدي�إ�' �!�ر�� ا��ر ,دد 

ا����ھ��ن �� ا��2ذ ا�7رار و ھو �� �!�ل ����� ھ��� �د,م ����3 ا�!ر�� و����3 ا����ھ��ن، و �Q��7ط ھذا 

 ��.���ن �ل ا:�وات ا���3رة أو ا� ����M:ب ا��ھم ����7 3�������3 ا� ����,�' ا������ ا�����7 �7ول  أن 3

 ������  .أم ��#�ة، ذ�ك أن ھذه ا�طر��7 �ز�د �ن ا�و,�ء ا������2 أو �ن و,�ء 3��ب ا:����M�واء ���ت ���رة أم 

��ن �رورة ,���� أ2رى �د ���رض �� ��ق و ھ� ا��رو�� ا��ط�وب ا���ل ��� �� ��ر ا�/����ت ا����� و     

�ن �و��6 و,�ء 3��ب ا:����M، و ھو �� ��7 ا��� � ��Iءم �6 ا��2ذ ا�7رارات ����، و  ����M:ب ا��3 ��

  .ا:�وات ا����ر ,��� �7ط، و �ل ذ�ك ��7�73 �����3 ا�!ر��

�.�ون ����    � أن و ا�7ول �+ن 3��ب ا:����M ��ون �ن ,دد ا:�وات ا��� ������ ا����ھ�ون ا���3رون أو ا�

����� و ا���و�ت دون إ�داء رأي ��.��� ر�ض ، و ا���و�ت ا���#' ھ� �)le vote Blanc(ا:�وات ا�� ���

��.��، �+ي �وت �م ط��7رار ا���7رح، ذ�ك أن ���� ا:����M ا���وع ا:�وات ا���3رة أو ا�/��و�� �3�ب �ن 

�� ��ن ��در ا���و�ت، �ل و أ�.ر �ن ذ�ك ����ن دا2ل ا:�وات ا��وا��7 ��و �3�ب �دھ�، أي �د ا��وا��7 

ا:�وات ا��� ������ ����ر �د ا��وا��7 �ن ا�3��ب ��م �ن �Qذا ��ن ا����ھم �وا��7 و ��ن ��و��� ��#' ��ن 

  .و,�ء وا3د
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�وع ا:�وات ا����ر ,���، ��ذا ����    /��ن  ����M:ب ا��3 ��� �ؤ2ذ ���ن ا�,���ر إ� ا:�وات ا���  أ�� أ

������� �������� أو  ,�رت ,ن �و���5 �ن ا�7رار ا���7رح �واء ����وا��7 أو ���ر�ض ا��ر�G، و � أھ��>�وات ا�

�,��  .ا���#�� أو ا�����ء :��� �م �!�رك �� ا�����ر ,ن رأي ا�/

 ������� رأ�� �� ھذه ا����و ��ل ا��طرق ��و�ف ا��!ر���ت و ا�7وا��ن ��ن ا�/�ھ�ن ����7ن ظ�را ���' �ل وا3د 

�������� �2ص ا:�وات ا��� ����3و� إ,ط�ءه ��دا و �ر/�� ���ر�ره ���:  

• Fولا�  :#@�ه ا

و ����د طر��7 3��ب ا@����,�ت �� ���2 ا����ر��ن، �3ث ��رف أ���ر ھذا ا��/�ه ا:����M �+��� ا�����     

����ع ��� ،�����.�� �� ا�/� –ا���7و��� ا��� ��م 3����� ,�' أ��س ا:�وات ا������7 ��:��م، ا���3رة أو ا�

و أ��و�� ������ر ,ن ا@رادة، ��و �!�ل ,دم �وا��7 ,�' ا�7رارات ��.ل طر��7 أ -3�ب أ���ر ھذا ا��/�ه 

ا���7ر�3، �������,� ���ر ا����ھم �طر��7 وا��3 ,ن ر���M �� ,دم ا��!�ر�� و � ��م ا�طر��7 ا��� ��غ ��� 

,دم �وا���7 �واء ��ت �� �ورة ر�ض �ر�G أو �/رد ا����ع ,ن ا���و�ت، �3ث ا�� �ن ا�ط���� أن �ن �م 

 )2)(1(.�وا�ق ,�' ا�7رار ���� ����ر ���ر�� ��

�ن /�� أ2رى �    Q����ن �/�ھ�� ��7د�ر �� إذا ���ت � � ���������ن �!��ون طر�� ��� �د ��3ت ,�' +ن ا� ��

������ ا:����M أم �، ��دم ا:2ذ ���ن ا�,���ر ��و��5م ���� إ����Aم �ن داAرة ا����ھ��ن، و������� �G�5 ا��/�ل @

  )3(.ا��2ذ ا�7رارات �د ا@رادة ا�����M: ��7�73 ا����ھ��ن

�� ��ق ��ن ��5وم ا�����ع � ���3ر �� �/رد ر�ض ا��!�ر�� �� ا���و�ت، ذ�ك     � ���� ����ر �� أو �د,�

��ن أن ��ون�����را ,ن  ا��7�73 ����را ,ن ر�ض ا����ھم ���وا��7 ,�' ا�7رارات ا���7ر�3، ��و إذا ��ن �ن ا�

,دم ا�ھ���م، إ� أن ھذا ��درا �� �3دث �� ا���ل، ��� ھو ����د ھو أن ��/� ا����ھم إ�' ا�����ع �طر��7 أ�.ر 

�����ن �� ��ن ا���و�ت ا����� ������ر ,ن ا��I�2 و ,دم �وا���7، ��� ا�� �د ��5د ,�' ا:�ل ر��M ا� �����د��و

��م ��ف ا�طIع و ��و�� ا��3م ,�' ا������ �د ���ب ,�' ��ض )4(�+/�ل ا��ظر �� ا������ ا���رو��+� ،

  .ا����ھ��ن ا�3�م �� ا��2ذ ا�7رار ا��AIم

و ��د ا�د��ع أ�.ر ,�' ھذا ا���ور �7د �3ول ��ض ا���75ء أن ��رز �����ت إ���ء ا�����,�ت �ن ا�3��ب، و     

�ن ا��2ذ  �������� ھذا ا@ط�ر ا,��ر أ�� إذا ��ن ھدف �ؤ�دي ,دم 3��ب ا�����,�ت ھو ����ل ��ر ا�!ر��ت و �

ا � ��2و �ن ا�2طورة إذ �/ب �/�ب ا,���ر ��ض ا�7رارات و �م �م ذ�ك ��دد ��7ص �ن ا����ھ��ن، ��ن ھذ

��ن A�� ن���.��ن ����ھ�  )Dormants.)5ا����ھ��ن ا���3ر�ن أو ا�

                                                           

1- Yves Guyon, la mise en harmonie du droit français avec la directive de C.E.E sur le capital social, J.C.P, 

1982, 3067, n 30.  

  .28,�د ا�وا3د 3�داوي، ا��ر/6 ا����ق، ص  -  2

3- C.Berr,op.cit, p 201.  

  .452 ،ا��ر/6 ا����ق، ص1991,�� 3�ن �و�س، ا�!ر��ت ا��/�ر�� ،  -  4
5-  C.Berr,op.cit, p 205. 



416 

 

�د,��� ��ذا ا�رأي أن ا���وت �� �/�ل ا��7ود �5�ر ,�' ا�� ����ر ,ن إرادة را��� إ� إذا ��ن ھ��ك  و ��ول    

���3ل ا��7د، و ھو �� � ��و�ر �� ا�/����ت ا��� ������ل ���ق ��ن ا������د�ن ,�' �5س ا����.  

 :اF#@�ه ا����� •

�وع ا:��م ا��� �!�رك �� ا���و�ت و  ����ر ھذا ا��/�ه أن ا:����M �/ب أن ��م 3����� �7ط    /�,�' أ��س 

�����ن ,ن ا���و�ت �ن ا�3��ب �و �ن ��ن ا�N/3 ا��� ����د ,���� ،���ر ,ن رأ���، و ھو �� ���� إ���ء ا�

  )1(.أ���ر ھذا ا��/�ه �ون ا�����ع ���ر ,ن �و�ف ���� �!�� �و�ف ا����ھم ا�#�Aب

����� ��رف �دورھ� ا�����ع ,ن ا���و�ت، و �6 ذ�ك � ��م 3����، ,��� ��ن �ن /�� .���� ��ن ا�/����ت ا��    

ھذه ا�/����ت ھ� ا���وذج ا�ذي �م إ3داث /����ت ا����ھ��ن ,�' Mراره، ��� ����د أ���ر ھذا ا��/�ه إ�' �ون 

  .�وات ا����ر ,���ا�����ع �!�ل ر��� �Iھ���م �!ؤون ا�!ر��، و ������� � �/�ل ����7ر�� ���� و ��ن ا:

���ف إ�' �� ��ق ��و�� �!��� ا�����ع �����و�ت ا����� ذ�ك أن ا����ھم �� �7�73 ا:�ر � �ر�د ا���و�ت     

����M:ب ا����7م �3�ن ,�د ا������  .� ����G ا�7رار و � �ده، �ذ�ك � �/ب ا:2ذ ���ن ا�,���ر ��و�ف ا�

  .ا�ذي ��ل �� ا:�ر ��د ذ�ك 1966/و����  �24 �ر��� ��ل �دور ���ون و �د ��م ھذا ا�I�2ف ا���75 �    

 :�وQف ا��وا��ن و ا�#<ر�"�ت •

، و ھو ��/�ءت ا��!ر���ت ا���7ر�� ������� ��ذا ا��2وص، ��5 ا�/��را � ��م 3��ب إ� ا:�وات ا����ر ,�    

�����ن ,ن ا���و�ت �ن �ا�3��ب، و ھو �5س ا��و�ف �� �ر��� �� ظل �ط��ق �� ���� ا�����د أ��م ا����ھ��ن ا�

ا�ذي /�ل  1981د����ر  ��30ل أن ��در ���ون  1966/و����  ���24ون ا�!ر��ت ا�5ر��� ا���در �� 

 Gو�ت أ�����ع ,ن ا�����.��ن، و ھو �� ���6 أن ا��3��ب ا:����M ��م ,�' أ��س ا����ھ��ن ا���3ر�ن أو ا�

�� �� ا���7ون ا�5ر�������ر ��.��� ��و�ت �د A�� �3م��7رح، و ��7 ھذا ا�، و ھو �5س ا��!رع )2(ا�7رار ا�

�.�� �� ا�/���ع��� �م �!�رط )3(ا���ري �3ث ��در �رارات ا�/����ت ا����� ��:����M ��دد ا:�وات ا� ،

����� أو ا���ط�� و ا:�وات ,��' ���ض �� ا�/��ب ا��ظ�م ا:���� ���� أ,�' �ن ذ�ك ��3�ب إذن ا:�وات ا�

  )5( )4(.ا����رض ��7رار ا��طروح ا���و�ت ,���

�.��ن    �، )6(�5س ا��و�ف ا���/� ا��!رع ا��#ر�� �3ث ��ت ا�/����ت �+����M أ�وات ا����ھ��ن ا���3ر�ن أو ا�

�.��ن�، و �ذ�ك ا��!رع ا��و��� ���ظر ا�/����ت ا����� �+����M أ�وات ا����ھ��ن ا���3ر�ن أ���� أو )6(ا�

  )7(.�وا�ط� �ن ��.��م

                                                           

1- C.Berr,op.cit, p 202. 

2- voir art L 225-96 et L 225-98 code de commerce français.  

159�ن ���ون ا�!ر��ت ا���ري ر�م  67ا���دة  -  3  ����1951.  

4  -  ،��  .73، ص 1993دار ا����� ا��ر���، ر�� ا���د ,�د ا�3��د، و�ف و �طIن �رارات ا�/����ت ا����� �� !ر��ت ا����ھ

  .27,�د ا�وا3د 3�داوي، ا��ر/6 ا����ق، ص  -  5

95-17�ن ا���7ون ر�م  110ا���دة  -  6 ��  .ا�����ق �!ر��ت ا����ھ

�ن �/�� ا�!ر��ت ا��و���� 278ا��5ل  -  7.  
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�.�� ھو ��6 �دور     ��ن ا:�وات ا���3رة أو ا� ����M:ب ا��3�!ر���ت ��ظم ا��و ��ل ا��دف �ن �و/� 

�����ن��� ��دف إ�' د�6 ا����ر�ن ��3��ن  ،ا�7رارات ,ن ,دد ���ل �ن ا����ھ��ن �د أ����M ���رة �ن ا��

A�3ر�ن �ن ا����ھ��ن ا�ذ�ن ����ر �7ص ا@,Iم و ,دم إدرا��م و ا�طIع و ا@,Iم ��د إ���ع ا���ردد�ن و ا�

����ع ,ن ا���و�ت، و ���ب I� د���م� ����م ��� ��3ل �� ا�/����ت ا����� و �� �دور �� ا�����!�ت أ�.ر ��

  .,���م ا��2ذ �رار �3�م

 :�وQف ا��<رع ا�@زا�ري •

ا�/� ا��!رع ا�/زاAري ,�س ا��!ر���ت ا�����7 ا�5ر���، ا���ري، ا��#ر��، ا��و���، ��,��ر ا:�وات     

��� �� 3��ب ا:����M، �3ث �ص �� ا���د��ن �����7رة �ن ا���7ون  675و 7�03رة  674ا����ر ,��� ا�و3دة ا�

�م، و �ن ���� ���ون ���ن ا:�وات ا����ر ,��� و د,م ذ�ك ، ,�' 3��ب ا:1975Mا��/�ري ا���دل و ا� ����

  .���� ,�' ,دم ا�3��ب ا:وراق ا�����ء إذا أ/ر�ت ا������ ,ن طر�ق ا���راع

�د ا2ذ ,ن ���ون ا��/�رة  1975و إذا ��ن ا��!رع ا�/زاAري �د �ص ,�' ھذا ا��3م �� ا���7ون ا��/�ري ����     

��د�� ,دل ا��!رع ا�5ر��� �3�� ���  ��1993 ��د�ل ، �7د ���ك ��ذا ا��3م �3' 1966ا�5ر��� ���� 

، وھو �� �/���� �7ول أن ا��!رع ا�/زاAري �د ا��6 ���N ����ل ,���� ا��2ذ ا�7رارات دا2ل ا�/����ت 1981

����ة ا��� ���G ���� ا����ھ�ون �� ھذا ا��وع �ن ا�!ر��ت I�ك �� ظل ا�أ2ذت ��، و ذ ���!ر���ت ا��و ا ��ا���

���ت ا����ررة، و ا��+/�Iت ا�������� و ا��� ���ف ا��.�ر، ��3ق أ�رارا ���!ر��ت �ن /راء ��ط�ل �!�ط�� و ���#�

  .,دم �وا��� ا��#��رات ا�����د�� و ا��� ��ط�ب ا��ر,� و ا��رو�� �� ا��2ذ ا�7رارات

�����ن    ��!�� إ�' 3د ���د �و�ف  و �د ا���د ا��!رع ا�/زاAري �� ھذا ,�' ا��و�ف ا�ذي ����ر �و�ف ا�

��3ر�ن /������ إ� أ��م �A�Mون  –3�ب ھذا ا�رأي  -ا����ھ��ن ا�#���Aن ,ن �3ور ا�/����، ��م و إن ���وا 

���و��، �3��ب ا�����,�ت �د ���ھم �� �2ق �!�ل آ2ر !��� ����!�ل ا�ذي ��ر�ل أ����3 ا���ر ا���دي ��!ر��، و 

  .� ا��/��دأ��� ����ب ���ھو ا��!�ل ا�ذي 

�ن ا:�وات : و ?� رأ��� ��ول     ����M:ب ا��و 3 ��A�#�وات ا�:�� ������أ�� إذا ��ن ا,���ر ا:�وات ا�

��ن �ن ا����ھ��ن أ��� �����3 ا�!ر��، ��ن ا��2ذ ا�7رار �ن ا��ر ,دد  ������ ����ا����ر ,��� ھ� �رورة ,

أ�I ��ر ���!ر��  ،����ت ا����� ��ر�ل أ,��ل ا�!ر�� و ��ر ����73ق ��Aدة ���رة ��!ر��، و إذا ��ن �+/�ل ا�/

ا��2ذ ا�7رارات دا2ل ا�/����ت �ن ��� ����� �ن ا����ھ��ن، أ� �G�5 ھذا ��ب ا����ف ,�' ��را,��، ھل ��ون 

  ��ذه ا���7 ا�����3 ا������ ا��� �د���م ���2ذ �رارات ����A؟؟؟

�ون و /وھر و��3 ھذه  إن ا���� ���2ذ ا�7رارات ��ر,�   �������، � ���� أن ��ون ذ�ك ,�' 3��ب 

���ھ��ن�� ��,��  .ا�7رارات و �را,���� ������3 ا�/

�����ن     �و ,��� ����Q �د,وا ا��!رع ا�/زاAري إ�' ا��دول ,ن ھذا ا��3م و ��3و�� ا�3ث ,�' /ذب ا����ھ��ن ا�

��ر�� ا���و�ت و ا�����ر ,ن رأ��م، و ذ�ك���ن ,�' إدار��� ,�' ا���7م ��@,Iم  إ�' A�7�!ر�� وا�ري ا����Q�زام 
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��م ��و�ول إ�' ا����و�� ا���3�3 و �+��ط ا�و��Aل و �+�ل ا������ف، ��ا����� وو�6 �ل ا�و��Aل ا���7و��� أ

��دة ����و�ت، و ھذا �3' ��ون ا:����M ا���و�� ���ر���ر�� �ل ا�73وق ا��ة ,ن إ���� إ�' �!/���م ,�' 

�7دار ا:����M ا��ط�و�� دا2ل ھذه ا�/����ت ��  .ا@رادة ا�/��,�� ا���7�73 دا2ل ا�/����ت ا�����، ��ن 

���ھ��ن؟��ن ھل    �� ��,���� ا:����M ا��ط�و�� ,ن ا@رادة ا�/Aر دا���  

  � Nن اVرادة ا�@����N �����ھ��ن�دى #"	�ر ا� �	�: ا��رع ا�����

إن �ن ���NA ��و�ن !ر�� ا����ھ�� و ا������� ا�!���2 ا����و�� ا�5�2ء !���2 ا����ھ��ن وراءھ� و �روز    

�وا�ط� أ/�ز�� ا���7و��� و ���� ,�'  )1(ھذا ا����ن ��,���ره ا���2طب ا�و�3د، ا�ذي ���ر ,ن إرادة ا�!ر��

�� ا�رز �رورة ����ن ا����ھ��ن �ن� ،���ن ا��د,�ء و  ا��2وص ا�/���� ا��� ��� �7������ر�� �ل 73و��م ا��

�3ور و �!�ر�� و ��و�ت، و ذ�ك ���73ق ھد��ن ��د�/�ن ���.ل ا:ول �� ��G ا��/�ل ��ل ���ھم @�داء رأ�� و 

و ���2ص ا�.��� �� ����ن ا�!ر�� �ن ��ورة ا�7رارات ا��� ���3/�� �� �����3،  ،ا�د��ع ,ن �����3 �� ا�!ر��

  ./�د إرادة ا�!ر�� ��,���رھ� �

�!�ر��     ���M 5رد�� 3ول ھدف وا3د و�ن ا@رادات ا�و � /دال أن  ،وھو �� ��ط�ب ا���7ء ���� أو ,دد ���ن 

 ،�����ون ا:����M ھو ا��7,دة ا��� ����ن ,�' ا���3ة ا���7و��� �!ر��ت ا����ھ��، أي أن ا:����M �� ا�/����ت ا���

�ن و ا����ر��ن رأ���، و ھو �� ���� أن ا����ر ا����� ھو ا�ذي ��ّ#��ا��ن ���م �5رض ,�' /��6 ا����ھ��ن �

����   )2(.�و/� و ��3م آ���ت �ظ�م ا�/���� ا����� و ھو أ�ر �د��� :��� ��دد !ر��ت �ط#' ,���� ا�,���ر ا�

����ت ا����� و����5 ا��2ذ ا�7رارات ���� ,�'  ��ن    /�� ����� ���ب ,�' ا��!ر���ت أ��� ا,��دت �� ��ظ�

�.I ,�' أ��س ����5 ��5ده  ����M:ن، ��7وم ���ون ا����ت ��5دھ� ��رة ا��3د وا��/�م إرادات و����G ا����ھ���

����ر�� و G������ ا�!ر�� وا3دة،  ء������� �Qن ����G ا�!ر��أ�� إذا ��ن ا:�ل �� ا��7ود أ��� ���� و/ود 

 G������.��، ��3ث ��دو ا��7د و�+�� د��ور ��ظم �!�ط ا�!ر��ء ��7�73 ��د��م ا��!�رك، و��دا�ت ��وا��زا����م 

  .ا�!ر��ء وا3دة و���ت ����ر��، �Qن أ����M ا�!ر��ء ��5رض أ��� ھ� ا�����5 ��3د�د �� �73ق ����3 �ل ا�!ر��ء

��ت ا��� ر��ت إ�' ���وى ا�7وا,د ا���ظ���� وأ��3ت ��درا �>���ر وا����دئ ا���7و��� وإ    ���ذا ���ت ھذه ا�

، ����Q !�دت �� ا�وا�6 ا����� 20���ظ�م ا�/����ت ا�����، �د �/3ت وا���رت I2ل ا��7ود ا:و�' �ن ا�7رن 

ا�ق ����G ا����ھ��ن ا��� أ��3ت ����ر�� �را/�� ���را �3ت �#ط و�+.�ر ,دة ظواھر ����ق أ���� ��دى �و

����ة ا��� أ��3ت ���ز ا����ھ��ن I�م وا���� �.�ر �ن ا:��3ن و�� ا��د�د �ن ا����Aل، إ���� إ�' ,دم ا�ھ�

  .' اھ���م أ�Mب ا����ھ��ن,ا��وم، ��� ��3ل �� ا�!ر�� و�را����� �م ��د �ن ا����Aل ا��� �ر

                                                           

1- Dominique Schmidt, les droits de la minorités dans la société anonyme , op.cit,p 19.  

��7ل ��!ور �� �/�� ا���7ون ا��#ر��، ا��دد  ز,ز� -  2 ،������ت ا����� �!ر��ت ا����ھ/�� ����.�أ�ر�ل  17اطو��ن، ا@!����� ا��

  .، ا��#رب2011
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�و/ود ��ن �ظ�م ا�/����ت ا����� وطرق ا��2ذ ا�7رارات      Gن ��5و�� أ��Q� ،ق�� ��و��ن وا�6  ����،و���ًءا ,�' 

 G����ا����Iت ا�دا���2 �����ھ��ن، وھذا ا���5وت � !ك أ�� ��3د �ن �������� و���ف �در��� �� �/�ل ��.�ل ا�

  .ا�5رد�� �����ھ��ن

�ر/�3 وإذا ��ن ا��!رع �د ���     ،����M:ط� ���ون ا�وا� ��/��, ��Q� ،أو ���ر��� G����� @!����� اI�2ط ا�

�ذ�ك ا�3ل ا�/ذري ا��3�م �را,�ة �3�ن ��ر ا�!ر��، و�ن ا����NA ا���7و��� ا���ر��� ,ن ھذا ا�و�6، ا����ب 

,�' أ��� ����ر ,ن إرادة ا�7رارات ا���درة ,��� ��5 ا@�زام إزاء ا�/��6 و�دون ا��.��ء، ��3ث ��ظر إ���� 

ا�!ر��، وھ� إرادة ��7�73 ��� و/ودھ� ا��و�و,� ا����7ل ا�ذي �5رض �5�� ,�' ا@رادات ا�5رد�� �����ھ��ن، 

 ����� ����� ا��2ذ ا�7رارات �وا�ط� أ����M ا�/���� ا����� ا��� ھ� و3دھ� ا��ؤھ�� ���و�� ������ر ,ن إرادة ,�وھو 

��,�� �3ل �3ل ا@رادات ا�5رد�� ا���I!��، و�و �م ��وا�ق �6 ا�����3 ا�5رد�� ��ل  ا�!ر��، ��,���رھ� إرادة/

��زة ,ن ا@رادة ا�5رد�� ا��� � و/ود ��� إ� �ن �,�و �ن أ,����A ,�' 3دى، و�ن .م ���@رادة ا�/��,�� ھ� 

  )I2 .)1ل إ������ �� ��و�ن إرادة ا�!2ص ا����وي

ھذا و��زم ��� ��ري ��ك ا�7رارات ,�' /��6 ا����ھ��ن، أن ��ون ���.�7 ,ن �داو�ت، و�ق �ظ�م ا�/����ت     

، ����ظر �ظروف ا��2ذ ا�7رارات ����، )أو�(رات ا��ا��د�د �ن و ���7م �� ا�����، ھذا ا��ظ�م ا�ذي ��ن �3ل ا���7د 

  )..����(,ن ا@رادة ا�/��,�� وا�,���د ,�' أ����M ����� �د � �ر�' ������ر 

Fم:أو���# ��N��@رادة ا�W� ��"�  �ظ�م ا�@�"��ت ا�"��� وا�#=و�ن ا�

     ����ر�� ا����ھ��ن �73و��م، ��� ���ء �/���م ���7ر�ر �������ر ا�/����ت ا����� ا����ن ا�ط���� وا:ول �

���ھ��ن، ھذه ا@رادة ا��� ���ون �ن �2ص ا�!ر�� و�������7، وھ� ��.ل ا�/��ز ا����ر ,ن ا@رادة ا��� ��,��/

 ��Q� ،���وع ا@رادات ا�5رد�� �����ھ��ن، ��ن وإذا ��ن ھذا ا���5وم ھو ا:�ل وا��7,دة �� �ظ�م ا�/����ت ا���/�

و�� ا��.�ر �ن ا:��3ن ����رض �6 ا�وا�6، ھذا ا�وا�6 ا�ذي أ.ر ,�' �دى �ط���7 ا@رادة ا�/��,�� ا��ظر��، 

,�و�� ، أھ��� أ��� ، ا�ذي أ�73ت ��  أ��م ���7م �ظ�م ا�/����ت ا�����رادة ا�/��,�� ا���7�73، وھو �� ��G ا���ب ��@

  .أ��3ت �ور��

���ھ��ن ,�' و/�ھ���، ����� �م �3ل دون و/ود ,�وب     �� ��إن ا@������ ا��� ���' ,���� �ظ�م ا�/����ت ا���

  :و�.��ب ,د�دة �� �ظ�م ا�/����ت ا����� ��7ل �ن أھ����� و��,����� و���.ل ھذه ا���وب ��

I- ض ا�<ر=�ء"	 Z��� :Nدم ا�#ط�	ق 	�ن ����� ا�<ر=� و�

��7��د �د /رت ,�' ا�7ول �+ن ,7د ا�!ر�� ����ز ,ن ��Aر ا��7ود �+ن ����G ا������د�ن ��� وا3دة إذا ���ت ا�    

 �3�������G ا:���� و 6���.�� و������7 و���ت ����ر�� و�������، و������� �Qن ����G ا:����M ��ط��ق ��و

����+��د أن ا����ھم �3ن ���2دم �73 �� ا�!ر�� ,�و��، �Qن ھذا ا�7ول � ��د�� ا�وا�6 �� �.�ر �ن ا���3ت، 
                                                           

1- Velaux (D), la responsabilité personnelle des dirigeants dans les sociétés commerciales. SA, paris 

1947, p 28. 
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ا���و�ت �� ا�/���� ا�����، إ��� ����دف ����3 ا�!ر��، ,�' أ��س أن ����3 ا�!ر�� ھ� ا��� ��73ق �ن 

�6 ��!+ و��73ق ����ھ�� ا�5رد، إ� أن �/��� ��7ل �� ��دان ا������ �+ن ����3 ا�� ��������3 ا����ھم، � ���I2

  .را �ن ا���5ؤل وا@Mراق �� ا���د ,ن ا�وا�6 ا�ذي �7دم �3د��ت ��ر�2 ��ذه ا����دئ ا��ظر��ذ�ك �3�ل �درا ���

    G��������G �ل  ��س إن ���.ل ا� '�, ����ذ ا��3ظ� ا��� � �ؤ.ر ���� ا�7رار ا���در ,ن ا�/���� ا���

���ھم ا�ذي �7رر ا�/���� ا����� ا����ھ��ن ��5س ا�در/� وا�����5، إذ �.I، ��ف ���ن ��ور �ط��ق ����3 ا�

����3 ا�!ر��، ����راض �دق �7و�� أن  6�����3 ا:����M ا��� ار�+ت ا�����ده أو  6�طرده �ن ا�!ر�� 

����3 ا:����M ھ� ����3 ا�!ر�� .)1(  

     ��و��5س ا�در/� ��ف ���ن ��ور �ط��ق ����3 ا�!ر�ك ا�ذي �3وز أ����M ا:�وات �� ا�/���� ا���

 ����ن ھذا ا�!ر�ك �ن ا���دار �رار �ن ا�/���� ا���� ������3 ا�!ر�� و����3 ا:����، إذا  6����ھ��ن، ��

���7ل .�ن ���ر ��# ،���2 �������وك �� ���7ر�� ��7��� ا�����5 ����ظر إ�' �ون ھذا ���7م ا�!ر�� �!راء ��/م ��� ���

 ا���/م �73ق 2��Aر و����� �ن ظروف إ���ج !د�دة ا��طراب، ��.ل ھذا 

 ���� �3������ھ��ن وإن 73ق ����3 ھذا ا�!ر�ك ا�����Q� 6A � �73ق �� ��ا�7رار ا���در ,ن ا�/���� ا���

  )2(. ا�!ر��ء و����G ا�!ر�� ذا���، �ل و��ر ���

و����.ل �Qن ا����ھم ا�ذي �/�6 إ�' /��ب ���5 �!ر�ك �� ا�!ر��، ���5 ��د�ر ���، ھل ���ن ��ور أن ھذا     

ا��د�ر ,�د�� ��ون ھ��ك ��و�ت �� ا�/���� ا����� ا��7د ��� إ�راء طر�� �ن ا@دارة وا����زل ھ�� ��ون �ن 3ق 

���ر و�����ل �73 �� ا���و�ت �!ر�ك �7ط ������� أن ر�6 د,�وى ا���ؤو��� �ده، ��/رد �ن ���5 ��د�ر أو 

��3��������3 ا��ؤ�دة �� إ�دار �رار � .)3( 

���� ���5 ا����ھم �� أ�.ر �ن !ر�� ���ھ�� و��ون إ3دى     ��و�.ور �5س ا���و�� �3ن ��ون !2ص وا3د 

���ھ��� �� ���� ا�!ر���ن ا�!ر��ت ا��� ���ھم ���� ������ �!ر�� أ2رى ھو ���ھم ���� أ���، و��ن ���� 

����3 ا�!ر�� ا��� ���ھم ���� ���7در ا:��ر، ,�دAذ ��د وأن ���ل ھذا  6���وا��7  ��3�����5��2، و������� ��ون 

������3 ا�!ر�� 3ا����ھم إ�' ا��2ذ �رار �73ق ����3 ا�!ر�� ا��� ��ون �����3 ���� أ�.ر �3و�� � ��

  .ا:2رى

و���ن أن ���دف ھذا ا��و�ف ا����ق ������� ����رض ا�����G ��ن ا�!ر�� ا:م وإ3دى !ر����� ا�و��دة، إذ     

 6���ف ��ور أن ��2ذ ا�!ر�� ا:م �� ا�/���� ا����� ��!ر�� ا�و��دة، وھ� ��.ل ا:����M، �رارا ����رض 

�وا�ف وإذا ��ن ���ن ا�د, ،������3 و�وا�ق ����3 ا�!ر�� ا�و��دة� ���ء �+ن ا��2ذ ا����ھم �� ا�/���� ا���

                                                           

3�د أ3�د، 3���� ا:���� �ن �رارات أ����M ا����ھ��ن �� ا�/����ت ا�����، درا�� ��7ر�� ��ن ا���7و��ن ا���ري  -  1�,�د ا���5ل 

  .19، ص ��71981ون، ��ر، وا�5ر���، دار ا��5ر وا�

2 -  René David, la protection des minorités dans les sociétés par action ; thèse paris 1928, p2. 

3 -  Pierre Coppens, l’abus de majorité dans les sociétés Anonymes, thèse, paris 1974, p 9. 
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����3 ا�!ر�� أ�ر ��7ل �ن ا,���ر ا�!ر�� و�75دھ� ا�.�7 �� �وا/�� ا�#�ر، وھو أ�ر � ����7 ا����ھم  6�����رض 

�� �د��� ،,�دة�ي ����3 ا�!ر�� و�#����� ,�' �����3 ا:����� وا�5رد��، ھذا ا�7ول ,�' و/�ھ��، � رإ�' �3 

�7رارات � ����دف �ط��7 ����3 ،�7دم أ��3م ا���7ء ��� �����رار �ط���7ت � �����  إذ��ط��ق و�� �.��� ا���ل،

���2 G����  .ا�!ر��، �ل �/رد ��73ق 

II-ا����ھ��ن ��	ن  ��N ر	"# F م ا������M��  : ��	�� ا

     G��������3 ا�!ر�� أو  6� ����M:ا G����ا:����، �Qن ھ��ك أ�ر آ2ر ,�' �در ���ر ��@���� إ�' ���رض 

�� ,ن أ����M ا����ھ��ن، و������� �م ��د ا�7رارات ��د �ن ا:ھ��� ��7ل �ن ��,��� ا�/����ت ا����� �م Aر دا���

���ھ��ن ��رت �� ��ا���درة ,ن ا�/����ت ا����� ���ر ,ن �����M G���� ا����ھ��ن، ��:����M �� ا�/����ت ا���

 ����MأG������ ,ن أ����M ا�Aر ��7�73 � ���ر دا�M �5Aزا.  

�.�� �� ا�/���� ���ر ,ن أ����M رأس ��ل ا�!ر��، ��3ث     ���ط��� ,�د�� � ��ون ا:��م ا� ����M:و��ون ا

��در ا�7رارات ,ن ,دد �ن ا����ھ��ن � �����ون أ����M رأس ا���ل، وا��!رع ��رف ذ�ك و���ر��، ������وم أن 

����ت ا����� ا���د�� ��ون ا/���,�� ��3�3 إذا �3ره ���ب �7در �ر�6 رأس ا���ل �7ط �� ا�د,وة ا:و�'، ا�/

ر�6  ��.�ون ، ���/���� ا����� و��7 �ذ�ك ���5 أن ��3رھ� ���ھ�ون)1(و� �!�رط أي ���ب �� ا�د,وة ا�.���� 

�ورأس ا���ل �� ا�د,وة ا:و�'، و���7د و�و �3رھ� ���ھم وا3د ��.ل �ن رأس ��ل �� ا�د,وة ا�.���� ؟�� �! 

  .و��درون �رارات ��زم �ل ا����ھ��ن

إذا ,ر��� ���� ��د أن ا�7رارات ��در �� ا�/����ت ا����� ا���د�� و� �7�����M<  ،و و��7 ��ذه ا���ط��ت     

���� ا����� و�ور����/�� ����.�  .ا��ط��7، ���ن ��� �دى ز�ف ا���5 ا��

����� :�  ا�@�"��ت ا�"��� و�"ف #�����#�M  �	�� ا��"��� داAلا

���� ا��2ذ     , ������ �ر���� ا��رورة ��دف ����ل ��3ة ا�!ر�� و�!�ط�� ���, ���إن ���ون ا:����M ھو �3

 �3���ا�7رارات دا2ل ا�/����ت ا�����، و�/�ب ,ر��� أ,����� و�!�ر����، �ل ذ�ك ��7�73 �������3 ا��� ھ� 

  .ا����ھ��ن

أي ا:����  –رض ,���م ا:����M �رارا��� و!روط��، ���رMم �ن أ��م وإذا ��ن ,زاء ا����ھ��ن ا:���� ا�ذ�ن �5    

!ر��ء و��م 3ق ا��7ر�ر �� ا�����ر، ھو أن ا�7رار �در ,ن �ن ��.ل ا@رادة ا�/��,��، و������� ���' ا:���� أن  –

  .�ر�' و�6�2 ��ذه ا@رادة، ط��� ا��� �ن ا��5روض أن �73ق ����3 ا�!ر��

ء �وف �ن ��ود ذا ��Aدة، و� أ��س �ر�' ا:���� �7رار ا:����M إذا ���ت ھذه ا:����M � �ر�' ��ن ھذا ا��زا    

������ر ,ن ا@رادة ا�/��,��، و������� ��� ,���� ووا���� و�3' 3����� � ���ن أن ���وا ���ر ا�����ر ,ن إرادة 

                                                           

1 - René David, op.cit,, p2 
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ه ا:����M ا��ور�� �6 ا�����3 ا�/��,�� ا�!ر��، وھو ا:�ر ا�ذي �/�ل ا����ؤل ,ن �دى �ط��ق �رارات ھذ

���ھ��ن و����3 ا�!ر����.  

���� ���3ل وMوص �� ��و�ن ھذه ا:����M، ا��� ��دأ     , ���������ب ا��5روض ����7د  أو�إن ا:�ر ��ط�ب 

  ).II(، .م ��:����M ا���و�� �ن ھذا ا����ب )I(ا�/����ت 

 :�"ف #������ ا�@�"��ت ا�"��� •

���ھ��ن، ������� �����ھم وا�!ر�� ,�' 3د �واء، ��    �� ��/�' أھ��� 3ق ا��3ور وا��!�ر�� �� ا�/����ت ا���

�6 ا�ذي ����ر ا���5ذ ا���7و�� ا���دي وا�ط���� ��د��ع ,ن �/��� �و�� �G�5 ا�طر�ق أ��م ا����ھم �و�وج ھذا ا�

�ن ��وغ ا����ب وا:����M، إذ أن ��Mب ���ھم ا��� ���ن ا�!ر� ا@/را��Aا:داة �����3، و�� �5س ا�و�ت،  �

وا3د أو أ�.ر و,دم �و���� ��ن ��.�� �� أ!#���� �د �3ول دون ا���7د ا�/���� ا����� ��دم �و�ر ا����ب ا���7و��، 

3/�م ا����ھ��ن ,ن ا���و�ت ,���� أو ���ر���م ���، إ��� أن ,دم �3ول �رارا��� ,�' ا:����M ا���ط��� ���/� 

���3����  .د �5وت ,�' ا�!ر�� �ر�� إ�دار �رارا��� ا��� ����ر �3و�� �

إن ھ��ك �را�ط ,�وي ��ن 3ق ا��3ور و��,د�� ا����ب وا:����M، ��ن �� ا����7ل ذ�ك �� ھ� ا������ت     

ا��� ���ن أن �7د��� ھ���ن ا��7,د��ن �����ھم، ��دام ا��5ل �ر/6 �� ��3وره و��و��� �����ن ا�!ر�� �ن ��73ق 

�.�� �� ا���دار ا�7رارات �3�ن ��رھ� ؟��  أھدا��� ا�

ا:ھ��� ا��� �3ظ' ��� دور ا����ھم �� ا���3ة ا���7و��� ��!ر��، ��د أن �واز��� �5س ا:ھ��� ������� �73و�� إن    

ا��� ��3ل ا����ھم إ�' آ�� ���/� ��7رارات " ا�������I " ����، و������ت ���7�73، وھذا �5رض �/�وز ا��ظرة 

����M ا��رور���ن ��ر��ن إ3دى ا:���� ا������� �� ا��ظ�م �3�ب، ,ن طر�ق ا��ط��ق اL�� ��7,د�� ا����ب وا:

 ،��ن أن ����س ذ�ك إ�/��� ,�' و���� �و�6 ا�3ر��، دوو ا���7و�� �!ر�� ا����ھ�� و���� ��� ا�/���� ا���

  .، �ل �د ��7ب و��:����M ,�ر ا���زاف ھذه ا:�2رة �3ت �+.�ر ,���� ��د�ل 73وق �وا�ط� ��ك ا�7رارات73و��

     ������� و�6 �رارات ا�!ر��، ��  )1(و���5 ,��� ���Q � �/ب أن �ط#' ا�ھ���م �����د ا���ظ��� ا��, '�,

���7ل إ/��ل ��د أو ��طق ا�����5 أو ا�ر�G ا�ذي ��و2' ا����ھم ��7�73 �ن I2ل ا����5دة �ن 73وق ا�!ر��، �ن 

  )2(. ا���7و�� �/����ت ا����ھ��ن ھ�� ��رز أھ��� ��,د�� ا����ب وا:����M �� ا���ظ�م

����G ا����ھم �ن I2ل �وا,د �7وم ھو �5�� �������5 ؟،     � ��7�73 ����.�و���ءا ,�' ھذا، ��ف ���ن ��73ق �

� ا���ظ��� �ط#' ,�' ��ك ا�7وا,د أم أ��� ��3ول ,�' ا���س �ن ذ�ك، ا��و��ق ��ن ا��ط�ب ��ا�� وھل ا�ط��6

  وا���د ا���.��� ؟

                                                           

1- Guyon Yves, droit des affaires. T. I. Droit commercial général et sociétés, 5éme éd, Economica 1988, 

paris, p 286. 


، ص ا����  -  2��  .189ط���ن، ا����� ا�
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I. ?رد�� �����ھ��نإ� :راغ آ��� ا����ب ا����و�� �ن ��#واھ� ا�#����� ������Z ا�

�3و�ت ���2ف ا��!ر���ت وا�7وا��ن ا���2ص أو ا����7ل �3' �ن ظ�ھرة ا��#�ب �� ا�/����ت ا����� ھذا ا��#�ب     

�ن ا�و�ول �����ب ا��ط�وب ����7دھ�،  ��ا�ذي �ر�ب آ.�را ,���� ��رة ���!ر�� وھو ,دم ���ن ا�/����ت ا���

��ل ا�!ر�� و�!�ط��وھو �� ��3م ,���� �+/����، ��� ��ر�ب ,�' ذ�ك �ن ,ر��,: �.  

و�ن أھم �� أدر/�� ا��!ر���ت ���3ر�� ھذه ا�ظ�ھرة ��3و�� ���5ل �!�ر�� ا����ھم �� ا�/����ت ا�����، وذ�ك     

� دا2ل ا�/����ت وذ�ك �!روط �3ددة، ��� ��ق ا����ح �����ھم ��5و�ض �ن ��و����/وء :��وب ا���.�ل ,ن طر

�3ت ��ظ�م ا���و�ت ����را���� /��� ���ب ,��� �و�� ��س �� ا���ق ��5��5 ا���6 ا��داو�� و��دأ �,�' ا�رMم 

�3ت ��ض ا��!ر���ت، و��7�73 ��5س ا��دف، �������ل و��Aل � ��� ،��ا��داول ا�ذي �7وم ,��� ا�/����ت ا���

��3و�� ا�و�ول ا�����ت ا�3د�.� ���!�ر�� وا���و�ت �� ا�/����ت ا�����، �����ل ,���� ا��!�ر�� و����� ��

�����ب ا���7و�� ا�ذي ���G �����7د ا�/����، وا�ذي ���ر �ظر�� ,ن 3د أد�' �ن ا@رادة ا�/��,�� �� ا��2ذ 

  .ا�7رارات، ��ن إ�' أي �دى ��G ھذا ا��Iم ؟

رات ���ر/وع ����وص ا���7و��� وا��ظر إ���� �ن و/�� �ر�����، �ظ�ر أ��� �7دم ا�و��5 ا�ط��� ���6 �را    

���ھ��ن، ��و�ر اL���ت ا���7و��� ���ورة إرادة ا�!ر�� �!2ص ���وي �� ��، ��س �ن ا�����3 )1(ا�/����ت ا���

�ن ا����ھ��ن �� ا/���,�ت ��ك  �����ا�!���� �7ط �ل أ��� �ن ا�����3 ا�/وھر��، ��!�راط �3ور ���� 

Mك ,�' أ�7رار ��د ذ�ب، و�3ول ا����ا '��� ���ن ا:�وات، وذ�ك �3' ا�/����ت وھو  ������ون ����� 

  .�3�3ا���7د ا�/���� ا����� ��3�3 و��ون �داو���� و�رارا��� �!رو,� و�

�وع ا:��م ا���و��     /�� ���� ��.��وا����ب ھو ���� �ن ا:��م ا������ �73وق ا���و�ت ا���3رة أو ا�

�ن ا�����3 ا���7و����رأ���ل ا�!ر��، ا�وا/ب �و�رھ� �3' ���7د ا�/����ت ا�� ���� ا���7دا ��3�3 و����.  

��، 3�ب �وع ا�/���� ا��ز�6 ,7دھ� �� إذا ���ت /���� ,�د�� أو �Mر �و���2ف �7دار ا����ب، ��� ��ق ���    

,�د��، ����2ف �!�ل �����ض أو ��ورة ���ز��� ������� ��/���� ا�وا3دة وأ��� �3�ب �و,�� ا�/���� وط������، 

  .ر ,���� ا���7دھ�����وذ�ك �

��7در ا����ب، ,�' ���ل ا��.�ل، �� ا���7ون ا�/زاAري، ������� ��/���� ا����� �Mر ا���د�� �����ف ,�' ا:�ل     

�ن ا:��م �� ا�د,وة ا:و�'، و,�' ر�6 ا:��م ذات ا�3ق �� ا���و�ت �� ا�د,وة ا�.����، �Qذا �م ����ل ھذا 

��ع �6 ��7ء ا����ب ا:�2ر، /�ز �+/�ل �/I� ��A�,د��ن �وم ا�ا�/���� ا�.���� إ�' !�ر�ن ,�' ا:�.ر وذ�ك 

��Aر�6 دا�ط�وب ھو ا�  )2(. ا����ب ا�

                                                           

1 - Royer Copper, traité des sociétés anonymes, T III, librairie Dalloz, paris 1931, p 416. 

  ."! ا� ���ن ا����ري ا���ا��ي 674ا���دة ا���  -  2
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�.��ن     �����ت ا����� ا���د��، �Qن ا����ب ا��!�رط ����7دھ� ھو ��3زة ا����ھ��ن ا���3ر�ن أو ا�/�� ������� ��أ

  )1(. ، و� �!�رط أي ���ب �� ا�د,وة ا�.������ ا�د,وة ا:و�' ,�' ا:�ل ر�6 ا:��م ا��� ��� 3ق ا���و�ت

    Mول ��� �� أ���ھذا و�3�ب ا����ب �ن ا:��م ا������ �3ق  ،�ب ا��!ر���توا��3Iظ أن ھذه ا���ب ھ� ا�

�وع ا:��م ا���و�� �رأس ا���ل ا�ذي ���ون �ن أ��م ا:و��� �� ا:ر��ح دون 3ق ا���و�ت /�ا���و�ت و��س 

  .و!��دات ا���.��ر

�G ا���د ھل ���ن أن ���!ف، �� �ر��3 أو��� ,�' ا:�ل، و/: و�ن I2ل ھذه ا���ط��ت ����Q ����ءل    I�ود 

 ��������G ا�5رد�� :��ر ,دد �ن ا����ھ��ن ,�' أول ���وى �ن ���و��ت ا���ظ�م ا���7و�� ��ظ�م ا�/�� ���.�ا��

  ا����� وھو ا����ب ؟

���ل ا��Mو�� وا��رو�� �N` ���ب #������ ا����ھ��ن •#: 

�� ا��ط�و�� ���3 ا���7د ا�/����ت ا����� إن ا��+�ل ا���دئ �� ا��ر���� ا�3����� ����2ف ��ب ا����ب ا���7و    

���ھ��ن، ��ون ا�ط��ع �و/ود أو�و��ت ���در اھ���م ا��!رع ,�' ���وى ا���ظ�م ا���7و�� ��ذه ا�/����ت، ��

�.ل �� ����ل و����ط ا�7وا,د ا���ط��� ����7دھ� و��3 �داو����، و��.ل ا����ب ا���7و�� إ3دى ھذه ا�7وا,د، ��

ا�ذي ����ز �� ا�����2ت ا�/���� ا����� �Mر ا���د��،  )2(" ا�ط��6 ا���.���A " ا��ظرة ھو �را/6  و�� �ؤ�د ھذه

�� ��ن ,��� ا�و�6 �ن ��ل 6�  )3(. وذ�ك ���/� ����ط إ/راءات ا��د,���A وا����7ص �ن ا����ب ا��ط�وب ��7ر�� 

3د �و�3د �وا,د ا����ب ������� �/��6 و�د ��7ب ا���ض ,�' ھذا ا�طرح ��ن ذ�ك ا�����ط �م ��ل إ�'     

����ت ا����ھ��ن، و أن ھذا ا���3' �� ا�7ول ��ززه اI�2ف ��ب ا����ب ا��ط�و�� ���3 ا���7د ا�/����ت /

ا����� �Mر ا���د��، ����� �/�ب ,�' ھذا ا�طرح ��ن و�ول �و�3د ��ب ا����ب ������� ��ل ا�/����ت �/���� 

و ��ون ذ�ك أ3�ن ������� ��!ر�� و ا����ھ��ن، �Qذا ���ت ا���ب ا��ط�و�� �3��� و � �ط��ب �Q�#�ء ھذا ا��ظ�م 

�� �Mر ,�د�� أن ���و��� �/���� ,�د��،�, ������ن ا�3د ا:د�' �ن ا@رادة ا�/��,�� ���ف �/� ������ن � 

ا@/��ع و � ���ن ��د��� ���� ���س ��ر��ن و !روط و ,���ر ,7د ا�!ر�� ا�ذي ��5رض �� ��د��� �و�ر  ��:و�'

��م، ��م ��دون ا@/��ع، و ���ت ا�3/� �� ا���#��ء ,ن ا@/��ع ��ر أ,��ل ا�!ر�� �#��ب ا����ھ��ن و ,دم اھ�

م ا��ظري و دا����52ض ا���ب �!�ل ���ر و � ���ن ا����5ر �� ا���52ض  أ�.ر ���، �ن ا���52ض أ�.ر �ؤدي إ�' 

��ن ���!رع أن �3رج �5�� أ�.ر، و � I� ،��ھو إ�#�ء �ظ�م ا�/����ت و  إQ�? F#را���ا��5ري ��ظ�م ا�/����ت ا���

�رك �ل أ�ور ا�!ر�� ��/��ز ا@داري و ���3�ل ا����ھ�ون ���NA إھ����م و�#�����م، :�� � ���ن ا����م ,ن 

  .3دا@/��ع و ا@رادات ا�/��,�� �3ت ھذا ا�

                                                           

  ."! ا� ���ن ا����ري ا���ا��ي 675ا��� ا���دة  -  1

2 - Bruant (R), la compétence de l’assemblée général extraordinaire dans les sociétés anonymes, thèse, 

paris II, 1981, T. I, p 53. 


، ص  -  3��  .����199 اط���ن، ا����� ا�
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�� إذا ��ن ����ط ا�7وا,د ا���ظ�� ���ر ا�/���� ا����� �Mر ا���د�� �3�ل �� ط���� ا�����7  ����ءلو ���Aل أن     

���ھ��ن؟، ��را,�ة :ھ��� و 2طورة ا�7رارات ا��� ��2ص ��Qدارھ� ���ت ا�7وا��ن �� ���ن ا������ت ا��7د

 ���� �� 2�1867ص ا�/����ت ا����� �Mر ا���د�� ����� و أن ���ون ا�7د��� و ا��� �5رض ���� أ��ر أ�.ر �را

��ن �!�رط أن ��و�ر ���ب ��ف رأس ا���ل ,�' ا:�ل و �52ض �� �3�� ,دم ا������ �� ا�د,وة ) 1(�� �ر���

  .ا�.���� إ�' ا�.�ث .م إ�' ا�ر�6 �� ا�د,وة ا�.��.�

��ن و ��5��ر ��ذا ا�����ط ���� ���ن إر/�,� إ�' ����ل ا    � ،��AI����7د ھذا ا��وع �ن ا�/����ت ��7ر�ر ��ب 

���� ��73ق ا����ب ا��ط�وب ���داول و ��5دي ا��+/�Iت ا����ررة �/���,��، و �� ��ر�ب ,���� �ن �+�2ر �دور 

  .ا�7رارات

     ����.�����G إ� أن ��ك ا���ب � ���س �� ا���ق إ/را����A و ������5 ا��ظر�� و ا������ ��و��ر �����7�73 

ا�5رد�� �����ھ��ن ����� �� ا:3وال ا��� ��ون ا:�ر ���� �����7 �7رارات ��س 73و��م ا�5رد��، �ل أ�.ر �ن ذ�ك 

���ط�ت ا�/���� ا����� �Mر ا���د��، ا��� ��5رض إ�/�د �وا,د �����ب " ��ط��6 ا���.���A " ��� � ���/�ب �3' 

د�ل ا:�ظ�� ا:����� �3ث ��ون �/�دة ��ذا ا�ط��6 ا�ذي ��رز و/ودھ� و ���ز و ا�دور ا���وط ���، �ن �3ث ��

�����3I�.  

�ن I2ل �� ��ق ����ن ��و�� ا��زاو/� �� ��ظ�م وا3د ��ن ���5ن أو ����Mن    :  G������ ��7�73 ����.���ن ��

ا��و/� ا��!ر��� ا��3�� و د���� إ�' ، و ھ� �7�73 ا�طدم ��� )2(ا�5رد�� �����ھ��ن �ن دون إ,��� ��ر ا�!ر��

�ن I2ل ا���52ف �ن ��ب ا����ب ا���7و��  ������ت ا���/�� ���ر/�G أ��وب ا��رو�� ,�' ا����وى ا���ظ�

�ن ا����ھ��ن ����� �A� ن طرف� ����  )3(.�����ل ,���� ا��2ذ ا�7رارات و �و ��ت ھذه ا��

��ب ا���7و��� ا����ف ذ�رھ� �7دم �����ت �����G ا����ھ��ن ��دام و �د ��2�ف ا���ض ھذا ا�رأي �د,وى أن ا�    

أن ا��!رع �!دد ,�' �رورة �و�ر ���ب ���و�� ���ن ���3 ا���7د ا�/����ت ا����� و ذ�ك �3ت ط���A ا��طIن 

����.�  .، و ھو �� �/���� �73ق !رط ا��

�7�7 و ا�وا�6 :�� � �+2ذ ���ن ا�,���ر ا�#��� ��ن ���ن ا�رد ,�' ھذا ا�رأي �+�� �Mر �3�م و ��/�ھل ��3    

�ن ا!�راط ا����ب ��7ف ,ن 3د ������ و/ود ھذا ا�!رط  �7���� ���ت �����  –ا����ا�ذي ��5رض ��� �73ق  –

����G ا����ھ��ن �� ا�7رارات ا���درة ,ن ا�/����ت ا����� �3' و �و ���ت ��.���� !���� ���دة � ����.�,��ر ا��

��ون ���رة ,ن ا@رادة ا�/��,�� و ������� ,ن إ������ إ�دار �رارات ���ر ,ن إرادة ا����ھ��ن و ھذا  ,ن أن

 �A���ظ�م ا����7و�� �ظ�م ا���� �����ر ا:�������7و�� ��,���ره ا3د ا�ب ا����زم ا���������س ��ورا �#�وط� �

��  .ا�/��,�� أو ا�/���� ا���

                                                           

��� 31ا���دة  -  1.  

2- Yves Guyon, op, cit, p 286.  

  .200,ز�ز اطو��ن، ا��ر/6 ا����ق، ص  -  3
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ھل ا���ب : �6 ,�' ��ب ا����ب ا���7و�� �3ق �� أن �طرح ,�' �5�� ھذا ا��ؤالو �� �5س ا����ق ��ن ا��ط    

��ن �ن ا����ھ��ن؟�����G أ��ر ,دد � ��7�73 ����.�  ا��ذ�ورة ��درة ,�' ��73ق �

�و�و,�� �I �د و أن ����� إ�' ا�/واب �����5إ     ��� ���� �����ل ���� ��ف  ،ن ا@/��� ,�' ھذا ا��ؤال إذا ا��ز

ا:��م ا������ �3ق ا���و�ت �� ا�د,وة ا:و�' و ر�6 ��ك ا:��م �� ا�د,وة ا�.���� ��/���� ا����� �Mر ا���د�� 

6�/��داو�� و ���� �� !رط  ��درة �ن ا�����3 ا��و�و,�� ,�' �و��ر أھم !رط �ن !روط ��3 ا���7د أي 

�A��,أ G���� ����.��.  

وة ا�.���� ������� ��/����ت ا����� ا���د�� و ا�ذي ���� ا���7د ا�/���� و و ھل ,دم ا!�راط أي ���ب �� ا�د,    

�� +ا��2ذ ا�7رارات ���� و �و ��3ور ��� ����� �ن ا����ھ��ن ����ون ��� ����� �ن رأس ا���ل، ھل ھذا �ن !

ب ھذا ا����ب � ���,د دون أن ���' أن طر��7 3��،رادة ا�/��,�� ا���7�73 �����ھ��ن ا�و�ول إ�' ا���.���� و ا@

�د �3��ب ا����ب و ��ل �� ھذا �� �ؤ�د �� ��ق ) l’assiette(,�' ��73ق ا���د ا���.��� ����ظر إ�' ا�و,�ء ���ا�

 )2("آ�� ���و��� " أو  )1("������زم " أن أ!ر�� إ��� و �� �دا�6 ��ض ا��75 �ن أن !ر��ت ا����ھ�� ھذه �/رد 

machine juridique ,���رھ��� ����ذي ��ظر إ�ور ا���' ا�و/� �ر/��� إ��و ����رة أ�.ر و�و�3، أن ھذا ا ،

�/ردة  �������  ������abstraction capitalisteت رأ���� ���3ج إ� ��ن �7وم ����5ل آ������ ا���7و���، و ھ� 

�ن ا����ھ��ن، أي أن ھ��ك ��I وا��3 إ�' ا� ����� �A� ��� 6ن أن ��ط��������، و أ��د أن )3(���5ل ,ن ���ھ

و �ظ�ره ا��2ر/� ���ون ��3ت ,دم �ط��ق �رارات ا�!ر�� �6  ،ھذا ا�و�6 �����س ����� ,�' �����3م

  .ا�����G ا�5رد�� �>!�2ص ا�ذ�ن ��و�و���

ا�/����  و �+���� ,�' �� ��ق ���G ��� أن ا��و/� ا��!ر��� ا��3�� �� �/�ل ����M أ��3م و �وا,د ����ن    

� ا�ذي ��/�وز إرادة ا����ھ��ن �3ت �#ط ��ط���ت ����ر ��ا����� ھو ��3س ا���د أو ا���طق ا���ظ��� ا��

�ت ا��!رع ,�' ا���52ض �ن ا����ب ا���7و�� ا�ذي ��� ���و��ت و��ت إ�' 3د إ�راغ �ظ�م Mأر ���!ر�� ا�ا

����.��ن ����5 ا�� ���.�ل ���ن ����ھم وا3د أن ��2ذ ا�7رار �� ا�/���� ��3ث و ,�' ���ل ا )4(ا�/���� ا����

  .ا����� ا���د�� �وا�ط� ا@/��ع

إن ا��!رع ,�' �� ��دو وا/��� ��و�� ا��و��ق �� ��ن ا���ط���ت ا������ ا��� ����7 ����ل �داول ا�/����ت     

� �3ور ��5 ���#رض ��� ��ون ا����� و �� ��ن �رورة ��73ق ��.���� ا��ر �����G ا����ھ��ن ,�ر ا!�راط ���

��و�را �� ا�7رارات ا���درة ,ن ا�!ر�� ����.�  .!رط ا��

                                                           

�!�!�، A��2ص ا�!ر��ت ا��/�ر�� �� ا��!ر�6 ا�/د�د، �/�� ا����3م ا��#ر���، ,دد  -  1 ��3�د ا@در��� ا����80 ��� ،2000 ،

  .61ص 

2- Repert (G) Aspects juridiques du capitalisme moderne L.G.D.J paris 1955, p 104.  

3- Julien (J) observation sur l’évolution jurisprudentielle du sort des associes dans la société civile. 

R.T.D.com. 2001. P 857. 349.  

  .202ا��ر/6 ا����ق، ص  ،,ز�ز اطو��ن -  4



427 

 

و ھذا �� د�6 ا��!رع إ�' ا,���ر ��,د�� ا����ب ا���7و�� و ا:����M ا����وص ,���� 3دا ���و��� أد�' ���ن     

�3د ا���7و�� ا:د�' �3ل !ك �� و إن ��ن ھذا ا ،ر��� ��و/ب ا��ظ�م ا:���� �� ��ض ا�7وا��ن ا��� ��3ت �ذ�ك

�و�� ��ل إ�' ا���.���� ا��ط�و��، ذ�ك أن ھذا ا�و�ول ��ط�ب ����رورة ��73ق ا��/�م ��ن ا@رادة ا���5ر�� 

��� �!رط ���ن ������ھ��ن و ا@رادة ا����ر ,��� �وا�ط� ا�/���� ا����� �3' ��ون ا�7رارات ا���درة ,��� ��

ا ��و�ف ��:��س ,�' �دى �وة ا:����M ا��دد�� ا��� ���ن �3ول ھذا ا�����ر، ا�ذي ����رھ� ,ن �����3م، و ھذ

� ���5 ��� ا/���ع ا�/��ز ا�ذي ��ط�6 ��ذه ا����3I �ل � �د أن ��م ذ�ك ,�ر �3ول �را�ط �� ��ن ا@رادة 

أو �� !رط ا:����M ا��� �/ب  �واء �� !رط ا����ب )1(ا����ر ,��� و ����ن ا�7وة ا������ و ا��دد�� ا��� ���دھ�

  .أن ��ون ���رة

II. ���"ل ا�@�"��ت ا�Aدا ���"� :اVرادة ا��"��� ا�#� #=و��M ا� �	�� ا�

��2ذ ا�7رارات دا2ل ا�/����ت ا����� و�ق ���ون ا:����M ا�ذي ��5رض ���6 ا:����M ���ط� ا��2ذ ا�7رارات     

�.�� ��رادة ا�/��,�� و ��ط�7 ���م ا�����3 ا�/��,�� و ����3 ا�!ر���  .��,���رھ� 

�ر��ط� �3/م ���ھ�� و إذا ���ت ا:����M ا��ظر�� ����6 ���7وة ا��دد�� و ا������ ���ءا ,�'      �����3 ����,

 ��A��,�5وم  )2(أ���ن ���3ل ��و��ت ھذه ا:����M و 3����� ���ن أن �و���� إ�' �7�73 ھ� ا��د ��.�ر ,ن 

�ول �� �� أ�.ر �ن �/�ل��  .ا:����M ا�!��ل و ا�

 :Nوا�ل و ظروف #=ون ا� �	�� داAل ا�@�"��ت ا�"��� -1

�ظ�م ا�/����ت ا����� و �ور���، ��ن ,���� ���3ل �����5 ��ون ا:����M دا2ل إ���� ��� ��ق ذ�ره ,ن ,�وب 

  :ا�/����ت ا����� �/���� �!�ر إ�'

�ول أ���Q �ن ا����ھ��ن �N` ا� �	�� ?� ا�@�"�� ا�"���  -  أ� �����: 

    �����M و�ف ,�د 3دود ,دم ا!�راط �3ور�� � ��ا�!ر��ء ���ون  إن ا@!����� ا���.���� دا2ل ا�/����ت ا���

ا���7د ا�/����ت ا����� ��3�3 أو ��و�ت �M�����م ���ون ا���و�ت ��3�3، �ل ھ��ك و��Aل ,د�دة ������ 

��ن ا��3ول ,�' ا:����M �� ا�/����ت ا����� و ذ�ك ,ن طر�ق ا�����ل ,دة و��Aل���3 ���  :أ��3ب ا�

���و�� ا��7�� �2ول 73و�� ����و�� �� ا���و�ت، إ� أن إذا ��ن ا:�ل أن ا:��م ��دا�ت � :ا��Mم ا���#�زة -1- أ

���زة)3(��دأ ا����واة ھذا � ����ق ����ظ�م ا���م����زة � ،، إذ �/وز إ�!�ء أ��م �و �رى ا��75 أن إ�دار ا:��م ا�

ر�وا �� و�ت ل ���دأ ا����واة ط���� ���ت ا����واة �د رو,�ت ������� �����ھ��ن �ن ا��A5 ا�وا3دة ا�ذ�ن ا!��2ّ 

  .وا3د

                                                           

  .210ر��� ,�د ا�وھ�ب، ا��ر/6 ا����ق، ص ا�� -  1

2- Vaise (S) la loi de la majorité dans la société anonyme contribution a l’étude de la nature juridique de 

la société anonyme thèse, paris 1967, p 198.  

3�د ا3�د، ا�!ر��ت، ����� ا�/Iء ا�/د�دة -  3�     .321، ص ��1914����ورة، ��ر،  ,�د ا���5ل 
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���زة �� ا���و�ت، أي أ���� ذات �وت ���دد، أي �2ول ا���م ا�وا3د ����3     ����زة �و �د ��ون ا:��م ا�

���زة ����ھ��ن و �.�ل ھذه ا:��م ا��� ��ا:��م ا��� ��7رر ،ا��3ول ,�' أ�.ر �ن �وت �� ا�/���� ا���

�ؤ���ن �#�� ������م �ن ���ر�� ا���را�3ت ا�2ط�رة ا��� �د ��7ر��3 ا����ھ�ون ا���د�ون، أي أ��3ب ��

���زة أ��� ا:��م ا��� ��7رر ،ا:��م ا���د�� �ا:�ر ا�ذي ��5ل ��73ق إدارة .���� ��!ر��، و �.�ل ا:��م ا�

����ت ا����� �� ا�!ر��ت ا��� ��ون ا:/��ب أ��3ب أ����M �� رأس ��وط���ن �3' ��ون ��م أ����M �� ا�/

  .ا���ل

ا��د�د �ن ا�7وا��ن و ا��!ر���ت إ�دار ا:��م ذات ا��وت ا����دد ��� �ؤدي إ��� �ن ���س �73وق  ���6و     

  .������ ا����ھ��ن أ��3ب ا:��م ا���د��، و ����ن ا:���� �ن ا����ھ��ن �ن ا���3م �� إدارة ا�!ر

، ��ن ��ن �م ��ص ,�' /واز )1(و ������� ���!رع ا�/زاAري �7د ��ق و أن ����� �� �و��5 و ���NA ھذا ا��و�ف    

��ن �7��م  )2(إ�دار ا:��م ذات ا:�وات ا����ددة و � ذات ا:�وات ا��زدو/� �را�3 إ� أ�� �ص� ��+�

 ����ا��+�����، ����6 ا��A5 ا:و�' �3ق ا���و�ت �5وق ,دد ا:��م ا:��م ا���د�� ا����� إ�' ���Aن 3�ب إرادة ا�/

6 ������ز ا:و�و�� �� ا�����ب :��م أو ��دات /د�دة و ھو 2روج ,�' ��دأ ��ا��� �3وز��� أ�� ا��A5 ا�.���� ���

��و���  .ا�����ب ��ن ,دد ا:�وات و ��ن ا:��م ا�

    !��/ز�A ا�73وق ا��� �2و��� ا���م ��Qدار !��دات ا�3ق �رع �ذ�ك و �+.را ����!ر���ت ا�3د�.�، �7د ��G ا�

، و ذ�ك ������� ز��دة رأس ��ل ا�!ر�� أو ,ن طر�ق �/ز�A ا:��م )3(�� ا���و�ت �ر�و�� �!��دات ا���.��ر

  .ا��و/ودة، و ھو �ذ�ك 2روج ,ن ��دأ ا�����ب

ھ�� �+��3م و�����ت ر����، و إن ��ن �د ��3إن ا�و�����ن ا������7ن و إن ��ن ���!رع أ����� ���ص ,    

����رھ� �����، إ� أن ���/��� وا��3 ��/�د �� أن ��ض ا����ھ��ن �����ون ا��.�ر �ن ا���ل و ا���7ل �ن ا���ط�، 

و ھ� و���� �� ���M ا�2طورة ,�' ا�!ر�� و ,�'  ،أ�� ا���ض ا:2ر ����ك ا���7ل �ن ا���ل و ا��.�ر �ن ا���ط�

���ھ��ن :��� �ؤدي إ�' ا�و�ول :����M وھ��� !���� � ���ر ,ن ا�3د ا:د�' �3' ��رادة ا�/��,�� و ����G ا�

  .ھو �� �/�ل �رارا��� �3ل �ظر

�ن ��ن ا�و��Aل ا��� ��5ل ا���طرة ,�' ا�/���� ا����� و ������� ا���طرة ,�'  :#=و�ن ا�<ر=�ت ا�و��دة -2- أ

�دة، ��3' ���ن ا���طرة ,�' ا�!ر�� ا:م ��م �+��س !ر�� و��دة ����ك ���� ا�!ر�� ھ� ��و�ن ا�!ر��ت ا�و�

�ن أ��م ا�!ر�� ا:م و ,�' ھذا ا��3و ���5 ا��3ول ,�' أ����M ا:��م �� ا�!ر�� ا�و��دة �3' ���ن  51%

�� ا�/���� ا����� ��!ر�� ا:م  إ���و ،ا��3ول ,�' ا:����M ��س �7ط �� ا�/���� ا����� ��ذه ا�!ر�� ا�و��دة 

ر، و ھذا �ن /أ���، و ھذه ا�طر��7 ���ن ا���/�ء إ���� �در/�ت ���5و�� ,ن طر�ق ��و�ن !ر��ت �53دة، و ھ�م 

                                                           

  .و �� ��دھ� �ن ا:طرو�3 216ا�ظر ا���35  -  1

�م 44��رر  715ا���دة  -  2���ن ا���7ون ا��/�ري ا�/زاAري ا���دل و ا� .  

�م 61��رر  715ا�ظر ا��واد  -  3��  .و �� ��دھ� �ن ا���7ون ا��/�ري ا���دل و ا�
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!+�� أن �/�ل ا��3ول ,�' ا:����M �� ا�!ر�� ا:م ���ورا ���7ل ���ھ�� ا�ل �� ��و�ن رأ������، و �د ا���ت 

�����   )1(.ا���3د�� و ا�و���ت ا���3دة ا:�ر���� ھذه ا�طر��7 �� أ�

ھ��ك طر��7 .��.� ���.ل �� إ�راد !رط �� �ظ�م ا�!ر�� ���7  :ا<#راط ���زة Nدد �"�ن �ن ا��Mم -3- أ

��رورة ��3زة ا����ھم ��دد ���ن �ن ا:��م �3' �.�ت �� ا�3ق �� �3ور ا/���,�ت ا�/����ت ا����� و 

���ھ��ن ا�ذ�ن � ����ون ا��دد ا��ط�وب ����/�6 �� أي !�ل ��ن ��و�ول إ�' ھذا �6 ا����ح ،ا���و�ت ���� ��

  .ا��دد، و ��.�ون �و��ل ,��م

�ن ھذا ا�!رط ھو ���ن ا���ر ا�3�ن ��/����ت ا����� و �/�ب ا�5و�' ا��� �د �3دث ��3ور �ل      ��و ا��3

  .ا����ھ��ن ����ظر ��ددھم ا����ر

و ��ر�ب ,�' ھذا ا�!رط ا�,�داء ا���رخ ,�' 3ق ا����ھم �� ر���� ا�!ر�� و ا��!�ر�� �� ����رھ� و �73     

��ر���ن  ����73و�� ا:����� ��� ���N ,�� ا�����د /��6 �#�ر ا����ھ��ن و  ��� 3���� 73و�� ����، ذ�ك ا�� �

���ري ا�!ر�� و ا:����M ا��ز��5 ����7ر�ر دا2ل ا�/����ت  ا�ذ�ن �د �����ون ا�/زء ا:��ر �ن رأس ا���ل، و ا�5راد

 ��  .ا�!ر�� �����3 ا����ھ��ن و ���3دد ��ا����� و ھو 

��ل ھذا ا�!رط �ذ�ك إ�' �2ق ����� ��ن ا@رادة ا���7�73 �����ھ��ن و ا@رادة ا������ �� ا�/����، إو �ؤدي     ,

�.ل ,�� �د � ���ر ,ن آرا�A و ر����M و إراد�� �� � ���ن ��و�ض ا��!�ر�� ا�!���2 أذ�ك ����ھم ��!�ر�� ��

  .ا���7�73

     ������� �م ��ظم � ،���!�ر�� �� ا�/����ت ا����� ���I��و �م �3دد ا��!رع ا�/زاAري ,دد ا:��م ا�وا/ب ا

أم أ�� �رك �3د�ده ����7ون  ����ن ا���7ون ا:���� �.ل ھذا ا�!رط، ��ل ھذا ا���وت ���� ا�� � �/�ز ھذا ا�!رط،

  ا:���� ��!ر�� دون ��ود أو 3دود؟

�3ن �7ول ��,���ر أن ا��!رع �م ��ص �را�3 ,�' ھذه ا@������ �ذ�ك ���� ا�� �م ���G ��ذا ا�!رط و �     

3دى و������� ��و ��س �Q ،ن ھذا ا�!رط ��س و �3د �ن أھم 73وق ا����ھم���ن ا�/���د أو ا��+و�ل �� ھذا :

 ��و ھو 3ق ا����ھم �� ا��!�ر�� �� ا�/����ت ا����� و ������� �� ،���دئ !ر��ت ا����ھ�� و ا�/����ت ا���

و �� �د,م �و��� ھو �3ل !ر��ت ا����ھ��  ،ن ا����س ��ذا ا�3ق ��د أن ��ون ��ص �ر���3QGة ا�!ر��، و ,��� �

��د�ل ����7ون ا��/�ري ���� �2ص !ر��ت ا����ھ��  أن آ2ر�� ا�/زاAر I2ل ��رة ا�������ت و �3' اLن ��,���ر 

�ر�ن ��1993ن ��� .���، �3ث و �� ,دا ا�!ر��ت ا��� ���ھم ���� ا�دو�� �!�ل أ���� �Qن ,دد ا����ھ��ن و ا�

�ؤول إ�' ا��5ر ��7ر�� �6 ا�دول ا�رأ������ و �3' ���� ��ض ا�دول ا��ر���، ا���  دا:�راد أو ا��ؤ���ت ��

�ن ا����ھ��ن و ا��د2ر�ن، و ھو �� � �و/د �� ��Aك أ,دادا ھ��!ر��ت ���م �ذ�ن ھذه ا��د �درا��� ا�����د�� �

  .�� ا�/زاAر و ������� ,دم و/ود �رورة ,���� @دراج �.ل ھذا ا�!رط

                                                           

1  -  ����3�د ا3�د، 3�  .22ا:���� �ن �رارات أ����M ا����ھ��ن، ا��ر/6 ا����ق، ص ,�د ا���5ل 
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�� �� ن �3' ا���7ون ا�5ر��� ��ن �د �ص ,�' إ������ �رض ا�!ر��ت ا��Q5#و �>���ب ا����ق ذ�رھ� �    

�وا����� ا:����� ا��Iك ,دد ���ن �ن ا:��م ���!�ر�� �� ا�/����ت ا����� ا���د��، وذ�ك دون أن �ز�د ھذا ا��دد 

�6 ا����ھ��ن ���و�ن ا��دد ا��ط�وب، و :ن ھذا ا�!رط � �!/6 ا:�راد ,�'  10,�' /� ������أ��م �6 إ

�ر�ن.�����ذ ���ون  ا�����م �!ر��ت ا:��م ���2 إذا ���وا � �������#�ر، �7د أ�#' ا��!رع ا�5ر��� ھذه ا@

ا�����ق �����ظ���ت ا�����د�� ا�/د�دة، � ���ط�6 ا�!ر��ت ا��#��5 أن �5رض �� �وا����� ا:�����  )1(2001��� 

���ھ��ن و ا��Iك ,دد ���ن �ن ا:��م ���!�ر�� �� ا�/����ت ا�����، و �3ن �رى �� ھذا د,�� أ��دا �73وق ا�

�5�������� أ����� ��م �3���م �ن ���ف ا:����M �ل و �3د �ن ��ون أ����M وھ��� و ا��� ,�دة �ن ��ون �، 

�� ����ف �ون ھد��� ا:ول ���ون ����3 ا�!ر�� و ا��� ھ� �� ��,����:����M ا���7�73 ا����رة ,ن ا@رادة ا�/

�����6 ا� �5��2�  .G ا�5رد�� �����ھ��ن ��� ,�' ا:�ل � ��ر ��ما�����3 ا�/��,�� �3' و �و ���ت 

ھذه ھ� ��ض ا�طرق و ا:����ب ا��� ���2ض ,��� �� ا������ ����ن ,دد ���ل �ن ا����ھ��ن �����ون ,ددا     

���ھ��ن، و ������� �و/�� ا�!ر�� ذا��� ��� �73ق �����3م �� ���ن ا:��م �ن ا���طرة ,�' ا�/���� ا��� I���

��ن �� �ز�د �ن ھذه ا�و���� ���7دا و �ؤ�د ��طرة ھذه ا:���� ھو ظ�ھرة �#�ب ا����ھ��ن ,ن �3ور  ا�!���2

��  .ا�/����ت ا���

 : �	� ظ�ھرة ھ@ر ا�@�"��ت ا�"���   - ب

����G ا�!ر�� و ا�!ر��ء وو/ود و��Aل ,د�دة     � ����.����ھ��ن ����5 ا���� ����@���� إ�' �7دان ا�/����ت ا���

��ن ,��� ،���� �75د ا�/����ت ا����� Qن طر���7 ��� ����� /دا �ن ا����ھ��ن �ن ا���طرة ,�' ا�/����ت ا��� ��

���ھ��ن أ��م �/�س ا@دارة و ھو �� �!�5 ا�وا�6 �� ��وظ����5 و �ز�د �ن 3دة ھذه ا���طرة ��ف ا�/����ت ا���

���  .ا��

���ھ��ن �ن ا�����3 ا��ظر�� ھ� ����3 ا����دة و ا���ط� ا����� �� ا�!ر�� إ    �� ��إ� ،�� إذا ���ت ا�/���� ا���

أ�� �ظرا ���2�� ,دد ا����ھ��ن و ��ذر �����م �دور ���ل �� ا@دارة أو ا�ر���� و �#�ب ظ�ھرة ا�#��ب و ,دم 

�.ل �ن ا�����3 ا������ ا���ط� ا�ر�A��� ا�����ن �/�س ا@دار،ا���راث �ن /��ب �M���� ا����ھ��ن � Gة أ����� �

���ھ��ن و �+��� �� �����!رة �!�ط�� و �دت ا�/����ت ا���� ���ر���ن " ,�' �!�ط ا�!ر��، و ��2ذ ا�7رارات ا�Iز

/��ز �����ھ��ن، ��3ث أ��3ت ھذه ا�/����ت ا�/��ز ا:�ل ������ �� ا�!ر�� �ل و ��دت أن ��ون �/رد " A�Mب 

  )2(.�وري

                                                           

1- Art 115 loi NRE, abrogeant l’art L 225-112 code de commerce français.  

  .25أ�و ز�د ر�وان، !ر��ت ا����ھ�� و ا�7ط�ع ا���م، ا��ر/6 ا����ق، ص  -  2
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     ��و �3Iظ أن ظ�ھرة ھ/ر ا�/����ت ا����� و ,دم �3ور ا/���,���� أ�.ر و�و�3 �� !ر��ت ا����ھ

�ن ���در د2ل ا����ھ��ن  ����Aدرا ر��ا���رى ��5 !ر��ت ا����ھ�� ا��#�رة �#�ب أن ��.ل أر��ح ا�!ر�� 

   )1(.ا����� و �3ر�ون ,�' �3ورھ�و ������� ���م ا����ھ�ون ��� �/ري دا2ل ا�/����ت  ،����

�� �� !ر��ت ا����ھ�� ا��2�� ا��� ��+�س ,ن طر�ق ا�����ب ا���م، �3ث ��وزع     ��إ��� ���2ف ا�و�6 �

�ن ا����ھ��ن، �ل و أ�.ر �ن ذ�ك ��ن ا��د2ر ��3ول �وز�6 ��2طر ا���.��ر ,ن  �A��� � م ,�' ,دد��ا:

�، و ������� �3وز ��و�� �� !ر��ت ���ددة، و �� �5س ا�و�ت، و ��در أن ��ون طر�ق ��و�6 أو,�� ا��.��ر أ�وا�

���ھ�� ,�' �در �ن ا:ھ��� �� أي �ن ھذه ا�!ر��ت و ��ر�ب ,�' ذ�ك أن ا/���,�ت ا�/����ت ا���و��� � �!#ل 

�� إ�' ا�,��7د ��ن �����3 اھ���م ا����ھم �.�را و � ���� ا�و�وف ,�' ����5 إدارة ا�!ر��، و ������� ��و ���ل إ

�و/ودة ��ن أ�د أ���� و إ�� إ�' ا�,��7د ��ن �د��2 ,د�م ا�A�5دة.  

��ك �#�ر ا����ھ��ن ��ط� إدارة و     � �����م إ�' ���NA 2ط�رة أھ��و �ؤدي ظ�ھرة ��Mب ا����ھ��ن و ,دم اھ�

ا��ط�وب �ن ا@رادة ا�/��,�� ا�Iز�� ���2ذ  ر���� ا�!ر�� ��!����� :����M وھ��� !���� � ���ر ,ن ا�3د ا:د�'

���ھ��ن ��رارات �� ��,����و/�� و إدارة  –ا:����M �ظر��  –��7وم ھذه ا:���� ،��ن أ��� �73ق ا�����3 ا�/

�!��� ا:����M �� ا�/����ت ا����� %30أو  %25رأس ��ل ا�!ر�� و ھ� � ���ك ��� �وى ���� .  

و �7در ازد��د ظ�ھرة ا��#�ب و ,دم ا���راث �7در �� ��ون ا�/����ت ا����� ا�ل ��.�ل �����G ا�!ر�� و     

 G�����ن /��ب أ���� �3وز ا:����M �ور�� وذ�ك ���73ق  ��������M G���� ا�!ر��ء و أ�.ر ,ر�� ���2دا

زداد ,دد ا����ھ��ن ازداد ,دد ا�#���Aن، و ازدادت و ��+�د ھذه ا�ظ�ھرة ���� ازداد ,دد ا����ھ��ن، ����� ا،���2 

  )2(.�ر�� ��طرة أ���� ,�' أ�ور ا�!ر��

���ھ��ن ھم     �� ���ن �ل �� �7دم ����ن ��� ��Mب ا���7ن �ن أن �ن ����ون أ����M ا:�وات �� ا�/���� ا���

��ر�ب ,�' ذ�ك ا�� �ن ا���ب  ا:�.ر 3ر�� ,�' 3�ن إدارة ا�!ر�� أو أ��م ��.�ون �M �73���� ا�!ر��ء، و

��6 ا����ھ��ن �� / G���� 6�����G ا�!ر�� أو  6� ��ا��راض �ط��ق ا�7رارات ا���درة ,ن ا�/����ت ا���

��6 ا:3وال/، ����M:ذه ا������5 �ا �����3�ر���� ا�����2 إذا ,ر��� ا.  

 :ا� �	�� ا������� داAل ا�@�"��ت ا�"��� -2

    � ����M:ر�� �� إن ��,دة ا�!�م ا��ص ,���� �� ز�ن ��ن ��� �ل ا����ھ��ن ����ون ���3ة ا�!ر�� إذ ���ت ا�

�ن ���� ا:��م ا��� ��درھ� ا�!ر�� �A����� �A��إ� أن ا�و�6 �ر,�ن �� �#�ر و ��ن �ن  )3(ا���و�ت ���� 

�� 3��ب ا:����M ���ب ������رار  ،ا�ط���� أن ����ف ا���7ون �6 ھذا ا�#�ر �3' � ���طل أ,��ل ا�!ر��

�� �3ل ��Mب ا����ھ��ن إ�' ا���3�� ا���7د ا�/����ت أو   ،�ر���5 و �ن ا:��م ���� ��ن �ن !+�� أن �ؤدي

                                                           

1- Pierre Coppens, op, cit, p 12.  

2- Dominique Schmidt, les droit de la minorité dans la société anonyme, op.cit, p 4.  

3- S.OZtek, la protection des actionnaires externes dans les groupes des sociétés dirigés par une société 

holding, nouvelle imprimerie du Léman, 1982, p 97.  
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�وع ا:��م /�ا��2ذھ� �7رارات، و ,��� �7د �م ا���52ض �ن ��ب ا:����M و أن 3��ب ھذه ا:����M أ��G ��م �ن 

��.�� �3�ب، و أ�2را �ن ا:�وات ا����ر ,���� �3ق ا���و�ت �ل و �ن ����ا��  .ا:��م ا���3رة أو ا�

إن ھذا ا�و�6 �ن !+�� أن �ؤدي �� ��ض ا���3ت إ�' ��3م ��A /د ����� �ن ا����ھ��ن �� �رارات ا�!ر��     

زع ��ن ,دد �� أن ا�7رارات ��2ذ �� ا�/����ت ا�����، و أن ا:��م �و�� ،����5دة �ن ,دم �3ور ا�Mب ا����ھ��ن

�� �����Q �5ر �ن ا����ھ��ن ا��#�ر ا�ذ�ن � �!/��م ���� �!�ر���م ا��#�رة ,�' ا��و/� إ�' ا�/����ت، �

���ھم وا3د أو �ر�ق �ن ا����ھ��ن �� ���3م �� ا:����M أن ��و�ر ,�' ���� �ن رأس ا���ل ا��ر �ن ��ك ا��� �

�������� �ر�ق ���رض دا2ل ا�//�.  

�ن �د2ل ا��!رع �� ��3و�� ���6 ا����ف ا�ذي �د ���N ,ن ا�و���� ا�����7، و ذ�ك ��!�راط� و ���رMم     

���3 ا���7د ا�/����ت �و�ر ���ب ���ن ��.ل ا�3د ا:د�' �ن ا@رادة ا�/��,�� ا��� �/ب أن ��و�ر �� �رارات 

 ����ن �ن ،ا�/���� ا����، إ� أن !رط ا����ب )1(ا����ھ��نو ذ�ك ��ن ��ون ھذه ا�7رارات ���رة ,ن ا��ر ,دد 

  .و ��� ��ق �����5 � ��د ����� ����ن ھذا ا�3د ا:د�' و ذ�ك �>���ب ا����ق ذ�رھ�

و  - ��م 2300و �� ��3و�� ��2روج �ن �#� ا��Iم إ�' �#� ا:ر��م ���Q و ,�' ا��راض أن أ��م ا�!ر�� ھ�      

� – �7ط ھو ر�م ���ط �����ل ,���� ا�3��ب��� G��ن ���� أ�واع ا:��م، و أن ا:��م ا��� �2ول 3ق ا���و�ت �

�وع /�  :�وت �� ا�/����ت ا�����، ���' ا��راض أن ا�/���� ا����� ا����7دة ھ� 2800

�� ,�د�� �� ا�د,وة ا:و�' •�, ������ن ا����ب ا�وا/ب �و�ره ھو ر�6 ا:��م ا��� ��� 3ق : ا���7د /

�����، و  �100وت ����  700ا�ر�6 �����7 ا���و�ت، و ���5رض أن ھذا ��وت أوراق ����ء،  �50وت 

، و ,��� ���� ���2ذ �رار �� ھذه ا�/���� ��زم G����700 – 100 – 50  =550 و,�ء 3��ب ا:����M ھو 

�وت ا��� ������ �ل  �2800وت �ن أ�ل  276=  1+  275أي ) �وت 1+  50%(�وا��7 

�ن ا:�وات ا����� ���ف ��ذه ا����� أن �73ق ا@رادة ا�/��,�� ��ذه  %10�� ا����ھ��ن أي �� ����� 3وا

����Mأ���� � أ. 

�� ,�د�� �� ا�د,وة ا�.���� •�, ����� �!�رط ���� أي ���ب ����7د و ��ون ��3�3 و�و ��3ور : ا���7د /

�� ��ن ���ك �ن أ��م، و ا:����M ���� ھ� ا:����M ا���ط��7 3�ب ,دد ا:�وات ا��� ���ھم وا3د � �Mر و �

��ع و ذ�ك �� �3�� �3ور ���ھم وا3د أو ,دد ���ل /@�� ����M:#��ء ,ن ا��ن ا�������� ا���3رون و ��

�ن ا����ھ��ن. 

�� �Mر ,�د�� �� ا�د,وى ا:و�' •�, ����ا����ب ا�وا/ب �و�ره ھو ��ف ا:��م ا��� ��� 3ق : ا���7د /

�وت أوراق  �50وت ا����ت و �250وت ����  1500���ف �����7 ا���و�ت، و ���5رض أن ھذا ا

، و ا�و�ول �>����M ��م �3��ب .�.� 1200=  300 – ����1500ء أي أن و,�ء 3��ب ا:����M ھو 

×  1200ا:�وات أي 
�

�
���� %�28وت، أي 3وا��  �2800وت �ن أ�ل   800=  . 

                                                           

1- F.Mansuy, assembles d’actionnaires, juriscl, Soc.Fasc 139-1.  
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�� �Mر ,�د�� �� ا�د,وى ا�.���� •�, ����ا����ب ا�وا/ب �و�ره ھو ر�6 ا:��م ا��� ��� 3ق : ا���7د /

���6 و  �100وت، ����  700ا���و�ت، و ���5رض أن ھذا ا�ر�6 �����7 ��وت ور�� ����ء،  �70وت 

: �وت و أن ا:����M ا��ط�و�� ھ� 530=  70 – 100 – 700أي أن 3��ب ا:����M ��م �ن و,�ء �دره 

530  ×
�

�
�ن ا��دد ا@/���� �>��م، ھذا ��  %13، أي �� ����� �وت �2800وت �ن أ�ل  353=  

 ������/ب �و�ره ����و�ت و ا��7ر�ر �ر�6 رأس ��ل ا�!ر�� أو ��52 أو ا����س �73وق ا����ھ��ن �واء ا�

أو �3و�ل ا�!ر�� أو �3' ���3، و ھ� ���� �راھ� /د ���دة ,�' أن ��.ل ا@رادة ا�/��,��، و ھو  ،أو ا@دار��

 G�5� ������Mأ ����� .ا���ب ,�' ��را,�� �����ف، ���ف ا:����M إن �3ت ��

���زة ا����ز ا���و�ت ا����دد أو ا���و�ت  •��� إ�' أ��م ,�د�� و أ��م �7�أ�� إذا ���ت أ��م ا�!ر�� 

.��ل �� ا��زدوج ��ن ا������ ا�3����� ���2ف ھ��، و �����ن ذ�ك ����Q �7ول أن أ����M رأس ا���ل ا���3ر أو ا�

������ ا��2ذ ا�7رارات، ذ�ك أن ,دد Q� ���ا ����M:و�ر ,�' ا��رورة ا���� ���� � ��داو��ا�/����ت ا����� ا�

 .ل �و,� ���2ا�����ب ھ�� � أ�د� أنا:�وات ھ�� �ز�د ,ن ,دد ا:��م، ذ�ك 

ر��7 آ2ر ����ك ���� ذات 3ق �� ا���و�ت ا����,ف، و � ��601و �ر��� أن �ر��7 �ن ا����ھ��ن ����ك  •

�ن ا:��م ا���د�� ا��� � �2ول ا�3ق إ� �� �وت وا3د ��ل ��م ����، ��3Iظ ھ�� أن ا�5ر�ق  1200 ����

�وت، و  1200، �� �3ن � ��3ل ا�5ر�ق ا:2ر إ� ,�' 2×  �601و�� أي  1202ا:ول ���و�ر ,�' 

�� رMم �و�� أ���� ��7ر�� ���5ر�ق ا�.��� و ھو و�6 �ؤدي إ�' �ر/�G ��5 ا�5ر�ق ا:ول دا2ل ا�/����ت ا���

 .ھ�� ���ن ا�2طورة

�ن I2ل �� �7دم ����ن ��� ا�    ��� ،وة ا����رة ا��و/ودة ��ن ا:����M ا��ظر�� و ا:����M ا�����5 دا2ل ا�/����ت ا���

 ����M:��7ون ا�!ر���ت أ,طت ��ن، ����و ا��� � ���ن أن �73ق ا��دف ���� �������ر ,ن رأي أ��ر ,دد �ن ا����ھ

����را ��.����، و ھذا �53ظ� ,�' ��ر ا�!ر�� و ,دم ,ر��� أ,����� و �و ,�' 3��ب  �����دا ,���� أ�.ر 

��م ���!ر�� وا�! 2ذا�ذ�ن �ؤا����ھ��ن، �����#�ھم ,���م ,دم اھ� �����#���م ,��� و /�ل ا�5واAد و ا:ر��ح ا�

�����5ر  � ����  .ا�و�3د �ن ا�!ر��، و ھو �� /�ل ��,دة ا:����M �رورة ,

3- ��	� � :ر@��ن ا�	"د ا�"��� ?� ��Qون ا

��رة إن ����5 ���ون ا:����M �+داة ������ر ,ن ا@رادة ا�/��,�� ��!ر�� و �����7 �����رھ� ��+�س ,�'     

,��ر ا�3�م ��ن ا@رادات ا�������� ا����ر ,���، و ذ�ك ���ورة ا:����M ا���ط��� @�دار : ا��زاو/� ��ن ,��ر�ن

��,����ن �ن ا�����G ا�5رد�� �����ھ��ن �� إط�ر ا�����3 ا�/��و ھذا  ،ا�7رار، و ,��ر ��.�ل ا��ر ,دد 

د ا����� �� ���ون ا:����M �����ر إ�دار ا�7رارات، و ا���د ��ط�ب ا,���د ��ب ���و��� ��3ول ا��و��ق ��ن ا���

�� ���.�   )1(.ا��

                                                           

1- Guyon Yues, op, cit, p 256.  
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     ��I, ن /�� �و/ود�إن ا�و�ول إ�' ��73ق ا��وازن ��ن ا�#����ن ا������7ن ���#� ��� ا2ذ ���ن ا�,���ر 

�Iز��� ��ن �!د�د ا:����M و ��ن �دور �رارات ��وا�ر ���� �����ت ��73ق ا�����G ا�5رد�� �����ھ��ن، أي أن 

��م �ن ا:�واتد ل ھذه ا�7رارات ,�' ,دھ��ك إ������ ��و��ر ھذه ا������ت �ن I2ل ا!�راط �3و.)1(  

و �ن /�� أ2رى �I �/ب إ���ء ا���د ا����� �� ���ون ا:����M ا�ذي ��ط�ب ھو ا2Lر �7ر�ر ��ب ���و���     

إذ � �52' ,�' ا3د ��ن ھذا ا���7ون ھو ��د ا�/����ت ا�����  ،���ل ���� ا��2ذ ا�7رارات ا��رور�� ���ر ا�!ر��

��ر��� ������3I و �د��ر !ؤون ا�!ر��، و ���#� أ2رى � ���#� أن ����ن ��ك ا����د�� ���� ���و��� ذات �� 

��3و�� ا��و��ق ������ ,�ر إ�/�د ا����  6� �����د ��.��� �7ط، �ل �/ب أ��� أن �د2ل �� ا�,���ر ا���ط' ا��

  )2(.ا:�.ر �Iء�� ا��� � ���ق ��ر ا�!ر��

����� ���د�� �2و�� و أن ا�3د ا�ر��� أو ا��ددي ا���5ل ��ن ���ون ا:����M و���ون ا@/��ع ھو و ���م ھذه ا�    

����� ���ط�6 ا��و��ق ��ن ا:�ر�ن ���2 و أن " و��5 أو �ر���� ���و��� " �ن ا����ع ا�ذي ���ب ��� إ�/�د 

��ر�� �+.�رھ� ا�ط���� و ا����!ر ,�' ا:���و,� �ن ���3ث ������ �7ط ا���و�6 ،�ور �� ا�!ر�� ا@رادة ا�5رد�� 

  .��ون �����أن ��ن ��و��ت ا:����M أو ا:���� أو 

ا��� " ا��ر/��� ا������ أو ا��دد�� " و ���.ل ا@!��ل ا�/وھري ا�ذي �طرح �� ھذا ا��دد �� ��و�� �3د�د     

�� ا��� ���ن أن ���د �رارات ا�/���� ا����� ا��رور�� ���ر ا�!ر��، و ذ�ك ,AI��ر إ�/�د ا���ب ا���7و��� ا�

�� ���ت ���3 ا��!رع و ���ھ�� ��� � ���73ق ��.���� أ��ر �����G ا����ھ��ن �دون أن ���ق ��ر ا�!ر��، �

�دة، �ن ������M ھ� �/رد ,���� 3����� �د2ل �� ��ب ا����ن و " ا���ب ا���7و��� " ���ط�6 ���ن ������ ���ا�

  .�� ���ت ��و�� ا��3ول ا��!ر����ا��2��ن، و �ن ھ

��ط���ت ��ر       ���و �ن I2ل �� ��ق، �3I� ���Qظ أن �����ت ��73ق ��.���� ا��ر �����G ا����ھ��ن ��3

�6 ا���ب ا���7و��� ا���ط��� ���2ذ �رار ���ن، ����Q �3ظ��  ��I�� ذي �طرح�ا ����.�ا�!ر��، �Qذا أ2ذ�� ,��ر ا��

�.��ن I2ل ا: ����.�� ا�3����� ا�����M ��+� �7ر ����، ��و � �ر��ز ,�' �ر/��� ����� و ,دد�� ����� @��5ء �

��7�73 ,�' أ����M ا�/���� ا�����، و ز��دة ,�' ذ�ك ��ن ا����� ا���و�� �>����M ھ� �Mر �و3دة و ��#�ر �3�ب 

، و أن ھزا���� �7رر و���� �د,وا إ�' �.�ر �ن ا��+�ل و )3(ط���� ا�7رار ا���2ذ و �وع ا�/���� ا����.ق ,���

�وع و ���ت ا:����M، و ھذا �� د�6 ا��75 إ�' ا�7ول ��ن /�ا����5ر، ��3ث أن ا:���� ھ� ا��� ��.ل ����G ا�

��3 ا���د ، و ذ�ك ����/� ط����� ��ر/�)4(أ����M أي ���G ا:���� ا:����M و ��ط� ا��7ر�ر إ�'ا��!رع �3ول ا:����ت 

���� أدى إ�' إ���ف ا������ت ا������3 ���7ون ���� ا����� �� ��ظ�م ا�/����ت ا�����ر ,���� ��ر ا�!ر��، 

                                                           

1- Bourdelier (A), les pouvoirs des assemblées générales extraordinaires dans les sociétés anonymes, 

thèse, paris laval- imp, 1903, p 140.  

  .204ص ,ز�ز اطو��ن، ا��ر/6 ا����ق،  -  2

  .209ا��ر��� ,�د ا�وھ�ب، ا��ر/6 ا����ق، ص  -  3

4- Mazeaud (L), Rapport sur la souveraineté de fait dans les société anonymes en droit français, travaux 

de l’association Henri Capitant T.X V 1963, Dalloz 1967, p 334.  
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��+.�ر ,دد ���ر �ن ا@رادات ) ظ�ھرة ا��#�ب(و ا����5 ) ��ب ا����ب و ا:����M(ا:����M ���/� ا@���ء ا���7و�� 

  .و ا@��7ص �ن 3/م ا@رادة ا�/��,�� ا��!�ر�� �� ا��2ذ ا�7رارات ا�5رد�� ,�' �/ر��ت أ�ور ا�!ر�� أو ا�3د

     �����زاو/� ��ن ���ب ا�ر�6 ا��ط�وب ��  ا�/��� ������ �Qذا �I� ل �د,�م����7، و ,�' ����ا ��A�<� و إ����

ر�� ���2ذ ا�7رار ��ن ا����� �Mر ا���د�� �� ا�د,وة ا�.����، و أ����M .�.� أ�وات ا����ھ��ن ا����ر ,��� ا��رو

��م  1200ھذه ا��ر���� �7رر ��� �� ا�وا�6 أ���� و ��س أ����M و ��/��د ھذا ا�وا�6 �+2ذ �.I !ر�� ���ھ�� ��م 

��م ����� �3ق ا���و�ت، و  ��300ن ���ب ا�ر�6 ���ون �2ول �ل ���� �وت وا3د ،����� �3ق ا���و�ت 

,ن رأ��� ���3ل ,�'  ا���رة ا,���د ا�7رار �+����M .�.� ا:�وات أ��م، ��ن 05���5رض  أن �ل ���ھم ���ك 

���ھم، أ�� إذا ط���7 �5س ا��.�ل  240���ھم �ن أ�ل  �40وت، أي �وا�ط�  �1200وت �ن أ�ل  200

,�' ا�/���� ا����� ا���د�� ا��� � �5رض أي ���ب �� ا�/���� ا�.���� �� �3�� ,دم ��وغ ���ب ا�ر�6 �� ا�د,وة 

�����5 ��3�3 و إ�دار ا�7رارات  ،���� ���5 �3ور ���ھم وا3د ����6 ��و��ل ���ھ��ن آ2ر�ن ���داول ،و�'ا:

  )1(.!؟و ������� ا����ن �ن ���دة ا�!ر��

�ن     �� ���دى ا���ع ا��وة ا�����5 ��ن ا�رأ���ل ا����ر و ا�رأ���ل ا��7�73، ���س ھ��ك إذن  G��� ن ھ���و 

أن ��ك ا���ب ا���7و��� ���73ق ���� ا������ت ا���5ر�� �����G ا����ھ��ن ���2ق �و,� �ن ا���/�م ��ن ا@رادة 

  )2(.ا:����M ا���5ر�� �����ھ��ن و ا@رادة ا����ر ,��� �ن طرف

�ن ا���#�رات و ا�����ر �/�ل �ن      ���و ھ�ذا ���ن ا�7ول أن ���ون ا:����M ��3م و��� �6�2 ���5,ل /

�ر �رارات �����7 و أ�.ر �درة �ن ا�����3 ا���ظ���� ,�' ��73ق ���ن د� ا���ب /دا ا�2روج ���7ر�� �3ددة و

و ا�ذھ�ب ا��د ،أ����M ا�/���� ا����� ,ن ����G ا����ھ��ن ,�ر ا�����ب ���2ف ا��!��ل ا��ط����7 ��ذا ا���7ون 

 G����� ���.��ن ذ�ك إ�' ��3و�� ا��7ر�ب ��ن طر�� ا���7ض، أي ا���د ا����� ا���ظ��� ���7ون ا:����M و ا���د ا��

��ن �ن ا����ھ��ن�� ،أ��ر ,دد :����������و,� �ن ا���ط��ت ا�/�، )3(ر إذن ��را�ط ا�����ر و �6�2 ���5,ل 

�� ا�����5 ����ن AI�و أن ����/��� ��ط�ب �را,�ة ا�����ر ا�.I.� ���ظ�م ا�/���� ا����� ,�د ا��3ث �� ا���� ا�

����G ا����ھ��ن ,�د �ط��ق ���ون ا:����M، و ���.ل ھذه ا�����ر �� :  

�6 ا��داو�� و ,��ر ا�3�م ��ن ا@رادات ا��I� ،�5��2 �د إذن ���73ق  -   /��� ����.���رة ا����ون و ا���5 ا��

�وع ا���7د و ا��ر�ب ا�ذي �ؤطر /�ا������ت و ا:ھداف ا��ذ�ورة �ن ا,���د ��7ر�� �+2ذ ���ن ا�,���ر ھذا ا�

  .و�ل إ�' �رارات �73ق ����G ا����ھ��ن�ظ�م ا�/���� ا����� �ن ا��دف �� ����� ا��ط�ف ھو ا��

�س ������ت و أ�س إ�رار ���ون ا:����M، وا��� ,���� �7وم و     � ����M<� ����.�إن �را/6 و ا��I3ل ا�7وة ا��

�Q �3 �#��ب������ھ��ن ���ف ���ن ���ن ��73ق ھذه ا��� ��,����� ��2ذ ا�7رارات ا��� �73ق ا�����G ا�/�

                                                           

  .208 ,ز�ز اطو��ن، ا��ر/6 ا����ق، ص -  1

2- Berr (C), op, cit, p 198.  

3- Raudoux (D) le droit des sociétés a la recherche d’un nécessaire équilibre, Rev.soc, 2000, p 105.  
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��ن �ن ا����ھ��ن، ����I3ل ھذه ا�7وة ������� ا:������ و ھ� ا�7وة ا���.���� و ا��2ذ ا�7رار �ن ا��ر ,دد 

�ن ا������ت ا��� ��7رن ���7وة ا������ وا��دد�� ا������ @�دار ھذه ا�7رارات  ��و ��زع ،�/رد �ظ�م ا�/���� ا���

,���� ��!ر��، �ل و �3ول ھذا ا��ظ�م إ�' إط�ر ���و�� ������� ,ن ���ون ا:����M و�ف أداة ا�����ر ,ن ا@رادة ا�/

�!روط ���و��� ��ط� ا:و�و�� ��/��ب ا����� �� ��ظ���� ,�' 3��ب ا�!روط " �������5ء ا�!��� " ����5 

�� ��/راءات  Gن، و ھذا ���س �!�ل وا������ھ�� ��,��ا��و�و,�� ا��� ���ن ����ر ا:����M ,ن ا@رادة ا�/

، ���7ب ��� �ظ�م إ�دار ا�7رارات إ�' �/رد )1(�!���� �ن دور ���ل �� ا����ء ا���7و�� ��/���� ا�����ا���7و��� ا

��Aت !���� إ/را����,.  

    ��: و � �/��ب ا��واب إذا ���� �+ن ھذا ا�و�6 ���س �� ا���ق ��و�� ��73ق ھد��ن �ن I2ل ��ظ�م وا3د ھ

,��� ��ر ا�!ر�� و ھ� ���د�� ا��7ط�ت اھ���م ا��!رع و ا��75 �� ���ن ا�����G ا�5رد�� �����ھ��ن �دون إ

��� ��AI���3و�� @�/�د �3ول .)2(  

و �د أدت ھذه ا�و���� ���ض ا��!ر���ت إ�' �رك ا��/�ل ��5و�3 أ��م ا����ھ��ن ,�ر ��د�ل ا��ظ�م ا:����     

�و�ق؟ N�� ك ����ر�ل ذ�� ،����M:ب و ا�����7,د�� ا� ��AI�  @�/�د ا�و��5 أو ا��ر���� ا�

 :ا����ب و ا� �	�� ا��ظ���� �

�3و�ت ��ض ا�7وا��ن �دارك ��ف ا�7وة ا���.���� :����M ا�/���� ا����� ����� ,�' أن ا���ب ا���7و���     

�����ب و ا:����M � �!�ل إ� 3دا ���و��� أد�' ���ن أن �ر�6 ��و/ب ا��ظ�م ا:����، و�ذ�ك �7و�� ا:��س 

��ن �وا�ط� ��رة ا�!2ص ا����وي، �3ت �#ط ا�����دي �!ر�� ا����ھ��، ��د �� �م إ����� إ�' أ��' 3د �

��  .ا��رورات ا������ و �3/��ت �/�ل ا:,��ل ا��� ����زم ����ل ,���� ��ر ا�/����ت ا���

�/�ل 3���� ا����ھ��ن و ا�����ر ,ن إراد��م �ن ا��7د �و���      �� �����و �م ���م ھذه ا@������ ,�' ا�رMم �ن أھ

إذ أن ا:2ذ ��ذه ا@������ و  )3(ا�3د�ث ا�ذي و�6 ��ن أو�و���� ����ل ��ر ا�!ر������س ا��/�ه ا��!ر��� 

�ن  )4(�ط����7 ��ؤدي إ�' !ل ��رھ� ���ن !��� �/ر�د ا�/���� ا��� �����ط�ل ,���� ا��2ذ ا�7رارات، و ھو 

��ر���� �6 ا:2�ذ ���ن ا�,���ر ظ�ھرة ا����3Iت ا��� ا,�رف ��� ا��!رع و ا��� ���#� أن ��ون ��درة ,�' 

�ن ���,ب �ن �3ث ��و�� ا�و�ول إ�'  ��� �7�2� ��ھ/ر ا�/����ت ا����� ا��� ����� ���� !ر��ت ا����ھ�� و 

 ����M:ب ا��� �����ب، و ������ن ھذا ا�ا����ب ا���7و�� �� ظل ا���ب ا���7و��� ا���د���، ��� ���ك �� �3�� ا�ر�6 

�وع ا:�وات و �� �3�� ا�و�ول �����ب �/��ن  ���A� ب�ك �����ن ���ن ر���� �د ���ن ��ض ا����ھ��ن 

�ن ,ر��� إ�دار ا�7رار.)5(  

                                                           

1- Roujoude Boubée (G): Essai sur l’acte juridique collectif L.G.J, paris 1961, p 259.  

2- Raudoux (D) art précité, p 105.  

3- Rodiere (R), Droit commercial, groupement commerciaux, 9 éme éd, Dalloz, paris 1977, p 183.  

4- Moreau (A), la société anonyme, traité pratique, 2 eme éd, paris 1955, p 394.  

  .213,ز�ز اطو��ن، ا��ر/6 ا����ق، ص  -  5



437 

 

و �� ا������ �7ول أ�� إذا ���ت ا@رادة ا����ر ,��� �ن طرف ا:����M � ��و�ر ���� ا�!روط ا��و�و,�� ,�'      

�3و ���ن ��� ا�����م ��ن ا�7رارات ا���درة ,���، ���ر ,ن ا@رادة ا�/��,�� ��!ر�� ��ن ا����5ء �������5ء 

�ن ��ط� ا�����ر ,ن إرادة ا�!ر�� ا�!��� ��!روط ا��رور�� ���2ذ ا�7رار ��� ���� ����M:ن ا���ر ��3�3، و ��

���� �!�ل أو ��2ر أن �2وع ا����ھ��ن ���ك ا�7رارات ��م ,�' أ��س ا��!رو,�� ا�!���� ا�ظ�ھر�� ��س إ�، و 

  .���#� أ2رى أن ا��!رع � ���ن �����ھ��ن إ� ا��!رو,�� ا�!���� ���ك ا�7رارات

ن ا����ن ا��!ر��� ���ن �� ا�����5ء ا�!��� و ا��!رو,�� ا�!����، �7د�� �ذ�ك ا��رورة ��ن و �3' إذا ��    

���ھ��ن � �7�73��I/�ه ا��!ر��� ا�3د�ث ا�A�7ل ��ر,� ا:,��ل و ��ر �!�ط ا�!ر�� �� ����.�ا������ ,�' ا�7وة ا��

ا����ك، ���' أي أ��س ��ون ا�3�م  ���� � �د �ن أ��س ���و�� و ����5 ����د ,��� ا��!رع ����ك �.ل ھذا

����G ا:����M ,�' 3��ب ا:����، ���� ا��!�ر�� و �7د�م ا��3ص و ��5 ا�!ر�ك ��و�رة ��ن �ل ا����ھ��ن و 

  .ھو �� ���د,� أ��س ���و�� ��ذا ا�3�م، �ل و��7,دة و ���ون ا:����M ��ل

  أ��س ��ط� ا� �	��: �ط�ب ا�����ا�

:����M ��ن �3ور ار��زت ,��� ���� ا���ظ���ت ا������� ا�/���,�� و ا�����د�� و � �د�ل ,ن إن ���دة ��دأ ا    

�رIھذا ا���دأ �� �/�ل ا�!ر��ت إ� �+��و��ن أ3 ��ا:ول �ط��ق ���ون ا@/��ع أي ا���زام ا��3ول ,�' : ھ

�� ���ل !ر�ك، ,�' أن ا!�راط ا@/��ع �� ���� �وا��7 �ل ا�!ر��ء و � !ك أن ��,دة ا@/��ع �و�ر ا�3���� ا���

ا�7رارات �� ���وئ ,د�دة و ���د ��ون ا���طل ���ر ,�ل ا�!ر��، و ,�دAذ ���ن أن �67 ا�!ر�� �ر��� ,��د 

�� �ؤدي إ�' ��ط�ل ����ر أ�ور�و ��ون �د ط���7 ��,دة د�6 ا��رر ا:��ر ��رر  ھ�،!ر�ك وا3د �ن ا�!ر��ء 

د���� ا��رر ا:�ل ����رر ا:��ر، أ�ف إ�' ذ�ك أن ��,دة ا@/��ع �� !ر��ت ا:�وال ا�ل �طر��7 ���و��، أي 

���� ا��ط��ق ,����، إذ أن ا��3ول ,�' �وا��7 ا����ھ��ن ا�/��,�� ���دوا أ�را ��� !ر�� ا����ھ�� �Mر ���

و ����3ل ��ور �3' ���I�3، ���2 أن ,دد ا����ھ��ن �� !ر��ت ا����ھ�� ا���رى ��/�وز ,!رات ا�Lف 

�3ور �.ل ھذا ا��دد �� ا/���,�ت ا�/���� ا�����، و �3' ا����5ر �� ا���و�ت ,�ر ا�����7ت ا�3د�.� �����ر�ت 

���� ��7' �ر�� �ن ا���3ل �ذا �Qن ��دأ ا:����M �رض �5�� ��د��ر ��دف إ�' ��!�ط ��ر ا���ل و �����5 و ��3ث 

��ر�� ��ط� ا:����M ,�ر ���ون  أ��3ت ا�73وق �Mر ا�����7 �����س���� � �!�ل �وى �3/ز ���ف أ��م 

����M:1(.ا(   

ا:��وب ا�.��� ��/�' �� ��G ��ط� وا��� ���د�ر�ن �6 ا��!دد �� ��ؤو�����م، و ��7د �ذ�ك إ�#�ء �ظ�م     

���ھ��ن و ا���دال ذ�ك ���� ��وا��� �6 إ��2,�م و�ل أ,��ء �/�س إدارة ا�!ر��ت ��ط�ت 2ا�/����ت ا���

�5,�����ؤو���ت �د��� و /����A ���رة و �.  

و ��6 ���ر ا�!ر�� ��ن أ�دي  ،��ن ھذا ا�3ل أ��� ��7ل ا���ط� �ن �د إ�' �د أ2رى دون ��Aدة    

و������� �/د  ،ا��د�ر�ن ا�ذ�ن �� ظل ��Mب ر���� ا����ھ��ن �����م �و/�� ا�!ر�� �3و ��73ق �����3م ا����2

                                                           

1- G. Gayet, les limites du pouvoir majoritaire dans les sociétés, R.J commercial 91N spécial, p 58.  
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أ.�ت أن �!د�د ا���ؤو��� أو  ، ����� أن ا�وا�6 و ا���ل)1(دون أن �دري �وا/� ,�و�� ��د�� أ�I ��5د���أ�5��� 

  .ا��7و�� �م ��ن راد,� �3ول دون 3دوث �� ��د ��5د�� �ن ا��!د�د

���� و�رورة وا���� ��ّ  , ���رت !ر��ت ا����ھ�� و� زا�ت، ��د�ل و,��� �Qن ���ون ا:����M ھو �3

�ط���7 وا���ل ��، ��ن ھذا � ���5 �رورة و/ود أ��س �ظري أو ���ء ��ري �7وم  ا���3ل,ن ��دأ ا@/��ع ا�ذي 

 ������ أن ھذا ا���ر�ر �Mر ���� و3ده ��ط��ق ھذا ا���7ون وا���ل )ا�5رع ا:ول(,��� ���ون ا:����M و��رر ا���� ،

  ). ا�5رع ا�.���(3دود �/ب �را,���� ,�د �ط���7 ��دم ا�2روج ,ن أھدا�� ودوا�6 �ر�� ��، ��وا�ط و

  اVط�ر ا��ظري ����ون ا� �	�� : ا��رع ا�ول

ا:��س �ذ�ك �ر/6 �، ��دأ ا@/��ع �� !ر��ت ا����ھ��ظ�ر ���ون ا:����M ���/� ا���3�� �ط��ق 

����M �� ا�/����ت ا����� �� !ر��ت ا����ھ�� إ�' ا,���دھ� ,�' ا���7و�� ��2وع ا����ھ��ن ا:���� �7رارات ا:

   .���ون ا:����M �� �دور ھذه ا�7رارات ��� ا���7ود ��ذا ا���7ون

- aو���و� ��	� �  : ��ھ�� ��Qون ا

 ��A!ر��، ھ��ك ��,دة ��ط�ق ���5 دا�7د أ.��ء ��3ة ا��� ���ن، وا�����ھ�� ���� �ل ا�/����ت ا���

، وھ� أن أ����M ا:�وات ھ� ا��� ���6 ا���7ون، وھ� ��,دة ا:����M، وا��� ��و/��� �5رض �رارات ��طردةو

Q� ك�ذ�ن، و���ن ا����ور أن ���ھ�� وا3دا ا: '�, ����M��Aر ا����ھ ��  ��I�����ك أ����M ا:�وات ��3م ا�

�ر��� ,�' ���� ا����ھ��ن ا�ذ�ن ا:��ر �� رأس ��ل ا�!ر��، وأن ����ن �ن إ�Iء و/�� �ظره و �ا��3

��3رون ا/���ع ا�/���� ا�����، وا�ذ�ن ��#��ون ,��� وا�ذ�ن ���ر�ون ا�7رار، �ل و�ؤدي ھذا ا���طق إ�' �درة 

 '�, ��ھذا ا����ھم ,�' ا��+.�ر ,�' 73وق �3��� �3ص ا��+��س وا�دا��Aن ��3م ا����س �رارات ا�/���� ا���

�� ���ت �!�ر��� ، و�د ��ت ,�' ھذ2�����3م��ه ا��7,دة ��ظم ا��!ر���ت وا�7وا��ن إن �م �7ل ����، و

 3.و�و/�����

وا���رة �� ا:����M ��س �� ,دد ا�!ر��ء �ل �7در ا����ھ�� �� ��و�ن رأس ا���ل، ���2 �� !ر��ت 

زم أن ��ون �رار ا�/���� ا����ھ��، و������� �Qن ا:����M ھ�� ھ� ا:����M ا������ و��س ا:����M ا�!���2، أي ��

ا����� �د وا�ق ,��� �ن ا����ھ��ن �����ون �درا �ن رأس ��ل ا�!ر�� أ��ر �ن ا�ذي ������ ا����ر�ون، 

�.�� �� ا�/���ع وا��� �3وز ��داو�ت ��ون ���/��� و�����M: �7 ا:�وات ا���ط�ة أي و�����M: �7 ا:�وات ا����

  . أ����M رأس ا���ل

                                                           

  . 354و/دي ����ن �3طوم، ا��ر/6 ا����ق، ص  -  1
2
René David, op.cit, p3.  

  . 08عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  3
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وا�ذي ���2ف ������� ��ن ا,���ره أداة، و����، ��دأ، " ���ون ا:����M"و�د أط�ق ,�' ھذه ا��7,دة ا�م 

���ون، ��,دة، �Mر أن ھذه ا���ط��3ت ���ر ���� �� �5س ا��/�ه و�ؤدي �5س ا����' ا�ذي ��5ده ���دة �� �راه 

��ط�ق �� ا:����M ا����73 �ن ا���3ت ا��� �و/د ����  ا:����M، وھو ا���7ون ا�ذي ��.ل ا���دأ ا���م ا��!�رك ا�ذي

�و,� �ن ذوي ا�����G ا�ذ�ن ����ون ��73ق ھدف �!�رك، ���د ا/���ع أ!�2ص �ن أ/ل /���ظ�م /��,�، و��م 

�����5 ,ن ا�رأي ا�5ردي  ��,��ا���7م ���ل �!�رك، ���Q ��ون �ن ا��روري أن �ط5وا ,�' ا��طG إرادة /

��دأ ا@/��ع، ا�ذي ����ز ������ط� ,�ر ا���ر��، �� دام أن �ل ,�و �>!�2ص ا���و ���M ، و�د ���ت ھذه���ن ��

�و,� 3ول ا�7رارات /��و,� �5�3ظ ����I7�� إ�' أ��د 3د �6 �7و�� ����ك ا�/�، ��(Blocage définitif) ا�

�و,� ,�د�� � ��م ا��3ول ,�' ر�� ا����ر��ن �وا�ط� �وا��7ت أ/�و ���و��ت أو �����3ت ��ن و3ل ا�

��دأ ا���ف  1ا�طر��ن، و�ذ�ك و��5 ا���ض ��+)�un principe de faiblesse( .  

�و,� /�رض ,�' �5و,��� �Qن ���ون ا:����M ���2ف �� �د�و�� ,ن ا@/��ع، �3ث أن إرادة ا�

 .ا����ر��ن ا�ذ�ن ��س ��م �د�ل آ2ر إ� أن ���2وا أو ����3وا

، ��و ���G ����3رك وا���ل، 2ا:����M �5رض �5�� �در�/�� وذ�ك :���ب ����ق �����5���وھ�ذا �دأ ��دأ 

�و,� �ن 3ق ا�,�راض و��#��ب ا�����3 ا�/��,�� ,�' ا�����G ا�5رد��، ��و /�وذ�ك �3ر��ن �ل ,�و �ن ا�

  . �رورة ,���� �����ر ا�!ر��

���واة وا�3ر�� �Mر أ�� إذا ���ت ا:���� ��ز�� ����2وع أ��م �رار ا��� ��7�73 �����:����M، أ� ����ر ھذا 

���ن أ,��ء ا:���� أن ���5وا �� �ر�دو�� أو �رو��، ��ذا ط��� ����ر ����� �3ر���م، Q� م ��د��5ل إذا �5رد��؟ ���ا

��دام أن ھؤ�ء ھم ا�ذ�ن ��3�ون �� ا������ وھو �� �د  ����M:م �����ن :,��ء ا��ل 2ر�� �3ث �/دون أ�5�!�

��دأ ا����واة� .  

 ����M:ر �رار ا���� �����ر��، و�����إذن ��5 ��ظوره ا��I���� ��/�ھل ���ون ا:����M �ل �زاع و�ل 

م دون �وا��7 ا����ر��ن ا�ذ�ن أ/�روا ,�' �3��� رMم ���ر���م �� �+�� ��3��، ھذا ا���3م ا�ذي ��2ذ !�ل �ّ 

��ن أن �ظ�م ��م ا��2وع �� �3' �6 ,دم ا�� �� ��+��ر�� �� أو ,دم ����، و�3' ا�ذ�ن ���وا �رارا ����� �!+ن 

�/دوا أ�5��م �� و���� ا����ر��ن ������� ��و�ت آ2ر /د�د، و�د �3ول ��ض ا���75ء �و��G ھذا ا����رض 

���M:ر ,��� ا��� ���ا ��,���، وا�3رام �رار ,�د ا,���ره أن ا�3رام �رار ا:����M ھو ��.��� �2وع ��رادة ا�/

 �7����6(ا:����M ا�ذي ���� ا:�راد ���5 �/�ھو ��.��� ��ول �+ن ��3��م ا@رادة ا�/��,�� و������� ) ,�د د2و��م ا�

  3.��س ھ��ك إ�زام أو إ�راه

                                                           
1
 Terré, Fondements historiques et philosophiques de la loi de la majorité, in la loi de majorité, RJ.com, 

nov. 1991, p 15.  
2
 Sophie Schiller, les limites de la liberté contractuelles en droit des sociétés, les connexions radiales, 

LGDJ, 2002, p 197.  
3
 Terre (F), op-cit, p 20. 
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إن �وة ا��دد ����ر ����3 �!�ر�� ��ن ا@/��ع وا:����M وھ� �/�ل ا�7رار ا���در ,ن ا:����M �5رض 

�3/� ���ر�ر ��3واه، :ن ا�����ل ھو ا,�راف �+ن ا�����م @رادة ا:����M ����ر �Mر ��ف، و�ذ�ك �/ب �5�� دون 

  . ، ���7رار ����د �!رو,��� �7ط �ن ��ط� ا���+ة ا��� �����1����!� ا���3وى �/��� ��7و�

�د ��ط�� ��س ���ب �وا�� أو��� ����M:در ,ن ا���7رار ا�ن اQ� س��ا@���ع ��، �ل :��  و,�' ھذا ا:

�ل �7وة ا��دد ا:��ر ا�ذي ھو �3�� ,�' 3ق :�� �وي !�I، وھذه ا�7وة ا��� �����3 ا��دد �� �����������ج ���ون 

 �� ����, 6�/�ا:��ر ���ت ����7 �ن �3ث ا���دأ ���2 ا:���� ,ن ا��!�ر�� أو ا����ھ�� ا@�/���� ا�����و�� وا�

ا�ھ���م  إ,�رةو3دھ� دون  ا:��رھو �� �ؤدي إ�' ا���3م أي �رض إرادة ا��دد و�6 �رارات ا/���,��، و

�!� :ن و/ودھ� و������� �����ر��ن ، و �3ول �رار ا:����M إ�' �رار ��3�� ������� �>���� ا��� ����ر ھ�� ��

�ن ��دة طو��� إ� ظ�ھر��، �I ا��3ل ا�!+ن ������� ��/��ع ا�ذي �م �2ا��را����3 � �ؤ2ذ ���ن ا�,���ر، ��� ھو

��ن �>���� إ� أن �6�2 دون أن ��ون ��� أ�ل ا��!�ر�� �� �را3ل ا��2ذ ا�7رار� .  

����I��ظور ا���/�ل ا�!ر��ت �د �طور و�/�وز ھذا ا� �� ����M:�5وم ���ون ا�وذ�ك �/�ل  ،�Mر أن 

ا�3رام !روط �ط��ق ھذا ا���7ون �ن !����ت ���ق ,�د ،ا:���� �!�رك �!�ل إ�/��� �� أ�Mب �را3ل و�6 ا�7رار 

 �A����7رار ا�ظل ا��داو�ت، �ا��2ذ ا�7رار وا����ح ��� �����!� /دول ا:,��ل ,�د �!�ر���� ������ و!5و�� دا2ل ا�

ا ��د ا:����M ا��� � �/ب ,���� أن ����ف �� ا��2ذه �3ث ��ون �>���� ا���/�ء ����7ء �3' � �6�2 ��.ل ھذ

  .ا����ف

إن ���ون ا:����M ��دف ��7ل إرادة /��,�� و��س �7ل رأي وا3د �7ط، إ�� ����ر ,ن ا���2ر و��س ����ر  

,ن �2وع، وھو ���' إ�' ا��2ذ �رار و��س إ�' �+��ده، و������� ���G ھ��ك ,��I ��ن ا:����M وا:���� وھ� 

�و,�ت ا��� ,��I ��ط� �5ر��� ا,���رات ,����، �3ث ���ن ���ون /��ن ا�����ر ا�/�د �>!�2ص وا� ����M:ا

��م�� .  

�� ��رزة �� ا��3ول ا�ذي ,ر��� ا��ؤ��� وذ�ك أن I, /�ر����!ر��ت ا�ا �� ����M:و����ر ظ�ور ��,دة ا

ة ا,���ر ا�!ر�� ��.��� ا/���ع أ�راد ��!�ر�وا �� ا���#Iل ا��!�رك ��7�� ا����د��، ھو ��.��� ا,�راف ��رور

  .، ��ن ھذا ا�ظ�ور ��ن و�ق ,دة �را3ل ��ر�3��2ا��2وع @رادة ا�/��6 و@رادة �ل وا3د

  

  

                                                           
، وكان من أشد المدافعين على التعليل، ولهذا كان يولي اهتماما La loi du plus fortلقد كان أفالطون من أشد المنتقدين لقانون القوي  1

أمينة غميزة، : ر فيمذكو : كبيرا للديباجات التي كانت تسبق القوانين والتي تهدف إلى إقناع أولئك الذين يخضعون لها أي لهذه القوانين

  . 49، تهميش رقم 42المرجع السابق، ص 
  . 42أمينة غميزة، المرجع السابق، ص  2
  . 43أمينة غميزة، المرجع السابق، ص  3
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  �وا	ط و�دود #ط	�ق ��Qون ا� �	��: ا��رع ا�����

��,���ر أن ���ون ا:����M ھو 2روج ,ن ا:�ل �� ا��2ذ ا�7رارات دا2ل ا�/����ت ا����� و�� ����ر 

�و,� �ن ا��7ود وا�3دود، �3' � ��/�وز ا:����M ����3 ��ط� /���3ة ا�!ر��، ���Q ��ن ��د �ن إ�3ط�� �

  . إ� ���ت �����5ا��7ر�ر، ا:ھداف وا@ط�ر ا�ذي �م و��� ��3ز ��ط��ق ���ون ا:����M و

وأول ا������ت ا��و�و,� �3�ن �ط��ق ���ون ا:����M وأھ��� وأ�رزھ�، �ل و���ن ا,���رھ� أ���� �� 

ھ� ا�����3 ا�/��,��، ���7ون ا:����M �ر��ز و�/د �����5 �� ��G ا:����M ��ط� ا��7ر�ر و�رض ��ط��� ورأ��� 

,����، ��ذه ا�����3 ھ� ا���ب ا����!ر وا:���� ����6 ا:����M ,�' ���� ا����ھ��ن، �� ����ر ا�����3 ا�/

 ��A3ت ط�� ����M:7رارات ��6 ھذه ا�را,���� ,�د ا��2ذ ا�����7ر�ر، و,��� �Qن ا�,�داء ,�' ھذه ا�����3 أو ,دم 

  . ا���ؤو��� وأول ���/� ھ� �طIن �رارا���

��5وم أو ����ر ��ب �3د�دھ� � ��,��و��ر���5 �د�� �ظرا ���دد أو/� ا��ظر إ����، �Qن و:ن ا�����3 ا�/

  . درا���� و������5ل ا�Iزم ���ون ��73

وإ���� ������3 ا�/��,�� ����ط أ���� و�روري ���2ذ ا�7رارات �ن طرف ا:Q� ،����Mن ھ��ك 

  . ).����(�� ، و3دود) أو�(�وا�ط، �ط���7

Fأو :��	� �  �وا	ط ��Qون ا

� �ؤدي وظ����5 �� ا��2ذ ا�7رارات ���#� أن ���5دى إ���� إ�' �را,�ة ا�����3 ا�/����ت ا����� وھ

  : ا�/��,�� 2طر ا�و�وع �� أ2ذ ا��3ظور�ن

�/ب ,دم �رك ا�5ر�� :���� �ن ا����ھ��ن �!ل ,�ل ا�!ر�� ,ن طر�ق ��ط�ل �دور ا�7رارات، : ا�ول

���ھ��ن و�����M: �7 و��,دة ���ون ا:����M ذا��� ���G ���5دي ذ�ك �3ث ��در �� ��ا�7رارات �� ا�/���� ا���

�.�� �� ا�/���� ا�����، وذ�ك ����.��ء ��3ت ����� �ط�ب ���� ا���7ون ��@/��ع�  1.ا:�وات ا�

و��ر�ب ,�' ��,دة ���دة ا:����M أن ا�!ر�� � ���ن أن ���طل أ,����� أو �!ل 3ر���� ���/� إھ��ل أو 

���ب رأي ��ض ا����ھ��ن ا�ذ�ن ��3.ون ,ن ��73ق ����G ذا��� أو أ����� أو �/رد ا�ر��M �وء ��� أو ,��د أو 

، ���!ر�� ��3و�� ��:����M وا:���� �6�2 ��� �راه ا:����M، و��س ا:���� ��ط� ��2 إ.�رة ا��را��ل و.��ت ا�ذات

�وع أو �رض آراء أو و/��ت �ظر أو �3' ��7و�� ا�7رارات ا���/�درة ,ن ا:����M إ� �� ا�3دود ا��� إ�زام ا�

�ن ا����ور أن �3دث ���ف �ن /��ب ا:���� إذ �.�را �� �5رض أ���� �ن ا�!ر��ء  ��Q� ك�6 ذ�3ددھ� ا���7ون و

ا��وا��7 ,�' �رار ��73ق �� ����3 ا�!ر�� �!�ل وا�G، و��ن �دور ھذا ا�7رار ����زم ��د�ل ���ظ�م ا:����، 

�3�� �3�� دون �دور ھذا ا�7رار وھذا ا���د�ل �م ��م�� ���A� ن أ����: .  

                                                           
  . 348وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق، ص  1

2
 Pierre Coppens, L’abus de majorité dans les sociétés anonymes, op.cit, p 9.  
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 ،����M:ذي �ر�ده ا�7رار ا��5 ,ن طر�ق إ�دار ا����و� !ك أ�� � ���ن أن �3ل ا���7ء �3ل ا:���� ا�

����M:ن ر�ض ا:���� �+��د �رار ار�+�� ا, ����  . :ن إ�#�ء �رار ����5 ��در ,ن ا:����M ���2ف �

�ن 73وق وا����زات و��ط�ت، أن ��3ق  � �/وز: ا����� �� 6���� �����ھ��ن، ���/� ��� ������ ا���/��

ن ,�' �7درات ا�!ر��، و��رض ������3 ��2طر، �Qذا ��ن �2وع ا:���� @رادة ا:����M �رور��، ���و�ا:���� 

�6 ذ�ك � �/ب أن ��2ذ ��دا �2د�� أMراض أ����� و!���2  ����M:دة ا���ن Q� �3��� 6����دة أو ����ر�� 

  .، ����دة ا:����M � ���� ا�ط#��ن وا����داد، وإ� د�2ت �3ت ,�وان ا����ف1ا�!ر��

و�ذ�ك ��ن �ن ا��روري إ���3 و��Aل �>���� و����� ا����ھ��ن ��د��ع ,ن 73و��� �3' ���ن ��73ق �وع 

�ن ھذه ا��3را��ت وا�7رارات �Mر ا��ر �����و,�ت ا����طرة ,�' أ�ور �ن ا�د��ع وا�3/���A ا���درة ,ن ا�

���ھ��ن وھو �� �وف ����و�� �� �ظر�� �� ��ا�!ر�� ��3م �3و��� ,�' �M���� ا:�وات �� ا�/����ت ا���

  . ���2 ��ذا ا��وع �ن ا����ف

����� : ��	� �  �دود ��ط� ا

ا�و�ت �5�� �/ب أن � ��2ذ ھذا ��ون ا��2وع @رادة ا:����M �رور�� �� !ر�� ا����ھ�� إ� أ�� �� 

����3 ا�!ر��،  6�ا��2وع ��دا �رور�� �2د�� أMراض و���� ���2! G�����M< وا��� �د ��ون ����ر�� 

�>/ل ا����3ظ� ,�' ��دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن ظ�ر ��دأ 3���� ا:���� ا�ذي ���ن ����G ا�#���Aن أو 

��دأ 3���� ا:���� �ن أ/ل �و��ر ا����ن وا:��ن ����ھ�� ا:����  ا����ر��ن �7رارات ا:����M وأ��� ظ�ر

��6 ا����ھ��ن �� ا�!ر�� وأن ا�ذھ�ب /� ��,��وط�+���م �ن أن أ�ور ا�!ر�� �دار ���!�ل ا�ذي �73ق ا�����3 ا�/

���3م �� إ�' أ��د �ن ذ�ك �وف �ؤدي إ�' ,�س ا��دف ا���7ود �ن ا�3���� أي أ�� �وف �و�ر �ر�� �>���� ��

����M:2.ا  

 �3����� �7�73� �,��و�ط���7 ��� ��ق، و���رMم �ن أن ا:����M ھ� ا��2و�� ���و�� �����م وا��7ر�ر ���م ا�/

 I� ،��,���ل �� إط�ر ا�����3 ا�/���� ����M:زام ا��ن ا��ا�/��,�� و����را ,ن ا@رادة ا�/��,��، ���Q و�3' ��

�ن ا��2ذ ا�7رار �� ���Aل رأي ���ن ��ذه ا:����M �2ط� ا�3 �����دود ا��� و���� ا���7ون وا��� �3ول دون �

��2��5 ا��دف ا�ذي �طره ���ون ا:����M �� �رارا��� ������ � ��  . ا��!رع �رورة �و�ر ا@/��ع ����، �

I- ��	� �  : ا���ود ا�#<ر�"�� �N` ��ط� ا

ر���ت ,�' ا:����M ,�د ا��2ذ �رارا��� ھ� ��ك ا������7 إن �ن أھم ا��7ود ا��!ر���� ا��� أورد��� ا��!

��!ر��، وا�ذي ����ر ا���.�ق ا:���� ا�ذي أ�!+ت ا�!ر�� ��و/��، ��وا��7 �ل ا����ھ��ن  ا:���� ا���7ون���د�ل 

  . ور��ھم �واء ���وا �ؤ���ن أو ���ھ��ن ��73ن

                                                           
1
 Dominique Schmidt, les droit de la minorité dans la sociétés anonyme, op.cit, p1.  

  . 191، ص المرجع السابقعبد الفضيل محمد أحمد، حماية األقلية من القرارات التعسفية الصادرة عن الجمعيات العامة للمساهمين،  2
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����M، �ر/6 إ�' أھ��� ھذا ا��ص وا�ذي ����ر و��ل ���2ص ��د�ل ا���7ون ا:���� ��7ود واردة ,�' ا:

  . د��ور ا�!ر�� و�3�� 73وق ا�!ر��ء ����، إ���� إ�' أ�� ��م ا����دئ وا:�س ا��� �7وم و���3 ,���� ا�!ر��

و:ن ��د�ل ا���7ون ا:���� ��م ,ن طر�ق ا�7رارات ا��� ��در ,ن ا�/����ت ا����� �Mر ا���د�� �Qن 

��7دة �3دود و����� 3و�و ���:3رى ا:����M، و�3' ھذه ا�/����ت، أو  ��� ��,��رت ��73ق ا�����3 ا�/

���ھ��ن و���دأ ا����واة ����م�� �������2ف ا��!ر���ت 3 .  

�ن ظ�ور ا��3/� إ�' ��د�ل ا��ظ�م  6���� ���ت �2رة �ؤ��� ا�!ر�� و����3م، �Qن ذ�ك � ���إ�� و

  . ا:���� ��!ر�� �� ا�����7ل �ظرا ��� �3دث �ن ظروف ���د,� ذ�ك

�ن ��� �2ول إ�' ا�/���� ا����� �Mر ا���د��  1867/و���� ���  24و�م ��ن ا���7ون ا�5ر��� ��ل ���

�ن ھذا ا���7ون ا��� أ,ط' ��� ا��75 ا�5ر��� �5��را ���7،  �31ظ�م ا�!ر��، وھو �� أ/�ز�� ا���دة ��ط� ��د�ل 

���� إ� إذا �م ذ�ك إ,��� ��ص �� �ظ�م ا�!ر��، أي أ�� ��ن �ن ا�وا/ب و�3' ����ن �و�ن .م �م ��ن ا���د�ل 

�م �د ���ن ��� ��ط��� ھذه ا���ط� ��3ث �و ا�/���� ا����� �Mر ا���د�� �ن ��د�ل �ظ�م ا�!ر��، أن ��ون ا��ظ

��ع ا����ھ��ن، و�ذ�ك ��ون ا��75 �د /Q� ن إ����/�ء �ظ�م ا�!ر�� �2��� �ن �.ل ھذا ا��ص :��G ا���د�ل �Mر 

  . ��ر ��Aدة ا��ص ا��!ر��� ,�' �3د�د ا:����M ا�Iز�� ����د�ل

�� ا����� �Mر ا���د�� ��ط� ��د�ل ا��ظ�م �� أ,ط' ا�/�� �1913و���ر  22.م /�ء ��د�ل ����7' ���ون 

�� �م �و/د !رط �I2ف ذ�ك ���� ,دا /���� ا�!ر�� وز��دة ا��زا��ت ا����ھ��ن �3ث � �/وز  ���أي /زء 

����ر �� �5س ا��/�ه، و�ن ھ�� ��ر ��/����  1966/و����  24إ/راء ��د�ل �!+��� إ� ��@/��ع، و/�ء ���ون 

�� أن ��دل Mرض ا�!ر�� أو �د��� ��@ط��� أو ا����7ر، أو ا�م ا�!ر�� أو �ر�زھ� أو رأس ����� ا����� �Mر ا���د

���زة أو إ�راد ��ود ,�' �داو���، أو ��و,�ت ا:��م أو أ���رھ� أو إ�!�ء أ��م /����ز��دة أو ا����7ن و��د�ل 

  . ا�!ر�� و����5 أدا��A �وظ�����5Aد�ل �وا,د �وز�6 ا:ر��ح وا�2��Aر أو ا����3ط� أو �!��ل ھ��Aت 

وإذا ��ن ا��7د ا�����ق ���6 �#��ر /���� ا�!ر�� �� ا���7ون ا�5ر���، وا�ذي ��دف إ�' 3���� 73وق 

ا����ھ��ن، �ون �#��ر /���� ا�!ر�� ���� إ�Iت ا�!ر�� �ن �ط��ق ا���7ون ا�5ر��� ,����، و,��� �Qن إ/��ع 

#��ر ا��ظ�م :ن ا����ھ��ن ,�د �+��س ا�!ر��، ا��ر�ت إراد��م إ�' �+��س ا����ھ��ن �7ط ھو ا�ذي ���ن �ن �

��Mر�ذه ا�� ����، و� �/وز ��د�ل /���� ا�!ر�� و�و �طر��7 ���و�� �Mر 1!ر�� �ر����، و�ن .م و/ب �و��ر 3

���!رة، ��7ل �7ر ا�!ر��.2 

���  . �وإ���� ��ذا ا��7د �7د أوردت ا��!ر���ت ��ودا أ2رى ���ن ذ�ر 

  

                                                           
  . 192، ص التعسفية ، المرجع السابقحماية االقلية من القرارات عبد الفضيل محمد أحمد، 1

2
 Trib.com, Seine 20 juin 1923, journ, soc, 1926, p 562.  
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 : Nدم @واز ز��دة ا�#زا��ت ا����ھ��ن •

��ك ا�/���� ا����� �Mر ا���د�� ز��دة ا��زا��ت ا����ھ��ن، و,دم ز��دة ا��زا��ت ا����ھم ����ر أ3د 73وق � �

ا����ھم ا:�����، :ن ,دم ز��دة ا���زا��ت ���ر ,ن أ3د و/وه ا���ؤو��� ا��3دودة �����ھم �� !ر��ت 

���ھم ,�د�� �7رر ا�����ب �� رأس ��ل ا�!ر����� ،���3دد � �ز�د رMم إراد��، ا����ھ ����، إ��� ��7د أن ��5 �

 ��,���� �Mر ,�د�� إ/��ره ,�' أن ��5 �+�.ر �� ا��زم �� �� �م �3دث �وا��7 إ/�, ����و�ن ھ�� � ���ط�6 أي /

�ن /��ب �ل ا����ھ��ن، وا��2ف ا��75 �� �3د�د ��5وم ز��دة ا��زا��ت ا����ھ��ن �ذھب /��ب إ�' إ,ط�ء �5��ر 

ا�6 ��ذا ا���ط�G ��,��ر �ل �رار ��ر�ب ,��� �!د�د �>,��ء ز��دة �� ا��زا��ت ا����ھ��ن �� �3ن ذھب /��ب و

�� ��ن ا�7رارات ا��� ��درھ� ا�/���� ا�����، و�ؤدي إ�'  ��+��آ2ر إ�' ,دم ا:2ذ ��ذا ا��5��ر و��ل �� ھذه ا�

Q� ن ��رى ھذا ا��/�ه أ�������ن ھذه ا�/���� أن ��در �.ل ھذه ا�7رارات، و�� ��ن ا��!د�د �� أ,��ء ا����ھ

  . ا�7رارات ا��� �ؤدي إ�' ز��دة �� ا��زا��ت ا����ھ��ن ا��� � �/وز ��/���� ا����� إ�دارھ�

ن �M���� ا��!ر���ت ��5ق ,�' ,دم /واز ���م ا�/���� ا����� ��Qدار �رارات �ن !+��� أي �ؤدي إ�' ز��دة إ

ا����ھ��ن، �7رار �3ول !ر�� ا����ھ�� إ�' !ر�� ������� أو ا�د��ج ا�!ر�� �6 !ر�� �������، أو ا��زا��ت 

�رار ز��دة رأس ا���ل �ر�6 ا��7�� ا����� �>��م ,�' ا,���ر أن ھذا �ؤدي إ�' ز��دة �� ا��زا��ت ا����ھ��ن، 

  1.ا:�ر ا�ذي � �/�زه �M���� ا��!ر���ت �را�3

�ن ا� ���!ر���ت أ/�زه �دور ھذه ا�7رارات ����� ا!�رطت أن ��در ��@/��ع أي أن ��3ل إ� أن ��

�وا��7 /��6 ا����ھ��ن �� ا�!ر�� �ن دون ا��.��ء ���5دي 2رق ھذا ا���دأ ا�ذي ��ص ,�'  '�, ��ا�/���� ا���

�رار ز��دة رأس : �ل و ,�' ���ل ا��.  ، و�� إ!�رة إ�' ھذه ا�7رارات �ذ�ر2,دم /واز ز��دة ا��زا��ت ا����ھم

   .إ�' !ر�� أ!�2ص �رار �3ول !ر�� ا����ھ�� ، و ا���ل �ر�6 ا��7�� ا����� ����م

II- ��	� �  : ا���ود ا�����M وا������� �N` ��ط� ا

أ,ط' ا��!رع ا�/���� ا����� �Mر ا���د�� ��ط�ت وا��� ���ط�6 �����7ھ� ��د�ل �ظ�م ا�!ر��، إ� �� 

ا���ع  إزاء  و ��.��تا����3ت �3ددة واردة ,�' ���ل ا��3ر، و�ن .م �Qن 3���� ا:���� ��.�ت �� ھذه ا���3ت 

�و,� �ن ا��ظر��ت ��3د �ن ��ط�ت ا�/���� ا����� �Mر ا���د�� ,�' ھذا ا��3و ا��/+ ا��75 /�وا���7ء إ�' ا��داع 

  . ن ا:����M ,�د ���!ر��� ���ط���� ا����رة,ا����ف ا�ذي �د ��در 

و�م �ظ�ر ھذه ا��ظر��ت وا����دئ ا��� و���� ا��75 وا���7ء ���، �ل و���ب إ/راء ����ق ����� �ن 

���� �3ث ��ر�� �دورھ�، و��I ,ن ذ�ك �م ��ن ھ��ك ����ر �3ل إ/���ع �ن ا��75 وا���7ء، و�ن .م �م ��ن 

                                                           
  . أ من قانون الشركات المصري/68أنظر مثال المادة  1
  . 123-122بشرى خالد المولي، المرجع السابق، ص ص 2
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ا���رف ,�' �ذھب ا���7ء �و�وح، �ل �.�را �� ��ون ھ��ك !�ور �+ن ا����7 �+2ذ �+�.ر �ن �ظر�� �� �5س 

  . ا�و�ت

 ���+� �����و���ن أن �7�م ھذه ا��ظر��ت إ�' �ظر��ت �و�و,�� أو !���2، و��7د �ن و�ف �ظر�� 

ا����ف �طر��7 �/ردة ��/رد ا��ظر إ�' ا�7رار ا���در ,ن ا:����M دون �ظر إ�' �و�و,�� ,�د�� ��م �7د�ر 

ا��وا,ث ا��� أدت إ�' إ�داره، و,�' ا���س �ن ذ�ك، �Qن ا��ظر��ت ا�!���2 ھ� ا��� ����ن ,�' ا���7ء 

��73ق ����G إ� ��' ا���دف ��دره �����7ھ� ا��3ث ,ن دوا�6 و�وا�� ا:����M، إذ ا�7رار � �و�ف ������ف 

  . !���2، وا��ظر��ت ا��و�و,�� وا�!���2 ���ن �+��س ا���ض ���� ,�' ا�,���رات ا�����د��

 La conception contractuelle de laو�د2ل �� ا��ظر��ت ا��و�و,�� �ظر�� ا���5وم ا�����دي �!ر�� 

société par action ھم���  . La dorine des droits propre des actionnaires، و�ظر�� ا�73وق ا:����� ��

 Laوا�!روط ا�.��و�� �� ,7د ا�!ر��  و�د2ل �� إ,داد ا��ظر��ت ا�!���2 �ظر�� ا�����ز ��ن ا�!روط ا�/وھر��

jurisprudence des barres etensiel 3ق�ل ا��و�ظر�� ��دي 3دود  L’abus de droit، و�ظر�� ا����ف �� ا���

  . La théorie de la bonne foi، و�ظر�� 3�ن ا���� Le détournement de pouvoirا���ط� 

����� ���2دم ا��75 وا���7ء ھذه ا:���ر  ����Mا��2طت ������ و ��و:ن ھذه ا��ظر��ت وا��+��ل ����ر ، ، �ل �.�را 

  . د و�و��� إ�' ھذه ا��7ط���ر/�A��� ��7� 6 وأ��س ���ن ا�,���د ,��� ���6 ���ف ا:���Q� ����M ���5ل ���� و�!�ل د��ق ,�

  ) #"�ف ا� �	��(ا��راف ا� �	�� ?� ���ر�� ��ط�#�M :ا��	�ث ا����� 

��ن و3دھ� ھ� ا���ب ا�ر�A�� ��د�����ر��  ���م ��ن ظ�ھرة ��Mب ا��دور ا����ھم وا���� �� ��3ة ا�!ر��، و

ا�73وق ا��2و�� �� ���و�� ,�' أ����، و�م ��ن أ��� ��دم ���ك ا����ھم أ��م ��ط�� ا�3ق �� ا���و�ت، �ل �د ��و�ر �� 

�ن ا��3ور  ����ر�� �73 دا2ل ا�!ر�� ���2 دا2ل ا�/����ت ا�����ن  ����ا����ھم ���� ا�!روط وا��وا�ل ا��� �

��ر�� �73 �و������ إ/���,�ت ا�/����ت ا����� وا@طIع و����!� وا��/واب أ,��ء �/�س ا@دارة و�را��� ا�3����ت و

  .�� ا���و�ت

:���ب ����� � ���ط�6 ا����ھم أن ��دي رأ�� ��3�3 3ول ا�7رارات ا��� ��درھ� ا�/����ت ا�����، و و��ن 

���� ا/��� ����M:ن /��ب ا��� �ؤدب إ�' ��ف دور ا����ھ��ن ا:���� �و/ود ���ف ���ر�� 3ق ا���و�ت، ��� ,�د ���

  .ا��� � ���ط�6 �و�وف أ��م ا����ر ا�/�رف �ن ا:����M ,�د ا���و�ت ,�' �رارات �د ��ون �� �Mر ���G ا�!ر�� 

�� ����M:س إ,ط�ء ا��7وم ,�' أ� ،I��5� ھ������ ���وا ،����M:�5 ���ون ا�7ر�ر �� إن /وھر و����ط� ا

 ���.�ا�/����ت ا�����، وذ�ك ,�' 3��ب ا:���� و73و���، وا���ب �� ذ�ك �#��ب ا�����3 ا�/��,�� و����3 ا�!ر�� ا��� �

��ط� ��#��ب ������3 أو �ھذه ا:����M، وھ� ا�����3 ا��� �ن ��ر ا:���� أ��د، ��ن إذا .�ت ا�����ل ا:����M ھذه ا

,���� وا��� �/ب ،� ��ون �ذ�ك �د 2ر/ت ,ن ا��وا�ط وا:�س ا��� �7وم ,���� ���ون ا:����M �رار ��:���� ���Qا@
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���ر�� ��ط���، وھو �� ��ر�ب ,��� �7ر�ر ا����ف ���73 وھو �� �ط�ق ,��� ب  ��را,��� Abus" "���ف ا:�����M " ,�د 

de majorité " ذي �د �+2ذ ,دة أ!��ل�وا.  

( �د �!�ل �ظر�� ����ف ا:����M  أن ��ط' ��ذا ا����ف ��@���� إ�' ,���ر أ2رىو,��� �Qن ��5و�� ��د 

  ).ا��ط�ب ا�.���(ا�/زاءات ا��7ررة �� �3�� .�و��  ، إ���� إ�' )ا��ط�ب ا:ول 

  #"�ف ا� �	��� اVط�ر ا��ظري : ا��ط�ب ا�ول

ا�/����ت ا����� ا����ھ��ن، إ��داءا �ن  ,ددت ا�7وا��ن ا:�ول ا�وا/ب �را,���� ���3 ا�7رارات ا���درة ,ن

�و/�� ا�د,وة و�و� إ�' ا���و�ت ,�' ا��راح ا�7رارات، و3ددت ا�7وا��ن ا�/زاءات ا������� ,�د ����2 ھذه ا�7وا,د 

  .ا�!���� أو ا��و�و,�� 

��رأة �ن ا���وب ����ن �د � ���ب  و�د ��ون ا�7رارات ا���درة �Mر ��2��5 ��ذه ا:��3م وا�7وا,د، ���ون ���

ا�7رار ����� ����ظر إ�' ��وص ا���7ون وإ��� ��ون �رارا ����� ����ظر إ�' ا���,ث ,��� أي � ��ون �د �در ���73ق 

�ن ا�!ر��ء ,�' 3��ب �Mرھم �ن  ����� �5A�3 ط����ا�����3 ا�/��,�� ���در ��2��5 ��ذه ا�����3، أو �در ��7�73 �

�3���ا�/��,�� وھو �و�وع ��7رب �ن ا�7رارات ا������5 ا���درة ,ن �د�ري ا�!ر�� ا�ذ�ن  ا�!ر��ء دون ا,���ر ا�

 ،Iأ��طت ��م أ� ���رب ا2رى ���2ف ,ن ��ك ا���2و�ون ا�.�7 ا��� أو�ھ� ��م ا����ھ�ون، و������ون ��ط��م ���73ق 

����M ا��� ���2رھم ا�/���� ا�����، و�#�ب أن وو/� ا���7رب ��ن ���ف ا:����M و���ف ا��د�ر�ن ھو أن ا��د�ر�ن ��.�ون ا:

  1.��ون ا��د�رون ھم ا�رؤوس ا��ؤ.رة �� ھذه ا:����M، و�.�را �� ��ون ����3 ا��د�ر�ن و����3 ا:����M وا3دة

�� ����ول ا����Aل ا��� ��ون �/�� /�دا  ����M ذي�و��� وا���و���2ف ا�7رارات ا��و�و�� ������ف 3�ب 

 ����M:ف ا�ل �ط���7ت ���!� ��، و��ن �ر��ط ھذه ا��ط���7ت ���5وم وأ��س �73ق ا����ف )ا�5رع ا�.���(�����ف وھو 

  ). ا�5رع ا:ول(

��Mوم #"�ف ا� �	�� : رع ا�ول ا��  

I2ل �را��� �!�ط ا�!ر��ت، �Qن �.�را �� ��در ا�/����ت ا����� �رارات ��2��5ِ، وا��3 و�ر��3  �ن

����3 ا�/��,�� و�����3 ا����ھ��ن ,�' 3د ا��واء، �Qذا ���ت أ����M ا����ھ��ن �د ا��2د�ت ��73 �� ا��2ذ �رارات ��

ا��3�� وأ��ءت إ�' ��دأ ���دة ا:����M ذا��، و/ردت �!�ط�ت  ط��7 ��7,دة ا:���Q� ،����M ��ون �د ا��2د��� ����5 �� ھذه

�ن �����M ا���7�73 و�+ت ��� ,ن ا��دف �ن �7ر�رھ�، �ذ�ك ��ن �ن ا��روري ا�/�د ا�و��Aل ا�����3 أ��م  ��ا�/���� ا���

� ��,������Gا:���� وأ��م ا�!ر�� ذا��� �3' ����ن �ن ا�د��ع ,ن ا�����3 ا�/� �����وع ، �د ھذه  ��� ا��/�ا�

 �Aر���ر ا�M 7رارات�ر��ت و ا���!ر��  ا�ور �� ا��و,�ت ا����طرة ,�' ز��م ا:/�م �3و��� ,�' ��3ا���درة ,ن ا�

���ن ا�/����ت ا��� ��,��  .�M���� ا:�وات ا�/

                                                           
  358وجدي سلمان حاطوم، المرجع السابق،  1
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��، وا�!ر�� أ����3، ھ� إ.��Aا:���� ���2 ودا ����ت ا����ف �ن وإ3دى أھم و��Aل ا�د��ع ا��� ���ن أن ����

/��ب ا:����M @�ط�ل ��5ول ا�7رارات ا���رة ��:���� وا�!ر�� ,�' 3د ا��واء و��3ول ھذا ا@.��ت ���Q �/ب أو� 

  )..����( ,���رهو �3د�د ) أو�(ا@طIع ,�' ��ر�ف ھذا ا����ف 

Fأو :��	� �  #"ر�ف #"�ف ا

��6 ا�7رارات/� ��ا��� ��در ,ن �/�س إدارة !ر�� ا����ھ�� أو /�������  إن ��,دة ا:����M ھ� ا��7,دة ا���3

��زم �/��6 ا����ھ��ن �� ا�!ر�� ��� ���م أو�Aك ا�ذ�ن � ����M:�7,دة أن �رار ا�و��ر�ب ,�' ھذه ا ،���وا�7وا ,�'  ما���

ذ�ك ���ت �>����M ا�ذي �در I2�� ا�7رار، و�6  ا�/���عا�7رار و�و�وا �ده، �ل و�3' أو�Aك ا�ذ�ن �#��وا ,ن �3ور 

�ن ھ���� �>����M ,�' ا:���� ����ر ��,دة 2ط�رة،  ����� ��� ����M:ك أن ��,دة ا�زام ا:���� �7رارھ�، ذ�ط��7 �� إ�3ر�� 

:��� ���� أ��م �ؤ��� ��ر,�� و��ن أ��م �ؤ��� ��د��، ������ھم و�و ��ن ����� إ�' ا:���� ���Q �د ا�2رط �����، �ذ�ك ���#� 

���ھ��� �د ا���ب وا@��3واذ أ '�  . 1ن �3

إن ��ط� ا:����M �� ا��2ذ ا�7رارات ���م /��6 ا����ھ��ن �ن !+�� أن ��رض ا�!ر�� وا����ھ��ن ��و,�ن �ن 

  : ا:2ط�ر

وھو أ� ���ل ا:����M إ� ,�' ���� ا�7رارات ا��� �2دم ������3 ا����2 و��س ����G �ل ا����ھ��ن، �ل : ا�ول

��� ��ن ���إن ھذه ا:����M ���ر �� ھذا ا��/�ه �M��� �ظرا �وزن ���ھ�����، و���ن ��و���5 ھذا أن �.�ر ����زا �� ا�

  . ا����ھ��ن ا�ذ�ن �د�6 .��� ا:����

������3 ا����2 وھ� 3�ب أ3د ا���75ء  ھو: وا������ ��.���ر�ز ا@دارة وا�����ر  �� �����أن ��ون ا:����M ا�

و���� �و/ودة �7ر��� �� �ل ا�!ر��ت ا���رى، �3ث ��3ل �ط��ق !�� ���ل ��ن أ/�زة ا�����ر وا����ھ��ن أ,��ء "

�� ����ق ا:�ر ��5س ا:!�2ص ����Mو ،����M:2"ا .  

�ن !+ن ���ون ا:����M إ���د �ل ا�3راف، �ظرا ��!���� ���د��7راط�� ھو �3م ���ق � ���ن ا:2ذ  إن ا�7ول �+ن

ا��ل ,�' ا�رMم �ن أ�� �م ��م ا���و�ت ,��� إ� �ن طرف ا���ض، و���2 ,�' �رار  ضأن �ر�� ,�' إط��I، ذ�ك 

  . 2ذ �ظ�را ��3����ر�� ,�' أو�Aك ا�ذ�ن ,�ر�وه �را�3 ��دم ا���و�ت ,���، ���ن أن �+

إن ا��3راف �د �!وب ��دأ ا:����M و��ر�ص ��، ذ�ك أن ا,���ر �رار ا:����M ��ط� !���� �ر��ز ,�' �وة ا��دد، 

 ����ذا ���� أ�� �3�ل �� ط���� ��2وف ا��3راف �� ا��3�� ا��� ���د ���� ا:����M إ�' ا�����ل ��ك ا���ط� �!�ل ��ء، �

  �3راف ا�ذي ����� ������ف؟ ھو إذن ��3وى ھذا ا�

���ر/وع ��7وا,د ا����� ���ن أن ھ��ك ����5 �� �ل �رة ��7د ��3ب ا�3ق ا�����ل �M �� �73ر ا�#رض ا�ذي 

�ن أ/�� ��G ھذا ا�3ق، وو��7 ��ذه ا��7,دة ��ون �����ف �ورا .Iث :  

                                                           
  .54عبد الواحد حمداوي، المرجع السابق، ص 1

2
 Berr, op-cit, p 244.  
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��ون �����5 �� ا�����ل �73 �ن �م ��7د �ن وراء ھذا ا������ل �وى ا@�رار ���#�ر دون أن ���ب  •

��� ��5�� . ا�����ف 

و��73ق ا��ورة ا�.���� إذا ��ن ا�����ل ا�3ق � ����ن ��� ,�' و/� ��ط6 أن ����3 ��د ا@�رار ���#�ر و��ن  •

�� ���ب ا�#�ر �ن �رر ������،  �.�ت أن ا�����G ا��� �ر�� إ�' ���7�73 ����� 6�ا:ھ��� ��3ث � �����ب ا���� 

 ،��5�� ������ ���A� ��5��و�ن ��5ل ذ�ك ��و إ�� ,��ث �����ر � ����� ��� ���ب ا���س �ن �رر ���� ��7ء 

�3دودة ا:ھ��� ��ظ�ھر أ�� ���' ���،  �3�����طو ,�' ��� ��52 ���ر ا@�رار ���#�ر �3ت ���ر  ��وھو وإ

 . �� ا��3���ن ��ون �د ا�3رف ,ن ا���وك ا��+�وف ��ر/ل ا���دي، وار��ب 2ط+ ���و/ب ا���ؤو���

�ن ��ن �ر�� �� ا�����ل �73 إ�' ا�و�ول إ�' ����M �3ر �!رو,� �3ث �  • �5����أ�� ا��ورة ا�.��.� ���ون 

 . و��س ��#�ر ����3 �ر/G ر/���3 ���را ,�' ��3ب ا�3ق ���#�ر ��7د ا@�رار

 ����إ� أن ���ف ا:����M �� ا�!ر��ت �د ��7د �� !�ء آ2ر، ���73ق ���ف ا:����M ,�د�� ����دف ا:����M �� ا�/

��,��  .2، أي ��73ق ����3 ا:����M ,�' 3��ب ا:����1ا����� ��73ق ����M �3ر ا�����3 ا�/

���ھ��ن �رارات �����5 �ل �/ب و�3' ��ون ھ���� ��ك ���ف �>I� ،����M ���5 ا�ز,م �+ن �رارات ا�/���� ا���

  . �وا�ر أر��ن ا����ف و!روط� �3' ���ن و�ف ا�5رار �+�� ����5

 ��و�م ��6 ��ظم ا��!ر���ت و���� ا�5ر��� ��ر��5 �3ددا �����ف ��ر�� ا:�ر ���75 وا���7ء ��,���ر ا����ف ���5و

�د�و�� ��5وم �رن، و�,��7ده أن ھذه ا��7,دة ھ� ,��� و�5وق إط�ر ا��ص و� �3/� ���ر���� ��ص ا� ��, Gذي �و�

  . ���و��

و�د ,�ب ��ض ا��75 ,�' ا��!رع ا�5ر��� ,دم �د��2 �و�6 ��ر�ف ����ف ا:����M وذ�ك 3��� ��I2ف و����را 

�!روع ��د�ل ا���7ون ا��/�ري ا�5ر��� �ن I2ل ا��3Iظ�ت ا��� �� �7ر�رھ� �" ��5ن"����7ء، و��ن ھذا ھو رأي �/�� 

أ�د��� 3ول ا��!روع، �+�� �ن ا��روري إ���� �7رة ���2 ����ق ���+�� ���ف ا:�.ر�� و���ف ا:���� �� أ,��ل 

 3.ا�!ر��ت

�ن /��ب ����M:ف ا����دم و�6 ��ر�ف , ��ا��!رع :ن  إ� أن ا�/�ھ� آ2ر، و�3ن �ؤ�ده، �رى أ�� �ن ا��3

�� ا��!ر,�ن، ��I ,ن أن �.ل ھذا ا���ر�ف �د ���ب 3ر�� ا���7ء و�/�ودا�� ���/�ود، ��و�6 ا���ر��5ت ��س �ن 

��A��� ظر���ن ذات �!+ة� ��  . و�3ول دون أن �طور أ��3��، ���2 وأن �ظر�� ���ف ا:����M و���ف ا:���� ھ

��5وم ا����ف، �Qن ا���7ء �د �ذل �/�ودا�� و��دى ��ذه  وأ��م ا��/�ھل ا���دي �ن /��ب ا��!رع ا�5ر����

 ،����M:ف ا�و��' �ظر�� �� ��+��ھم إ��ھ�، و�م ���7ص ��ط��م �ل ,�' ا���س �3ث أ��م ءا:داة ا��� ر�ض ا��!رع إ,ط�ا�

����M:ف ا����3دد �  . أ2ذوا �ل 3ر���م �� ظل ��Mب إط�ر �!ر��� 
                                                           

  . 360وجدي سليمان حاطوم، المرجع السابق، ص  1
  . 48عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  2

3
Hemard, Terré, Mabilat, sociétés commerciales, T II, Dalloz, 1974,  p 328.  
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ف ����ف ا:����M ���ر ����درج �3ث �درت أ��3م �Mر �3دودة و���ت �/�ودات ا���7ء �و�6 ��ر�

�3�� ا��7ض  1961، �3' ��� ��1���ط��3ث �در ا�7رار ا�!��ر ا�����ق ��ؤ��� ����ر ا�7د��� ,ن ا�#ر�� ا��/�ر�� �

�را��� ���ف ، �3ث �3ول و�6 3د ���ردد ا�ذي ��ن ��ر�� ا���7ء و�3د�د ����ر 1961أ�ر�ل  18ا�5ر����، وذ�ك ���ر�� �

ا��2ذه إ�رار �������3 ا�/���,�� و��دف و�3د ھو ����3ة "ا:����M، و��ذ ذ�ك ا��3ن ����ر ا���7ء ا�7رار �����5 إذا �م 

  . أ,��ء ا:����M ,�' 3��ب ا:����

«ilya un ABUS de droit lorsque la décision a été prise contrairement al’intérêt 

social, dans l’unique dessin de détriment de la minorité »2 

، �درت أ��3م ا���7ء ا�5ر��� �� �5س ا��/�ه ��3ث ��ر �و�ف ا���7ء 1961و��ذ �دور ھذا ا��3م ��� 

  3.ا�5ر��� �ن ��ر�ف ���ف ا:����M .���� � ��#�ر

��ر��5 ��7رار ا�����5 رد �����دة وإزاء ��وت ا��!ر�6 ا�5ر��� 3ول ��ر��5 �����ف �7د و�6 ا��!رع ا���ري 

�ن ا����ھ��ن "، وا�ذي �ص ,�' 1981����  159�ن ا���7ون  7�2رة  76 ����� �A� G���� وز إ�ط�ل �ل �رار ��در/�

، ,�' ا�رMم �ن أن 4"أو ���رار ��م، أو �/�ب �65 �2ص :,��ء �/�س ا@دارة أو �Mرھم دون ا,���ر �����3 ا�!ر��

2دم �5ظ ���ف �را�3 و,��� ��3دد ا����ف إذا ��ن ا�7رار ا���در �� �Mر ���G ا�!ر�� أي ��دف ھذا ا��ص � ���

ا��3ث ,ن �زا�� !���2 أو :Mراض أ2رى �Mر ا�#رض ا��2ول ��و/�� ا���ط� �>Q� ،����Mذا ��ن ا���7ون �د ا,�رف 

  . رارھ� إ�' ا����ف�>����M �5رض إراد��� ,�' ا:���� ا����ر�� ���س ذ�ك ���� أن ��ل �7

�ر #��ق ا�#"�ف -����� ��N :,��ر�ن ����أ ��   و ھ

I- ر ا���دي ��#"�ف�  ا��رر: ا�"�

�/ب أن ��ون ھ��ك �رر، وا��رر ھو ا�ذي ��.ل ا����ر ا���دي ����ف ا:����M، ا�ذي �د �67 ,�' ا�!ر�� أو 

  . ,�' ا�!ر��ء ا:����

,�' ا:���� �ن �رار ا�/���� ا����� ا�ذي ��.�� أ����M ا����ھ��ن و��ون ذ�ك ا�7رار أ���  73ق��دي ��/ب أن �67 �رر 

��درا دون ا,���ر �����3 ا�!ر��، و�ن .م ��/وز ا�ط�ن ����طIن ,�' �رار ا�/���� ا����� ا�����5، إذا �وا�ر �� ا�7رار 

وا�.��� وھو أن ��در ذ�ك ا�7رار دون أن ��و2' ����3 وھو �73ق و�وع ا��رر �ن ا�7رار ,�' ا:����، : ا:ول: أ�ر�ن

�3�� ا��7ض ا�5ر���� �����3 "ا�!ر�� ,�د �دوره، و�د ��ت  6���طIن �رارات ا�/���� ا����� ا��� ����رض 

                                                           
1
Req, 16 nov 1943, J.C .P 1944, note les cot ; com 20 janv 1954, Bull, civ III, N° 175, p 154.  

2
Cass. Com 18 avril 1961, Dalloz 1961, J.C.P, 1961 II, p 661.  

3
Hemard, Terré, et Mabilat, L.II.N°388, p 331 : cass 22 avr 1966, bull, civ , 1966. 264 ; 1968, 94, OBS, 

Houin ; com 25 mai 1970, D. 1970, 531 ; 29 mai 1972, Bull, civ.IV, N°.164. p 160 ; D 1972, Som 176 ; J.C.P 

1972. 1972, 2 17337 note Guyon, Trib.com. paris 29 juin 1981, Rev soc 1982, p.791, note monique 
guilberteau.  

  . 752مرجع السابق، ص عماد محمد أمين السيد رمضان، ال 4
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ورة ��طIن �رار ا�/���� ا����� �Mر ا���د�� ��3و�ل ا�!ر�� إذ أ�� �م ��ن ھ��ك �ر"، ��� ��ت �� �3م آ2ر ��� 1"ا�!ر��

  3 2".�5ر��� ����3 ا�!ر�� ��دور �.ل ھذا ا�7رار

�ل ��ض ا����ھ��ن ,�' �إن ا:����M ��س ��� ا�3ق �� أن �����ل ��ط��� ���رار ��:���� ���!ر��، وذ�ك ��5

� 3��ب آ2ر�ن، ������ھ�ون ا�ذ�ن �!��ون ا:����M �2طAون ���زا��م، إذ ����5ون ���ط���م ��� ��3ون �����3 ا�!ر�

:/ل �����3م ا�!Q� ،���2ذا ��ن ا���7ون �د ا,�رف ���ط� ا:I� ����M ���#� أن ���G ��ن أ�دي ا:����M و���� �>�رار 

�ن /�� أ2رى ��/�س ا@دارة ا�,�داء ,�' ����G ا:���� ��,���ره ا�/�� ا���وط ��� ���5ذ �رار  Gب ا:���� و�����3 '�,

��  . ا�/���� ا���

ر ا���دي �����ف ��و��ت /��، إذ ���� ���ون ا:����M أن ا:����M ھ� ����3 ا����2ص �� و�.�ر ا����

 ت ا�طر�ق��ّ �7د�ر ����3 ا�!ر��، و�ن .م �/ب أن ��.ل ا��رر ا�ذي �3ق ��:���� �و,� �ن ا�د��� ,ن أن ا:����M �د 

  4.وھ� ���رف ���م ا�!ر�� و�3�����

���ھ��ن، �ل ���5 أن ��ون ا��رر �7درا أي  و� �!�رط أن ��ون ا��رر �د �!+�� ���ورا ,ن �رار ا�/���� ا���

���� 3دو.� و�و �م �ظ�ر ا��رر إ� ���� ��د����ھ��ن ��2و�ل ا��د�ر�ن 5�� ��، و,�' ذ�ك �Qن �دور �رار �ن ا�/���� ا���

����� إ/راء  �����ن ا�7رارات ا��� ��س ���!رة ����G ��ب ا�!ر��، �.�ت ���� ��د أ��� ��رة، � ����ر أ�ل ����3, �5

�3�� ا��و�وع أن ا�!ر��، ����ن Q� ��Q� ك�ذ�6 و A' و���دا إ����ا ����M:ف ,�' �رار ��در ,ن ا����و�ف ا ����

��73 ,�' ا�7رار ��دا�ت ھ��ك ,��I ����� ��ن ا�7رار وا��رر، ��ن ذ�ك � �2ل �ط���� ا��3ل �ن أن �رار ا:����M �د 

�� ذا�� �Mر ��طو ,�' ���ف، و��ن �م ا��2دام ھذا ا�7رار �طر��7 �ؤدي إ�' ا��رر، وذ�ك �ن /��ب إدارة ا�!ر��،  ��ون

���ء�� و�����7 ا��/وء إ�' ا�7راAن ا��� �دل ,�' ���ف �� I3�,�دAذ �Qن ��وك ا@دارة و3دھ� ھو ا�ذي ���ن أن ��ون 

���و�ت، و��ذا و������7ل ���Q �و/د را�ط� ����� ��ن ا�7رار وھذه ا�و��6A ا�����7 ا:����M ����/وء إ�' ا�و��6A ا�����7 ,�' ا

  . ,�' ا���و�ت

����#� أن ��رھن ,�' ���ل ا��.�ل أن ا���و�ت ���/���� ا����� ��س �� ��ب آ2ر �وى إ������ �دور ھذه 

  . ا�7رارات ا������، و�� ��Mب ذ�ك ���Q ���ب ا�ط�ن ����

• �M#���� ا�وا@ب ���� : ��ل ا��رر وا��

���� ا�<ر=� - أ� :��Lؤل ا����: إ��� �طرح ا ����!ر�� و��3 ا�����ذا �و �در �رار �ن ا�/���� ا����� �73ق 

ب /ّ ���ر �����3 أ���� �ن ا����ھ��ن، ��ل �3ق ھ�� ���ك ا:���� ط�ب �طIن �.ل ��ك ا�7رارات، أم أن ����3 ا�!ر�� 

����3 أ���� ا����ھ��ن و�����م �ن ا�3ق �� ط�ب ا��طIن؟   
                                                           
1
 Cass.com 23 juin 1987.  

2
 Cass.com 22 avril 1976.  

  . 459رحاب محمود داخلي، المرجع السابق، ص 3
  . 53عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  4

5
P.Coppens, op.cit, 1974, p 91.  
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��' ���ت ھذه ا�7رارات �/�53 �73و��م  ��ذھب رأي إ�' أ�� ���ن �>���� ا�,�راض ,�' �رارات ا�/���� ا���

�7رر ��ص �ر�G 3ق ا:���� �� ا�,�راض أ��م أن رأي آ2ر إ�' أ�� �/ب ,�' ا��!رع و��ر ������3م، وذھب 

��' ���ت ��ك ا�7رارات ��ر ������3ما�7 ��  . ��1ء ,�' �رارات ا�/���� ا���

����3 ا�!ر��  �وا�ر و�/د ھذا ا��ؤال ���� ا@/��� ,��� ,�د �3د�د ا�/�� ا��� �و�ل إ���� �7د�ر �� ����ن ,د

�� �7د�ر ����3 ا�!ر�� ��رھ� أ,�' ��ط� �� ا�!ر�� ��/���� ا����� ��,����رارات ا�/���� ا����� ،�3ث أ�� �و أ��دت 

�ن ا أ���� دم أ��Q�,��73 �وف ����� إ�'  ������ھ��ن ا����رر�ن �� ا��/وء ����7ء وط�ب �طIن ا�7رار ا����رر �

  .ا�ذي ���ون �� ��ط� �7د�ر�� �� إ�ط�ل ا�7رار �ن ,د�� ����طIن ھ�� /وازي ،���� ا��و�وع 

���ص ��7د�ر ����3 ا�!ر�� ��ن ا�/���� ا����� و��ن ا���7ء ،�م �+ت 2وأ��م ا����زع ا����ق �� ا�

��ظم ا��!ر���ت ��ص �ر�G ��3�م ��ظم ھذا ا����زع ،�ذا �Qن ھ��ك �ن �رى أن ا�/���� ا����� ھ� ا��� �/ب أن 

��6 ا�7رارات ا���درة ,��� دون �د2ل �ن ا�/ �� �����7ء ، ���د ��� دو�� ��ط� �7د�ر ����3 ا�!ر�� �ن ,د

 ����ط� �� ا�!ر�� وھ� ا��� ���م أ3وال ا�!ر�� و����5 ����ر أ�ورھ� أ,�' و3/��م �� ذ�ك أن ا�/���� ا���

�6 �د�� ا���م �+3وال ا�!ر�� �6 ا��2رة ا������ ��3د�د ����3 ا�!ر��  � و������3 ، ���س ا����7 ا�ذي�/�

�� أن إ���3 ا�5ر���، ��أ��م ا:���� ا����ررة ��ط�ن ����طIن ,�' �رار ا�/����  ���7در ا���و�ر ��/���� ا���

�وف �G�5 ا���ب ,�' ��را,�� أ��م ، ا����� ا�ذي ��ل ����3 ا�!ر�� ��ل ,�' ����3 ا:���� �ن ا����ھ��ن

ا:�ر ا�ذي �3د �ن ��ط� ا�/���� ,�رارات ا�/����ت ا����� ��ن ا��3ن وا2Lر  ذ���ل �ن ا����ھ��ن ��ر��� ���5

�� و���ف ��,�����ا���2.  

��#M@ و��ن �ن  �� �����ط� ا���ن ��,���رھ� ا�����ھ�� ��، إذا ��� ��5ق �6 ھذا ا�رأي ، �� أن ا�/���� ا���

ا�!ر�� ، وا����ر ,ن اLراء ا�/��,�� ،����Q ا:�در ,�' �7ر�ر ����3 ا�!ر�� �ن �Mرھ�،��ن و:��� ��دد 

�ن I2ل ا�7رارات ا���درة ,ن درا��� و���3ل ���ف ا:����M، وأن  ��ھذا ا����ف �3دث دا2ل ا�/����ت ا���

ھذه ا�/����ت ، �Qن إ,ط�ء ھذه ا�/����ت و3دھ� دون �Mرھ� ��ط� �7د�ر و/ود ����3 ا�!ر�� �� �رارا��� �ن 

�رك ,د��،��/�ل �ل �رارا��� !ر,�� و��/�ل ا��Iم ,ن ��5وم ���ف ا:�M ����Mر ذا ���'،و,��� ���Q �/ب 

و���ن 3ق ا:���� �� ا��/وء ����7ء �����ز,� �� �و�ر ,�' ا:�ل ����3 ا�!ر��،ھذا إذا �م ��ن �>���� 73وق 

!ر,�� �م ا�,�داء ,���� ،���ر���� ا���A��7 ,�' �رارات ا�/����ت ا����� أ�ر � �M' ,�� ،����ظر :ن ھذه 

��+�� �3د�د ����3 ا�!ر� �� � ��ا�7رارات و�ق ھذه ا�����3  ذ�، و�3' �� ����3 إ��2ا�/����ت �Mر ���و

.  

،وھ� " Fruehauf-Franceا�5ر���� –�!ر�� �ر��وف ا��!�ورة و�و���3 �ذ�ك �!�ر ا����7 ا����2

 ����� ������و,� !ر��ت أ�ر���� ���ھم �� رأس /� �� أن:و���2ص و��6A ا����7  %66!ر�� و��دة ����� �

                                                           
  . 459رحاب محمود داخلي، المرجع السابق، ص 1
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���ون و��ف ���ون دو�ر إ�' !ر��  �' ,7دا�و��دة ا��ز�ت ���7 ا�!ر�� ����، و��ن ��Berliet���م ��دات ��

��ور�� ا���ن ا�!���� ،أ�درت أوا�رھ� إ�' ا�!ر�� /� ���2��ت أن ا���75 �, ��ا�!ر�� ا:م ا:�ر���� ,�د

 ���3� '�, ��+���3��    " Corbeil Essonne"ا�و��دة ا�5ر���� �Q�#�ء ا���75 ،و,�د�� ,ر�ت ا��ار�+ت ا�

�3�� ��ر�س أن أوا�ر ا�!ر�� ا:�ر���� ا:م ا��� ��.ل ا:����M �� ا�!ر�� ا�5ر���� ا�و��دة �و������ ��د ذ�ك 

����3 ا�!ر�� ، إذ ��ر�ب ,�' ,دم ���5ذ ا���75 ��ل  6�و�ن ،,��ل �ر��� و��د�د ��3ة ا�!ر�� ����100رض 

��3�� ����ن �د�ر �ؤ�ت ���2ص ���� �� ���5ذ ا���75 ، و����م ا���دات إ�' !ر�� .م �ررت ا��« Berliet » .  

�3�� ��5��� 3ق �7د�ر ����3 ا�!ر�� و���7م �رار ا�/���� ا����� و�دى �ط����7 �و��ذا �7د أ,طت ا�

��5# �� �3��� ا����I ا��� �ر�ط ا�!ر�� ا�5ر���� ���!ر�� ا:�ر���� و�دى ا,���د ا�!ر�� �����3 ا�!ر�� ، �

�5ر���� ,�' ا�!ر�� ا:�ر���� ، ������7 ��ر �ظره ,�' ا�����3 ا����!رة ا���/�� ��!ر�� ا�و��دة دون أن ا

�وع ا����Iت ا��� �ر�ط ��ن ا�!ر��ت أطراف ا���+�� ، ا:�ر ا�ذي أدى إ�' إ�' ��/�وز ذ�ك /�ا���رف ,�' 

د ھ� و3دھ� ����3 ا�!ر�� دون ا���7ء �� إI3ل إرادة ا����7 �3ل إرادة ا�/���� ا����� ا��� �/ب أن �3د

  .ا:�ل 

 �5��2�وإ���� ��� ��ق ���Q �/ب ,�' �ن �ط�ن ����طIن ,�' �رارات ا�/���� ا����� ��دورھ� ���

�ن /راء ذ�ك  ���3��� 6��3ددة وأ�رار ��773 و��ت ,�' ا�!ر�� ����رض  6Aرد و���!ر��، أن ���3 ا����

  .طIن �/رد �ول /�ء �ر�I ,�ر�� �ن ا�د��لا�7رار، وإ� ��ن ا�ط�ن ����

  .؟�دا��ون ,���� �� �ط�ق ا��!روع  ��ن ھل �دا�6 ا����ھ�ون ,ن �����3م ��و��م !ر��ء �� !ر�� أم

�وع ا�!ر��ء  إن إ���ع ����� �ن ا:����M ��ون �ن !+��� ا@�رار �����G ا�!ر�� �/� G������ر �

 G�������ن �6 ا�!ر�� �ن �ورد�ن و�!�ر�ن، ���!ر�� ���� ا��7�3ط، �ل ��ر �ذ�ك ������دات وا������ن وا�

  ".�ظ�م ���و�� ����M ا��!روع " 3�ب ا���ض ��/� ���ون 

وإذا �م ا��طIق �ن ھذا ا:��س ���Q �م ��د ����3 ا�!ر��ء ھ� ا�����3 ا�و�3دة ا��� �/ب أن ��ون 

��3ث �+�� ����3 ا�!ر��ء �� ا��ر��� ا�.����، و�ن ھ��  �3ل اھ���م، �ل ����3 ا��!روع ھ� ا:و�' ���ر,���

����G ا:���� �ن ا����ھ��ن �����ل �� ر,��� ����  ،�Qن ا�ر���� ,�' �رارات ا:����M �/د ��دھ� ��س �� 3

ا�����G ا��� ��.��� ا��!روع ا�ذي �7وم ا�!ر�� ,�' ��7�73 �واء ��.�ت �� ����G ا�!ر��ء أم ����G أ��3ب 

  .دات ، أم ����G ا������ن �� ا�!ر�� ، أم ����G ا��ورد�ن وا���Iء ا���

 �3���و��ر�ب ,�' ا����3ل ا����ق ، و��7 ��ذا ا�رأي �ن ا��75 ، أ�� ��د �����5 �رار ا:����M ا�ذي ��ر �

  .ا�!ر�� ذا��� 
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ا��!روع، �����ر أن ھذه ا�رأي ا�ذي ��7م �ن ا�!ر�� �ظ��� ���و��� ����M  ھذا، و���7د /��ب آ2ر �ن ا��75

ا��5رة وا��� و�Mر ��7و��، ������ھ�ون ,�د�� �دا��ون ,ن �����3م إ�� �دا��ون ,ن �و��م !ر��ء �� !ر�� 

 . 1و��س �� �ط�ق ا��!روع 

���وع ا����ھ��ن ، و�ل /� �3����>���� ھو ا��.�ت �ن أن  و��ط� ا:����M �م ��7رر إ� ���73ق 

  .ا:����M إ��� ��رره �7ط �و�2 ا:����M ��73ق ����G �ل ����ھ��ن�2و,�م ���7ون 

و���N ,ن ا��5رة ا�وا��� ������G ا��� ��.��� ا�!ر�� ���NA 2ط�رة ���� ����ق �ر���� ا���7ة ا����ف ذ�رھ� 

@دارة ا�!ر��ت ، �Qذا ��ن �ن ا����م �� أن ا����7 �ن ��ط�� �7د�ر �!+ة ا���زام �!+ة ��3�3،وا��.�ت �ن �73ق 

أن ا�����م ���ط� ا����7 �� ا�ر���� ,�' ����5 إدارة إ� ،ا��را�� و�ن �!رو,�� ا���ب وا��3ل �� ا���زام 

�3ل !ك ،:ن ا:�ر ھ�� ����ق ��3ث و���7م ا������ ا�����د�� وا������ ��!ر�� ،وا��� ��2ص  ��!ر��ت ا����ھ

.ل ھ� و�7ر�رھ� أ����M ا����ھ��ن ، ������7 �3' ����� �7د�ر و���7م ����� ا:����M �7وم ��/�ود ذھ�� ���د��3د�

 6� ����M:ا �����دى �ط��ق ��� ا��3ث ,ن ����3 ا�!ر�� و�3د�دھ� ، .م �3د�د ����� ا:����M وأ�2را �3ث 

�ط��ق �دى  ، و2����3 ا�!ر�� ، و���' ذ�ك أن ا����7 ��6 �5�� ���ن ا:����M ,�د �7د�ر ����3 ا�!ر�� 

�6 ھذه ا�����3 وھ� ���/� �ر�و��، 3�ب ھذا ا ����M:���7 �/�رارات ا�رأي، :ن ا�!ر�� ��ؤون ا! ����ل �

 6�وأ�رار �����3 ، إذ ��ف ���ن ��ور 3دوث ����!� �����A ���ل ��7د�ر ����� ا:����M و�دى �ط����7 

����3 ا�!ر��، �� �5س ا�و�ت ا�ذي ���م ��� ا�/��6 ���7د ا����Aل ا�����Q� �7دارة !ر��ت ا����ھ�� �ظرا �زد��د 

����I ،و��7د ������3 ا:�ر ا�ذي �/�ل ر���� ا���7ء ھ�� �ر�� �ن �روب 3/م ا�!ر��ت، و����دا2ل 

  .ا�����3ل

��ن و��� ��ق ا�7ول ، و���رMم �ن �+��د�� ��ذا ا��3م إ� أ�� � ���ن ا���#��ء ,ن ر���� ا���7ء ,�' 

��2��5 وا��3 و�ر��3  �5��2��� ��ك ا���� ���3 ���أ,��ل و�رارات ا�/����ت ا���������3 ا�/��,�� و�

�� ا�!ر�� ، �2روج ا:����M �� �رارا��� ,ن ����3 ا�!ر�� أ�ر وارد �ؤ�ده ا�وا�6 وا��ط��ق ا��A��7 وھو 

  .���د,� �3ور ر���� �����A ��د2ل ���� ط�ب ���� ذ�ك 

�� ����ق ��دى �� ، ����M:وك ا��!ر�� و���7م ��3 ا�����وأ�2را ���ن ا�7ول أن �7د�ر Aوا��رارات  

  ����M:ا�ن .م �������7 ,�' ا��د2ل �� ھذه  ��+ى�/ب أن ����3 ا�!ر�� ، أ�ر �� ���M ا���و�� وا����7د ، و

 NA��� ل�ا������ ا�!���A ، ��3ث �!�#ل ا����ھ�ون و3دھم ��7د�ر ����3 ا�!ر�� �� /�����م ا����� ، و,���م �3

إدارة ا�!ر��ت ������5 ا��3���ت وا���2طر و��ط�ب روح ا���2طرة ا�2ط+ �� ا��7د�ر �6 ا:2ذ ���ن ا�,���ر أن 

�رة ، و��ر�ب ,�' ذ�ك أن ا:����M ھ� و3دھ� ا��� �7رر ����� ا�!ر�� دون أن ��ون �����7 �را���  �#�وا�

�� ھذه ا������ ودون AI���ن و��5 �+�� ��طوي ,�' �أن �ر� � ����M:ك، ��ل �رار ��در ,ن ا�ذ '�, NA��� ب

                                                           
1
  Dominique Schmidt .les droit de la minorité dans la société  anonyme ,op.cit.p 144 

  57عبد الفضيل محمد أحمد ،المرجع السابق ص  2
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�ن ا���و��  ��1�ف و�و ��ن ھذا ا�7رار ���ب ��I �ررا ��!ر��  ��:���� ����M:3ل إرادة ا�ن �3ول ا����7 

 I.���ن �رارا أ��ب �ن �� �3د�د ����� ا�!ر��، إذ ��س �ن ا����ر 3�ب ھذا ا�رأي، ا�ز,م �+ن �وز�6 ا:ر��ح 

I.�������7 ��س �� �7د�ر �� �/ب ,�' ا:����M ا��2ذه �ن  ،�رار �ر�3ل /زء ���� إ�' ا����3ط� أو ا���س 

  3 2.�رارات

 ��#M@ و  و�ن����7 و�د2ل ا� ���3��م ا�� ����53ظ ,ن ا:2ذ ا��ط�ق ��ذا ا��/�ه ،:ن ا:2ذ �� ����� أ

 �3���:درى ������ ا�!ر�� ���س ھ��ك 3د ���ل اا�!ر��، �3ت ,�وان أن ا:����M ھ� �3�� ا���2��5 ا�وا��3 �

�/�ل  وھو ��. ��ن ����� ا:����M �� ����ر ا�!ر�� و��ن �����5 �� ا�����ل ��73 إ�رارا ���!ر�� و��:����

��� �����درو�� ���7در ا�ذي ��5ل 3 I2ن �/ب أن ��ون �د�����7 �رورة �ب رأ��� �د2ل ا�!ر�� ، 3��3 ا

ا��/�ر�� ا��� �7وم  ��3ةھ� ا:����M وا��� ��ط���� ا�وا��واز�� ���ن ھذا ا��د2ل وا�3ر�� ا��� �/ب أن ���ل �� إط�ر

إذا ���ت ����3 ا�!ر�� وا��رر ا�وا�6 ,���� �!�ل ا����ر ا���دي �Qن ا��رر ا�وا�6  ،و,�' ا�/رأة وا���2طرة

�ن ا �A� G�������ھ��ن وھ� ا:,�' �Lر���� �!�ل ھو ا����2ر ھذا ا.  

  :ا�Vرار 	����� ا����ھ��ن إFbA 	�	دأ ا����واة  -ب

����3 ا�!ر��،  6��� �رارات ا:����M و�دى �وا���7 AI��� ��رة �د2ل ا����7 �ر���� AI��ظرا ��دم 

���ھ��ن ��5ق �Q� 6ن ا��75 وا���7ء ، ,�د ��ر��5 �����ف ، �م ��د ��3ث ,�� إذا ��ن �رار أ����M ا��� ������ ا���/

 ������3ة ��ض .����3 ا�!ر�� �ن ,د ����ل ��ر ا�7رار ا�����5 ھو ا�7رار ا�ذي ��دره ا:����M و��7د 

 la rupture de l’égalitéا����ھ��ن ,�' 3��ب ا���ض ا:2ر ، ������ف ھو إI2ل ������واة ��ن ا����ھ��ن 

entre les actionnaires .   زان��ا وذ����3 أ����M ا����ھ��ن ا�ذ�ن ا�2: و,��� �Qن ھ��ك �����3ن �� ا�

���ھ��ن ، و����3 ا:���� �� ��  .ا�7رار �� ا�/���� ا���

 ���2 ���2! �3���و�/ب �3' ���ن و�ف ا�7رار �+�� ����5 ، أن ����ن �ن ���7�73� ، ��3 �

��زة وأ����� أو ا����ز !��2 ��73ق �ن : ، ������ف �� /����ن  �>����M ، و�ن /�� أ2رى إ�رار �+���� ا����ھ��ن

  .ا2Lر/��ب ا���ض ، و�رر �67 ,�' ا���ض 

�ن ����3 و����3 ا:���� �ن ����3 أ2رى ��3ث  ����M:�3 ا���إن ا:�ر �.�ر ,���� �وازن �7�73 ��ن 

�  ����M:ا G���� زان��  .��2ل ا�

                                                           
1
Carterom ,l'abus du droit et le détournement de pouvoir dans les assemblées générales des sociétés 

anonymes .rev.soc 1964 .161 ;cass .18 avr 1969 J.C.P 1969.11.139.dalsace .note au D 1964 .796 .sous 

Grenoble .6 mai 1964 .crim & mars 1967 D.1967.586 ;crim 5 novembre 1963 .D 1964 .62.S.1964.147. 
2
Cass.com 7 juill 1980. Rev.soc.1981.315.note J.H.29 mai 1972 J.C.P 1973 .11.17337.note.guyon ;11 ced 

1967.D.1968.Rev.Trim.dr.com.1968.94.OBS.R.Houin. 
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��س �ل إI2ل ������واة ����ر ����5 ، إذ أ�� وإن ��ن � ���ن إ,�5ء أ3د  و�6 ذ�ك �3Iظ أ�� �� ا�!ر��ت *

��2طر ا��!روع وا����م ا:ر��ح وا�2��Aر ، :ن ذ�ك ���/� ��ط��7 ����زم ���� ,7د ا�!ر��   ���ا�!ر��ء �ن �3

ب أن �!�رك �ل !ر�ك ����ر ��� ��� ��ذا ا:�ل ، �Qذا ��ن �ن ا�وا/ إ� أن ھ��ك ��ض ا�!روط ا��� �. ذا�� 

ا�!ر�� و� �/وز ا�����د أي !ر�ك  �ن ا��3ول ,�' ����� �� ا:ر��ح ، ���Q  أر��ح�� ا��3ول ,�' ���� �ن 

�  ���!�رط أن ��ون ���ب ا�!ر�ك �� ا:ر��ح ����� ���3 �� ا�!ر�� ، إذ �/وز أن �3دد ھذا ا����ب و��7 �

�3د ا�ذي ���ر وراءه 3ر��ن ا�!ر�ك �ن ا��3ول ,�' ���ب �ن ��ون ����� إ�' ا �راه ا�!ر��ء ,�' أن �

��773ت  ا:ر��ح ، �ذ�ك �Qن !رط ا�A�5دة ا�.���� ��G �� 3دود ����� وذ�ك ��' ا!�رط أن ا�A�5دة ���3ق إذا 

�� .773ت ا�!ر�� أر���3 أو �م �73ق و3دث و773ت أر���3  ا�!ر�� أر���3 أو ا!�رط ا���73ق ا�A�5دة إذا 

���واة ,دم ���وي ���� ا!�راك ا�!ر��ء �� ا:ر��ح �6 ���� ا�!�راك �� ا�2��Aر ،أو إذا  � �ذ�ك��� �I2ر إ����

  .�م ��ن ���� ���ب �ل �ن ا�!ر��ء �� ا:ر��ح  وا�2��Aر ����� ���3 �� رأس ا���ل 

�������5 ، أن �2ل ������واة ��ن  و,��� �I ���5  ا,���ر ا�7رار ا���در ,ن أ����M ا����ھ��ن �� ا�/���� ا���

� ���2 �3���ا:����M ، و,�' ذ�ك ، إذا ��ن ا��7د  ����ھ��نا����ھ��ن ، �ل ��زم أ��� أن ��7د ��� ��73ق 

�ن ا�7رار ��73ق ����G ا�!ر�� �I ��ون �����5، و�و �ر�ب ,��� إ��دة ��ض ا�!ر��ء أ�.ر �ن ا���ض ا:2ر ، 

���واة�و ��ن ھ��ك إI2ل  �3' أي���.  

��دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن *� �I2درة إ���7رارات ا���5م  ،و�د ��ر ا�� ����M:م ا��� �����ھ��ن /����م ����

�ن ھذه ا�7رارات ��,���رھ� �ن  ����M:�5د ا��رر و���ل ا:���� ا�!ر��ء �� ا�!ر�� ، ��ن �د ��73ق أن ��3

��ورة �.I ,�د�� ��2ذ ا:����M �رار �Qد��ج ا�!ر�� �� !ر�� ، و��73ق ھذه ا ��autan que tiersر Mا:

�� ���ھم ا:���� �� � ����� ����M:و ا�أ2رى و�2ق !روط �/�53 ���!ر�� ا���د�/�، ��5 ھذه ا��3�� �!�رك ���ھ

��3�ل ا��رر، ��,���ر أن �ل ا����ھ��ن �!�ر�ون �� ��و�ن رأس ا���ل ، و�ن .م ���ر �ل ���م ����� � � �����

 �/� ��société ا�!ر�� �ن أ��م ، و��ن ��7' ��د ذ�ك أن ���ھ�� ا:����M ��م ����3 �� ا�!ر�� ا�دا

absorbante  ن ھ���، و�ن .م ���2ض ,���� ا��د��ج �� ا������ ,ن ��73ق ����ب ����ھ�� ا:����M ، و

Qن ا:����M إن ���ت �2�ر �ن ، و������� � ��que perd gagneون �د ��ر�ت ����� أن �ن �2�ر ���ب 

، و,�' ھذا ا��3و �Qن ا:����M ��ون �د ا��2د�ت �1رار ا��د��ج �����5 !ر��� ����Q ���ب �����5 �ن ا�#�ر

�����ت �� ،�و��� ا�2ذت �رارا ��3ق ا��رر ���!ر�� ��7د ��73ق �زا�� ��� �� ا�!ر�� ا:2رى  ��ط��� �� �Mر 

ا��رر ا�ذي �3ق �ذ�ك ��ون و، و�ن .م ��ون ا��رر ا�ذي �3ق ���!ر�� ��7د ��73ق �زا�� ��� �� !ر�� أ2رى، 

�� ���ر�ون �دا�6 ��73ق ����G إ�م ا:����M أ.ره :�� ا���!ر�� أ�را �رMو�� ���،أو ,�' ا:�ل، � ���!�ر ���ھ�و

 .2 ��م ���5 أ2رى ، �Mر ��5 �و��م !ر��ء �� !ر���م 

                                                           
1
 Pierre Coppens .l’abus de majorité dans les sociétés anonymes .op.cit.p 66. 

2
René David .op.cit.p 62. 
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��ن أن ��3ق �ررا ���!ر�� ���7ل ��73ق ����G ���2 ��� �� !ر�� � ����M:ن أن ا��� ���ا:2رى ا ��.�و�ن ا:

إ�رام ,7د ��ن ا�!ر���ن  ���� أ2رى، أن ����ك !ر�� أ����M ا:��م �� !ر�� إ���ج ا�35م �.I، و���#ل ��ط�

�� أدى إ�' و�وع ���و�' ��� !ر�� إ���ج ا�35م �ور�د �ل إ���/�� ���7ل ��ر �7ل ,ن .�ن ا�����5 ��!ر�� ا:2رى، 

ن ا:����M وإن أ!ر�� إ���ج ا�35م �� �!��ل ����� 2ط�رة أدت إ�' ا����ر ���� أ����� وإ!را��� ,�' ا�����ر، إ� 

راء �دھور �3�� !ر�� إ���ج ا�35م، إ� أن ھذا ا��رر �����7 �زا�� ���رة ���773 ا�!ر�� ا:2رى، ���73 �رر �ن /

  . و�ن .م ��ون ا:���� �� ا��7�73 ھ� ا��2�رة و3دھ�

����5دة ھ� �����5 �ن ا�#�ر، ����Q �د  * ،����إ���� إ�' إ������ إ�دار ا:����M �رارا ��را ���!ر�� وا�!ر��ء /

�ن ا�!ر��ء ��3ث �2دم ����G أ����� دون ا,���ر �����3 ��در  ���� ���5�� ����M:ا G�����رارا �73ق 

ا:����، و�.�ل ذ�ك أن ��2ذ ا:����M �رارا �ز��دة �Mر ��ررة ������ت أ,��ء �/�س ا@دارة، ��3م ��طرة ھؤ�ء 

���ھ��ن�� ��و��زم أن ��ون ا��رر ا�ذي و�6 ,�' ا:����، �د و�6 ,����    .ا:,��ء ,�' ا:����M �� ا�/���� ا���

�����5 ��ك، أي �����5 أ���� �ن ا����ھ��ن �� ا�!ر�� ا��� �در ,ن أ����M ا����ھ��ن �� /������ ا����� ا�7رار 

�ن /راء ا�7رار، ��� �و أ G�����ر ا�����5، و�ذ�ك إذا ��ن �>���� ����M Gر��� ,ن ا�!ر��، وأ�رت ھذه ا�

 . ا�7رار �����G !ر�� أ2رى ا:���� ����3 ���Q� ،���� �3ن ا�7رار � ���ن إ���د ���ف إ���

و��دام ���ف ا:����M ھو ا@I2ل ���دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن �Qن �د2ل ا����7 �ر���� �رارات ا:����M ��ون  *

��� ا:���� وھ� �و�� ������3 ا�!ر��، �ل �� ھذه ا��3��، أ�را ط����� إذ ���!ر  6��3�� ��ن ا:����M و�وا���7 

�س ������واة ��ن ا����ھ��ن، و�ن ھ��، �Qن ر���� ا����7 � � ����M:إذا ���ت �رارات ا ����د2ل ����رف ,�' 

������M:دة ���ون ا���دأ �� 6�،و � �/�ل ��3د�ث ,ن ���ف �>����M �� 3ق ا:���� ، إذا ��ن ا�7رار  ��1رض 

، وإ���� �����ر ا���دي �����ف �Qن ,��را ���و�� ��د �ن �2در ��@/��ع �در ,ن ا�/���� ا�����  �دا��

 . �و�ره أ���

II- ر ا��"�وي ��#"�ف�  : ا�"�

 6����و��7د �� �رورة �و�ر ا���� ,�د ا:����M ���رار �����3 ا:���� أو �����3 ا�!ر�� و��73ق 

�>����M، وذ�ك ��و�ر ا����ف، إ� أن ا��75 وا���7ء ا��2ف 3ول ��و��ت ا����ر ا����وي و��' ��73ق، ��رى 

�رار ا:����M أي 3دوث إI2ل ������واة ا���ض أن ����زم ��ر�ن ا����وي ا����5ء ��L.�ر ا���ر��� ,�' �دور 

����M:ا ����� ���وا,ث ا��ر !��2 أي ا����  . ��ن ا����ھ��ن وا��/�ه ا�.��� ��7م ا����ف ,�' 

1- ��A>ا��"��ر ا� :  

                                                           
  . 66ص .المرجع السابق .عبد الفضيل محمد أحمد 1

2
Crim 8 mars 1967, D.1967, 586 ; Rev-soc, 1967, note Dalsace.  
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و��7 ��ذا ا�����ر �Qن �73ق ا����ف ��ط�ب �و�ر ا�/��ب ا����وي ا��5�� �� ا:����M ,�د إ�دار ا�7رار، وذ�ك 

إ�� ا@�رار ��:����، وإ�� ��73ق ����6 !���2 ���، و���ء ,��� ا�7�م ا��75 دا2ل ھذا : �د ��ذا ا�7رار�+ن �7

  : ا�����ر إ�'

  : �رورة #و?ر ��� ا�Vرار 	�����Q - أ

ذھب ھذا ا��/�ه إ�' أ�� � ���5 �وا�ر ا����ر ا���دي �����ف، أي ا@I2ل ������واة ��ن ا����ھ��ن و��ن 

3ث ,ن ا��وا�� وا��وا,ث ا��� 3ر�ت ا:����M ���2ذ �رارھ� ا�ذي أ�ر ����ھ�� ا:����، ��/ب أن ��ون �/ب ا��

ا@I2ل ������واة ��ن ا����ھ��ن �د �م ,ن ��د و��� و,�د، �ل و� ���5 �/رد ا��7د وا����، �ل �/ب أن ��/� 

�� دا�ت ھذه ا���� إ�' ا@�رار ����ھ�� ا:����، �I �و/د ���ف و�و �� ،��� 6 !���2����دت ا:����M ��73ق 

'��� 1.�م ��7د إ��3ق ا��رر ��:���� و�د �درت أ��3م ,د�دة �� ھذا ا�

و��ط�ب ھذا ا��/�ه أن ��/� إرادة ا:����M إ�' ا@�رار ����ھ�� ا:����، و��ط�ب أن ��/� إرادة ا:����M إ�' 

,� ا���ر��� ,���، و,��� ��ط�ب ا��3ث ,ن ا�ظروف ا��� �در ���� ا��2ذ ا�7رار ا���ر وإ�' ا����/� ا�#�ر �!رو

ا�7رار وا�����!�ت ا��� دارت 3ول �!روع ا�7رار، وذ�ك ���3م ,�' ا��وا�� وا��وا,ث ا��� أدت ��:����M إ�' ا��2ذ 

أن ��ون �رار  - �ه3�ب ھذا ا��/–ا�7رار ا���ر وا�ذي �ر�ب ,��� ا@I2ل ������واة ��ن ا����ھ��ن، �I ���5 إذا 

ا:����M 2ط+ ���N ,�� �رر �3' �و�ف ������ف، �ل ��ط�ب �وق ذ�ك أن ��ون ا�7رار �د ا�2ذ ���� ا@�رار أي 

2.�� �����G ا:���� ��7د إ��3ق ا��رر ��م�3ا��  

-  ��–ا:���� و�د ا��7د ��ض ا��75 ھذا ا�رأي ,�' أ��س أن ا�����#� وا��!دد �� ا���زام ��� ا@�رار ����ھ

���ق و��7د �.�را �ن �ط�ق ا�7رارات ا������5، ��� أ�� �ن /�� أ2رى ���ن  - �و�ف ا�7رار ������ف �'3

�ن إ�دار ا��د�د �ن ا�7رارات ا��� �73ق ������3 ا�!���2 دون أن ���د ���!رة إ�' ا@�رار ��:����،  ����M<�

�و��ر 3���� أ��ر ����ھ�� ا:����، إ���� إ�' أن ا��راض  :�� �I !ك �� أن ,دم ا��/�ه إ�' ا@�رار �ن !+��

��� ا@�رار �+���� ا����ھ��ن � ��ون ,�دة إ� �� ا�!ر��ت ا������A ا��#رى، و��در و/ود �.ل ھذا ا���رف �ن 

�ھ� أ����M ا����ھ��ن دا2ل !ر�� ا����ھ�� ذات ا�����ب ا���م أي دا2ل �/���ت رؤوس ا:�وال، وھو �� /�ل ا�/

  . آ2ر �ظ�ر

��� �d �	�� -بA> Z���  : ��� #���ق �

ذھب رأي آ2ر إ�' أن ا�7رار ��ون �����5 إذا �در �ن أ����M ا����ھ��ن ��7د ا��3ول ,�' �زا�� !���2 

,�' 3��ب ا�����3 ا��!�ر�� �����ھ��ن، وأن ا��رر ا�ذي ��3ق �+���� ا����ھ��ن ��س ھو ا��3رك أو ا�دا�6 

                                                           
1
 Cass.com 6 Jan 1957 11.10325, note D .Bastian ; Bull civ, 111, N°48, p 40 ; les grand arrêts de la 

jurisprudence commerciales, 2éd, T1, 1976, N°66, p 280, note Jean Noirel ; Paris 15 juil 1925 J.soc, 1927, 

344, Rev-Soc, 1926, 24.   
  . 763سابق، ص ال عماد محمد أمين السيد رمضان، المرجع 2
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 ����M:دى ا��5 ����7رار ا�/� ,��، ������رر ا��ل ا.�� ��ھو  -3�ب ھذا ا��/�ه–��دور ا�7رار ا�����5، وإ�

��3 �����G ا:���� ��7�73 ����� ���2 G�����M<، ا:�ر ا�ذي ��!ف ,ن ���5ر أ����، ��ا�7رار ا�ذي ��در 

 1.و��وك ���ب � ���م �����G ���� ا����ھ��ن �� ا�!ر��

���ھ�� ا:����Mو,��� �Qن ھذا ا G���� د����' أن  ،�رأي � ��ط�ب �وى ��73ق ����G !���2 ,ن ,�

إرادة ا:����M ��/� أ.��ء ا��داو�ت أو ا�����!�ت ا��� �دور ���/���� ا����� إ�' إ�دار �رارات �73ق ����G أو 

�زا�� !���2 وا��� ��.ل ا��3رك ا:���� �>����M، �7د �3ظ �ؤ�دو ھذا ا��/�ه  � ��A��7�ب ا:��3م ا�Mأن أ

��ط�ب ��� ���A @�ط�ل ا�7رار ا�����5، و�3ظوا �ن /�� أ2رى أ�� � ا����ف �� ا�3ق و� ا��3راف �����ط� 

��5رض ����� ا@�رار، وھذه ا�!روط ھ� !���2 و,�د�� ��ط��� �� أ�Mب ا:3وال، و��3دد ھ�� �طIن 

ول ,�' �زا�� !���2 ����,دة ,ن ����3 ا�!ر�� أو أن ا����ھم أو ا���و�ت إذا ���ت ا:����M ����دف ا��3

�و,� �ن ا����ھ��ن ���3 ,ن ,�د �������3 ا����� ��!ر�� �#رض أن ��2ص ��م ��زة !���2/��Qن  ،

  . ھؤ�ء �ر���ون ����5 �� ا���و�ت

��73ق ا�����3 ��!ر�� و�ن /�� أ2رى ������ھ�ون ا�ذ�ن �!��ون ا:����M و��7رون �� ا��زا����م ا�/�ه ا

��73ق ����3 !���2، و ا��!�ر��، �Qن ھؤ�ء ����5ون �� ا��2دام ��ط��م ,�' 3��ب ����3 ا�!ر�� :/ل 

  .� �!�رط ھ�� �73ق �رر ��:���� �ذ�ك �ط�ق ,��� ا��7د ا����ط

ا@�رار ��:���� �ن !+�� أن ا��و�6 و ا��!دد ��!�راط ���  و ����/� ��� ��ق، ��3ن �6 ا�رأي ا�ذي �ذھب إ�' 

:�� و إن ��ن ا����ف ��دف إ�' ��73ق ����G ���2  ،ا�����ق �ن �ط�ق �ظر�� ���ف ا:����M إ�' 3د ���ر

���ھ�� ا:����M، إ� ا�� ��در و/ود ��د ا@�رار، ��7د ��73ق ����G ���2 � ����زم �3�� �و�ر ��� �

���زام ��� ا@�رار �ن !��� �و��ر 3���� أو�6 ����ھ�� ا:����، ا@�رار ����ھ�� ا:����، و �!ك أن ,دم ا

 G����������ف � �و/د �ن ا:����M �د ��دت ا@�رار ����ھ�� ا:���� �3�ب، �ل و :��� ��ت ���73ق 

 �رار ا��� ��3ق ��:���� �� ھ� إ� ���/� �����ف و ���ت!���2 ,�' 3��ب ا�����3 ا��!�ر�� �����ھ��ن، ��:

� ا��� ��3ث ,��� ا:����M، �ل ھو ا�و���� ا��� �73ق �� #��ا�ھ� ا�دا�6 ��، و ا��رر ا�ذي ��3ق ��:���� ��س ھو 

  )����M:.)2)(3ا ��ذه ا������ ��زة !���2

إن ا���رة، 3�ب ھذا ا��/�ه ا�ذي �ؤ�ده ھ� ���73ق ا�و,� و ا@دراك �دى ���ھ�� ا:����M �+��م ��د�ون إ�' 

��زة !���2، و ھذا ا@دراك ھو ا�ذي �!وب ا�7رار ������ف، ���7رار ا�����5 ھو �رار ���ب :�� �در ��73ق 

 6��/ G��������ر�� �6 ا���زام ا�ذي �67 ,�' ا:����M ��ن ���رف �3��ب ا�!ر�� و �������3 �7ط، �ل �73ق 

��73ق ���M ���2! �3ر��� ,ن ����3  ا�!ر��ء دون أد�' ا,���ر :�� ����3 أ2رى، ��:����M ا��� ��دف إ�'

                                                           
1
Trib com.Seine, 17 dec 1924, REv-soc 1926, p88 ; Trib  . com.seine, 6 mai 1930, soc 1931, p 358, p. 

Coppens, op-cit, p 90.  
2

، ص�)' ا�&%$#  -  ��  .69 "*�' ا(�'، ا����� ا�

3
- Grenoble 6 mai 1964, P 1964, Gaz, pal 1964, 208. 
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ا�!ر��، ��ون �د أ�ت ��و�� �����' �6 ��� ا��!�ر�� ا��� �7وم ,���� ا�!ر��ت و ا��� �5رض ,�' ا:����M أ� 

�وع ا�!ر��ء���/� )1(.وا إ�' ��73ق ھدف ���2ف ,ن ھدف 

ا��2و�� �>����M �� ا��2ذ ا�7رارات و ا���د ا��75 �� ��ر�ر ,دم ا:2ذ ���� ا@�رار ,�' أ��س أن ا����3Iت 

���م /��6 ا����ھ��ن ھ� ��ط�ت و ���ت 73وق، �ذ�ك ��ون �ن �Mر ا���ط�7 ا���7ء �� داAرة ا������ر ا����2 

������ف �� ا�����ل ا�3ق، �ل �/ب ا�,���د ,�' أ�س �ظر�� ا���ط� و ��و��ت ���ون ا:����M ا�ذي ����ر 

��ر�� ھذه ا���ط� ���ز �� �ظر�� ا���ط� ھو ,دم ا,���ر ا���و�ت ر��زة ��� ��دا2ل !ر��ت ا����ھ��، و أھم 

��ر��� ��73ق ����3 ا�/��6 و ��س ا���ض، و ��73ق ا����ف ,�د ا�3راف ��73 !���2 �ل وظ��5 ا��دف �ن 

�6 ���2 ,�' 3��ب و ا����5ء ������ ������3 و ا���A.�ر ���� ،ا:����M ,ن ا�#��� ا��� �ن ا/��� ��3ت ا���ط�

  )2(.ا:����

و  ،)3(�ل ���7دا و أ�.ر وا���� و ھو ��� ���5ل ا�����G ا�!���2أو ���/� �ذ�ك �7د ا��رح /��ب �ن ا��75 ����را 

ا�ذي �3�ل �� ذات ا�و�ت ���' ا@�رار ��:���� أو ���ن ا,���د ����ر أ2ر أ�.ر !�و��� و ھو �/�ھل ��� 

��ر��� ������ ا���و�ت �����M Gره ا��!�ر�� ا��� ��ط�ب �ن ا����ھم أن ���رف �!ر�ك و أن �را,� �3ن �

�ن ا����ھ��ن، ذ�ك أن ا@I2ل ا���/م ,ن �رار ا:����M و ا�ذي �73ق ����3 ���2 ��ذه ا:�2رة � �!�ر��� ���� 

�!�ر�� ا����ون ا����5 و ا��/��� �� ا��#Iل �!روع ا�!ر�� �" ا:���� د��ل ,�' 2رق ��ھ��  �3���ن ا/ل 

���' ا����ھم أن ���رف �!ر�ك و ���ل ,�' ��73ق ا�����3  ،)4(ا�ذي �5ر�� ر�ن ا�!�راك" ,�' �دم ا����واة 

ا�/��,�� ��ل ا����2، �ن ��� ا��!�ر�� ,��ر � �/ب أن �7ف �+.�ره ,�د إ�رام ,7د ا�!ر�� ��ن ا����ھ��ن �ل 

  .�/ب أن ����ر �����رار و/ودھ�

و ھو � ��3ث �ط��7 ,ن ا��وا,ث أو ا��وا�� ا��� �7ف وراء �رار ا:����M �ظرا ���و��  :�"��ر ا��و�و�Nا� -2

ا:�ر ا�ذي /�ل ا���ض ��ظر إ�'  ،إ.��ت ا��وا�� أو ا�دوا�6 ا��� 3ر�ت ا:����M �3و ا����5دة �ن ا�7رار ا���در

ا�7رار �ظرة ��د�� ���3، ����' ا��ظر إ�' ا����NA ا��� �ر���� ا�7رار، أي أن �/رد �73ق ا@I2ل ������واة ��ن 

�.ل أ�را ��I ,�' ا���7ء دون �!�7 ا��3ث ,ن ا�دوا�6 ا��� 3ر�ت � ��ا����ھ��ن �.I �73ق ا����ف، و ھو 

إ��� ��/� ا��3ث �7ط ,�� �ر��� ا�7رار، �Qذا ���ن و/ود إI2ل ������واة ��ن ا����ھ��ن  ،�7رارا:����M ���2ذ ھذا ا

�A�� أم ���3 ����إذا ���ت ھذه ا ��  .�3م ��طIن ا�7رار، دون ا��3ث ,

���ھ��ن إ� أن ھذا ا�رأي ���7د ,�' أ��س ا�� �و�6 �.�را �ن ��5وم ا����ف ����5 إ.��ت ا@I2ل ������واة ��ن ا�

�� ا�� �ن زاو�� أ2رى ��ن ھذا ا�رأي ���وي ��ن ا�7رار � ،����M:ا ����' إ��� �����7د ا�دون ا��3ث ,ن ا�

ا���در ,ن �وا�� ���A و ��ن ذ�ك ا���در ,ن ر,و�� و إھ��ل و ,دم ���ر، ������ ھ� ا��� ���,د ,�' ا�����ز 

                                                           

1  -  cass.com 6 jan 1957. 
2

، ص .أ"$,+  -  ��  .�158$�ة، ا����� ا�

3
- " la conscience de s’avantager personnellement ". D.Schmidt, n 231, p 173. 

4
- Y. Guyon, note sous cass.com.com 3 juin 1986, Rev soc 1986, p 585. 
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������، �M<� ���2! زا�����ن ��ول �رار �73ق � I�����:�� م  +���/� 2ط ،��� و �رار �73ق �ررMر�دي ,�' ا��

�ن أن �Iھ�� �73ق ���NA ��رة ��:����.)1(   

 ����M:ف ا���� T!��و �ط���7 �ذ�ك ��ن ا�,���د ,�' ا����س ا���دي ������واة ��ن ا����ھ��ن �����ر و ,��ر 

��G �� ��ط� �3د�د و ��ل 3ر�� ا���7ود ��ن ذ�ك �ؤدي إ�' ا�,�راف �����7 ���ط� �زدو/� ��ن /�� �

�3ل ��7ش و I2ف، و ��ون ������� �ن ا�2ط�ر �رك  –��� �وف �رى  -������واة ��ن ا����ھ��ن، و ھو ��5وم  

و �ن /�� أ2رى ��ون �� ��ط� إدا�� �ل �رار �2رق  ،�����7 �7د�ر ��5وم ا����واة �� �ل ���� ,�' 3دى

����3 ا�/��,��، و ,�' ���ل ا��.�ل ,�د�� ���د,� ا���رار  ا����واة ��ن ا����ھ��ن �3'���5 ��2�و �م ��ن 

إذ  أن ھذا ا�7رار ��ر�ب ,��� ،ا�!ر�� ا�ر�6 �ن رأ������ و � ��ون ����ط�,� ��ض ا����ھ��ن ا�����ب ��� 

: ،����M<� �5��� ك ��و � �!�ل�6 ذ��� و ,�' ا�رMم �ن ���5ل ��ض ا����ھ��ن ,�' 3��ب ا���ض ا2Lر، و 

ا�/�ه إرادة ا:����M ھ�� �3و ا@I2ل ������واة ��ن ا����ھ��ن و ھو إI2ل ��7ود �� دا�ت ا:����M �و�ت ,�دا 

��,���6 ذ�ك ���/�ب و �73ق ا�����3 ا�/ ���Q� ،ھذا ا��/�ه ��.  

��3و�� ��و�ول �����ر ����ب  �� و إزاء ھذه ا����7دات ا��و/�� ������ر ا��و�و,�، �رى /��ب �ن ا��75 و  

��ن ا���زام ��� ا@�رار ��:���� �3' �و�ف �رار ا:����M �+�� ����5 إذ �#�ب ��� ��ق !ر�3 أ� ��7د أ� � ��

ا:����M إ��3ق ا��ر ,�دا ��:����،و �ن ����3 أ2رى � ���ن ��ول ا�رأي ا�ذي ��7م ا����ف ,�' ��رة �و�و,�� 

ن ھذا ا��/�ه �ق ا@I2ل ������واة �ن ا�����3 ا���د�� و ��رف ا��ظر ,ن ��� ا:����M، :���3 ��3ث ����5 ��73

�ؤدي إ�' ,دم ا��5ر�� ��ن ا�7رار ا���در ,ن ��� ���A ��7د ��73ق ����ب !���2 ����ھ�� ا:����M ,�' 3��ب 

� �رار�ن �ا�����ر وا3دة ��,���رھ ا:����، و ا�7رار ا���در ,ن ر,و�� و إھ��ل و,دم ���ر، ���7رارات 3�ب ھذا

 G���������5ن، و ھو أ�ر ����� ا��واب، ���س �ن ا��3�� ا��2ط ��ن ا�7رار ا�ذي ��دره ا:����M ��7د ��73ق ا�

�� ا�3����ت أو ظرف ا����دي ���ن، ������ر ا����وي  +و ا�7رار ا�ذي ��ر ��:���� ���/� 2ط ،ا�!���2 ���

���ز���� G��6 أن ا�7رار ،��ن ا�7رار ا�����5 و ا�7رار �Mر ا��و�ق أو ا�7رار ا�ط�Aش أو ا:ر,ن  ھو ا�ذي ��

ا�����ف و ا�7رار ا�ط�Aش ������ ���/�ن �رار :���� ا����ھ��ن، ����ن �>����M أن ��2ذ �رارا �2ط�A ��ر 

�� ��دف أ���� أو !����2:����، إ� أن ھذا ا�7رار � ��طوي ,�' ���ف ط���� �م ��ن ا�7رار �د �در 2د.)2(  

و ���/� ��� ��ق �7د ذھب ھذا ا��/�ه �ن ا��75 إ�' ��ك ا�/�ه و�ط � ��!دد ��!�رط �و�ر ��� ا@�رار  ��:���� 

�دى ا:����M �3' ��ون ا�7رار �����5، و � ����ھل �����5 ��/رد ا@I2ل ا���دي ������واة ��ن ا����ھ��ن ��رف 

����M، و ����د ھذا ا��/�ه ,�د و��5 ��7رار ا���در ,ن ��د ��73ق ��� ���2 �3�����M< ا��ظر ,ن ���7د ا:

 ،�+�� ����5 إ�' ا�7وا,د ا����� ��7د ا�!ر�� ����� ��� ا��!�ر��، ������ف ��طوي ,�' إ�5Mل ���� ا��!�ر��

������3 �/ب أن ��ون ھ�د��  ������ھم ,�د ا��2ذه �رار �/ب أن ��6 �� ا,���ره ا�و�ء ��!ر�� ��,���ر أن

���و��، و � !ك أن إ�5Mل ��� ا��!�ر�� �ن /��ب ا����ھم �����ض �6 ا���زا��ت ا��د���� ا��� ���زم ��� ��,���ره 

                                                           
1

، ص  -  ��  .��765�د "*�' أ"$! ا�$' ر"%�ن، ا����� ا�

2

، ص  -  ��  .�73)' ا�&%$# "*�' ا(�'، ا����� ا�
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��ن أن ���7ل ���ھم ا:���� �3�ل ��2طر �دور �رارات ر,��ء أو ط�A!� إ ،,�وا �� ا�!ر����� و إن ��ن �ن ا�

��ن أن �ط�ب ��� ��7ل �رارات �درت ��7�73 �����3 ��ض ا�!ر��ء ,�' 3����،  أو �Mر �و��7، ���� ��

���ھم أن ����5 ������ف�� ����  .����رر ا����N ,ن �رارات �2ط�A أو �Mر �و��7 � �/وز 

    G����و �� �ل ا���3ت ��ن ���ف ا:����M �7وم ,�' ,��ر ا���� أو ا��7د، و ���ن ا��راض ��� ��73ق 

��' ��ن وا�I/� �3ء  !���2 ،����M:در ,ن ا���7رار ا�ن وراء ا��� أ�� �د ����G ا:���� أو ��ن وا��3 أ

��ن �!2ص ,��ل أن ���7د أن ا�7رار �د ا�2ذ ��7�73 �����3 ا�!ر��، ��5 �.ل ھذه ا�5روض ��ون 2ط� �+ 

�� ��3ث ���ن ��� ا��راض ��� ا����ف��/ ����M:ن ، )1(ا�ذ�ك ��7' ا��5ر�� ��ن �/رد ا�2ط+ أو ��ن و ���رMم 

ا�ر,و�� و ا��7د ا����ت ���ت ����رة، و ��ن ��و�� إ.��ت ��� ا����ف أي ��د ا����5دة ا�!���2 �ن ا�7رار � 

���ھ��ن، و ا��2و�� ��� �� ���/ب أن �د�6 ��� إ�' ا��راض أن ا:����M �د ا�����ت ��ط���� �� ا�/���� ا���

���5���7' ا���7ون، ا��� ������.  

�� �م ��ن ھ��ك ,��ر ��دي :�� � ���ن     ��و �7ول �� ا:�2ر إن ا����ر ا����وي �����ف ���ت �� أد�' ��

�/رد ا��وا,ث و ا�دوا�6 ا��� ���رھ� ط���� �م �3دث �رر �>����، �G�� I ا�3د�ث ,ن  '�, ����M:ا ����3�

��ن ��3��� ���ف ا:����M إذا ��ن ��د ��73ق ����ب 2� I� ،����:�� �3ق �رر�ن !��� إ���� �>����M �م ��ن 

���ھ��ن ط���� �م �� ��ا����ھم ا�ذي ��6 �����3 ا�!���2 �� ا,���ره ,�د ا���و�ت ,�' ا�7رار �� ا�/���� ا���

  .��ر�ب ,�' ذ�ك إ��3ق ا��رر �#�ره �ن ا����ھ��ن

���)2(ب �ن �3ث ھد�� و ا���,ث @�دارهإن ا�7رار ا�����5 �رار �I�! G�3، و ��ن 
، و ھو �� �/���� ����ءل   

�د ,��� ���و�� و ���ءا �,���ر ,ن���  ؟ا ا����ف ا,�داء ھذا ا:��س ا�

�رع ا�����ا� :��	� �  أ��س #"�ف ا

�و,� �ن ا����دئ و ا:�س ,�د ا��2ذ ا�7رارات دا2ل     /�����G ا����ھ��ن و ا�!ر�� إر��ء  ����ا���ت 3

��ن أن أا�/����ت ا�����، �دا�� �ن !����ت ا���7دھ� إ�' ���M ا�2روج ���7رارات ا��طرو�3 ����و�ت، �Mر � ��

ا��داو�ت و ,���� ا���و�ت ����� !�I، ��ن ���د,� ا�/����ت ا����� و ���7د ���3رام ���� ا@/راءات و ��ون 

�ن ا����ھ��ن  �A� ر�.A��ن ا���� ���3دث أن ��ون ��7رار ا���2ذ ���M أ2رى �Mر ����3 ا�!ر�� ����� ,�د

�ن وراءه ,�' 3��ب ��A أ2رى أو ,�' 3��ب ا�����3 ا�/��,�� و ھو �� �!�ل ����5 � ��5 !���2���<����M.  

�!ر���ت ��� ���� ا�/زاAري �ل و ا�5ر��� �� �3دد ��5وم و أ��س ���ف ا:����M أو �3' و �م ����ن ��ظم ا�

��، إ� أن ا��!رع ا���ري ��ل ذ�ك �3ث ��ت ا���دة �����ن ���ون ا�!ر��ت  76ا@!�رة إ��� @������ �3د�د 

                                                           
1
- Dominique Schmidt, les droits de la minorité dans la société anonymes op.cit, n 02.p1.  

2
- J.Noirel, note sous com. 6 fer 1957, les grands arrêtés de la jurisprudence commercial par houin et 

boulouc, tome 1, 1976, p 280.  
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�ن ا����ھ��"  1981ا���ري ����  ����� �A� G���� ك �/وز إ�ط�ل �ل �رار ��در�رار ��م أو �ذ���ن أو 

  ".�/�ب �65 �2ص :,��ء �/�س ا@دارة و �Mرھم دون ا,���ر �����3 ا�!ر�� 

و إذا ��ن ا��!رع ا�5ر��� �م ��ص ,�' إ������ إ�ط�ل ا�7رار ا�����5، ��ن ا���7ء ا�5ر��� �د ا��درك ھذا ا��7ص 

���� و ,���رھ� ا:����� و ���2 و �3ث ,�ل I2ل �طور طو�ل ,�' ��ورة �ظر�� ���ف ا:����M و إ�راز ���

   )1(.ن ا�!ك و ا�#�وض �د �ز��� ��5رة طو���أ

�3�� ا��7ض ا�5ر���� ���ر�� �ھو �ن أھم �� 2رج �� ا���7ء  ا����ق ا�ذ�ر، 1961ا�ر�ل  18و ��ل �رار 

��ر أن ا�7رار ا�����5 ا�5ر���، �����ر ھذا ا�7رار �ر/��� ���� ����ق ����ف ا:����M و ,���ره و أ���، �3ث ا,

����3 ا����� ��!ر�� و �7ط �ن ا/ل �ر/�G أ,��ء ا:����M ,�' 3��ب أ,��ء �� ��I2 2ذ��ھو ا�7رار ا�

��ن ا�,���د ,���  )أو�(و ا����واة ��ن ا����ھ��ن .���(، و ,��� ��ن ا�����3 ا����� ��!ر��)2(ا:����� ���ن أھم 

� ����M:ف �� 3ق ا����7ر�ر ا���3ل ��دت ,��� ���� ، أو أن  و/ود � �,��، و ا�ذ�ن ا��2ف 3ول �رورة ا/�

�� �7ط ���� ��7ر�ر ا����ف ؟���  وا3د 

   Fل -أوbAVن ا����ھ��ن  ا�	واة �����	ف  =;��س�"#���	� � :ا

��دأو�ق   ��ا����واة ��ن /��6 ا����ھ��ن ����وون ���� ����م و ا�/�ه ا�!ر�� و �����ون ,�' �دم ا����واة ,�د

��.����  .��و�ون �� ظروف 

ا�ذي � �2ل ������واة ھو �رار �G�3 �3' و �و ��ن ��2��5  ا:�����Mرار  أنھذا ا����ر  أ��3بو �ذھب 

��,��و  أ������Mر ا��رر و�6 ��س ,�' ا�!ر�� ذا��� دون ����ز ��ن ��ون , أنا�� ��ط�ب  أي ،������3 ا�/

  .ا2Lرو�6 ا��رر ,�' ��ض ا����ھ��ن دون ا���ض  إ��� أ����،

  .ا����واة ����� �ط�����7 �� ���ون ا�!ر��ت ���دأو ��ل ا����5ل �� ھذا ا��/�ه و ��ر�� دوا��� ��طرق �دا�� 

I- دأ	ن ا����ھ��ن ��	ا����واة : 

  .ا:���ا����واة  ��دأ�ورة �ن �ور  إ�ا����واة ��ن ا����ھ��ن �� ھو  ��دأ إن

 :ا����واة و ��Qون ا�<ر=�ت �	دأ-1

 ا@,Iنا����رف ��� �� ا���7و��ن ا���م و ا��2ص و ذ�ك ��ذ �دور  ا:���������ر ا����واة �ن ا����دئ     

��5وم ا�د��7راط�� ا�3د�.� ا:����، و ����ر ا����واة ا��3رك 1789و ا��واطن ����  ا@���نا������ �73وق �.  

                                                           
1
- lésourd (N):op.cit, p 03. 

2
- cass.com 18 avril 1961, J.C.P 1961,2, 12164: attendu qu’il ne resort pas de ces motifs que la résolution 

litiqueuse a été prise contrairement a l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser 

Les membres de la majorité au détriment de la minorité.  
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���  أ�.را��را��  أو����� ��ن ھذا ا���5وم �� ا��/�ل ا������ ھو ��5وم �/رد  أ�ل��ن ���5وم ا����واة  إذاو 

�� ,ن �د��ق ����' ا����واة ،وا���Aذي ��3ث دا���7ون ا�واة �� ا���  .,�' ,�س ��5وم ا�

�و�� ��دو 2 ا:,��لا���7ون ا��2ص ,�و�� و ���ون  أنا����واة ,�' ���ون ا�!ر��ت ���ن ا�7ول  ��دأ �Q��7طو 

�6 ا����واة ا أن�ل و Mر�ب ,��� و  ،���د ,ن �ظر�� ا����واة �+��و  ا:و�'�ن ا�وھ�� �/��.���� ا�را��2 �� ا��

�ر�ون  أ��م ا:,��ل,��م  إ�'ا�ذ�ن ����ون  ا:!�2ص�3ث ��5رض ��  ا:,��ل،ا��د�� ��س ��� �/�ل �� ,��م ��

ا���وذج  أ��سا�!ر�� �7وم ,�'  أن�Mر ا�� و ��/رد ��ور  ،و ������� ��م /���� ,�' �دم ا����واة ���� ����م

�� و  أن�!��� و�ق �ورة ����� و �/ب  ھ�+تا�د��7راط� ��,���رھ� ���ون �ن A�� دئ و 73وق�����ود دا���2 

�دة �ن �����5ق ,���� أ���ر �����,، �Q رارM '�, !ر���ت دا2ل ا��I��رورة �� ا��واة �ظ�ر �����ن !�G ا�

�6 ا������، �/� ا:���رل ����د �7و��ت �����3 وو/ودھ� �ن �5س ا����دئ و ,�� ا�!ر�� ا�!�ل �7ط � �+2ذ�  إذا�

و �� �7د���� ا����واة ا��� ���� ,�' ا����و��ن ا������ و ا���7و�� و/ود ��ظو�� و !��� �ن ا�73وق و 

�6  ،أي��ورة ����و��  ا:����تا�3رام 73وق  أ�رزھ�ا���زا��ت ا�������7 و ا���واز�� و �ن  �A���������M:ا 

��3��ا�1(.(  

��دام ��طق  أ��و ,��� ��ن ا����واة �5رض �5��� �� ���ون ا�!ر��ت و ��ذ ا��دا�� �!�ل ط���� و �دون  ����7و

ا�����ر ا����7د�� ��7د ا�!ر�� �ن ا/ل ا�����ط ��5وم ا����واة  إ�'ذ�ك ا�ر/وع  @�رازو ���5  ،ا�!ر�� �5ر���

��دأ�ن I2ل  ��!�ر�� و  ا���دأا�����ر ا���و�� ��ذا  إ3دى��واة ��� ا��!�ر�� �3ث ����ر ا� ��Mن ر� ����� ���

  )2(.,�' �دم ا����واةو ����د�� ��ن /��6 ا����ھ��ن �� ا���ل و ا����ون �!�ل �وي 

ا�7وا��ن �م ��ص ,��� �را�3، ��م ����ن ���ون ا�!ر��ت  أن إ�ا����واة دا2ل ا�!ر��  ��دأ أھ���و ���رMم �ن    

 أ!�ر�� ��ظ��� ���3ة ا�!ر��ت، ��ن و ���رMم �ن ذ�ك �7د  ا���دأا�5ر��� ,�' ���ل ا��.�ل �را�3 ,�' ھذا 

�رار  أ��3��و �ن ا�رز  ،�� ���ون ا�!ر��ت أ�������7,دة  إ��ه����را  ا���دأھذا  إ�'ا���7ء ا�5ر��� �رارا 

3��� ا�����Aف ��د��� �Amiens  ذي  1929/و����  ���12ر���دأ,�'  أ�دا��ا����واة ����ر ��.��� ا��7,دة  أن 

  )3(.ا����س ��� �� ا��!ر�6 ا�5ر��� ا�����ق ���!ر��ت إ������ا����دا ,ن  ا:�.ر

�� ���ون ا�!ر��ت ��ن ا���ض ��ر  أ�����ا����واة ��,دة  ��دأ�� �ر��� ���7د ,�' ا,���ر  ا�رأي��ن  إذاو 

 إ�'و /وھر�� ������� ��!ر��ت  أ���������ر  ا���دأ�ون ھذا � ا���دأھذا  إ�' ا@!�رة��وت ا���7ون ا�5ر��� ,ن 

  .����ر �د���� ا���دأھذا  أن������ و ھو �� ����  إ�'در/� ا�� �م ��ن ھ��ك �3/� 

                                                           
1

، ص ا���� - ��  .2,627 �)' ا��ھ�ب، ا����� ا�

2
- Christian gavalda et Gilbert parléani, liberté, égalité et fraternité en droit communautaire, 

rev.soc 1989, n3, p 449. 


، ص : "5�ر ا�4$ 23��.103ا"$,+ .�$�ة، ا����� ا�   
3
- cour d’appel d’Amiens 12 juil. 1929 J.S 1929, p 651. 
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 أ�و���/د  ا���دأن ھذا �Q ،و ��5و�� و 3�ب ا��75 ا����7دي �� �ر��� ا���دأھذا  أ�ول��� ا�� �/ب ا��3ث ,ن     

��م ��ن !��2ن 3ر�ن و  أن,�' ��رف ��5رض ��� ا���7ون ا��د��  أي�� ,7د ا�!ر�� ���!ر�� �ر��ز ,�' ا��7د 

�ن ھذا ��ن ,7د ا�!ر�� ����ر �ن ا��7ود ا��� �ط�ق ,���� ,7ود ا����ون  أ�.ر����و��ن، �ل les contrats de 

collaboration  ون�� ���واة ا:طرافا����!�ر�� ,�' �دم ا� �3��� �������د�و,�ن � ����.  

 ���رار �+��سو �� �5س ا��/�ه ا�ذي ����ر ا��7د  أن ،أيھو ��� ا��!�ر�� ا��� ��5رض ��رة ا����واة  أر���� أھم

��ون ھ��ك ���وي ��ن ا���زا��ت ا�������7 ��ن  أن��5رة ا����واة، ��ن ���ط ا��7د ���7 ��ون ا�!ر�� ,7د، و 

و ا��� ��و/���  )1(و �3�ل ا�2��Aر ا:ر��ح����' ���وي ا����م ، ا:����M أو ا:����ا����ھ��ن �واء �!��ت ���م 

  .أ2رى�ظ�ھر  إ�' إ�����ظ�ھر �73ق ��رة ا����واة ���� ��ن ا����ھ��ن  أ�وىو ا��� ����ر  د،��3رم !رط ا:

� ����دأ أ�س  ��  .ھذه ا�7��� ا��� ���طر ,���� ��رة ا����واة"  le partage" ا����واة ,�' ��5وم ا�7�

��دأ أ��سا���75 ��!ر��، ��ن ھ��ك �ن ا��75 �ن ار/6  ����+��ل ��+.را���75 ��5رة ا����واة  ا��+��لن و : 

ا�!ر�� و ����رھ� ���ت �7ط ��ظ��� ���و��� �ل ����� �!�� ا������ت  أ�ول��رة ا��ظ�م ا��� ��3ث ��  إ�'ا����واة 

�ن ,دة  إدار��،ا������� �� ����� و ھ����� و  �������!ر�� 3�ب ھذا ا��/�ه ھ� ��ظ�م ���و�� د��7راط� ����د �7و

 ������دأ���دئ �� �7د !�� �����ون �73وق ������A ا��واط�ون دا2ل ا�دو�� و ھم � +ا����واة ا�ذي ���7 ا�� و ��

����و�� ، ��������رة ا�د��7راط�� ����ر  إ�'ا��/وء  أن�ن ا��75 �ن �رى  أن إ���ن ا����ھ��ن ��م ا�3ق �� 

I���و ��س ��ن ا����ھ��ن و ھو �� �د���� ���3ث ,ن  ا:��ما����واة �� ا�!ر�� ھ� ���واة ��ن  أنذ�ك  ،

��دأ�ط���7ت  ��  .�ھ��ا����واة �� !ر��ت ا�

 :ا����واة �N` ��وق ا����ھ��ن ?� <ر=�ت ا����ھ�� �	دأ #;��ر-2

���م ,�'      �A� ن �� ,دم ���5ل��3��ون  أ��مذ�ك ، ا:2رى��ط�ق ��رة ا����واة ��ن ا����ھ� ���� أ��م/

�3ور ا�/����ت ا����� و ,�و�� ا����واة ��  أ���و �2ول ��م  ا:ر��ح�ول ,�' 3ا�!ر�� ا��� �2و��م ا�

  .ا��!�ر�� �� ��3ة ا�!ر�� �� ���2ف �را���3

�ن ��� ا��!�ر�� ا��� �!�ل ر�ن �و�و,� �2ص �� ,7د  �+��و  ��Iن ا�ط��ا�3رام ��,دة ا����واة ��ن ا����ھ

ر�� ا����واة ��ن ا�!ر��ء �� ا�!ر��، و ا��� �5رض ��I ,ن ا����ون ا��/��� ��ن ا����ھ��ن ���73ق Mرض ا�!

  .ا�73وق و ا�وا/��ت

�ن �/�س  �+�����ت ا�7رارات ا��� ��2ذ ا.��ء ��3ة ا�!ر��  إذاو    ���ن �/�س  أو ا@دارة�ن ا3د /���ن ا

���ھ��ن ���2 ,�د�� ���7د �� ھ��M �Aر ,�د�� �� ��3ت ����ق ��#��ر ا���7ون �� ��ا��د�ر�ن، او �ن ا�/���� ا���

                                                           
1
C اAB;$+ دا@# ا���:$�ت ا�:�"+ ��5?�ت ا���ھ�+، ر=��+ �,$# د�;�م ا�'را=�ت ا�:;$� ا��:� + 23 ا� ���ن نا��89&7 ��ز"� -  :D ،

A���ن ا��B�ل : ، "L@�ذة "! ا����A اI�J��و�2 ���;+ ا� ���ن و ا��B�ل، ��":+ ا�*! اBول، "E�)� ا�)*2008F- 2007ا�E�ص، 

et entreprise.org www.droit 
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ا����واة  ��دأ��ن ھذه ا����Aت ���� ��ز�� �� �رارا��� و �3ت ط���A ا��طIن و �و��6 ,7و��ت ���3رام  ���،ا:�

���3ظ ا�3����ت �ل و ��د2ل ��� 2و��  ،��ن ا����ھ��ن ا�ذي �3رص ,�' �ط���7 و ا�3را��، و ��� ��ق �و���3

  )1(.ا���دأا���7ون �� �ل �3�� ���دى ���� ,�' ھذا 

 أن3ق ا����ھم �� ا��!�ر�� �� ا��2ذ ا�7رارات، و  أھ���و ��3رام ��,دة ا����واة ��ن ا����ھ��ن �ظ�ھر ���ددة 

ا��� ���ن ان ��ون ��ل ���ھم، !ر�ط� ان  ا:�وات����ن ��دا �3دد �����7ه ,دد  أن���ن  ا:����ا��ظ�م 

���ز ��ن  أو�دون �5ر��  ا:��م�!�ل ا��3د�د /���A� 6ت �����A�،  6  رأسو ان �رار ��52ض��ا���ل � ���ن �� /

 أنا���ل ا��� ���ن  رأس��ر�ب ,�� ا����س ������واة ��ن ا����ھ��ن، و ا�� �� �3�� ا�ز��دة ��  أن ا:3وال

�ن طرف ا�/���� ا����� �Mر ا���د��، ���� �!�ل  إ�راره�� �3��  ا@�#�ء��ن ھذا  ا:�����3ق  إ�#�ء��ر�ب ,��� 

�وع ا�ز��دة او /زءا �3ددا ���، و ھو �� ���� ,دم ���5ل ��ض ا����ھ��ن ��2وص /زء �ن ���� ا�ز��دة /�

  )2(.�7ط

 ����ن ا��3ول ,�'  ا:��م��� � �/وز ان ��2ذ �رار �3ر��ن 3 ����� �A� ن��ن  6، ��� ان ��ا:ر��ح �A�

�� �ر�ط  ا:�����م �رد �� ا��ظ�م  إذا,دة ا����واة ا����ھ��ن �ن �3ور ا/���ع ا�/����ت ا����� �!�ل 2ر�� ��7

�3ور ھذه ا�/����ت ��وا�ط �����، �ن �3ور ا�/����ت ا����� 3ق �ط�ق �م �رد �� ا���7ون �� ��7ره ,�' 

�ن ا����ھ��ن ����� �A�.  

�.ل ھذه ا�و��6A، �7د ��د�� � أ.��ءا���7ء �دوره ,ن ,دة �ظ�ھر ��3رام ��,دة ا����واة ��ن ا����ھ��ن  أ��نو �د 

ر/�� �� ا�و�ت ا�ذي �/��ز ��� ا�!ر��  �+.ر ا@دارة�ز��دة ����2ت ر�Aس �/�س  ا@دارةا,��ر �رار �/�س 

 ���� �����و ذ�ك ا�ط��I  )3(ا����واة ��ن ا����ھ��ن ���دأ�ن ز��دة ا�2��Aر ا��� �73ت ���، ��2��5  �!+تظرو�� 

��ون �ل وا3د ���م ����� ��دد �ن  أن����رون �ن ا����ھ��ن و ذ�ك ��!�راط ا���7ون  ا@دارة�/�س  أ,��ء�ن ان 

�ن  أن أ���، ��� ��� ا:��م ������ن ا����ھ��ن ����ون ,ددا  �A� G��!ر��ت ا��!ر ا!�را��  إ3دى��  ا:��م

�ط�و,�ت ھذه ا�!ر��  �� ����/��I2دأ إ���.��� �وز�6 ��زا�� ,���� � ��5د  ��د ذ�ك إذ ،ا����واة ��ن ا����ھ��ن ��

�� �و/ب ،ا�ل �ن ا��دد ا�ذي �/�ز ��3��� ا��3ول ,�' ھذه ا��زا�� ا:��م��� ا�!ر��ء ا�ذ�ن ����ون ,ددا �ن �

���ھ��ن ا:�را��د2ل و ر�6 �� ������ ا���/��.  

 إ�'و �ر����3 ���5 ���ظ��  ر��حا@ا����واة ��ن ا����ھ��ن ا�7رار ا���در ��دم �وز�6  ��دأ���2��5  أ���و ��' 

�� �5س ا�و�ت ا�ذي �ودع ��� ����� ���رة ��و�رة �دى ا�!ر�� �� 3��ب �ر�دي /�ري � ���N ا�� ،ا����3ط�ت 

���دئ  6� '��/�� ���  )4(.ا������ ا���  �ر�ض �ل ز��دة �� ا���2طر دون ���7ل ا@دارة�واAد 

                                                           
1

، ص  - ��:�د ا�M9$�، ا����� ا�" N$اھ��351إ.  

، رNA  ا��89&7 ��ز"�ن، ا����� -2��  .274ا�

3
- Paris 30 mars 1977, rev, soc 1977, p 470 note J.H. 

4
- cass.com 22 avril 1976, rev.soc, 1976, p 481, note Schmidt. 
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�و�ف ا��!رع  ��دأ��ن ھذا ھو �و�ف ا���7ء �ن  إذاو  ��ا����واة ��ن ا����ھ��ن، ��� ا���7ود ������واة؟ و 

  ؟ا���دأا�/زاAري �ن ھذا 

  :#�د�د ��Mوم ا����واة 	�ن ا����ھ��ن - أ

��5وم د��ق و !��ل �����واة ا��ط�وب ���7�73 �� !ر��ت ا����ھ��، ���ف ���ن  إ,ط�ءا��2ف ا��75 و ا���7ء �� 

��ر�� 73و��م ,�' �دم ا����واة، و�ل وا3د ���م �3وز ��3 ���2ف  ا��Iم ,ن ��73ق ���واة ��ن�ا����ھ��ن، و

��و�3 ��م ����� ا:2ر,ن �  ! ؟ وإدار��، و������� ���5وت ا�73وق ا�

  :Nدم ا����واة ا�واQ"�� - 1- أ

 ا��� ��ون ��درا �� ��ون �ل ا�!ر��ء ا�ذ�ن �ؤ�5ون ا�!ر�� ����وون �� ا�73وق وا�وا/��ت ����� �� ا�!ر��ت

���ھ���� ���را، ���س �ل ا����ھ��ن �ن ط���� وا3دة، ����م ا����ھم ا����ر ا�ذي ���طر ,��� ���و�و/��  ,دد

 @,�دةا�!ر��ت  إ3دى��  ا:��م�ن ���و�و/�� ا�!ر�ك، �و�� ���3ن ا�5ر�� و����ب ��ض  أ�.را����رب 

�دا ��  أ�وا��ا�ذي ���.�ر  :����ا����� �� ا�و�ت ا�����ب، ��ذا ا����ھم ��س ������ھم ��� إدارة�����ت ���رة 

ا�طو�ل وا�ر�G ا�و��ر، وا�ذي �ر�ط ���ره ����ر ا�!ر�� ���3ل ,��ر ا�د��و�� ����،  ا:/لا�!ر�� ,�' ����� 

�ل ��5 ا�!ر�ك، �� �3ن ان ,دم ا����واة ا����/� ,ن اI�2ف �� ط������ ھ� ,دم ���واة 3,�ن ���ھم ��و��I ا�

  . de faitوا���� 

��و� أ.ر ���و�� ,�' ا��7��م ا����ق �����ھ��ن، �����7ون ا��/�ري �م ���ف ا����ھ��ن، Q� أن  ����ون ا�5رد ���ھ

�ن ا����ھ��ن �ن  أنا�و�3د ا���ر�ب ,�' ھذه ا��5ر��  ��:.ر� ��ون �� ھذه ا���5،  أن!ر��� �� ا�!ر�� وإ��  أي

�����3 ا����2، �����  أو���3ث � ����,ن �����3 ��ل ����3 ا�!ر�� اي أ�� � ����� �����3 ا�!ر�� �7در اھ�

  )1(. ��73ق ����3 ا�!ر�� و������� �����3 ��د ذ�ك إ�'�ن ا����ھ��ن ���'  ا2Lرا���ض 

ا����وي ا����ل وا���5ھم ��ن ���2ف  أو� � ���ن ��ور ���م ا����واة ا������ ,�' ا��ط��ق ��Q أ2رى�ن /�� 

���واة ھ�� ھ� ���واة ��  أ3/�ما����ھ��ن ا�ذ�ن ���5و�ون ���� ����م ���/� �I�2ف و��5وت ��� ،��������ھ����م ا�

��� �دون �5ر�� ������ز ���ب ��ود �3/م ���ھ����م أوا��.  

 أي –��ون  أن� �Qن ���ون !ر��ت ا����ھ�� �د ��ل ��ن ا��!�ر�� �� و�6 ا�7رار ا�/���,� ا��� �/ب و,��  

ا���ل، و��ن ا���و�ت ا�ذي �ر��ز  رأس����و�� ,�' ا�رMم �ن ا���3 ا��� ��و�ر ,���� ا����ھم ��  –ا��!�ر�� 

��ر/م   �proportionnelleواة ا�������� وا��� arithmétique,�' ا��������، ���/�6 ��ن ا����واة ا�3����� 

���ن ا�,���ر �وزن ا����ھم دا2ل ا�!ر�� و�رورة أ2ذ ھذا ا�وزن ���ن ا�,���ر، و���#�  ا:2ذا���و�� ��ن ,دم 

�6 ذ�ك  أن�3ق ��ل ���ھم  إذا ��ن أ2رى ��Q� و�ت���ا �����دا�6 ,ن و/�� �ظره I2ل ا���7ش ا�ذي ���ق ,

                                                           

، ص   - 1��  .383و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�
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 �A����و�ت ا���روري ان ���س ا��ن ا� '7�����ا���3 ا��� ������� ا����ھم و������� ���� ا�2طر ا���  أھ

3���� �ل وا3د �ن ا����ھ��ن��.  

�ر�ن �������ن دا2ل ���ون !ر��ت ظ��ن �ا��و��ق  إ�'���G ���و�ول  ا:�������Mون  إط�رإن ا����واة �� 

 �����2ف ا���5و��ت وا�������ت ��ن ا����ھ��ن دا2ل ا�!ر�� إن  وزوھ�� ا����واة ا�3����� ا��� ���G ��/�،ا����ھ

���واة �ن �/�وزھ� وا����واة ا�������� ا��� ��3م ا����I ا��و/ودة ��ن ا���3  ا:2رى ا:!��ل�م ����ن ��

  )1(. وا���ؤو���

��ن ا�7ول ان ا����واة ا���7ودة �� ���!ر��ت ا����ھ�� ھ� ا����واة ��ن ا��3ص � ��Q� ���,م أيو��س  ا:��و

  .��ن ا����ھ��ن

ا���ل  رأسا��Iك ���� �Aو�� �ن  �ا��!ر���ت ����� ا�5ر��� أ,�رت�7د : Nدم ا����واة 	�ص ا����و��:  2- أ

��ر��� ��ض ا�73وق �����ا��!رع  أ,ط'�7د  �وع �ن ا��وازن ��ن ���2ف ا�!ر��ء، @�/�د� �����ن ���  أھ

ا���ل،  رأس�ر��ط� ��ذه ا����� ا��3رزة �ن  إ�����73و��  seuilا�!ر��ء ا�ذ�ن �3وزون ���� �����  أوا�!ر�ك 

د,وة ا�/����  إ������، يإدارا��7دم �ط�ب ����ن ��2ر  إ������: ھذه ا�73وق �ن ا���7ون ا�5ر��� �ذ�ر  أ�.��و�ن 

  .و�Mرھ�... ��!ر��  ا@داري2ط�� ,�' ا�/��ز  أ���Aا����� ا����7د، طرح 

!ر��ت �ن ���A��2 ا�I�2ف �ن 73وق وط���� ا����ھ��ن ���� ��I�2ف  أ�واعا��!رع  +�!أذ�ك  إ�' إ����

�3ث ��م �و,�ن ) ��:��م����ط� او ا(!ر��ت ا��و���  ����ط��وا ���، ��� ھو ا��3ل أن ا��� ���ن  ا:دوار

��زة، ��5 ھذه  أو�ن ا����ھ��ن، ����و3ون 73وق وا����زات �ا�!ر��ء، !ر��ء �و�ون و!ر��ء �5و�ون 

  .ا��3�� �ن ا���و�� ����ن ا�3د�ث ,ن ����� ا����واة ��ن ا����ھ��ن

��ن ��!ر��ء ��ظ�م ,����Iم دا2ل ا�!ر�� ,�ر ,7د ا����5ت �/رو��� ���� : Nدم ا����واة 	�#��ق ا�<ر=�ء :  3- أ�

��3 ھذه ا�����5ت  أنا����واة، ����رMم �ن  ��دأ�ؤ.ر ,�'     أن�!�ط ا�!ر��، و���ن ��ذه ا�����5ت  أ.��ء����م 

 ،��,�����واة ��ن ا إ������ول دون 3ذ�ك � � أن إ��ر��ط� �������3 ا�/��� ��������ن و������7ل  ،����ھ��ن

��ن �����ھ��ن ,�ر ا����5ت ���� ����م ان ���وا 3دا ��3�� �ن ��3ت ,دم ا����واة ���� ����م، ��3د�د ,دد �

�� ���ت ���� ���3 ا����رة �� ا�!ر�� أنا��� ���ن  ا:�وات�� ������ ا����ھم �� ا�/����ت ا�������.  

���ن��� ا���7ون، ���� و,���، و�� �Mر ا���3ت ا��� ��ص ,�Q�  ن��ا����واة،  ��دأان �2ر/وا ,ن  �Qراد��ما����ھ

  .ا��� ��ص ,���� ا��!رع وا��� �ر�ب /زاءات ,�' ��2����5 ا:3وال��  إ���س �� ��5ول ���و��  ا���دأ��ذا 

�ون  أن����7 ھو  إ�����ن �� �و����  إذا : ا��Mم أوا����واة 	�ن ا���ص :  4- أ��ا����واة � �ط�ق ��  ��دأ

��رة ا����واة ��ن  إن: ا��3ص، ��ن �3' ھذه ا����/� ���� �� ��7ل  أو ا:��م,�'  وإ���ا��7�73 ,�' ا����ھ��ن، 

ان ا��3ص ����و��  �����دأ���رض ��5س ا��وارض ا��� ���رض ا����واة ��ن ا����ھ��ن،  ا:��م أوا��3ص 
                                                           


، ص   - 1��  .105أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�
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� ، ��ن ,���� ھذه ا����واة ���ت ا��7,دة ا���Aدة:�����3و��ط� �5س ا�73وق وا���زات A!ر���ت  ،�دا��ت ا���7د ,

 ا:������3ص �� ا�!ر�� ����ز ,ن �Mرھ�، ���ط�  إ�!�ء، ,�' وا:��م��!/�6 ا���.��ر �� ا��7م ا���7و�� 

,�' ا��د�د ، )1(، و�د ��ت ا��!ر���ت، ���� ا�/زاAريا:2رى,�' ���� ا����ھ��ن �3��� ا��3ص  :�����3

���زة، وا��� ��ط� ��3���� 73و�� وا����زات  ��Q!�ء�ن ا���3ت ا��� ��رس ,دم ا����واة ��.ل ھذه ا��3ص ا�

ا�!ر�� او I2ل  �+��س,�د  إ��ھذه ا��3ص  إ�!�ءواھم �ن ��ك ا�73وق ا��ر��ط� ����� ا��3ص، و��م  أ�.ر

�ن ط���� ��5��2 أو�ن �5س ا�ط����  ا:��م أو�!�ط��، و���ن ان ��ون ا���زات ا��� ��2ص ���3ص .  

  :�وQف ا��<رع ا�@زا�ري -ب

���ف ، ھذا ا����ف ا�ذي �/د �/��� ا��2ب �� و����ت ��رو�� ���5، �7د ���' ا��!رع ا��/�ب  إ�'����     

زاAري ��دأ ا�/زاAري ��دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن �� ��و�� ا���ظ�� �!ر��ت ا����ھ��، �ل و����ر ا��!رع ا�/

��دأ د��ور��ا����واة  )2(.  

-  ������ ���دا�� �7د �ص ا��!رع ا�/زاAري �را�3 ,�' �رورة ا�3رام ��دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن ,�د ��ظ�

�7رر ا�/���� ا����� �Mر ا���د�� " �ن ا���7ون ا��/�ري ا�/زاAري  712��ل ا�!ر�� �� �ص ا���دة  رأس��52ض 

�س ���دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن  أن ا:3وال�Mر أ�� � �/وز ��� �+ي �3ل �ن ... ا���ل رأس��52ض �."  

، ا:��م���52ض ا��7�� ا����� �����  إ����م  أن�����، وا�ذي ���ن  رأس��52ض  أ���ب�د ��طر ا�!ر�� و��دة 

دون ا����س  ا:��مم ا���52ض ���52ض ,دد ن ��أ وأا���7و�� ����م،  ا:د�'� �7ل ھذه ا��7�� ,ن ا�3د  أن!ر�ط� 

ا�7د��� وا���دا��� ����م /د�دة �7در ا���52ض، وھو �� �د ��طر  ا:��م/��Q�  6�#�ء��7���� ا�����، و��ون ذ�ك 

  .ا�2روج �ن ا�!ر�� إ�'�#�ر ا����ھ��ن 

����  إ/راء����ھ��ن ,�د ا����س ���دأ ا����واة ��ن ا ا:!��لو�� �ل ا���3ت ���Q � �/وز �+ي !�ل �ن ,

�����ر ���ن ا����واة ����م ����Qع��ون ��ل ا����ھ��ن �5س ا�5رص  أن��/ب  ،ا���52ض.  

�وات ?� ا�@�"��ت ا�"���* ���دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن �� ا��!ر�6 ا�/زاAري ��  آ2ر��ط��ق : #�د�د Nدد ا�

 ا:�وات,دد  ا:�����3دد ا���7ون  أن�/وز " �ن ا���7ون ا��/�ري ا�/زاAري ا��� /�ءت  ��685ت ,��� ا���دة 

 ". أ2رىدون ����ز ��A ,ن  ا:��م�5رض ھذا ا��3د�د ,�' /��6  أنا��� �3وزھ� �ل ���ھم �� ا�/����ت، �!رط 

�3د�د  إ������ إ,ط�ءھو  ا:ول: أ�ر�ن��73ق ا����واة ,ن طر�ق ��73ق  إ�'د ��' ا��!رع �ن I2ل ھذا ا��ص و�

ا�ذي �ن !+�� ا���52ف �ن أ.ر ا���5وت ا��و/ود  ا@/راءا��� �3وزھ� �ل ���ھم �� ا�/����ت، ھذا  ا:�وات,دد 

                                                           

. و"� �:'ھ� "! ا� ���ن ا����ري ا���ا��ي �I"61ر  715ا��� ا���دة  - 1
  

2
�ن  31، 29أ�ظر ا���د��ن  -   ���Aر�وم ا�ر���د�ل د��ور ا�����ق ��Qدار �ص  1996د����ر  7ا��ؤرخ ��  438- 96ا�

، 1996د����ر 8، ا���در �� 76، ج ر ,دد  �1996و���ر  28ا�/��ور�� ا�/زاAر�� ا�د��7راط�� ا�!���� ا����دق ,��� �� ا����5ء 
�م ��  .ا���دل و ا�
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 �����ا���و�ت و������� ا�7درة ,�' ا��2ذ ا�7رارات  ��ن ا����ھ��ن، وھو ��5وت ����س ,�' 73وق ا:��م�� 

�ن أھ��� ���#�، �Qن ھذا ا��3د�د �ن !+��  ������ ���رص ���7ر��  إ,ط�ءدا2ل ا�/����ت ا�����، و����ظر �

���ھ��ن ,�د ا���7م ������ ا��2ذ ا�7رارات و������� ��73ق أ��ر �در �ن ا����واة ��ن ا����ھ��ن��.  

��ھذا ا��3د�د و��Aد�� ���Q � �/وز ا��2دا�� ��3د �ن 73وق  أھ���، ���Q و���رMم �ن ��:ول�����ق ا�.��� وا ا:�ر أ

�و,� �ن ا����ھ��ن دون �Mرھم، �7د ���' ا�/��ز /�ا�3د �ن ��ط�  إ�' ا:����M أو ا@داري��و�ت ���ھم او 

�و,� ���ھ��ن أو���ھم /�ا��� �����و��� �طر��7 � �را,' ���� ا����واة، ��س  ا:�واتوذ�ك ���3د �ن ,دد  ،

 �A� ت، �ل و��ن �ل�A5�73وق وأ2رى�7ط دا2ل ا�ن ا�ا��� � ���ن ا����س ���  ا:�����، ���3ق �� ا���و�ت ھو 

و��5س ا�����ر �3' � ��ون ھ��ك �وز�6 /د�د  ا:��م,ذر، وإن �م ھذا ا����س ���Q ��م ,�' /��6  أي�3ت 

  .ت دا2ل ا�/����ت ا���������ط�

ا���ل  رأسرا,' ا��!رع ا�/زاAري ��دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن ,�د ا���7م ������ ز��دة :  ز��دة رأس ا���ل* 

3ق  �Q�#�ء أي ،/د�دة أ��م/د�دة ,ن طر�ق ا��/وء ا����� �Iد�2ر ودون 3ق ا����5ل �� ا����ب  أ��م ��Qدار

ا�7د���، �3ر�� ,�' ,دم  ا:��م���G ������3 �5س ا�73وق ا��� �����3  ا�/د�دة ا:��ما����5ل، �6 �ون 

�73م �� ا����5ل، و��7�73 ���دأ ا����واة  إ�#�ء إ�'ظروف ا�!ر��  أدتا����س �73وق ا����ھ��ن ا�7دا�' ا�ذ�ن 

را/6 ����� و����ب /د�دة وھو �� �د �ؤدي ا�' � :��ما�!ر��  ��Qدار��ن ا����ھ��ن، ھذه ا����واة ا��� �د ��س 

ھذه  @���مو������� ,دد ا����ھ��ن، ��ل ذ�ك �7د ا!�رط ا��!رع ، ا:��ما����ھ��ن ا�7دا�' ���/� �ز��دة ,دد 

�و,� !روط �3ول ,ن طر���7 ���ن ,دم ا����س �73وق ا����ھ��ن ا�7دا�' و������� ا����3ظ� ,�' /� ����ا��

�ون ھذه : 08-93ا��� /�ء ��� ا��ر�وم ا��!ر���  698ا���دة و�د ��ت ,�' ھذه ا�!روط  ،��دأ ا����واة��و

�دة  ا:��ما��� ���773 ھذه  ا:���ر���دل  ا:�لا�/د�دة ��درة ���ر ���و ,�'  ا:��ما�!روط ھو ان ��ون 

�������، ھذا  ���م ��ن  وإذاا������،  ا:وراق��/�� �� ا���ر ا�ر��� ��ور��  ا:��م���ت ھذه  إذا,!ر�ن �و

��زا���  آ2ر,ن  ��:��ما����2  ا:�وال���و�� إ�� ���3 رؤوس  ا:�ل��ون ,�'  ا@�دار�ذ�ك �Qن ��ر 

او �/�س  ا@دارة، وإ�� ���ر �3دده ��2ر ����� ا���7ء ���ءا ,�' ط�ب �/�س ا@�دار�وا�ق ,���� �� ��ر�� 

��دأ ا����واة و�ل ذ�ك ����� �73وق ا����ھ��ن ا�7دا�' ��7�73 ،ا��د�ر�ن�. 

���ھ���� 3ق ا��رداد ا��7�� ا�����  :ا���ل رأسا�#bMك * � ����3ة  أ.��ء :����م�2ول ��ض !ر��ت ا����ھ

 .��م ا����5ع أ وأ��رف ����م ���6  أ����ا�!ر��، و����3م ���� �ذ�ك 

ار ��در ,ن ا�/���� ا����� �Mر ا��/��� و�ط���7 �7ر آو�ظ�م ا�!ر��  إ�'�������د  إ�� ا:��مو�67 ا���Iك 

 ��I���ك اI���د��، و� ����ر ا����رأسا�ن،  ��Aدا�� ���, ����ھو  وإ���ا���ل، ا�ذي �/ب ان ��7' .���� ��,���ره �

 �� .�رأ������ا����3ط� ا����2ري ا�ذي ��و�� ا�!ر�� دون ���س  آو ا:ر��ح�ؤدى �ن  ا:��ما��رداد ��7

�ن  ا:��مو� ���� ا���Iك  ��, N��� �� إنا���ل  رأس أ��ما����5ع �دل  أوا����6  أ��ما����ھ��ن  إ,ط�ءو

 ا:����ھؤ�ء ا����ھ��ن �د �7دوا و�����م دا2ل ا�!ر��، �ل ,�' ا���س ��م ����رون �� ا�!ر�� ����5م 

�3��� � إ�����ھ��ن ����ون ����� ا�73وق  �/��� ������ ��ن  '���ا����5ع � ���G  أ��م�Qن  آ2رI���Iك، و�
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�طرأ ,���� و,�' �ر�ز ا����ھ��ن  وإ���ا���ل، �ظرا ��5وارق ا�/وھر�� ������،  رأس أ��ما����ھ��ن �5س 73وق 

����ن ��� ��ض ��ا����ھم �75د ا�3ق �� ا�ر�G  أن��  ا��+.�ر�����ب �6 ���� ا����Iك، و���.ل ھذا  ا��+.�را�

   .ا�������� ,�د�� ��م ����5 ا�!ر�� �>��مو�� ا��ر/�ع ا��7�� ا�����  ول،ا:

و�ظرا �#��ب �ص ���و�� ��ظم ����5 ا���7م ������ ا����Iك �/+ت ��ض ا�!ر��ت و����2ر ا����ھ��ن ا������ن، 

���س ������واة ��ن  ا:�رطر��7 ا�7ر,� ا��� ����ر �Mر ,�د�� �ظرا �,���دھ� ,�' ا�3ظ وھو  إ�' ��, N��� ذي�ا

��3ل ��ض  أن إ�'I2ل ��3ة ا�!ر�� ��ن �ؤدي  ا:��ما����ھ��ن، وذ�ك :ن رد ا��7�� ا����� ���ض 

�� �د � ��3ل ا����ھ�ون ��� ،���ا� ,�' ��م ���� ور��� � ���3ون ,�'  ا2Lرونا����ھ��ن ,�' ���3م ��

  .!�ء

�.�� �� و����ر ا�طر��7 ا��� ا,��دھ��ا��A5  أ��ما�����وي ,ن ���� �ل ��م �ن  ا@ر/�ع� ا��!رع ا�5ر��� وا�

  )1(. ��73ق ا����واة ��ن ا����ھ��ن إ�' ا:�ربا�وا3دة، 

�ن ا���7ون  709و����ودة ���!رع ا�/زاAري �7د ���' �دوره ھذه ا�طر��7 ��7�73 ���دأ ا����واة ���ت ا���دة 

�م ��و� ... ��م ا���Iك راس ا���ل ��و/ب" ,�'  08-93وا��� /�ء ��� ا��ر�وم ا��!ر��� ا��/�ري ا���دل وا�

��ن ��73ق ھذا ا����Iك ا� ,ن طر�ق ا���د�د ا�����وي ,ن �ل ��م �ن �5س ا���ف�" ...  

  و,��� �Qن ا��!رع ا�/زاAري �رض �+ن ��ون ,���� ا����Iك ����� ���ن ا����واة ��ن ا����ھ��ن 

�Qن ا��!رع ا�/زاAري ��ف ���3ظ ا�3����ت �!�ل ���!ر و�ر�G ���و�وف و�را��� �دى �را,�ة ا�/��ز  اأ�2ر *

�ن ��ط�ت  وأ�ره ،ا�!ر�� ���دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن أطرافا����ھ��ن و�ل  وأ����M ا@داري �� ������د2ل �

�د ��ق وأن ����� �� ���م ��دوب و���3Iت، �� �ل �رة ���دى ���� ,�' ھذا ا���دأ و�+ي !�ل ��ن، و

�7رة  4��رر  715ا�3����ت وا��� �ن ����� ا����3ظ� ,�' ا�3رام ��دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن، �7د ��ت ا���دة 

�� �م ا�3رام ��دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن  إذاو��73ق ��دو�و ا�3����ت " ... ,�'  4." 

��ؤو����،  و�� �3�� ا�,�داء ,�' ھذا ا���دأ �Qن * ��Aف و�3ت ط����ھذا ا�,�داء  إ�' ��@!�رة��دوب ا�3����ت 

�ن  �������� ��ن !��� وذ�ك �� ��7ر�ره ا��ر�و,� ��/���� ا�����، ا��� ��� ان ��2ذ �� �راه �� .إ/راءات

�و�� �Qن ا�/�ھ�  :ھ�������ظر  *����دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن، و���رMم �ن ا�I2ف ا���75 3ول �3د�د �/��� و

  .ا:����Mوا��3 ����ف  أ����ا,���ر ا����س �� �!�ل  إ�'ذھب 

  

  

  

 

                                                           
1

، ص  - ��  .�105)' ا��ا(' (�'اوي، ا����� ا�
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II-  دأ ا����واة	� `�N داء#NFف  أ��سا�"#���	� �  :ا

 :���ون ھذا ا�#��ر-1

���واة ��ن ا����ھ��ن ھو ا�!رط ا�و�3د وا����� ��73ق ���ف  ا@I2ل إن ا�رأي����ر ھذا   �������M:أن�����ر  ا 

����3 ا�/��,��  ا:�����Mرار ���5 ��2� أنأ�� ��ط�ب  ،أيا�ذي � �2ل ������واة ھو �رار �G�3 �3' وإن ��ن 

و�6 ا��رر ,�' ��ض  إ���، وأ���� أ������Mون ,��ر ا��رر و�6 ��س ,�' ا�!ر�� ذا��� دون ����ز ��ن 

���واة ��ن ���ھ��  ا@I2لوھو �� ��!+ ,�� )1( ا:2ر،ا����ھ��ن دون ا���ض �������M:ا  ��,�' 3��ب ���ھ

  .Rupture de l’égalité entre associes ا:����

�� �د2ل ا����7 �� ر���� �رارات      AI�����3 و�دى �وا���7  ا:����Mو����د ھذا ا����ر ,�' ��رة ,دم  6�

��5وم ����3 ا�!ر�� �!رط �� ���ف  إ��3ما�!ر��، �3ث ان ����M:' ا:�2رةل ھذه �3وّ  ا�إ ���را���  آ��

، ���7رار )2( ��7ول       �Mر آ�روھو  gouvernement des jugesرة �وع �ن �3و�� ���ة ، ��رّ ا@دارة

��ن �2ل  إذا�، �ل ����  أم��ن ��ط��ق �6 ا�����3 ا�/��,��  إذا����  إ���� �/ب ا��ظر  ا�رأيا�����5 و�ق ھذا 

�ن ا����ھ��ن ,�' 3��ب ��A  إذا أي�،  أم������واة ��ن ا����ھ��ن  �A5� ����3�، ������ف و�ق ھذا أ2رى�در 

���واة، �ن ھ�� �Qن ھ��ك �����3ن �� ا���زان، ����3  ا@I2لا����ر ھو �������M:�3  ا��� أنو�/ب  ،ا:����و

 ���2! �3����ن ا�7رار ��� �و�ف �+�� ����5 �������M<� وإ�رار ����<�.  

دا�6 ,دم ��ول �د2ل ا���7ء �� �7د�ر ا�����3 ا�/��,�� �� �رارات ا�/���� ا�����، ����ك دا�6  إ�' وإ����    

دا2ل  إ/��ع�ن ا���در �وا�ر  إذ، ا:�����Mرارات  �Q�#�ءوھو ,دم ��ط�ل ,�ل ا�!ر��  ا�رأي،ھذا  إ�������د  آ2ر

��  إ��������ر ) 3(  ��:���� ا@�رار�ذ�ك ا���' ھذا ا����ر ���  ،!���� أ�����و/د  أنا�!ر�� و�ن ا�ط���� 

�� �م ا�����د )4( �م ���ل ����G �ل ا����ھ��ن ا:�.ر�� أن������واة :ن ھذه ا���� ھ� ا��� �ؤ�د  ا@I2ل!رط � ،

�ن  1833و 1832,�' �ص ا���دة  )5( ������واة ا@I2لوھو !رط  ا:����Mرط ا�و�3د ��73ق ���ف �� ��ر�ر ا�!

��ون  أن��ن ا�!ر��ء ��� � ��دو  ا:ر��ح��7د ا����م  أ�!Aت ا�رأيا���7ون ا��د�� ا�5ر���، ���!ر�� 3�ب ھذا 

���ت  1833��وز���� ��ن ا�!ر��ء، ا�� ا���دة  ا:ر��حوا��د�رون وظ���5م �2ق ،" contrat de partage",7د 

، "�ل !ر�� �/ب ان ��ون ��� �و�وع �!روع وأن ��!+ �� ���ل ا�����3 ا��!�ر�� ��!ر��ء "  أن,�' 

�!�ر��، وط����  أنوا����N ھذا ا��/�ه  �3���ا�!ر��ء  أنا�!ر�� ��!+ة �����3 ا�!ر��ء، وھؤ�ء �/���م 

�!�ر�� �7د  �3��� أن����5 �7ط �7ط6 ا����واة ��ن ا�!ر��ء، �3ث  ا:�����Mم ا��راح �+ن ��ون ���ف �ر�ط�م 

 ا:����,�' 3��ب  ا:������M�7رار ا�ذي ��5ل ����3 "�ط6 ا����واة ھو ����روري ��2�ف ������3 ا��!�ر��،

                                                           
1

، ص طو�'ي =;��ن (� -  ��  .�364م، ا����� ا�

2 -  G. Courtier, droit a réparation, Abus de droit et abus de pouvoir, Juris cl civ 1382 – 1386. Fax. 

131-2 n° 60. 
3
- cass. Com 25 févr. 1974 D 1975 somm 100. 

4
- Lesourd. N.op.cit, p1. 

5
- Dominique Schmidt, les conflits d’intérêt dans les sociétés anonymes 1999. P 119. 
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����3 �ل ا�!ر��ء أن أ�دا� ���ن  6��������د  إ�ط����7رار �/ب ذ�ك �Qن ھذا ا إ�'وا����دا  )1( "��ون ��وا��7 

�ر�ن ا���7ون ا��د�� ا�5ر��� ���2��5 ا�7رار ا��ص  1844-10ا���دة  إ�'Lدة  ا��  .1833ا����وص ,��� �� ا�

��طل ��س �ن ��ظور  أن������واة ��ن ا����ھ��ن ���ن  إI2ل3�ب ھذا ا���ور ���7رار ا�ذي �!و�� ،وو,���     

رق ا�����3 ا��!�ر��، ���7رار ا��!وب ����ف 2,�'  �+���� ،إ�����ء ا�5ر��� ���ف ا��.ر�� ��� �ر��� ا�7

����M:ب ھذا  ا�رأيھو �رار، 3�ن �2 ،ا����2�ف ا�����3 ا��!�ر�� �����ھ��ن، و�د  أيل ������واة ��ن ا����ھ

 ��,�����واة ا��� ��ط����  ا@I2ل/��ب !رط  إ�'ا��#�' �ذ�ك ,ن و/وب �و�ر !رط 2رق ا�����3 ا�/���

  .ا���7ء ا�5ر��� ا�7د�م وا��3��

����3 ا�/��,�� ھو !رط زاAد  ا@I2ل�Qن !رط  ا�رأيو������� ��ذا  ���Redondant  ��,��:ن ا�����3 ا�/

ھو �رار  ا:����,�' 3��ب  ا:�������Mوي �� ا�����3 ا��!�ر�� ��!ر��ء، و������� �Qن ا�7رار ا�ذي ����3 

��2�ف ������3 ا�/��,�� ����رورة.  

���واة ��73ق ���ف  ا@I2لا��دا���ن ,ن و3دا��� !رط  !د�ن أ آ2ر رأ��و�� �5س ا��/�ه، �Qن    �������M:ا ،

�� ھو  أن���Q ����ر  ��,�����واة ��ن ا�!ر��ء، و��س  ا@I2ل�ؤ!ر ,ن  أو��!ف  إ�!رط ��2��5 ا�����3 ا�/���

��5دھ�  إ�'����دا �� ذ�ك ,�' �5��ر �2ص ���ض �رارات ا����3م ا�5ر����، �و�ل  )2( � 3د ذا��!رط� � �/���

��2��5 ا�����3 ا�/��,�� �I ��دو  أ��ھو �ط6 ا����واة ��ن ا�!ر��ء  ا:����Mا�!رط ا��7�73 ���73ق ���ف  أن

)3( و/ود �ط6 ا����واة ��ن ا����ھ��ن إ�'�و�� ,�ر�� �ؤ!ر 
 

�ن I2ل ا�7رار  ا:����Mا���7ء ا�5ر��� �/د أ�� �م ا��I2ص !رط ا����واة �!رط ����ف  :��3مو���ر/وع 

�3�� ا��7ض ا�5ر���� ا��ؤرخ �� �1961ا�ر�ل  18ا��ر/�� �
 )4( ��، وا�ذي ���.ل و����A �� ���م ا�/���� ا���

 ���� ا����3ط�، و�د ط��ت  ا:ر��حر و�6 ��7ر� 1955��ي  20ا����7دة ���ر��  Picquard�!ر�� ا����ھ

�3�� ا�����Aف ���ر�س، ا��� �3�ت ������3 ����دة ,�' ان و�6  أ��مھذا ا�7رار  ��Qط�ل ا:�������  ا:ر��ح

��A��.��وا/�� ��75ت ا�  .ا����3ط� �م ��ن ��ررا � ���/س ا���3ط �!روع و� ��رورة 

�ن !+��  ��ول ا�N/3 ا��� أنك و�د ��رض ھذا ا�7رار ��دة ا���7دات، ذ� ���3���ول �د2ل  إ�'�ؤدي  أن������ ا�

  .ا�!ر��ت إ��������� ا���و�ل ا�ذا�� ا��� �د ��/+  وإدا��ا���7ء �� ����ر !ؤون ا�!ر��، 

�3�� ا��7ض ��ط�ب ا�ذي �7د�ت �� ���  ��:��س أھ����، �/�ء �رارھ� ا��!�ور ا�ذي ���ن ا:����Mو�د ا��/��ت 

�ؤ�دا �� �5س ا�و�ت �طر��7 وا��3 �����ر ا����ف ا��� 3ددھ� ا:������Mر�ف د��ق ����ف  �Q,ط�ء� ��م �و� ،

  .ا�/���د ا��A��7 ا����ق ا�ذ�ر، و�ن ����� 2رق ا����واة ��ن ا����ھ��ن
                                                           
1
- Dominique Schmidt, de l’intérêt social, JCPE 1995 I 488 (art) p 361. 

2

، ص ص،  - ��  .367، 366و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�

3
- Soussi. G l’intérêt social dans le droit-français des sociétés commerciales, thèse Lyon III 1974. 

P 310. 
4
- cass. Com 18 avr 1961. 
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  :وھ� ا:�����Mو�ر �� ��رف � أن��ن و�3' ��73ق ھذا ا�5رق �Qن ,���ر ��د 

  :�b �	��#���ق �����  - أ

����3  أنا�7رار ا�����5 �/ب  إن    G/ر�����M:دف  ا�� ���'ا�وھذه  إ �����ا��3ول �ن وراA�� '�, �Aدة 

�� �د  ا:����M����7�73 �د ��م دا2ل ا�!ر��، ���3ل  ا:����Mا�A�5دة ا��� ���ل � ،��,�' ھذه ا����5دة �����5 ���ھ

��6 ا����ھ��ن دا2ل ا�!ر�� ���  ا:�����Mث ��2ذ �2رج ا�!ر��، 3 ا:3�����Mدث ا���5دة / G�����رارا ��ر �

�� ��7�73 ����ر ,�'  ا:�ر أن إ�,دم و/ود 2رق �����واة،  ا:و�'���� ������3، وھو �� �د ��دو �ن ا�وھ�� 

ا����ھ�ون ا��رر ا�ذي ��3ق ����G ا����ھ��ن دا2ل ا�!ر�� ����5د ��� !ر�� ������ ��و�ر  أن,�س ذ�ك، ذ�ك 

�ون �������G �دا���2، ���م �ذ�ك ا���5دة  ا:����M إ�'ا� '�,����M:رة،  ا!�����س �����5 ���ھ��  أي�طر��M �7ر 

  .دا2ل ا�!ر�� و��ن ���M ���5را

�.ل ا���5دة  أنو���وي ������M:ب،  ا�#��وھو ا ،����� ��5����ون ھذه ا����5دة ���و��،  أن أو�� �3و��� ,�' 

�7رار �د ���رر ��� ھ� �5��� ��د��، ��� �و ���ت ���N ����� �7وم ,�' ,دم �وز�6  ا:����Mو�.�ل ذ�ك ا��2ذ 

���و��، :ن �.ل ھذا ا�7رار �/���� �� �ر�ز �وة �� �وا/�� ا:ر��ح ���ا��� �3رم �ن ��73  ا:����، ����� ����5د 

�ن زھ�د، ���ود  �>����M أ�������6  إ�'�ل و�د ��طر ���/� �ذ�ك  ��ح،ا:ر�� ا��3ول ,�' .�����M:�5د  ا��و�

��د��. )1(  

 ا:3����M.�� ,ن ��73ق ����3 !���2 ��س ���7دا �� 3د ذا��، ��ن ا�ط���� ان ����5د � أو ا:�3����Mول  إن

�ظرا ��و��� ���ون أ3رص ,�'  إ�ا�!ر��  �ن ������ �����ر ا�!ر��، �ل إن ا��!رع �م �����3 ��ط� ����ر

 �� ����ھذا �!روط ��رورة ان ��ود ا�A�5دة  أن�Mر ،ا�!ر��  رأ���ل��73ق ا�A�5دة ����ظر ا�' ���ھ���� ا�

  . ا:�������Mر��ت  ا:����ا���773 ,�' �ل ا����ھ��ن، �I ���ر 

  :#�رر ا���QF -ب

��.�� ����7 ا����ھ��ن،  أو,�' ��Aدة دون ا�������  ا:�5�����Mرض 2رق ا����واة �3ول    ���و���� �A�5دة 

��ن ا�7ول � I� ،��7ل���7ت  إذا إ� �>�����Mو/ود ���ف  إذن�2رق ا����واة ���.ل �� ا����5دة ا�!���2 دون 

�د  ا:�������ب  ، ������ران �ر��ط�ن، ����رر ا�ذيا:�����Mررا � I��7�I���5دة ا��� ��3ت ,����  ا:����

�د ���.ل �� ,دم  �>����Mا�A�5دة �������  أن، ��� ا:����Mا�����ز ا�ذي ���+.ر ��  أو���N ,ن ا�3ر��ن �ن ا�A�5دة 

��ن  ا��+.ر���  )2(. �>��������رر ا�ذي ���ب ا����ھ��ن ا�

��ن  ،� دا2ل ا�!ر��ان �!��� ��� ھو ا��رر ا�ذي ������ �����5 ���ھ� �>����وا��رر ا�ذي ���ن � I�����<� 

�!�ر�� �� !ر�� ������، و,�' ھذا  أودا��A  أوا��ط���� �����و�ض ,ن ا��رر ا�ذي ���M ���5�� ��73را  �����ھ

                                                           
1

، ص  - ��  .�109)' ا��ا(' (�'اوي، ا����� ا�

2
 - M. Poisson, op. cit-,p 226. 
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�3�� ا�����Aف ���ر�س ا�ط�ب ا�ذي ��ن �د �7دم �� ��ض ا����ھ��ن �ن !ر��  ا:��س�ر�ض �3م ��در ,ن 

Farcy-oppen   �3م �� !ر��  @�ط�ل��������رون ���ھ��ن  أ2رى�رار ��/���� ا����� �ظرا ��و�� ��ر �

�3�� �� ر���� �ون ��ول ط�ب ا����ھ��ن ��ؤدي أ������� ��� ار��زت ,��� ا�����/� �Mر ��ط��7  إ�'، و

 '�, � �����ه ا�!ر��، �و��م ���ھ��ن دا2ل ھذ أ��سو�Mر ��7و��، ���.ل �� 3���� ا����ھ��ن دا2ل !ر�� 

   )1( .أ2رىا�����G ا��� �د ��ون ��م �� !ر��  أ��سو��ن ,�' 

�ررا �3' وإن �م �ظ�ر  ا:������Mون ��3، ����5 ان ���ب �رار  أن ا:����و� �!�رط �� ا��رر ا�ذي ���ب 

و��6A ا��73I ا� إ�'�I� ،�73 !�ء ���6 ا����7 ��7ر�ر ا�ط��6 ا�����5 ��7رار �ن ا�����د  إ�ھذا ا��رر 

 أ�را ا:����ا�7رار ا����� وھذه ا�و��6A، و�3' � ��ون 3����  أو����و�ت، ��دا�ت �و/د ,��I ����� ��ن ا��داو�� 

 ��/A��� 7رارات � �ظ�ر�ن ا����Q ���#� ا����5ء ���3��ل 3دوث ا��رر ،ا�����7ل  �� إ�����، و:ن ا��.�ر 

�ل و ��773،  ا:������ون ا��رر ا�ذي ���ب  أنا�ظروف ا��� �م ���� ا��2ذ ا�7رار و� �!�رط �������  إ�'����ظر 

  )2(. ا:����ذ�ك 3���� ��ذه 

��Aدة  أو�م ��73ق �ل ر�G  إذا�3ل ������واة ��ن ا����ھ��ن  إ�I2 أنو�� /�6 ��ذ�ن ا����ر�ن ���ن ا�7ول     

 أوا/���ب أ�� 2��رة ��م، �� ���7ل ذ�ك �Qن ا�3ر��ن �ن ذات ا��65  أو���5ن، ذ�� ا����ھ��ن ا��� إ�'���ف 

�� ��م ��� 2رق ��دأ ا����واة ا�ذي �7وم ,��� ا�!ر��  ا2Lرون�/�ب ذات ا�2��رة، � ����5د ���� ا����ھ�ون �

   )3( .�ظ��� أم�واء ��,���رھ� ,7دا 

����5 ا����2 ,�' 3��ب ���� ا����ھ��ن ������ر ,ن �3�� و�د ا����ل ا���7ء ا�5ر��� ���� ا���A.�ر ���

���واة وا��� �د ���N �3' �� ���ف I�وف �رى� ا:����ا� ��. )4(  

  :ا�"��ر ا��"�وي -ج

 ا@I2لا�ذي �طرح ھو ھل  ا@!��ل�Qن  ا:�������M�ف  ���رار أ�����������واة ����ر ,��را  ا@I2ل��ن  إذا   

 ����� ��5������G  ا@�راردر/� ���  إ�'��/�وز ھذا ا�3د ���ل  ا:�ر أن ،أم����زم �و�ر ��د ا���A.�ر ��

  ؟ ا:����

  :و�د ا�7�م ا��75 وا���7ء ��ذا ا��2وص ا�' ا�/�ھ�ن

  

                                                           
1
 - Cour de paris 3

e
 ch 15 juil. 1925 JS 1927 P 348. 

2

، ص  - �� .�111)' ا��ا(' (�'اوي، ا����� ا�

3

، ص  - �� .271ا��89&7 ��ز"�ن، ا����� ا�

4
 - Exemple : cour 15 juillet 1992 12 TD ABS, Reinhard ; l’arrêt Flandin cour 09 mars 1993 rev soc 

1993, p 403, abs, PH Merle ; l’arrêt ste group partouche cour 19 septembre 2006 RTD com. 

2007, p 174 note Paul le cannu ; cour 18 avril 1961, D, 1961. J . 661. 
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����6 ���2  ا:����Mو�ن ھ�� �Qن ا��A.�ر  )1(�2رق ��دأ ا����واة  ا@�رار �+��س ا@�رارھذا ا��/�ه ����  �+2ذ�

��+�� ���ف  ���رار� ���5 �و3ده  ا:����,�' 3��ب �،����M:'���ف  أن�ل �/ب  ا�ل  إ.�ذ�ك ,��ر ���وي ��

  .����7 ا����ھ��ن ا:����M إ�رار��د  أو�� ��� 

�3�� أ��3مو�د ���' ا���7ء �دا�� ھذا ا��/�ه ,ن طر�ق ,دة �/و����  15ا�����Aف ���ر�س ���ر��  ���� �رار 

,�' ��Mب  ��:��سو�د ار��ز �� ر���  �>����M،�رار  @�ط�ل��ض ا����ھ��ن  �ا�ذي ر�ض ط��� �7دم � 1925

  .ھذا ا��7د ھو !رط �روري ���7م ا����ف أن، ����را ا:����M�دى  ا@�رار��د 

�3�� ا��7ض ا�5ر���� ا:����Mا�ذي �3م ��� ����ف  5��1957ري   �6 ���ر�� و�ذ�ك و�� �5س ا��/�ه �/د �رار 

������3 ا�!���2 و��د  ��������3 ا�!ر�� �7در �� ���ت �د أ ���� .��:���� ا@�رار���/� �و���5 ا�ذي �م ��ن �

)2(  

، ذ�ك ��ا:��Mا�' ا����7ص �ن �وة و������ �ظر�� ���ف  أدت��ن ھذا ا��/�ه �د وا/� ,دة ا���7دات و��و��ت    

���ر ,ن ا�����ب �ل �ور ا����ف، وھو �� ���رك ��3ت ,د�دة �2رج  ا@�رار��د  أي����ر ا���دي  أن

 ،������ظم  ا:������Mن ���ف  �Qذا�/�ل ا�3 �� N�3  ا:��3ن������ ا:����M,ن ا�����3 �����G ا�!ر�� �A�5دة 

، ��3ول ا@�رارأ�� ��درا �� ��ون ��3و�� ��7د  إ��Mر ���ل �73وق ���� ا����ھ��ن،  أ������5ل ���5ر 

 أ2رى�ن ����3  ،و��س ھد�� �� ا:����Mا���رف ا�����5 ا�ذي ���ت ��  أوا��رر ��ون �� ا�#��ب ���/� ���5ل 

، ���ط�ب �ن ا����7 ا��3ث ,ن ا�دوا�6 ا�دا���2 ا��� د��ت ا@�رار���  إ.��ت��و��  إ�'�Qن ھذا ا��و/� �ؤدي 

  .,دم ا���7م �� أوا�' ا���7م ���رف ���ن  ف��:طرا

�� ا��ظر��  �+2ذ�����ر ��7رب �ن ا�����ر ا�ذي  ا:2ذر �رى ��ض ا��75 ��رورة �2طا��و��3د �ن ھذه 

ن �.ل ھذا ا�7رار �AIم أ ���ر��� ��ن � ا@دراك!2ص ����7م  أي أنا�7رار ,�د�� ��دو  إ�#�ءا��/��ز��، �3ث ��م 

����3 ا�!ر���. )3(  

 6����6 ا����ھ��ن 3ق ا���و�ت  ا:����Mو� ��2و ھذا ا���ور �دوره �ن ,�وب، ��� ا�A�5دة �ن / ��و���5 ,�

��ر�� ��  إذا��ل 3ر�� ��7د ا,���د ا�7رارات  ��I2 ن�����3  إذا��ن ھ��ك ����ر ��م � ��AI���ن ا�7رار 

  .وھو �� �و/د �رورة ��/�د ��ور ا2ر �����ر ا����وي �I2Iل ������واة ��ن ا����ھ��ن. ا�!ر�� ام � ؟

  

  

                                                           
1
 - M. Boizard, l’abus de minoritè, rev soc 1988 n° 19, p 375. 

2
 - cass. Com 6 fev 1957, rev, soc 1959, p^29. 

3
 - Choukroun Charles, op.cit, p 167.  


، ص : "5�ر ا�4$ 23��  .�113)' ا��ا(' (�'اوي، ا����� ا�
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�2رق ��دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن، و�ذ�ك ���Q �/ب ا��3ث  ���رار����د ھذا ا��/�ه ,�' ��� ا���A.�ر �+��س    

 ����م ���  �رارا:��+�� �73ق  أ����د ا���A.�ر �����6 ���2 ,�' 3��ب ���� ا����ھ��ن،  �>������Mن  اإذ,

  .ا��رر إ3داث��  ا:73������Mق �#ض ا��ظر ,ن ���  أنھو ا� ���/� ���ن 

�5 ��3Iظ�  وإ���، ��:���� ���رار ا:������Mد  إ.��تو�م ��د ا���7ء ���/� ��� ��ق، �!�رط ��� Gإدراكأ�� 

������3 ا�!���2 ,�' 3��ب ����G ����  أو����5د  �+��� ا:La conscience  "����M" ,�م  أو G/ر�

��ون �در��  أن�رارا ��را �����G ا�!ر�� و��5دا ��� دون  ا:����Mا����ھ��ن، ��5 ا��7�73 ��درا �� ��2ذ 

�.ل �� ا��3ث ,ن �زا�� !���2 أن��ن �����ف ا�ذي �7وم ��ر�����، وا��7د ھ�� ���.  

���Q ��طوي �� 3د ذا��  ا@�رار���وى ��د  إ�'وإن �م �ر�65  أ�رار�� ��3ق ����7 ا����ھ��ن �ن  إدراك إن  

  )1(. ������ف ا���دي ا:����M,�' �در �ن ا���د ����ر ����� �و�ف �رار 

�3�� ا��/�ر�� ��د���  ا@ط�رو�� ھذا ���س �ن ا��روري ������� ���د,�ن " ا�ذي ا,��ر أ��  Seine/�ء �رار ا�

�د ��ر�وا  أ��م إ.��تو��ن ���5 �7ط  ا@�رار�2و��م ���وا �د�و,�ن �� ,���م ��7د  أن��7�وا ا�د��ل ,�'  أن

�ن أ/ل ��73ق ھدف �Mر �!روع  .")2(  

�3�� ا��7ض ا�5ر���� �����3 ا�!ر�� ا����ر �+ن ا�7رار  إدراك"  أن�ذ�ك ا,��ر �رار � �5��2�ا�ذي ا�2ذه ����ر 

  )3(". و��5دا ������� ��، ����ر ا�را ����� ��7ر�ر و/ود ا����ف 

 ���رار ا:������Mد  إ.��تا����ھ��ن، اذ � ��زم  :�����ط��ق ھذا ا�����ر �ؤدي ا�' 3���� أ��ر  أنو� !ك 

�����2 ا��� ����3ون ,���� ,���م �������6 ا�! إ.��ت���5  وإ�������� ا����ھ��ن، ��Q�  '�, ل��د�م  أنا�رارھم �

��، وھذا ھو ا�ذي ���ز ���ف  @ھ��ل��ن ���/� ����M:ذي ���دم ���  ا�ر ا�����2ط+ �� ا�إدراك,ن ا ����M:ا ،

   )4( .ا������ �7رارھ� اL.�ر�درك  أن���رف �3�ن ��� دون  أ����3ث 

��دأ ا����واة،  ��I2لا����ر ا����وي  @���� ��:���� ا@�رار����75 �� ھذه ا��3�� � ����د ,�' ��� ����د  وإ����

 ����د ا���A.�ر �����6 ���2 ,�' 3��ب  �>������Mن  إذا,�' ��� ا���A.�ر �+��س ��ذا ا�5رق، ���م ا��3ث ,

��73ق �#ض ا��ظر ,ن ���  أن���� ا����ھ��ن، ��� ھو ا� ���/� ���ن � ا:�رار��+�� �73ق  أ������ ا����ھ��ن، 

����M:ا.  

�ن ,7د ا�!ر�� ر��Qن ��ر��� �د �س �+3د أ ��:���� ا@�رار ،آوا���A.�ر �����6 �2ص ا:����Mو�واء ��دت    

�� ��ن ���3 ��ون ���ن ,7د  إ�5Mل آو ����Qروھو ��� ا��!�ر��، ����ر ا��7د و ���2������ ا��!�ر�� ا�

                                                           
1
 .113، ص �5�1926?�ت A��%+، أ=$�ط، "*�' ا�$���2، (���+ ( �ق "�ھ�2 اAB;$+ 23 ا��5?�ت ا����:+  - 

2
 - trib.com seine 17 déc. 1924, 1200 soc 1926, p 26. 

3
 - Cass crim 25 nov 1995- bull crim 1995 n 257. 

4

، ص  - �� .�115)' ا��ا(' (�'اوي، ا����� ا�
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�.ل �� ا���رف �!ر�ك و/�ل ����G ا�!ر�� ��ر ��ل ا�����G  آ2را�!ر��، و�����ر ���� 2رق ا���زام ا�

  .ا�5رد��

� ��ون ا� ��/���ع ھذه ا�����ر ا�#�ر ���2ف  ا:����M���7م ���ف  ا:��س���دأ ا����واة ھو  ا@I2لا,���ر  إن

  .ا�و�3د ھو �3ل اI�2ف و���7م ا:��س,���ره ا أن,����، �Mر 

 :#���م اF#@�ه -2

�Qن /���� �ن ا��75  ،������واة ���7م ا����ف ا@I2ل�ؤ�دو و3دا��� !رط  أ.�رھ��� ���7م ورد ,�' ا�N/3 ا���    

��ن، 3���م، ا�����د � I� ،ء �� ھذا ا��/�ه�/ ���رار�ن �����Aن ��7ول �+ن ا�/���د  آو�رار  إ�'�رى I2ف 

، أ2رى������واة، ھذا �ن /��، و�ن /��  ا@I2لا��A��7 أھ�ل !رط ��2��5 ا�����3 ا�/��,�� وا��5' �!رط 

�Qن ا�,���د ,�' ��وص ا���7ون ا��د�� ا������7 ���!ر�� ھو أ�ر �Mر ��Aب، �و�� ��7ص ا�!ر�� �� �/رد ,7د 

�ن ا���7ون ا��د�� ا�5ر��� ا�ذي ا���د ,��� ��7ول �+ن  ��1832ن �ص ا���دة  �Qذا�، ���ل ا�و/� ا��ظ��� �� و

ا�!ر��  أن�3ث �ص ,�' ،��� و/� �ظ���  أ���ا�!ر��  أن��7ول  إ���ا�!ر�� ,7د ��ذا ا��ص �ذا�� ���ن ا�����د 

�ؤ���  إ���ا�!ر�� ���ت �7ط ,7د  أن�� ����  ،la société est instituéeأ�!Aت institution، أ��� أي  "

، وھذه ا���5 ا��ؤ������ ����رض �6 ��رة ���7ص ا�����3 "��ظ�م /��,� �د�� ��ط� �� 2د�� ��رة �و/��

 ��,��ا��!روع " �� ��ن ���� ,��رة  أ.�رت 1832ا���دة  أن إ�' ��@���� ،����3 ا����ھ��ن �7ط إ�'ا�/

 leur"���,� ا����ھ��ن  أو ا:�وال���2ص  �إ��ا�ذي ��ود " entreprise commun" "ا��!�رك 

industrie " ن����7ء ��ن ا���5 ا��ؤ������ وا���5 ا�����د�� ��!ر��، �ا,���ره اھذا ا��!روع ا��!�رك � �

���,��م �ن أ/ل �!روع �!�رك، ھذا ا��!روع �3د ذا�� �67 �2رج  أو أ�وال���!ر��ء ا�75وا ,�' ���2ص 

ا�!ر�� ,7د �7ط ھو ا�طIق �ن ��رة �2ط�A، ���و/� ا��7دي  أنا�73ل ا�����دي، وھ�ذا �Qن ا��طIق �ن ��رة 

  .��دف ��73ق ا�ر�G و�وز��� ,�' �ل !ر�ك �7در ���ھ���)1( ،ا�!ر�� إ�'��!ر�� ���3ر �� �7د�م ا��3ص 

����7 �7ط ا�,�داء ,�' ا����واة ��ن ا����ھ��ن، ا�ذي ھو ,�د  ا:Q�����Mن ا��7ول �+ن ���ف  أ2رى�ن /��  

����3 ا��!�ر��  أ��3ب���5 ��2��7 1832��2��5 ا���دة  أيھذا ا��/�ه A�, م، �!�ل��3�ن ا���ر ا��G�3  أ

 وا@I2ل!رط� ��2��5 ا�����3 ا�/��,��  ا���7ء �م ��ط�ب �Iزم أن إ�'���ل ا�!ر��، و�5��ر ذ�ك ��ود 

���واة ��73ق ���ف �������M:ض،  ا���ب ا�ر، 3�5� �� إرادةا� �/�ل ��ول ا�د,�ء ������ف ��ب ��773، وھذا 

�م �را�ق ذ�ك  إذا������واة  إ���I2ر�ل ��ر ,�ل ا�!ر�� ��/رد ا�د,�ء �+ن ھ��ك  ا:����ا����3م ��دم �رك 

����� �5��2��/رد ا�,�داء ,�' ا����واة �وف ���G  ا:73�����Mق ���ف ��3 ا�/��,��، و������7ل �Qن ا��7ول �

 ��3Q��ا��� ��ب �� ���2 �طو�ر و�7دم ا�!ر��، ���7رارات ا��� ���7  ا:����Mا�,�راض ,�' �رارات  �>����

�����، ا�!�راك  و:���ب ا:����ي �م ���ط6 ا���ل ا���م ��!ر�� وا�ذ رأس�7رار ز��دة  أو،ا����3ط  إ�' ا:ر��ح

                                                           
1

، ص  - �� .371و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�
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. ا�����3 ا�/��,�� إط�ر��دو أ�� ���وي �و�وح ��  إذ���، �I �!�ل �.ل ھذا ا�7رار ����رورة �رارا �����5، 
)1(  

 أن������واة �3ل ا,���ر �� ��3ت ��5ردة، ا�  ا@I2ل��� ا,��ر ��ض ا��75 ا�5ر��� أ�� ���رMم �ن أ2ذ !رط 

ا�,�داء ,�'  أن�Mر ��ف، ���ون �Mر ���6 ,�د�� ���G  أ2رىھذا ا�!رط �#دو �� ��3ت �Mر ���6 و�� ��3ت 

���واة ��ن ا����ھ��ن �رر �د2ل ا���7ء ا@I2لا�����3 ا�/��,�� ا�G��5 وا��/رد �ن ���.  

�7ت ا����واة ��ن ا����ھ��ن، ھذا ��� �� ��ق وأن ����� ��� 3ول ,دم ا���ح وا��7رار ��5وم و�ط�� إ�'���ف 

�������  .ھذه ا����واة ا��� �رى ا���ض ا�2روج ,��� �در/� �!و�� 

 آ2ر أ��س,�'  ا:����M��ل �� ��ق، �7د ذھب ا�/�ه ���7 و����A ا�' �رورة ا�,���د �� �5��ر و/ود ���ف 

  .�Mر ��دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن

 �����- ��N��@ا� ���� :ا� �	���#"�ف  س=;��ا����س 	���

��3ت ا�7وا��ن وا��!ر���ت    ����M:ا  ���3��ك ��وذ ،����ط� ا��7ر�ر دا2ل ا�/����ت ا����� �!ر��ت ا����ھ

����G ا�!ر��ت،  ���رار، ا�ذي و����ظر ��ظروف وا���ط��ت ا���3ط�، ��ؤدي �ط���7 ا@/��ع�ط��ق �ظ�م �

 6���� G������ذه ا���ط�، ا��� ���ر���، و�7ط، �3ت ,�وان ا��53ظ ,�'  ا:����Mو,��� و�53ظ� ,�' ھذه ا�

 ��,��  .ا�����3 ا����� ��!ر�� آو����3 ا�!ر�� او ا�����3 ا�/

�م ���2' ,ن ��73 �� ا��!�ر�� �� ھذا ا�����ر و��7ل �ذ�ك  ا:�����م ���G ��ط� ����ر ا�!ر��، ��� ان  ا:����M إن

����3 ا�!ر�� �ط��ت ذ�ك، �����3 ا�!ر�� ھ� ا��� ��رر ا���ط�ت ا��2و�� ا� :ن ، �>����Mا��2وع ����M<� ،

����M �3ر ����3 ا�!ر�� ��داو�ت� ����  .ا�/����ت ا����� ��ون ��ط��، و�و ���ت �I�! �3�3، اذا .�ت 2د

ا�ذي ���ن  ا:��سھو  ا,��ر /��ب ا��75 ان ا�,�داء ,�' ا�����3 ا�/��,�� او ����3 ا�!ر�� ا:��سو,�' ھذا 

��ت ھذه  إذا، ��ذا ا����ف � ���ن ��ر�ره وا��3م �و/وده ا� ا:����Mا�,���د ,��� ���!�ف و/ود ���ف ,

����M:ا  ��,���6 ا�����3 ا�/ '����� �3�������3 ا�!ر��، وھذا ھو، 3���م ا�!رط ا�و�3د ��ذا  أو,�' ��73ق 

  .ا����ف

�ون ھذا����3د�د ��5وم ا�����3 ا�/��,�� او ����3 ا�!ر��، ھذا  أو�ا��/�ه ��طرق  و��ل ا����5ل �� 

و��و�� �� �3د�ده �3د�دا د���7 ��,��ره ا��د�د �ن ا���75ء أ�� ��5وم �Mر د��ق، �Mر  إ!���ا���5وم ا�ذي �طرح 

�ض، ���دد �M ،3د�د���ا@!��ل���ل .  

  

  

                                                           
1

، ص و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا - ���372. 
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I-  ��N��@ا� �������� ا�<ر=� ( ��Mوم ا���:( 

�م ��ص ا�7وا��ن وا��!ر���ت �� ا����M ,�' ��ر�ف ا�����3 ا�/��,��، �واء ��ن ذ�ك ,ن ,دم ,�م ��ذا    

�ر�� ��  أو،ا���5وم ,�د و�6 ا���7ون  �!���ن ذ�ك ,ن ��د ,دم �3د�د ا�����3 ا�/��,��، ���رك ����7ء ھ�

����  .����2و��� ا��3رك وا��5ل �� ا��زا,�ت ا���رو�� ,���، وا��� ����ز �ل 

ا��د�ر ����ط�,��  أنا�!ر��ء �� ا����I ��ن " �ن ا���7ون ا��د�� ,�' أ��  �1848ص ا��!رع ا�5ر��� �� ا���دة 

  ".ا��� ������7 ����3 ا�!ر��  ا@دارة أ,��لا���7م ��ل 

�ل ا�!ر�� � أ�والا�����ل  إ��ءة�� ��رض ��ر��5 �/ر���  1935 أوت 8و�ص �� ا��ر�وم ا��ؤرخ �� ����

 ��,����ط�G ا�����3 ا�/ "l’intérêt social " م �!ر ���ون�' 1966، و�إ  ��,�� أ��،��ر�ف ا�����3 ا�/

�!�ط ��3ق  أي����6 ,ن  أن,�' ا�!ر�ك "  أن�ن ا���7ون ا��د�� ,�'  521ا��!رع ا���ري ��ص �� ا���دة 

��ذل �ن ا������ �� �د��ر ����G ا�!ر�� ��  أن��ون ��2��5 ��#رض ا�ذي أ�!Aت ���7�73، و,���  أو�ررا ���!ر�� 

  )1(...."��ذ�� �� �د��ر �����3 ا����2

�����7'  إذا" �ن ���ون ا��و/��ت وا��7ود ,�'  915ا��!رع ا������� �7د ��ت ا���دة  أ� ������م ��ن �دة ا�!ر�� 

��Aر ا�!ر��ء، �!رط  إ�'��دل ,ن ا�!ر�� ����MI ھذا ا��دول  أنل ��ن ��ل ا�!ر��ء �3�ب ��ھ�� ا��� أوا��7د 

 إذاو��ون ا��دول وا��� �� و�ت �Mر ����ب ... ��ون ��درا ,ن ��� 3��� وأن � �67 �� و�ت �Mر ����ب أن

�ن ����3 ا�!ر��  ا:,��ل�3ل ��د ا�!روع ��  G��+أن�  ���I3د"�ؤ/ل ا����ن �5س  865ة ، ��� ��ت ا�

ا�!ر��  �+,��ل!����  �+,��ل�3��ب ا�#�ر  آو�7وم �3����  أن� �/وز ��!ر�ك �دون �وا��7 !ر���A " ا���7ون ,�' 

  ".���ت ھذه ا������� ��ر ����G ا�!ر��  إذا

أ�� ا��!رع ا�/زاAري ��دوره  �م ��رف ا�����3 ا�/��,�� و ا��5' �ذ�رھ� �� ,دة ��وص ���� �ص ا���د��ن     

�ن ا���7ون ا��د��  432�ن ا���7ون ا��/�ري ، و �ص ا���دة  634و  554.  

�ون  إ�'�.رھ� �م �!ر �و,�' ����� و� أ���، ا�����7 وا��3Iظ ,�' ا���وص����ھ�� ����3  أو��ر�ف ��

�� أ3دث �را�M �!ر���� �,��رة �Mر �3ددة ا�����م واردة �� ا���وص ا���7و���، و��ن �د ھذا  إدراجر �,ا�!ر��، 

 �3���ا�5راغ �ن ���ب ا��75 وا���7ء، �7د �3ول ا��75 �7د�م ��ر�ف ��ذا ا���5وم، وإن ��ن و�6 ��ر�ف ��

  )2(. ا���وص إ�'�/د طر���7  أن���5ق 3ول �ظرة �و3دة ���ن � ���ن ا إذا�/��,�� ھو �دون !ك ,�ل ��ب، 

  ����ر�ف ���5وم ا�����3 ا�/��,�� �3' �ظل ��� 3ر�� ا��7د�ر ����  إ,ط�ءا����3م ��� �ن /���� ��53ظ ��  أ

��ل �3�� ,�' 3دى، ������3م � �7وم ��3د�د ا�����3 ا�/��,�� ا��� �م ا����س ��� ا� 3�ب ا����7 ا���رو�� 

�����  .أ

                                                           

، ص  -1��   .��239�د "*�' أ"$! ا�$' ر"%�ن، ا����� ا�

2
 - Alain Couret, l’intérêt social, jcp, éd, 1996, n 59. 



480 

 

��N ,ن ھذه ��ر�ف ������3 ا�/��,�� و�3د�د �ط���� و�ط������7، و إ,ط�ءو�د �3ول �ل �ن ا��75 وا���7ء 

��ر�ف ��ذا ا���5وم ا� ور�ط�  إ,ط�ء�ل �ن �3ول  أنو�و/��ت و�ظر��ت ����7، ذ�ك  آراءا���3و�ت ,دة 

����3  أو��ر�ف ا�����3 ا�/��,��  ��ا��75 ا�7�م  أن����ظرة ا����2 ا�ذي ��ظر ��� ��!ر�� �� 3د ذا���، ا� 

����3 ا����ھ��ن، أ3دھ�� �I���� و�ر�ط  أ�����نا�!ر�� 3�ب �و/��ن � ��,���/�ل  وا2Lرا�����3 ا�/

�وع ا���7و��/���د ��!�ل � ��,����5وم ا�����3 ا�/.  

 :�@�وع ����Z ا����ھ��ن ھ� ����� ا�<ر=� -1

  :���ون ا��ظر�� - أ

�� أ��3ب����ر    ��,���وع ا�����G ا�5رد�� �����ھ��ن و� ���ن �����  ھذا ا��/�ه ان ا�����3 ا�//�ھ� ا� 

�ن ��!+ و�دار ا�!ر�� ؟ ھل �����3 ا�!ر��ء  أ��3ب,��م، وا�ط�ق  �3���ا��ظر�� �ن ���ؤل ��5ده، �

  .؟ وا�/واب ���ط و�د��� ,�' ھ�ذا ���ؤل ���!ر�� ��!+ و�دار �����3 ا����ھ��ن أ2رى�����3  أما����ھ�ون 

ھم �ن أو/د ا�!ر�� و,�' ھدي �����3م �7ط �/ب ان ���ر، و��ذا �7د �م ا�,��7د و�ز�ن طو�ل ان  ان ا����ھ��ن

�وع ا�����G ا�5رد�� �����ھ��ن أن����3 ا�!ر�� � ���ن /����ھ�ون ��م �5س  ،��ون ا� ,��رة ,ن ���

 ���� ������3 ا�!ر�� ���.ل �� ا���.�ل  أنا��ط���ت دا2ل ا�!ر��، وھو ���وع ھذه ا��ط���ت،  ��ا@//� �Qذا�

���و�� و����ن ���و��  6 �!���2��ا����ھ��ن ھم ا�����5دون �ن �!�ط  أنا� أ�� � ���#� ����ن ،���ت ا�!ر�� ��

 أنا� �ن أ/ل ��73ق ��ك ا����5دة، ������� �Qن ����ر !ر�� ا����ھ�� � ���#�  ��+�سا�!ر��، �ل ان ا�!ر�� �م 

  .ا���ل ا�ذي ��و��� رأس @رادة�6�2 ا� 

 ���.ل ����G ا����ھ��ن  :�����2ذھ� و�وا�ق ,����  إ���و�ط���7 ��� ��ق �Qن ا�7رارات ا��� ��2ذھ� ا�/����ت ا����

�ن ھ�� �Qن ����3 ا����ھ��ن وا�����3 ا�/��,�� وا3دة، و� ���ن ا�د,�ء �+ن �.ل  ،��,��ا��� ھ� ا�����3 ا�/

ا����ھ��ن وا�7وا ,���� ا2ذ�ن ���,���ر �����3م، ��ذه  أن��7 وا�����3 ا�/��,�� �3/� ھذه ا�7رارات �Mر ��وا

�����3م ����G ا����د��  أ���ا�7رارات �ط���7 ������3 ا�/��,�� :ن ا����ھ��ن ا�ذ�ن وا�7وا ,���� راو ����  ����

  .ا�����3 ا�/��,�� ھ� ����3 ا����ھ��ن أن

�/ب ان �دار ��س �� ���ل ����3  ا:�وال!ر��ت  أن" ا��د �ن ذ�ك ��,��روا  إ�' ھذا ا��/�ه أ���رو�د ذھب 

�3���ن  إ���ا����ھ��ن ا��3���ن �  )1( .أ����� ���ل ����3 ا����ھ��ن ا�

�وع ا�����G ا����2  �� �+�����ر�ف ا�����3 ا�/��,��  إ�'��� ذھ�وا /��� ��ض  أ����� وا:�.ر ا:�����ھ� ا� 

�د �3ر ا�����3 ا�/��,�� ��  ا�رأياذا ��ن ھذا  ، و)2( ا����ھ��ن ا���3ر�ن ���/���� ا�����  :����Mا�ظروف، 

                                                           
1
 - Bissara. Ph, le gouvernement d’entreprise en France, faut-il légiférer encore et de quelle 

manière p 1200, soc, 2003 p 64. 
2
 - André Amiaud, traité théorique des comptes de réserves dans les sociétés par action, thèse 

paris, 1912, p 276. 
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�ن ا����ھ��ن وھ�  ����� �A� �3����د و�6 �ن �ط���� ��!�ل �ل ا����ھ��ن،  آ2ر رأ���Qن  ،ا:�73�����Mق 

�� ��,��ا�����ز �����، :�� �ذ�ك ا�����ز ��م ���7د ��ط�  ھ� ا� ����3 ا����ھ��ن و� ���ن ��,��ر ان ا�����3 ا�/

���2ف  ا:�2رة�م ا,���ر ان �� ��3م ا�!ر�� ھو ا�����3 ا�/��,�� و�+ن ھذه  �Qذاا�/���� ا����� �� ا��2ذ ا�7رار، 

��ف وا��� �د �2 ا:�2رة,ن ����3 ا����ھ��ن، ��ن ��ون �ط���7 ������3 ا�/��,�� ا� ا�7رارات ا��� �2دم ھذه 

��ط��ق �6 ا�����3  أن,ن ����3 ا����ھ��ن، و������� �Qن ا�7رارات ا��� ����ر ����3 ا����ھ��ن � ���ن 

ا�!ر�� ا���  إرادةا�/��,�� ا� �� �3�� ا��د�� ا��ر���، و�ذ�ك � ��ون ��/���� ا����� ا�3ق �� ا�����ر ,ن 

����3 ا����ھ��ن، و��/�ر ,�' ا���و�ت �ن أ/ 6�����3 ���2ف ,ن �����3م، و�� �3��  إر��ءل ��ط��ق 

��ن ا,���ره ��3�3� � ��  )1( .,دم ا���7م �ذ�ك �Qن �رارھ� ��ون ��ر�� ���طIن، وھذا 

ا�3ر�� �� ا�د��ع و��ورة ھذه ا��ظر��، وا�ذي و/د  رأسا�ذي ����ر  Schmidtوا���75  �>���ذو�ر/6 ھذا ا��5��ر   

��و�� �� ��ر�ف ا�����3 ا�/��,�� وا��5' �طرح ا����ؤل 3ول �ن �3دد ا�����3 ا�/��,�� دا2ل ا�!ر��، 

��5وم ا�����3 ا�/��,�� �م �7م  أنوا,��ر ان ا��3دد ا�و�3د ��� ھو ا����ھ�ون ��دام  Gو��� ����ا��!رع ا�ذي �

��و� ���ن  ا@ط�ر، ����!رع ��رك �����ھ��ن �ل ا�3ر�� �� ھذا آ�رة�و ��7رح و� ��6 ��و�� �ا��75  �ذ�ك، وأ

�3��  أن�����3م ���دام � �و/د �ص �2ول �� ������/�ر ا����ھ��ن ,�' ا� ��3.وا  أن�5رض ا���2رھ� ������ 

�����3م,ن  ، �3�����ز ��ن ����3 ا�!ر�� و����3 أ2رى�ل ,�' � � ��Q� ،ب����ب �5س ا�ك، و3�و�ذ ،

����3 ���2ف ,ن ��ك ا���  إ�زام إ�'ا����ھ��ن، :ن ذ�ك � �7ود :ي !�ء ا�  G���� و�ت���ھؤ�ء ��

�� �!�ل �Mر ، وإن ��ن أ2ذھم ��ذه ا��5رة ��ون �M�)3(ا��د�د �ن ا����ب وا���75ء  ا�رأي، و�د ���' ھذا )2( ا��2روھ� 

 Gم وأ����3وا����  .�!�ل 

������� ���Q � ،و3�ب ھذه ا��ظر�� ���Q ���5 ا�ر/وع �����3 ا����ھ��ن و3دھ� �3' ���ن �3د�د ����3 ا�!ر�� 

��ن ا�7ول �+ن ا�7رار � ��ط��ق �6 ا�����3 ا�/��,�� :�� �د �م ا��2ذه �ن طرف ا����ھ��ن ��7�73 ������3م، �

و��و���� و����رھ� �ن أ/ل ��G ا����ھ��ن ا�ر�G ا�ذي ���ظرو��، و�ذ�ك �  �+������ �� ذا��� �د �م ا�!ر� أن��دام 

����3 ا����ھم �ل  6��و,� /�  )4(. و�د,��� ا:�2رة�2دم ھذه  ا:و�' أن���ن ان ����رض ����3 ا�

�رادف �����3 ا����ھ��ن ھ� ��رة �د��� �دم ا���7ون� ��,�� 1804ا��د�� ا�5ر��� ���م  و��رة ا�����3 ا�/

��ون ��ل !ر�� �و�وع �!روع وأن ��!+ �� ���ل ا�����3  أن�/ب " �+��  1833ا�ذي �ص �� ��د�� 

، و�د ا���د ��ض ا���75ء ��ذ ا�7رن ا����6 ,!ر و�دا�� ا�7رن ا��!ر�ن ,�' ھذا ا��ص ������ر "ا��!�ر�� ��!ر��ء 

ا�����3 ا�/��,�� ھ� ����3 ا����ھ��ن، ��7ل ان ا�����3 ا�/��,�� ���ت �وى  أو����3 ا�!ر��  أن,�' 

�وع ����G ���2 � �ل /��� ��ق  أ������ ���.��ن �� ا�/���� ا����  .إ��� ا@!�رة�����ھ��ن ا�

                                                           
1
 - Dominique Schmidt, op-cit, 1999, p 14. 

2
 - Dominique Schmidt, op-cit, 1999 p 14. 

3
 - Gérard souri, l’intérêt social dans le droit français des sociétés commerciales, thèse Lyon III, 

1974. 
4

، ص  - ��  .116أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�
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 رأ��م�ظر�� ا����ھ��ن �����!�ر ا��داءا �ن ا�������ت، وذ�ك ,�ر ������ �ن أ�.ر �ن ���7 ,�'  وأ2ذت

Schmidt  ��,������3 ا����ھ��ن ����دا ,�' ��وص ا���7ون ا��د��  �+���ا�ذي �/+ �� �3د�د ا�����3 ا�/

ا��� ��ف ا�!ر�� ����7د ا�ذي �����7ه ���زم !��2ن  1832، �����دة 1833و �1832و�� ا���د��ن 2ا�5ر��� 

ن ,�ل ��7د ا����م �� �د ��!+ ,ن ھذا � أو�+ن ���ھم �ل ���م �� �!روع �!�رك ��7د�م ��3 �ن ��ل  أ�.ر أو

 Gن ر��ا��!رع �2ص ��7د ا�!ر�� ھدف وھو ا����م  أن�ن ھذا ا��ص  Schmidtو�ر، و�د ا����N  أوا��!روع 

، )1(  ��/� �� ���ل ��73ق ھذا ا��دف أن�/ب  ا:�2رةھذه  إدارةا��� �د ��/م ,ن ا�!ر��، ��� ان  ا:ر��حا�!ر��ء 

��ون ��� �و�وع  أن�ل !ر�� �/ب " �ن � /�ء ��� ا�ذي  1833ا��ص ,�' �ص ا���دة و�د ر�ط �ط��ق ھذا 

 أ������ن�� ھذه ا���دة �7ط��ن  Schmidt، و�د و/د "�!روع وأن ��!+ �� ���ل ا�����3 ا��!�ر�� ��!ر��ء 

�و/ود ا�����3 ا��!�ر�� ا��� �/�6 ا�!ر��ء و����رض �6 ��رة ���5ل ا���ض ���م  ا:و�': �د,م و/�� �ظره

��ن ا�!ر�� ��!�ة �� ���ل ����3 ا�!ر��ء، ���  أ�دتا�.���� ��� �����7 �+ن ھذه ا���دة  أ��، ا2Lر�ن,�' 3��ب 

�����M Gر ����G ا�!ر��ء ا�ذ�ن ھم و3دھم إ!��ع�م ��!� ��7د  � ،ا�!ر�� ���� ����م �حأر�و�ن �����م د,

  .، و ھذا ا��دف ��3ور �7ط �� ����3 ا����ھ��ن)2(و �7����� ,�' ا����ھ��ن ا:ر��ح���!ر�� ��� ھدف ��73ق 

و ��ن ا�����3 ا�/��,�� ا��� ���.ل "  ا:ر��ح��73ق " ��ن ھدف ا�!ر��  ن���7د ر�ط ����روا �ظر�� ا����ھ    

ا���773، و ���73ق ھذا ا��دف ��ن ا����ھ��ن ���2ون �� ����ر !ؤون  ا:ر��ح�� ����3 ا����ھ��ن ������م 

��دأا�!ر�� � ����M:ھذه ا ،����M:/ب  ا� ���و�ق  أنا ��,�����ر ,ن ا�����3 ا�/��,��، ��ن ھذه ا�����3 ا�/

 �3����ن  أ��',�� ھ� ، �������3 ا�/��ا:�.ر��ھذه ا��ظر�� � ���2ط �������3 ا�5رد�� �����ھم و � �

  .�د ��3' ��� �� ���ل ا�����3 ا�/��,�� ا:�2رةھذه  أنا�����G ا�5رد�� � �ل 

��3م ا�!ر�� �����3  أن�/ب  ا:�����Mن  ا:����Mا�����3 ا�/��,�� ���ت ھ� ����3  أن�ن ����3 .����    

، ا2Lر�ن������3 �7ط ,�' 3��ب ����G  �� ���ل ا:�3�����Mم  أنا�/��6، و �ن ھ�� ا��.7ت ��,دة ا�� � �/وز 

��ا�����3 ا�/��,��  أو�و���� ���ل ����3 �ل ا����ھ��ن، و  أي��3م �� ���ل ا�����3 ا�/��,��  أن,����  إ�

�ن )3(���ل ��73ق ھدف ا�!ر�� أ���ا�  آ2ر,�' ا�����G ا�5رد�� ��ل ���ھم ��س ��� �ن ��ر�ر  G��� ������� و ،

���ھ�� �و ھ� ���ر !ؤون ا�!ر�� ���ن ا�,���ر ا���� ا:����M �+2ذا�ط���� ��ن  G����، و ا:G����M ا�5رد�� و 

�#دو �Mر �G�3 ا���� ���3ث ,ن ����3 �� ا�!ر�� �Mر ����3 ا�!ر��ء، �������3 ا�/��,�� � ���2ط 

G������.�� �� ا�!ر�� �  �������3 ا�5رد�� �����ھ��ن ��ن �� �5س ا�و�ت �ر��ط ���، ��و ���ت �ل ��ا����ھ��ن 

 �� ���!��وع ھذه ا�����G أن�3ث  ا:�ر/���ن �ظ�ر ا��!��� ��  ،ا�����3 ا�/��,�� ��ل ا����ھ��ن ��.ل 

,دم �ط��ق ����G ا�!ر��ء � ���� �� !ر��ت ا����ھ��، ����2ف دوا�6 ا�!ر��ء �ن  –و ھو ا�وا�I�� 6  -�رض 

,دة �7����ت 3�ب ھدف �ل وا3د  إ�'�����G ����م ���7�م ا����ھ��ن و�ق ذ�ك و �ذ�ك ���2ف ا آ2ر إ�'!ر�ك 

                                                           
1
 - Dominique Schmidt, l’intérêt social, 1995 op.cit, 448. 

2
- Hassler.T.l’intérêt commun R.T.D.com 1984. P 581. 

3
- Dominique Schmidt, les droit de la minorités dans la société anonymes ,op.cit, p 58. 
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ا�داAن ��!ر�� �ن و��� �!ر�ك و  إ�'���م ��/د ا����ھم ا��/��� و ا����ھم ا�����، ا����ھم ا�ذي و��� ا�رب 

��طل، ���ھم ا���طرة  أو Passantا���ر  أوا����ھم ا����رب ��  .��ا...ا����طر أوا����ھم ا�

��و�� �� �ط��ق ھذه  إ�'و دوا�6 ا����ھ��ن وو/ود ���رض ��ن �����3م �� ا�!ر��  أھدافو �ؤدي ��وع 

�!�ر�� ��ن ا����ھ��ن ���ف ��م ا�و�ول ا�' ھذه ا�����3؟ أنا��ظر�� ذ�ك  �3���  �ط����7 ��5رض و/ود 

� ا/���وا 3ول ھدف �!�رك ھو ,�' ھذا ا����ؤل �� �ظر�� ا����ھ��ن ��ن ا�!ر��ء �� ا�!ر� ا@/�����ت 

�و,� /��و,� أو إ.راء�ردي �ن I2ل  إ.راءو ������� ، Prospérité de la collectivitéازدھ�ر ا�/� ،ازدھ�ر ا�

���و��ق  Schmidt ا:���ذو �د ا��دع  ،و ھ�� ���ن ا�����3 ا��!�ر�� ا��� �ر�ط �ل ا����ھ��ن و �/���م 3و���

���ھ��ن ��رة ����3 ا����ھم ا���وذج �� ��������7د ,زل �����l’actionnaire type  �3ن ا�����G ا�5رد�� ا�

ھذه ا��3�� ��ن ا�����3  إزاءا����ھم ا���وذج �طر��7 �و�و,�� و �/ردة و ��س ,���� ا�����3 ا�/��,��، و 

�.ل ����3 ھذا ا����ھم ا���وذج� ��,����3ث ,ن ا�ر�G و ��س ,ن  ا�رأي���ھم ا���وذج 3�ب ھذا ، و ا�)1(ا�/

  . �65 �2ص �2رج ا�!ر�� أي أوا���ط� 

 ،�3ث �را�ب ا���Aدات و ���ر ,�' �3�����، ا:�والو ا��3ث ,ن ا�ر�G ��س �����7 ا����رب ��ن �����7 �وظف 

�ن ھ�� ��ن  ��Iا�ط����M:أ/�زة أو ا  ��ر���ا�!ر�� �!�ل ,�م ��ز�� �������م ����3 ھذا ا����ھم ا���وذج ,�د 

��,��  .��ط��� و ا��� ھ� ا�����3 ا�/

�'  ا:���رروا/� �6 �دوم  و �د ازدھرت �ظر�� ����3 ا����ھ��ن و ��ت�� ��� �7����ا��/�و����و��� ا�

corporate gouvernance  '�, ھم����6 و/ود  إدارة أو�و��ت رأسو ا��� ��6 ����3 ا� ��ا�!ر��ت ���

�ؤ���ت  إ��� �+�راد���ھ��ن ���وا �investisseurs institutionnelle و�� �+��د، و �م�ن  أو������3 ا����ھ

 أ���� إ���ج��.ل ,��ل  ا:��مھذه  أن�3ث  أ�����������د ا�' �ظر�� 73وق ا������ ا��� �����ھم ,�' ،�ن /�� 

�ن I2ل  إ�������م  إ��5ء �����ھم �ن I2ل �������ن I2ل ار��5ع ����  أوا�!ر��  أر��ح,�' ��، و �ن أ��

����3 ا����ھ��ن �������د ,�' ا����I ا��� �ر�ط �Iك ا��!روع  أو�و�� �+��د�م  أ2رى/�� �Aد را�، و ھذه �

  .ا����I ��ر/م ���و�� ���و���� ����دراء و�Iء ,ن ا����ھ��ن

�وا��ن /د�دة �����ھ� ���� ���ون ا���ظ���ت ا�����د��  ��Qدارھ�ا��د�د �ن ا��!ر���ت ھذه ا��ظرة  و �د ���رت

 ���12ون  أ����3ث اد2ل ��ض �ظ�ھر 3و��� ا�!ر��ت و  la loi NREا���در �� �ر���  2001ا�/د�دة ���� 

��ظر��  �+��دو �ل ذ�ك  ،�� ���ون ا�!ر��ت contractualisation  ا�ذي ا����ض ا��5رة ا�����د�� 1999/و���� 

���� ا�3ر�� ا�����د��، و ھ�  أط�قا��!رع ا�5ر��� �و,� /د�دا �ن ا�!ر��ت  ا�!+�ذ�ك �7د  ،����3 ا����ھ��ن

، و ��ن 1999/و����  12ا���دل ��  �5��/1994  03و ذ�ك �����7ون ا��ؤرخ ��  SAS!ر�� ا����ھ�� ا����ط� 

,���ا�����3 ا�/��,�� ا���  أنو ھو ��ز�ز ���ظر�� ا��� �رى  ،دة ��و�ن !ر��ت ����� �!�ر��ا��دف �ن ذ�ك 

                                                           
1

، ص �ط�و�'ي =;��ن ( - ��  .81م، ا����� ا�
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�3/�ت ا����ھ��ن  @!��ع��3م ��ر ,�ل ا�!ر�� ��3ورة �����3 ا����ھ��ن �ن ��ظ�م ا�!ر�� � �دار ا� 

  .أ2رى����3  أ���#ض ا��ظر ,ن 

ا�7ول ��ن ا�����3 ا�/��,�� ھ� ����3 ا����ھ��ن، و ان ����3 ا����ھ��ن �� ھ�  إ�'ذھ�ت ھذه ا��ظر��  إذاو 

��ن ،ا� ا�����3 ا��!�ر�� ��م � Iو�� �دون  آن�3ل  �+ي��م I��واة ��ن  إ������ون ھذا ا���!رط ا�

���ر  ��:������M ����ر !ؤون ا�!ر��،  ا�رأيو ذ�ك ��ون ا�����3 ا��!�ر�� � ��5رض �3�� و3دة  ،ا����ھ��ن

�� ,ن ا,�راض M!ر�� ر�7رر �وز�6  أوا� ���ن ��� ا�� إ�' إ�3���� أو�.I  ا:ر��ح� ����ة ا���ض �ن ا����ھ

 �ا�طو�ل، و �� ��:/ل أوا���7ر  ��:/ل��73ق ا�ر�G  أ����بو ھ� ا��� �3دد ا������ ا����� ��!ر�� و ،ا����3ط 

�ن ا����ھ��ن ,�' 3��ب ��A  �+2ذ أن� �/ب  ����Qا�����3 ا��!�ر��  ا:�3�����Mرم  �A� ��� رارا ��5ل�

����3 ا��!�ر�� � �)1(���ر ,ن ا����واة ��ن ا����ھ��ن �+���، �ن ھ�� ����ز ا�����3 ا��!�ر�� أ2رى��� ،��� 

ر��7 ا��� ا�ط إ�'ا��ظر  أ��������ب �6 ���3 �� ا�!ر��، و ��ن �/ب  ا:ر��ح��ل ���ھم ���3 ��  أن�7ط 

  .و ���ن ���وي ا����ھ��ن ���� ����م ا:ر��حھذه  إ�'���ر ��� ا�!ر�� ��و�ول 

 أنا�  ،ا���7ء أ��3مو ���رMم �ن ���� ھذه ا��ظر�� �ن طرف ا��د�د �ن ا���75ء و ا�,���د ,���� ��5رة طو��� �� 

  .أو/�ا���7دات و/�ت ��� و ا��� ��� ,دة 

  :#���م ا��ظر�� -ب

ذ�ك �  أن، ا�  ���ط أ��سھذه ا��ظر�� ار��زت ,�'  أنا��7د، ��G�3  إ�'��ر�ت �ظر�� ����3 ا����ھ��ن    

ا���5 ا��ؤ������ ���، ���!ر�� ط����  إ���ر�5 ا�����د�� ��!ر�� و �و ا�,���د ,�' ا� �Q,ط�ء���� ا����5ء 

�/رد ,7د إ�'�زدو/� و ھذه ا��7�73 ����رض �6 ���7ص ا�!ر�� ،  �3���و ������� ����رض �6 ���7ص ا�

 ��,�������7 ,ن ����3  إ�'ا�/ �3 ���2���ا�����3 ا��!�ر�� �����ھ��ن، �����5 ا��ظ���� ��ط� ا�!ر�� 

ا���5ردة �!ر�� ا�!2ص ا�وا3د، �ن /��  ��@رادة�ن ا�!ر��ت �ن ��!� Qن � ،,7د أ������!ر�� ���  ،ا�!ر��ء

ا�ذي " ا��!روع ا��!�رك "  إ�' أ!�رت��7ون ا��د�� ا�5ر��� ا����ق ا�,���د ,���� �ن ا���1852ن ا���دة  أ2رى

���,��م ھذا ا��!روع ا��!�رك ���ن ا,���ره �����7ء ��ن ا���5 ا�����د�� و ا���5  أو ا:�وال��2ص �� ا�!ر��ء 

  )2(.ا�!ر�� أيا��ظ���� ��!ر��، ��,���ره ��.ل ا�!���2 ا����و�� 

�وع ا�����G ا�5رد�� �����ھ��ن ����  أ2رى�ن /��  �/��ل  إ���ر��ن ا�7ول ��ن ����3 ا�!ر�� ھ� 

��5وم ���7ل أوو/ود ��ذه ا�����3 ���ور �،  ���و�� و ھ� �ون  أن���ھذا ا���ور ��/�ھل �7�73 

�ن طرف ���ھ��ن  أي��/����  أ�وال!ر�� ا����ھ�� �م ��د �!�ل ��� �� ا����ق �/��� �رؤوس  ���7د

 أو/����  إ���������وع ����G ا����ھ��ن ���� ,دم ،�م �5س ا�73وق و ا�����G دا2ل ا�!ر�� �

����3 ا�5رد�� �����ھم ا����رب ���ت ھ� ا�����3 ا�5رد�� �����ھم ا��د2ر، ��� ،�����3�ا��I2ص 

                                                           
1

، ص ص  - ��  .86، 85و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�

2

، ص  - ��  .97و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�
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�� ا�' ��� ا:����Mو ����3 ا����ھم ا����ر ���ت ھ� ����3 ا����ھم ا��#�ر، و ����3 ا����ھم ا�

 ���������3 ا����ھم ا� ��)1(.ا��...�>�������ت ھ� �3
 

�3و��� ��ر�� �و�6 ا�����3 ا�/��,�� ا��7�73 �ن ����3 ا����ھ��ن، ��ن ا�وا�6 ��ذب �ط����7  إذاو     �

����G ا����ھ��ن �� �ل و�ت 6���� ,ن ا�����3 ا�/��,�� و ����3 ا�!ر��ء  �Qذا ،�������M:و ، ا

��و3دة و  ا:����Mا�!ر��ء  أنن ���رMم  G�����ن ���ك ا���طرة ,�' ا�!ر�� و ���ر  أ��م�/���م ,�دة 

 أن ا:�ر�6 ا�����3 ا�/��,��، ��ن �� �7�73  �رأ��م�7رارات ��.ل �����3م و ��ط��ق  إراد���,ن 

�رادف �����3 ا�!ر��ء � ��,����5وم ا�����3 ا�/����M:�5وم  ا��� ا������ ا���7ون � 6������ض 

 �3���ا�����3 ا�/��,��، ��5 ا��د�د �ن ا���3ت ���ن ��5 �73ق ا�و3دة ��ن ا�����3 ا�/��,�� و 

����M:ف  ا���3ت �� ��, N��� ��2ل ا���7ء �ظرا د� إ�'ؤدي �ا���  ا:����Mو ا���س �G�3، و ھو 

����3 ا�/��,�����رM ا:����M أ�در���و/ود �رار ����5 ����5 ��2� .م �ن 

�� ا�����3 ا��!�ر�� ��!ر��ء  Aت ھ� دا��� ��,�����!ر��ء ��  ،و �ن ����3 .���� ��ن ا�����3 ا�/�

G����و �م ��رف ا��!رع ا�����3 ا��!�ر�� ���رMم �ن ا��ص ,���� ��  ،ا�!ر�� � ����ون ���م �5س ا�

��ن  ا:3والو �� �ل  �ن ا���7ون ا��د�� ا�5ر���، 1832ا���دة � Iر�� ا�  أن��!� G������ون ھ��ك 

��.�� و ��ط���7 �� G������ون ھذه ا�����3 �وى ھدف ا����م  أن� ���ن و ، Identique,�د�� ��ون ا�

ا��� ���773 ا�!ر��، �������3 ا��!�ر�� ��طوي ,�' ا����واة ��ن ا�!ر��ء �� ا��3ول ,�'  ا:ر��ح

�� ھذا ا��و�6 ,�'  ا��+��د، و �د �م )2(ا�/��,� ��!ر�� Enrichissementا�.راء ا�ر�G ا�5ردي �ن 

�ظر��  أ��3ب�5�ر  أن��ن ��ف ���ن  ،ا����واة ��ن ا����ھ��ن ��دأا����I ��ن ا�����3 ا��!�ر�� و 

ا���773، و �  ا:ر��ح�ن  �م��3 :2ذا�����3 ا��!�ر�� و/ود !ر��ء �� ا�!ر�� ���وا �د,و�ن 

��دو  أ!�����2 دا���2  �+ويا����ھ�� �� 2��Aر ا�!ر�� ,�' �دم ا����واة �6 ���� ا����ھ��ن ���!ر�� 

  .� �!�ر�ون و3دة ا�����G أ��م

 �corporate�ر�ت �5ر��� و ا������7 �3و��� ا�!ر��ت  �+���ر�ظر�� ����3 ا����ھ��ن  �+.رت    �

gouvernance  !ر�� ھ�  را:���ھذه  أن�3ث�ن  !�ء�ز,م ��ن ا�����ھ��la société est la chose 

des actionnaires  ن �7ط، �� ھذه  أنو��ا��دراء ,���م ا���رف �� ���ل ا�����3 ا��!�ر�� �����ھ

��لا��7�73ون  ا:���دا��ظرة ��ن ا����ھ��ن ھم ,<� �� ����، و ا�دا�6 ا�و�3د ا�ذي �/���م ھو ا�ر�G ا�

-Néoا���و���را���  ا:���رھذه  أن��ر �ن /راء ا������ت ا��� �7وم ��� ا�!ر��، و �رى ا���ض ا�7 ا:/ل

libérale  ة��#���� ا���زا�د �� ا�د��ع ,ن ا����ھ��ن ا�ذ�ن �و�وا ا�!ر�� و��وا �� �� ا������د��,�� و اھ�

������، و  أن�ر�65 ��7ول  ا:�وات أ2ذت، و )3(ا��ط��7� �A�! س �7ط��روع !����ت ا�!ر�� ��.ل  إذاا�

                                                           
1

، ص -  ��  .�120)' ا��ا(' (�'اوي، ا����� ا�

2
- Hassler, op.cit. 581 

3
- Bertrel, J.P, liberté contractuelle et sociétés. Essai d’une théorie du " juste milieu " en droit des 

sociétés R.T.D.com 1996. P 624.   
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�وع ا����ھ��ن /� �3����دراء ا��و��ق ��ن وا/��م ا�/�ه ا�!ر�� ووا/��م ا�/�ه ���ف ،�7ط �

)1(.ا����ھ��ن
 

 ،.���� و �ط���7 ����7ون �+�����ن �ظر�� ����3 ا����ھ��ن ا,��دت ,�' ��ط��ت وو��6A و  أ�2را    �

I.�����3 ا����ھ��ن، و �3Iظ  أن ,�' ��,��دت  6��ن و/�� �ظر ا����ھم ��3د  ��,��ا�����3 ا�/

��م �ن  وا�6 ا����ھ��ن و ��� ا��!�ر�� ا��� �/���م، �����ض �ن ا����ھ��ن � إ�'ا�� ���ر/وع ��

��  أ2رى����3  أيا!�را��م �� ا�!ر�� ا� ا�ر�G ا����� �7ط، و � ����م �� @دارة� و � ���رون اھ�

 �A� ��7ل ��ن ھ��ك��ن ا����ھ��ن  أ2رىا�!ر�� و � ����ط� ����، ���� ا��!�ر�� �د��م /د ����5، و ���

 ّ��� ����� �����ط� و  �+����ر�G ��� ا�ر�G ا���دي، ������ ا�!ر��، ���� ا��!�ر��  ا@دارة�� �ر��� ��� اھ�

 .�د��م /د �و��

�د ,���� ھ� �Mر د���7 �ن ��س �����ھم و/�� �ظر وا3دة، ������3م ���و ,��� ��ن �ظرة ا����ھم ا�

  .و ������� ���2ف ���� و/��ت �ظرھم ا�/�ه ا�!ر�� 2Lر���2ف �ن ���ھم 

 ��,������3 ا����ھ��ن= و �� �5س ا��/�ه ��ن �3' ا���7ون �م ��رس �را�3 ���د�� ان ا�����3 ا�/.  

��5وم و �ط�ق  إ�/�دظ�رت ���3و��  أ2رى�� ��ق ��ن ��3و�ت ��ل � ��,������3 ا�/�������@ 

����ر ����ف � �����  .ا:����Mا���

  :ا������ ا�@����N ھ� ����� ا��<روع -2

ا��و��6 �ن ھذا ا���5وم �/�ل ھذه ا�����3 ا�/��,��  إ�'��5وم ا�����3 ا�/��,��  إ�/�دذھب ا�/�ه ���7 ��    

�دى �در��� ,�' ا���/���  أو�رادف �����3 ا��!روع  ���ون ھذه ا��ظر��؟ و ������3 ا���7و��، ��� ھو 

��ط���ت و ,���ر ��5وم ا�����3 ا�/��,��؟�.  

  :���ون ا��ظر�� -أ  

�ن ����3 ا����ھ��ن     ��,��ا�.I.���ت �ن  إ�'����3 ا��!روع  إ�'��ود ��ر�� �و��6 ��5وم ا�����3 ا�/

ا��3رر�� �� ا��/�ل ا�����دي ا��� ���3ت ����� ا�7رن ا�.��ن ,!ر ���7دة ادم  ا:���ر �+.�را�7رن ا�����، �3ت 

ا��!روع �� ا�.I.���ت ھ� ا��ظرة ا��ؤ������ ���!روع �ن �3ث ��ل ا���ط� ,ن  إ�'���ث، و ���ت ا��ظرة 

�7ط  ا:�والرؤوس  أ��3ب���وا �� 2د�� ا����ھ��ن  �+��م� ا�!ر�� ا��دراء � إ�'ا������، ��3ث ���ت ا��ظرة 

،�� ا:�ر����ن,�د�� �3ول ا3د ا����ب  أ���ھ�و ا��������ن، وو��ت ھذه ا��ظرة ا�'  ا:/راء�� 2د��  أ��� إ�

 7�sociétéل ��وذج ا�دو�� ���ؤ���ت ا����2، و ���م ,ن !ر��ت د��ور��  1959��� 

constitutionnalismes  ��� ���ا��  .د��ور�� ���2 و �وا�ط دا���2 أ�ظ

                                                           
1
- Peltier, la convergence du droit français avec les principes de la " corporate gouvernance " américaine, 

JCPE 1997, 660. 
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 إ�'ا���ل و ا���ل و ا��ظر  رأسو �� �ر��� و Mداة ا�3رب ا������� ا�.���� ���ت ا���3و�ت �.�رة ���و��ق ��ن   

 ���!�ر�� ا� و ھ� ����3 ا��!روع، و � �3����ر ا���د�� و ا���� أنا��!روع ,�' ا�� �ؤ��� �/��6 3و��� 

 ����ا��!ر�� ا��� �/���� ا��!روع �و/�� �3و ھدف و ���M، �ذا ��و �!�ل �ؤ���، ��ذا ا���ب ��و /د�ر �3

ھ� ��7ء و ا���رار ا��!روع و ,���� و ��ذا ا���ب ��G ا��دراء ��ط�ت ���ر�و��� و�ق ����3 ا3و����2 

  .ا��!روع

��  أنة ���7ء و ���ب، �3ث �م ,زل ����3 ا��!روع �ن �3ث �ر��� ,د إ�'و �د �م �7ل ��رة ����3 ا��!روع 

��ن ����3 ا��!روع ���و  ،)1(����3 ���2 ,ن ����G ا����ھ��ن و ا����ل ا��� �و/د دا2ل ا��!روع

��دة ا���7ون ا��/�ري ���ذ�ن ط��7وا ����3 ا��!روع �6 ا�����3 ا�/��,�� ھم  أ��، ا:�2ر��نا������3ن  ��

�ذھب ران  أ��3بEcole de Rénne  ن ��رة��� ھ� ا� ����7 ���ظ�م ا��!روع،  أنا���ط��7ن  ��!ر�� ا����ھ

Paillusseauھذا ا��ذھب ا���75  رأسو ,�' 
 �+����� ا�����3 ا�/��,��  رأىا�ذي  champaud أ���و  )2(

�!روع��� ���2�  .ا�����3 ا����� ا�

�3�� ا����Aف ��ر�س و ا���روف �7رار �ر��وف  و ����زا�ن �6 ذ�ك �در �رار ����A !��ر� fruehauf,ن 

، �3ث ا2ذ �����3 أ�دھ� :��و ا�ذي و�6 �ظر�� ����3 ا��!روع �� ��ب ا�3دث ، إ��� ا@!�رة، و �د ��ق )3(

 �3�������3 ا����ھ��ن  ا:/راءا��!روع و  '�, ����M �3 ،و���,�' �5س ���وى  ا:/راء�و��ت 

 ���7د �3���، �3ث ا��ز�ت أ�ر����ا���ل، و ھو �رار ��ق �����5 �3ث ����ق �!ر�� و��دة ����� �!ر��  رأس

�ت  ا:مو ��ن ا�!ر��  Berliet!ر��  إ�'ا�!ر�� ا�و��دة �����م ��دات �, ����ور��  أن,�د/� ���2�ا���75 

�3�� ��ر�+تا��Q�  ،�75�#�ء��!ر�� ا�5ر���� ا������  أ�رھ� أ�درتا���ن ��3�� ا�����Aف  ا�� أوا�ر أنو ������ 

����3 ا�!ر�� ا������،  ا:����Mا��� ��.ل  ا:ما�!ر��  6��ل  650ا���75 ��ل  إ�#�ء��ر�ب ,�'  إذ����رض �,

  .�ر��� �6 ��د�د ��3ة ا�!ر��، و �ن .م �ررت �����ن �د�ر �ؤ�ت ���م ����5ذ ا���75

��روف ���م  آ2رن �رارا �Qوف ���رار �ر إ�' إ����و  �� ���!�Cassegrain-Saupiquet  در ,ن���و ا

�3�� ا����Aف �Rennes  ���1968.)4(  

و ��ن ا��دف ��� ا��73ق �ن  1984��رس  01و �3ت ,�وان ����3 ا��!روع ا�در ا��!رع ا�5ر��� ���ون 

ا�����د�� و  ا:ز��ت��و/� ھذه ا��5رة ���زت  أن، � ���� و أ��ن����  ا@�Iسو���� ا��!�ر�6 و ر������ �ن 

                                                           
1
- Despax ,op.cit, p 411. 

  :"5�ر ا�4$ 23

، ص ��   .53و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�

2
- Pailluseau, op.cit.p 

3
- CA paris, 22 mai 1965. 

4
- CA Rennes 23 fév. 1968 JCP 1969 -2- 16122 note paillusseau et contin. 
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ا��د�د �ن ا��I��ت ا��� �ر�ت ا��د�د �ن !ر��ت ا����ھ�� �ذا ��ن ا��و/� �3و 3���� ھذه ا�!ر��ت و 

  )1(.ا��!�ر�6

����3 ا�/��,��، ��م ��د !ر��ت  ��� ����I���5وم ا��ون ھذه ا��ظر�� �7د �3و�ت ا�����د ,ن ا���و,ن 

����3 ،ا��رور�� و ا�Iز�� ��/�ز �!�ط ا�!ر��  ا:�وال�ذ�ن �و�رون ا����ھ�� ��م �7ط ا����ھ��ن ا�

��6  أ��3تا�!ر�� 3�ب ا���5وم ا�3د�ث / G����ا�ذ�ن ����م �/�ح ا�!ر��، ��� ھو  ا:!�2ص�!�ل 

����3 ا�دا��Aن وا������ن �� ا�!ر��، ��I ,ن �3��� ا���دات ا��� ��درھ� ا�!ر�� ا�!+ن� �������، 

ا�!ر�� � �/ب ان ����رض �6 2ط� ا������ ا�����د�� ��دو��، �!ر��ت  أھداف أنذ�ك  إ�'���ف 

 ���� �� ا��7دم ا�����دي �ل و ا�/���,� ����دان أ��3تا����ھ����ن ������� ,زل ،���ب دورا � I�

و  دافأھ��73ق  إ�'���ت ��دف  إن��ل ا�!ر��ت و �2و�� ���� ا���رى، و ،ھذه ا�!ر��ت ,ن ��3ط�� 

�6 ,�ر ا��53ظ ,�' ا��7رار  ����M���Qت ���2، �/��� ���� �5س ا�و�ت ���و ���73ق ا�����3 ا���

��7ول � ��3���� ا�����د ا�وط��، و ������� � ���#� ا,���ر !ر�� ا����ھ ������ب ا�!#ل و ���5 ,�

�وع  �إ����/ب ا��ظر  إ���و ،����ك ���#ل ��7و��� ���73ق �����3 ا�!���2  أي/�,�' ا,���رھ� �!�ل 

و ا��وز�6 �������  ا@���جا���ظ�م ا���7و�� و ����ل ,����  إ�'ا�7وا,د ا���7و��� و ا�������ز��ت ا��� ��دف 

 ���� ������3 ا�!ر�� ��5وم �/�6 ��ن ا�/��ب ا�����دي و  أن�/��ز ا����دي ھو ا���7و��، و ھو 

)2(.ا�/��ب ا���7و��
 

��6  أوھذا ا��/�ه �� ھ� ا� و,�ء ���!روع ا�!ر�� 3�ب  إن   ��� ��ا���7و��، ��� �!�ل ��ظ�م ���و�� �

�ن !���2 ���و�� ��ظ�� ���و��، ����G ا��!روع �Mر ���ل ����3ة ا� �ن I2ل ھذه ا�!���2 ا���7و���، 

ا����ل ����  و ا�73وق ا������ و ا�!���2، و �ر��ط ا:�والو  ا@���ج���!ر�� ���G ھ� ����� و��Aل 

�دة ��ط���� �ن ا���7ون ���!رة، و ������� ���G  أ/�ز�����7ود و ا���ط� ���� ���رس ,�ر ���ا���7و��� ا�

�!روع�� �� .ا�!ر�� ھ� ا�و/� ا���ظ�

�و�وع  أو���رس �!�ط� ا����د�� ���.ل �#رض  ����Q ا:ر��حا�!ر�� و ھو /��  إ�!�ءو ���73ق ا��دف �ن  

��ر���� ا:!�2ص، ذ�ك �ن ا��.�ر �ن أ����3,دة ����G �د ��ون ����ر��  +�!�ھذا ا��!�ط  �ا�!ر��، و ,�د 

 أو) ا���دات أ��3با����ھ�ون، ( ا:�وال�د�وا ��  :��م إ�� ،ا��!روع أو�����5ن �ن و/ود ا��!�ط  أ��3وا

����م و ����  �+,��لار��طوا  :��م أو) ا��دراءا����2د�ون و (�د�وا 2د��ت و ���ظرون �ردود �2د����م 

�6 ا��!روع و ������� ���G ھذا ) ا�ز��Aن، ا��ورد�ن، ا���7و��ن( ��3�����ن ھؤ�ء  �A� ل��ن ھ�� ��!� �و 

�ر�ز ا�����G  ا:�2رcontre d’intérêts  ن���ل ھذه ا�����G ���2ف 3�ب ا�ظروف ��/�����رض  أنو 

 .��3د أو

 G�3� 5ر�� � أنو����ض  �Q,ط�ء3���� ���ض ھذه ا�����G ا�A5و��،  أ��ت�ض ��وص ا���7ون ا�

��  ا:�ور,�ر ����ن 3ق ا�طIع ,�' �/ر��ت  أوا�����G ا�A5و�� �� ا��!روع 73و�� ���!رة،  أ��3ب
                                                           

1

، ص ص،  - ��  .55، 54و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�

2

، ص  - ��  .�124)' ا��ا(' (�'اوي، ا����� ا�
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ھذه ا��3ول ��7' ��  أن�ن I2ل ��ظ�م �2ص ���ض ا��!�ط�ت �� !�ل !ر��ت �3ددة، ا�  أوا�!ر�� 

�� و �و3دة ��ل ����G ھذه ا��A5ت، �ذا ار�ؤو ا��/وء  )1(�ظر ا���ض�� ������رة  إ�'���رة ,ن ����� 3

�رادف �����3 ا��!روع� ��,��  .ا�����3 ا�/

�ن ا����ھ��ن  أ�.ر�د ���ررون  أ��ما��7رار ا�!ر�� و ازدھ�رھ� �ل  أ���و ا����ل ����م  ا:/راء إن

دا2ل ا�!ر�� ��ن  أ�وال��ن ا����ھم ���رض �2طر �7دان �� ا��.�ره �ن  �Qذاا����ر ا�!ر�� �� �3ل 

  .�7دان ��در رز��م ا�و�3د @���������ر�ون ������7ل  ا:/راء

�� وإ�����س �7ط ,ن طر�ق ا����ھ��ن  ا:�والا����ھ�� ���' ��و��ر  ت�ن /�� ا�دا��Aن �Qن !ر�� أ

����3 �� ��7ء ا�!ر��  أ���ا��/وء ����وك، و�ذ�ك �Qن ��دا��Aن  أوض ��دات �ر ��Qدارھ��ذ�ك 

�����موازدھ�رھ�، و�دون ذ�ك �ن ��ون Q� د�و��م ��، ���2 وأن )2( ا��3ول ,�' ا�5واAد �ل �3' ,�' ��

��ؤو��� ا�!ر��ء �� ھذه ا�!ر�� �3ددة �����3 ا��� �د�وھ� ��!ر��.  

ا�����3 ا�/��,�� ھ� ����3 ا����ن ا����7ل وا����5ل، �3���� ا�����G  أن�ن �ل �� ��ق �م ا,���ر  �

�����7 ,ن ھذه ا�����G ا����2  �3���وھذه ا�����3 ا��� ���' ا�����3 ،ا�A5و�� ��5رض و/ود 

�3�������3 ا��!روع  ���2 ا�/��,�� ھ� ����3 ا��!روع،  ��������ن ���7ل و���5ل، و,��� �3

3���� �ل ا�����G ا�A5و�� ھ� ا������ ا��7و�� ��. 

   ��إ�' 3���� ��س �7ط ا�����G ا�A5و�� �3�ب �ل  إ�'���ن ا�,���ر ����3 ا��!روع �ؤدي  ا:2ذ أن�

3��� �وا�ط� ����3 ا��!روع، وھو ودوام ا��!ر أن3���� ا�!ر�� �5���، �ون �ع و.���� و3�ن ��ره 

��ط�7 �3���� ا�����G ا�A5و�� ��ط�ب 3��� أ�ر ،G������ن ا��!روع ھو ,��  �Qذا� ��در ���2ف ھذه ا�

أ��س ھذا  �Qذا�Qن ازدھ�ره و��وه ���G ا��7�م ا��!�رك �3�����م،  ا:2رىو/ود ا�����G ا�A5و�� 

�� ���ت  ��+.را��!روع ��ل ا�����G ا�A5و�� �وف �� ���3�وو��Aل ا�3���� وا������ ا��7د��  أ�واع� 

�3���� �ل ھذه ا�����G، �دون ذ�ك �Qن �ل ا�و��Aل ا�3����A  ا:ول!روع ھو ا�!رط ��م، �ذا �Qن �/�ح ا��

��ون !����، ���و و�/�ح وازدھ�ر ا��!روع ھ� ا������ ا�7و�� �و���� ����G  أن� ��دو  ا:2رى

6��  .ا�/

  .��ن ورMم �ل ھذا �Qن ھذه ا��ظر�� �م ���م �ن ا��7د

  :#���م ا��ظر�� -ب

 أو �>�������Mت ����3 ا�!ر�� � ���2ط �������G ا����2  إذا,دة ا���7دات �ن ����� أ��  �ا��ظر�و/�ت ��ذه    

�وع ا�����G ا�5رد�� �����ھ��ن ا:����/��6 ذ�ك � ���ن ��ل ھذه ا�����3 ,ن ا�����G  ،و� �3' � ��Q�

����3 ا�!ر أ��، �>����Mا�5رد�� �����ھ��ن او ا�����G ا����2  G�/ن ��م �ر���� ,�' ا�����G ا�5رد�� �����ھ
                                                           
1
- Paillusseau, les fondements du droit modernes des société, JCP 1984, n 60. 

2

، ص  - ��  .118أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�
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�.ل �� ��73ق ��ا�7ول �+ن ����ر ا�!ر�� � ���ن  إ�'، وھو �� �ؤدي ا:ر��ح��م ا� �ن أ/ل ��73ق ھدف ا�!ر�� ا�

,��م، ������ھ�ون �م  أ/�����ط���ت  أو���ن ا�,���ر ����G  ا:2ذ�6  أو ،ان ��م ��/�ھل ����G ا����ھ��ن

���3وا أ�.ر .راءا، وھذا �� ���5 ,ن ا�!���2 ا����و�� و/ود أ�� ����3  أن�7د�وا ���3م ا� �ن أ/ل 

  )1(. أ2رى

و�ن �� ا��7دت ��� �ظر�� ا��!روع ,دم و�وح ��رة ا��!روع ذا���، ��م ��ن ��5وم ا��!روع  �3ل ا��5ق �� * 

و�م ���رض ا��!رع ���ر��5، �7د �!�ل ھذا ا���5وم �!�ط ا��ؤ���  )2( ��ر و/وده ا��75 ا���7و��، و�.�ر �ن ا��75 �

 أن إ�' ��@�����!�ل �!�ط /����،  أو ،ا��/�ر�� ا��� ������ �رد و�د �!�ل �!�ط 3ر�� و�د �!�ل �!�ط زرا,�

��� وا3دة �Mر ��!���� و� أو�����ر ��ف ��ا�� ��5وم ا��!روع ��#�ر 3�ب ا��ص �3ل ا��ط��ق، ��5س/un 

mot qui veut tout dire ne veut rien dire .)3(
 

����3 ا��!روع ��,���ره �7�73 ا����د�� �!ر�� و�����، وا��� �!�ل ا�!ر�� Mط�ء ���و��� ��، �  أن أ���ا,��ر  *

ا�!ر�� !�ء وا��!روع  أن����3 ا�!ر�� ا�!2ص ا����وي، وا���س �G�3، ,�' ا,���ر  إ�'���7ص  أن���ن 

 .أ����3، ��ل �ن ا�!ر�� وا��!روع �� �����3 ا����2، و�و ا��7ت ھذه ا�����G آ2ر!�ء 

�دا��ون ,ن �و��م !ر��ء �� !ر��  إ����Qن ا����ھ��ن ,�د�� �دا��ون ,ن �����3م �� ا�!ر��  أ2رى�ن /��  *

���ن  أ��!ر���م،  وإدارةم ��ود ا�7رار ا�!ر�� و��م و3دھ أ��3بو��س �� �ط�ق ا��!روع، ���!ر��ء ھم ����ا�

�ا�!ر��، ��3��� ا���دات �.I ��س ��م 3ق ا���و�ت  إدارة��5ن �ن ا�!ر�� � ���ط��ون ا��د2ل �� ����5 ��وا�

 �A5� G����ن  :2رى أووا��!�ر�� �� ا�/����ت، و�#�ب ا��ص ا���7و�� ا�ذي ������ا������5ن و� ��دا��Aن  أو�ن ا�

�ن ا����ھ��ن � ���ك �وى ا�د��ع ,ن  ا:�����Mر �وا��7 �����3 ا��!روع، و�3'  أ����3/�  ا:����M إرادةا���7د 

��ون وا��A5ت ا��Q�  � �5��2ذاا��!روع ا�وا�6،  إط�رو��س ��  ،ا�!ر�� إط�ر73و��� ��و��� دا2ل ������ن ا�

��ر�� ا�ر���� � أن����7م ا�7ول ��د ذ�ك  �، ���ف��ا��ھذه  �م ����3م ا���7ون  أو ا:����M,�' �رار ���ط��ون 

 .ا�!ر�� ����7 ���و��� �����M ا��!روع، و,��� �Qن ��رة ا��!روع ھ� ��رة وا���

��ن ��و��، �ون ا���ط� ا��� ��  � � I2!ر�� �د����7 �� ��3ة ا�د2ل ا�� ��/��ط' و�G�5 ھذه ا��5رة ا�وا��� 

�ن �3ث و���7م ا������ ا�����د�� وا������ ��!ر�� وا��� ��2ص ��3د�دھ�  ����ا����2،  أ/�ز��������7 ��

���7 �3' ����� �7د�ر و���7م ����� �������M:!ر�� ا��3 ا���.م �3د�د ھذه  ،�7وم ��/�ود �+ن ��3ث ,ن 

�� ھذا ا�7رار  ا:3�����Mث �دى �ط��ق �����  �راوأ2،ا�����3 و�3د�د ����� ا�!ر�� �� ا�7رار ا�����زع ,��� 

����3 ا�!ر��، ���' ذ�ك  6�,�د �7د�ر ����3 ا�!ر�� و�ط��ق �رارات  ا:����Mا����7 ��6 �5�� ���ن   أن

����M:رار �����3،  ا��� !ؤون ا�!ر�� وا������ف  إذ�6 ھذه ا�����3، وھ� ���/� �ر�و�� :ن ا����7 �/�ل �

��ن ��ور 3دوث ����!� �����A ���ل ��7د�ر ����� �����M:!ر��  ا��3 ا��� 6��� �5س ا�و�ت ،و�دى �ط����7 

                                                           
1

، ص  - ��  .�127)' ا��ا(' (�'اوي، ا����� ا�

2
- soussi. G. op. cit p 279. 

3
- D. Schmidt, les conflit d’intérêt, op. cit, p 09. 
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 �7����ا�ذي �/�ل �ن  ا:�را�!ر�� ����� ا����ھ�� وا����رة،  �Qدارةا�ذي ���رف ��� ا�/��6 ����7د ا����Aل ا�

�ن ا�����3ل أ�رار���� ا���7ء  .)1(  

 أن�� �3ن  ،ا��!روع أ��3بظر�� ����3 ا��!روع ,�' ��ل ����3 ا��!روع ,ن ����3 �ر��ز � *   

ھذا ا��!روع  ��3بو����3 ��3ب ا��!روع �واء ��ن ا���7ون ا�و��� � ��5ل ��ن ����3 ا��!روع 

���و��، ���ف ����7م ��ل ����3 ا��!روع ,ن ����3 ����3 وھو ��ب ھذا  أو!��2 ط�����  ��2!

���3 رأىط���� ،ا��!روع �داوم ,�' ا���.��ر ��  ��� ��� ����3 �� ذ�ك و��و�ف ,ن ������ ا���.��ر ط��

����� أن��!روع � ���ن �����7 ذ�ك، وا�����3 ا�����  �3��� .��ون ا� 

��� ,ن ��5و�7ول �� ����� �   Iأ�� ���ب و ،��,�� وأ��ر�ف د��ق ووا�G ��ذه ا�����3  إ,ط�ءم ا�����3 ا�/

،�������ا��75 �م ��و�ف ,ن ا��3ث  أنإ� ��� ذ�ر�� أھم ا��/�ھ�ت وا��ظر��ت ا������7 ��ذا ا���5وم  إذا و�3د�د أھم 

���م �ن ا,��رھ� ��5وم � ��,����#�ر �رن ,ن ��5وم ��5ق ,��� !��ل ������3 ا�/ )2( ��,������3 ا�/��� ،

�رور ا�و�ت  أ����ل  :2رى3���م � ��#�ر �7ط �ن !ر��  6�ھ� ���ر ,ن A�73ق ��5��2 دا2ل �5س ا�!ر�� 
�� وا��I� �3د )4(، وھو �� �/�ل �ن ا����3�� �3رھ� �� ��دأ �و3د و���ق )3(Aظ�ھرھ� دا���ز  أن، و:ن ��

�رو�� وا������7 ���#�ر 3�ب �� ھو ��و�ر �� �ل !ر�� و�� �ل ��رة، وذ�ك ��و�ول ��� ����3ول ,�د��  إ�'��5و

���ن� ��ون Q�  5ردھ��� ���G ��� أن���� ا�7وا,د ا���ر��.  

     ����5وم ���دد  أن�ن ا��75 �7د ا,��ر  آ2را�/�ه  أ ��,��ر�� �و����7 ��5وم ���2ط وھ� �ظ أوا�����3 ا�/

���Aل  �� ����ا�!ر�� ,�'  إ�'، ��ذه ا��ظر�� �م ��ظر أ2رى��2�ف ا��ظر��ت ا����ق ذ�رھ� �� ���Aل و��وا�ق 

��3ورة �7ط ������ھ��ن دون ا,���ر  ،�/رد ,7د أ��� ��,��، و�م أ2رى����3  :��و�ن .م /�ل ا�����3 ا�/

�2رج 3دود ا�!ر�� و/���� ����3 ا��!روع، و��  إ�'/��,�� �ظ�م، و��ط ا�����3 ا� أ���ا�!ر�� ,�'  إ�'��ظر 

: �/�ل ������3 ا�/��,�� ,��ر�ن أن��م �ن ����A� Gو�� �Mر ����3 ا����ھ��ن، �7د �3ول ھذا ا��/�ه 

�.ل �� ����3 ا����ھ��ن  ��:ولھو ا�����3 ا����!رة �����ھ��ن وا�.��� ھو ا�����3 ا��������7،  ا:ول��

، وھ� �ظرة ��وا�ق �6 ط���� )5(�� أ/ل ���ر، وا�.��� ھو دوام وازدھ�ر ا��!روع ا:ر��ح�' ����3ول ,

  .��2ط ��ن ا��7د وا��ظ�م ��,���رھ� ا�!ر�� �5��� 

� �د2ل �� ��ر�ف  أ����ل ا�����ر ا��� ��5ق ,�'  )6(و�� ��3و�� �و�6 �ظر�� !����، ا����د ��ض ا����ب    

 ���� ،��,������3 ا����ھ��ن وإن ،ا�����3 ا�/��,�� ���ت ھ� ا�����G ا�5رد�� �����ھ��ن  أنا�����3 ا�/�

                                                           
1

، ص  - ��  .71و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�

2
- Carfonnier, les notions a contenu variable dans le droit français de la famille.  

3
- Ruellan. C, la loi de la majorité dans les sociétés commerciales , thèse ,paris 2, 1997. 

4
- Shapira, l’intérêt social et le fonctionnement de la société anonyme, RTD. Com 1971,p. 

5
- Hannoun, le droit et les groupes des sociétés, thèse. Ed L.G.D.J 1991,p 


، ص  -6��   .124و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�
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ظر��� �� ��73ق ھذا ا��دف ,ن ����3 ا�!ر�� ��� ھو  �5رق�د � أ������ت �/��6 �� ��73ق ا�!ر�� ��ر�G ا� 

 .ا:ر��حا��3ل �� ,���� �وز�6 

�وع ا�3���� �����G ا�!ر��ء، ��ن ا���در ����� ا�رأي3�ب ھذا ��� أ��، و/�، �Qن ا�����3 ا�/��,�� ���ت ا�

وأ���� و�ر/6 ا���ب  أ7�����M�م ا��و�ف ��ن �� ،ذاك آو,�' ا��2ذ ھذا ا�7رار  اLراء�/�6  أن�� ا�!ر��ت ا���رى 

�ن I2ل ا�7رار �3ل ا��داو��، وھو  أن إ�' ��3�����ون  أن�!روع، �ن ھ�� � ���ن  �رأ�ل وا3د �رى 

�وع 3���� ������G ا�������� ��ذه /�و�ط���7 �ذ�ك �Qن ر��  ،ا:������ك  آو ا:����Mا�����3 ا�/��,�� ھ� 

�6  أو� �ز�ل ا���5 ا�/ر��� ,ن ��ل ��ر ���!ر��  ��@/��عا�!ر��ء و�و / ������ أ�� � ���ن ,� ،������ذ���� ا�

��وذ�ك �I�2ف ا�دا�6 �� ا�!�راك �ن  ا2Lرن ا�5رد��، �ون أ�� ���2ف ط�ب �ل ���ھم ,ن ����G ا����ھ

  .���� وآ2ر، ��ن ���ھم ا�/��� 2Lر���ھم 

 إ����ا�����3 ا�/��,�� ا��� ��/+  أداة إ�' إ���دھ�ا��� ���ن  ا:�����ا�وظ��5  أن ا�رأيھذا  أ��3بو�رى    

وا�7رارات ا���رة �����3 ا�!ر�� ����G  ا:,��ل إ���د���G  أ����زاع، ھ� ا����7 ,�د ,دم و/ود �ص ���� ا�

 آو����� � ���G ��7د�ر �و,��  ،ا���د�� وا:,��ل�����ز ا���ر��ت �Mر ا����3 وا�����7 ��/زاء �ن ا���ر��ت 

�.ل �������  �Qذاا�7رار �� ا�!ر��،  :��3ب، �����2رات ��7' ����3 ا:,��ل/ودة ھذه � ��,�����ت ا�����3 ا�/

�Qن ھذه ا��و��� �ر!دھم �3و ا�7طب ا��G�3 ��ن � �د��م ,�' ا���ل ،ا��ر!د  أو��م ا��و��� ��� و���5 ا���ض 

� ��ز��م ���2ر وا3د، �����2رات ���ددة  أ������ت �و�G ��م ا�3دود ا�ر�A��� ا�  إذا���  ،����وھ� أنا��� ,���م 

�G ��7د�ر ��3 ا���ل و��س ��������و��� ،و �� ��,��  .ا�����3 ا�/

��5وم ا�����3 ا�/��,�� ھو ��5وم ��س �� ��ر�ف وا�G و�3دد، و,�' ا�رMم �ن ,دم ا�د�� ا��� ��3ط ��،  إن   

��ن ����رة ا���I2 ا��� �و�ل � � ��Q�����ت ا� 2را��  إ��� ��,�� أنذ�ك ،ا���ض �� �ون ا�����3 ا�/

�� �3د�د �����ر �را��� ����ر  �+داةا��!رع �5�� أ�د ار���ط� ��ذا ا���5وم ��دام ا,��د ,�' ����3 ا�!ر�� 

  .ا�!ر��

      6����7,دة  أو�ن ��ل ا����ھ��ن  إ���,��Qن ا�����3 ا�/��,�� ��رز �����ر ����وك ا�وا/ب  ا:3والو�� /

���I2�3  أ����را���  أداة، ��� ����ر )1(�ن ا�����3 ا�!���2  أ,�'وا��� ��رض ,���م ا�3رام � G����و��� ��

�!�ر�� ھو ا:�����Mرارات  ��، و���5 ,��� ��ر��ت ا�!ر��، ���' ا�رMم �ن ��وع ھذه ا���ر��ت �Qن ��� ���

ھ� �ن ��ن ھذه  ا:�M����Mر ا����!رة �� ��73ق ا�����3 ا�/��,��، و:ن �رارات  أوا����ھ�� ا����!رة 

��,��  .ا���ر��ت ��� ��ذا �6�2 ��را��� ا�����3 ا�/

 أو��زان  إ�/�د����3 ا�!ر�� ھو  أو��5وم د��ق و!��ل ������3 ا�/��,��  إ�'ا��دف �ن ��3و�� ا�و�ول  إن

����ر ��7س �� �دى !ر,�� و���و��� ا���ر��ت ا���درة ,ن ا�!ر�� ����� �رارات ����M:ا� �����دى ، و���!ف 

                                                           
1
- M. cozian et A. Viandier, droit des sociétés, 14 ed, litec, 2001, n 466. 
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 أ����ھذه ا�7رارات ���2 وأن ا�/�ھ� ����7 /�ل ��2��5 ا�����3 ا�/��,��  إ�دار��  ا:����Mو/ود ���ف �ن 

  .و�3دا ��7ر�ر و/ود ھذا ا����ف

II- ��N��@ا� ���� :ا� �	��ف #"� أ��ساNF#داء �N` ا��

���ن ا��2ذ ا�7رارات دا2ل ا�/����ت ا����� ا@/��ع، ���#��� �ذ�ك ,ن �ظ�م ا:����Mأ�رت ا��!ر���ت ���ون     �� ،

، و�ل ذ�ك �53ظ� ,�' ����3 ا�!ر�� وا����ھ��ن ����، ا@/��عو��5دي �3�� ا��ر��� ا��� �#�ب 3دو.�� ��ظ�م 

����3 ا�!ر��، وأن  ا:����M���7ون  ا���Tو,��� �Qن ا�/�ھ� ����7 ا,��ر ا������ل � �5��2���ون ����2ذ �رارات 

��2��5 و3دھ� ����� ��7ر�ر ا����ف �ن /��ب ھذه ا�����M:دى �3ا� ��  � ذ�ك، �

 :���ون ھذا اF#@�ه -1

، وا��A�7ون ا:����Mوا�و�3د �� ���ف  ا:���������3 ا�!ر�� �!�ل ا����ر  ا@I2ل أن����ر ا�/�ه �� ا��75     

إ,��ل �ظر�� ا��3راف �� ا�����ل ا���ط� �� �/�ل ا�!ر��ت، ا�ذ�ن  أ���ر��ذا ا���ور ھم ,�' ا��2وص 

�رارات ا�/����ت  @�ط�ل، �3ث ����رون أ�� ���5 ا:����Mرات را�� �����ون ����را �و�و,�� �� �/�ل �را�

����3 ا�!ر��  أنا����� ���ب ا����ف � �5��2��� دا�ت ا�/���� ا����� ���ت )1(��ون ھذه ا�7رارات � ، ���

، �Qن ���3 ھذا ا:�����Mم ا��3راف �� ا�����ل ��ط��� �ن طرف  إذاا�!ر��، ���Q �������  إزاءا��زا��ت ا� 

� ���ررون ���5 ���!رة، وھو ��  ���Qما��3راف ھ� ا�!ر�� �5���، و��س ا����ھ�ون ا�ذ�ن �3' وإن ��رروا 

  .�,���ر ا�7رارات ا���2ذة دا2ل ا�!ر�� ��3�3 أھ��� ا:�.را,���ر ����3 ا�!ر�� ھ� ا�����ر  إ�'�ؤدي 

�� ا�����ل  ا:����Mھذا ا���ور ,��را ����� ��3Iظ� ���ف  أ���رو�!�ل ا����س �����3 ا�!ر�� 3�ب 

�6 ھذا �ذھب  �� ا:����Mا��� �رى �+ن �ظر�� ���ف  ا:���ر3د ا���7د  إ�'ھذا ا���ور  أ���ر��ط���، وا��/�

�� ���#� أ2ذه ���ن ا�,���ر، 3���م، ھو ����3 ا�!ر��، و�ذ�ك �ظ�ر ��2��5 ،ا����ھ��ن  أ������ 3�� إ�'��دف �

�3 ��.��� ا����ر ���!رط  أن، و�� �5س ا��/�ه ا2Lر، ��� ا,��ر ا���ض ا:������M ���ف  ا:����ھذه ا�

���واة ��ن ا����ھ��ن �� ��دة ���ف  ا@I2ل�������M:ط�6 ا���� ُ�/��د ھو !رط  ����M ،����.@  دم��إ,ط�ء�7ط  

ا��ط��ع �+ن ا����7 ھو �ن �7در ����3 ا�!ر��، وأن ��2��5 ا�����3 ا�/��,�� ھ� و3دھ� ا��� �ؤ�ف �7�73 

، وھو )2(,��ر ا�,�داء ,�' ا����واة ��ن ا����ھ��ن ��س ا� ��!�5 ,ن ھذه ا���2��5  أن�� �3ن  ا:������M�ف 

�ؤ!ر ,�' و/ود  أو!رط ��2��5 ا�����3 ا�/��,�� ��س ا� ,�رض  أن�ل ����7 �3ث ا,��ر ���س �� � رأي

��دأ ا����واة ا@I2ل�.  

                                                           
1
- A. Neuburger, l’abus de pouvoir dans les sociétés anonymes, thèse, paris 1936. P 53. 

  :"5�ر ا�4$ 23

، ص ��  .�132)' ا��ا(' (�'اوي، ا����� ا�

2
- Hauptmann, le droit de vote de l’actionnaire en droit français et en droit allemand, thèse, 

Nancy 2 ,1986,p688. 
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,�'  أ�7'ا� أ��  ا:�����Mرورة �و�ر ا�!رط�ن ا����7د��ن ����ف  إ�'ھذا ا��/�ه  أ���رو��/� /��ب �ن    

 ا:����M أن�2�ف ا�7رار ا�����3 ا�/��,�� �7ط ����.��ء ,�' ا���دأ، ,�' ا,���ر  إذا ا:�����Mرض ��73ق ���ف 

  )1(.ا�/��,�� ا��ط���7 ������3 ا�/��,�� ا@رادة�Mر ���و�� ,ن ا�2ط+ �� �3د�د 

������ ا:�������Mت  وإذا    Q� ن  إ�دار�����5دة �ن ھذا ا�7رار �����5  �����رار ��ر ���!ر�� وا�!ر��ء /

�ن ا�!ر��ء ��3ث �2دم �������Q�  Gا�#�ر، ��� ��ق ������،  ��3 �����5���� أ������ذ�ك �د ��در �رارا �73ق 

��� أنو�دون ، ا:����دون ا,���ره ����3 !ر��ء ��� �����ا�7رار ا���2ذ  أن أي� ا�/��,��، �3!�ل �رارھ� ھذا 

���ھ��  �>����ا���7ص ا�73وق ا��!رو,�   إ�'��دف  �3��������M:ر ��ر  ا�M 7رار�ذي ��ون ��� ا�و�ت ا�ا ��

��ر �7رار �Mر �� ا�و�ت ا�ذي ��ون ��� ا ا:�����Mرار  ��Qط�ل���!ر��، و�� ھذه ا��3�� � ��د2ل ا����7 

ا,د ���و��� ,�' �و �+���� إ����� ھذه ا��3�� ، ا:3�����Mت ��د ���ف  ا:�����Mرار  ��Qط�ل� ��د2ل  و���!ر��،

 أ,��ءھ� �+��ن ����3 ا�!ر�� � ����3  ا:�����Mوا,د ا���ؤو���، �#��� ��ط�  أھ����ر,' ا��زاع  أ2رى

����M:ن �+ن ��ل 73وق ا:����� ا��,�' 3��ب 73وق  ا:����M، و,��� ���7رار ا�ذي أ2ل ������واة ��ن ا����ھ

  .ا:�����Mوا,د ���و��� �3ددة، و��س 3�ب ���ف  دون ا����س �����3 ا�!ر�� �� /زاؤه و�ق ا:����

���واة ��ن ا����ھ��ن �Mر �روري  ا@I2لھذا ا��/�ه، ���G !رط  أ��3ب3�ب  و و,�������������ط��ق  @

و/وده ��7' ����� �6 ذ�ك، ����+�س �� ا����7 �د��ل �و�و,� �� �3ل ��ب  أن، �Mر ا:�����Mظر�� ���ف 

�3����ن �/�ھل  ���+�دا�/��,��، ����ر!د ���,�داء ,�' ا����واة  ,��� �3د�د ا�����M:ذا  ا���3، �����ذه ا�

/��ب ��2��5 ا�����3 ا�/��,��، ����,د ا����7 ,�' �را���  إ�'ا���ب �رر ا���ض �رورة ھذا ا�!رط 

�!رو,�� ا�7رار و����د ,ن �را��� ��AI���و,� ,�' ا����7  ا��  )2(. أ�Iا�

ا���5وت ��ن 73وق ا����ھ��ن و,دم ا����واة ����� ��ون �رMو��  أنھذا ا��و/�،  أ��3ب�ن ذ�ك، �7ول  وأ�.ر    

 أ�درت �Qذا���ت ����3 ا�!ر�� ����7 ذ�ك، ���ون �ذ�ك ھدر 73وق ��ض ا����ھ��ن �!رو,� و��ررا،  إذا��� 

����M:��3 �73وق ��ض  ا��ب ����3 ا�!ر�� �Qن ا����ھ��ن �3���رارا ا����� ����3 ا�!ر�� ا��رور�� 

 ا@رادة�������� �� ا�����ر ,ن  أن��ون �د ا�����ت ��ط��� ��� �/ب  ا:����Mم ������ف، �ن ��رارھ� � �و

 ،��,���� ا�����ب ���ض ا����ھ��ن �����' د2ول ���ھ��ن /دد  ا:�����3ق  �Q�#�ءا�/��,�� ط��7 ������3 ا�/

 إ�'�ر�ق ���� /د�د  إد�2لا�!ر�� ���و����، وأن  �� /د�دة أ�وال، و�� ا:,��ل�� �/�ل ��!ر��، ��م �2ر��م 

3���و�ف �+�� �رار  أنھؤ�ء � ���ن  إد�2ل��ض ا��زا�� وا�����6 �� ا�!ر��، و,��� �Qن �رار  �ا�!ر�� ��ط�ب 

�و,� إد�2ل�� ا�!ر�� � I2ص ��� ���� ا� ,�ر ���ت ا���و��ت ا������ ا��� ��ر � إذا����5 /�  .ھذه ا�

                                                           
1
- Vidal, droit des sociétés L.G.D.J 2001, p 365. 

  :"5�ر إ�4$ 23
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 ،ا�دا� 6��7��Iص �ن 73وق ��ض ا����ھ��ن ھو ا�����3 ا�/��,�� أن، �ط���� ا�رأيو,���، و3�ب ھذا     

 ���� �����م ����3 ا�!ر��، ���� ا�3ر�� ا������ �� ا��ت ����� ا�7رارات ا������7 ���ر ,�ل ا�!ر ا:����M أنوط��

���� �7د�ر  �و��� ا���ط�ت ا��ط�7،AI�  .�رارا��� وا�ط��,���� ,�' ا��دف ا��!�رك 

�����  ا:73����Mوق  إن� � ������ ا���/��� ،��,����در  أنو��ط���� ��7' رھ��� ���M وا3دة ھ� ا�����3 ا�/

، ا:����M���3م  و أ��2وھ�� �رار ا� �و�3 �ن ھذه ا�����3 ا��� �ن أ/��� �3' ا�!ر��ء �73و��م ا�5رد� أي

 ا:����Mت �ا��5ت ھذه ا�����3 �� وإذا���ذا و�!رو,�،  ا:�5�����M ���ل ا�����3 ا�/��,�� ��دو �ل �رار ��2ذ 

����3 ا�/��,�� ھ� ا��� ��ط� ا�!ر,�� �7رار ،,�/زة ,ن ��ط ��طر��� �������M:ري  ا�.A��و�ف ا�و�3و�� �ن 

�!رو,�  ا:����Mا��!�ر��، وو�ل �����ض ا�7ول �+ن ا��#Iل ا���ط� �ن ��ل  ا@رادة����ر ,ن  إ�' Gإذا��� 

  )1(. ��73ق ا�����3 ا�/��,�� إ�'ھدف 

 fruehufا���درة ا,���دا ,��� ھو �رار  ا:��3م أ!�رو�د ��7 ھذا ا��/�ه �دى �دى ا���7ء، و��ل �ن     

�3�� ا�����Aف ���ر�س، وا����ق ��ن I2ل ھذا ا��3م ا���در ,ن  ���3�ذ�ره :�.ر �ن �رة، �ر/3ت ا�

����3  ا:�ر�����رار ا�!ر�� ا�����7  أن����3 ا���7و�� ,�' ����3 ا����ھ��ن، �3ث ا,��رت � �5��2���ن 

��ن ا����وي ���ك ا�!ر�� وأن  أنا�!ر�� ا������، :ن ���A/� ذات ط���� �ن !+��� �Aوا� �����7وض ا��وازن ا�

�ل 600�ن  أ�.را��A�5�2 و��ل  إ�' �ؤدي�,.  

�3�� ا��7ض ا�5ر����  آ2رو�� �رار �ا��.�ر �ن ا�/دل ��2وص ��وره �!+ن �3د�د  أ.�روا�ذي  )2(��در ,ن 

�3�� �د �3ظت و/ود ا����ر�ن ا��!���ن ����ف  وإذا، ا:����M,���ر ���ف ��� �.�ر  أن، ا� ا:�������Mت ا�

����3  ا@I2ل������� 3د�.�� ,ن ,��ر " �رور�� ان �م ��ن ����� " ا�����ه �� �رارھ� ھو ا�������� ����رة �

��، �3ث ا,��ر ا���ض أ�� !�ل �3و� �� ا�/�ه ا���7ء �3و �3د�د ��ا�!ر��، و�د أ3دث ھذا ا�7رار ����7� �!�7 

� ��دو  ا:�ر أن�����3 ا�!ر��، �� �3ن ا,��ر ��ض ا��75  لا@��I2 ,��ر وا3د ھو  ا:����M,���ر ���ف 

�3��، ا��� ���ت ��7د �� ا��7�73  أن�ا �رور�� و��س ����� ,��ر" �7ول  أن��ون 2ط+ �� ا�����ر و��ت ��� ا�

  )3(. /م �6 ���7 ا�7رار ا�ذي �ؤ�د ,�' �رورة ا/���ع ا����ر�ن، وھذا ���"

  .� ان ا���7دات و/�� ��، �,���ده ,�' ,��ر وا3د �ن ,���ر ا����فھذا ا��/�ه ا أ��سورMم �وة 

 :#���م ھذا اF#@�ه-2

����3 ا�/��,��، �!رط و�3د ���7م ���ف  ا@I2لان ا�,���د ,�' ,��ر    �������M:ن !+�� ان �ؤدي  ا� إ�'

وھو �� ��ؤدي ��� ،ا�A�5دة ا�����د�� ��7رارات ا���وت ,���� دا2ل ا�/����ت  أو�د2ل ا����3م ��را��� ا��رورة 

                                                           
1
- A. tunc, la docrine du mobile légitime dans le droit des sociétés des pays du commun Law, 

mélanges. A marty 1975 université de Toulouse p 1085. 


، ص : "5�ر إ�4$ 23��  .399و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�
2
- cass. Com 22 avr 1976, note D. Schmidt. 
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���ھ��ن، وھذا �� ��دد  أن إ�'�� �����3م ا����Aف ��/����ت ا��� ���.�� Gط�ل����Q�  ر ا�ر���ز�M  ن��رارات 

 ����  .��، وھو ا�!�ء ا�ذي � ���/م �6 ا�����7 ا���7و���، ����� �� �ر�ا:����,�' 3

 ��3���� ا�����3 ا�/��,��، وھذا �  ا:�.را���2رات  �Q,ط�ء��ذا ا���ور ���� ا����ح �����7  ا:2ذ أن�� ��I�

ا�' ا���ط� ا���A��7، �3ث  �>����M أ�Iا��2ذ ا�7رارات ا��� ��ود  7ل ��ط�� إ�'�ؤدي أ��  إذ��2و �ن ,�وب 

������G �زا�� ,�' ا����7 ان �7در �دى AI�  � ���ل !ؤون ا�!ر��، وھو /�ا�7رارات ا���2ذة وا��د2ل �� 

  .�7ص ��و��� �� �/�ل ����ر ا�!ر��ت إ�'����ر ا����7 �ؤھI ����7م �� ����ظر 

� إن     ������3 ا�!ر�� � ���ن ا�����/� �ن وا���  ��ن ��رف ���ن ����ر إذا�ر�� � �5��2���ل ���ن،  أو

ا������7 �����ر  ا:,��ل��ت � ���ن ��رؤ�� ا��ط��3 ان ��!ف ,���، �ذ�ك ��7' �7د�ر ����ن ا��زا ا:,��ل���3ة 

���� ���2 ������� ��ذ�ن � ��و�رون ,�' ��ر�� د���7 ���ظروف ا����2 ا���3ط� �����+�� ا�وا/ب  أ�راا�!ر�� 

��، �����7ة 3���� �3Iظ �م ��و�وا �� و�6  ا@!�رةا����ق  fruehauf ر ����3، وھو �� و/� �ن ا���7د �7را

����م �ن �7د�ر ا����NA ا��������7 �7رارھم�،  ���م ��ن ا���رار�� ا�!ر�� ا�5ر���� �ر��ط� ���د,م ا�����  إنو��ر�� 

 �س��:��ل و�د ذھب ا���ض ا�' ا,���ر ھذا ا�7رار �رارا ������ �ر ��و��5 ,�' ا������ ا���#�ة، ، وMا:م��!ر�� 
)1(  

ا��د2ل ا�وا�6 ����7ء �� ��3ة ا�!ر��ت ���ر�ون ����7د ا��!��ل ا��ر��ط� �������ر و��و�� �7د�ر  أ���ران أ!د 

 ���2 ،��� ��AI���ن  إذا�7ص ��و�ن ا���7ة �� �/�ل ����ر ا�!ر��ت، ������� ���Q  أ��ما��3ول ا����ن �ن ا�

����ول ���م ا����7 ��7د�ر AI�ا����/� ,ن  اL.�ر�����3 ا����ھ��ن، و�ذ�ك ����� ����ظر ��  ����� ا�!ر�� 

 ���������M:ن ��ول ���ا��� � ��Q� ،��5�� ن���� ��7د�ر ����3 ا����ھ.  

�ن �د2ل ����7ء �� !ؤون ا�!ر��،  ا@I2ل�Qن ا�����ر ,�'   ،��� ��ق إ���� ������ ������3 ا�!ر��، ��

) )2�����M<���ر ��ل ���درة 
�3ول /ر��A 2و�� �ن ا�و�وع �3ت �3م ا���7ة،  إ�'ا��� ���5ل ,دم ا���/�ء   

�ون ا���� أي أنذ�ك ��N، و������� �Qن ������ �ل ��رف �د ���N ,�� 2طر ��Aرف ��م ا�����ر ����ر �Mر 

ون �� ا������ت ��5ل ,دم ا���2طرة وا����5ء ����3ول ا�����، ��� ان ھذا ��� ا:����M/�ل  إ�'ا�2��رة ��ؤدي 

�ر�ن، ا�ذ�ن ������ون ,ن ا�����ب �� .���  )3(. !ر��ت � ���3�ون �� ����رھ� أ��م����� ,�' ,���7 ا�

����3 ا�!ر�� ��7ول ���7م ���ف  ا@I2لو�د ��7، ���/� ��� ��ق، ا��/�ه ا�ذي �رى ا�����ر ,�' �����M:ا ،

  .7وم ا� ��و�ر ا����ر�ن ا�����7ن� � ا:������M�ف  أن��زو�، �����5ق ,��� 

  

  

                                                           
1
- Shapira Jean, intérêt social et le fonctionnement de la société anonyme RTD com. 1971. P970. 

2
- M. Bouchon, l’expertise judicaire en matière d’abus du droit de majorité, Rev-Soc, 1979, 696. 
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III- ��N��@ا� ���� :ا� �	���#"�ف  =;��ساbAFل 	�����واة وا����س 	���

ا!�راط ا/���ع ا�,�داء ,�' ��دأ ا����واة ��ن  إ�'ا�را/G ���7 و���ءا، ����� �� �ر���،  ا�رأي�ذھب     

 ��,��، �I ���5 ا����س �������3 ا:����M���7 ���ف  ����3 ا�!ر�� أوا����ھ��ن وا����س �������3 ا�/

  .�ن ا����ھ��ن��!�رط ا����س ���دأ ا����واة  أ���ا�/��,�� ���3م �+ن ا�7رارات ا���2ذة ���� ���ف، و��ن 

 ،����ن ا���5و��ن ���7ل  أن إذوا�را�ط� �ن ا�,�داء ,�' ا����واة وا����س �����3 ا�!ر�� ���ت �3 I� ن,

  .��Iد �ن ا/���,�� ا2Lر دون، ��ن و���7م ا����ف � ���� و/ود أ3د ھذ�ن ا����ر�ن ا2Lر

�3�� ا�����ز ا�5ر���� ��  Piquardو��ذ ا�7رار ا�!��ر ا���روف �7رار �ا�ذي  1961 أ�ر�ل 18ا���در ,ن 

�ر/6  ا:����M.�ت ��5وم ���ف  �7دھذا ا����ر،  أ�س ���.� أو�� و/وب �و�ر !رط�ن، وأ��G ھذا ا�7رار �

���7س �� ��دة ���ف ����M:���7ا�د,' ���رد، 773ت  :، و�� �3.��ت ھذه ا� ���� ,�'  أر��Q��3ن !ر�� ���ھ��

�دى ,دة ��وات �������، و���ت ا�/���� ا����� �� ����� �ل ��� ��2ذ �رارا ���3Q� ����Mا�  ا:ر��حھذه  أ

�ن /�� �رار�+�����م  أ����ن ھذه ا������، و�دروا  ا:���� ءا����ء !ر�� إ�' أدىا�ذي  ا:�ر����3ط، ا ،

 ��52 �7�73 ازدھ�ر ا�!ر�� ا:ر��ح����� ��د�س  أنا,��روا  أ2رىا��� ���7و���، و�ن /��  ا:ر��ح���ف 

�رار �ر�3ل  ��Qط�لر�6 د,وى �ط����ن  إ�' ��:����ا�ذي د�6  ا:�را�!ر�� �� ا��ور��،  أ��م��6 رواج �و

�3�� ا�����Aف �ط���م ����رة ا:ر��ح���م  أنروح ,7د ا�!ر�� ھو  أن" ، و�وز���� ,�' ا����ھ��ن، ا��/��ت 

�م ��ن  ا:����Mا����3ط ا�/د�د ا�ذي �و�ت ,���  أن أ���و ا,��رت " دور�� �� ����� ��� �����  ا:ر��ح�وز�6 

��ررا  " � ��A��.��ؤ��� و ا��3��  أ,��ت، �ن ھذا ا���ط�ق "���3راس �!روع و � ��رورة �وا/�� ���ر�ف �

  )1(.��ن �����5 ا:����Mا�����Aف ان �رار 

�3�� ا�����ز ا��� ��7ت ا�7رار ا�������A  إ�' ا:�رو ��� و�ل �ا�ذي  ا:����M,ن ����ر ��5وم ���ف  أ,��ت

���واة ��ن ا����ھ��ن و  ا@I2ل�!�رطت ��2��5 ا�7رار ������3 ا����� �!ر��، و طر��3 �� �3.��ت �رارھ� ����

�3�� �� ھذا ا�7رار ������رات ا������� dans l’unique dessein de favoriser les: ا�ذي ,�رت ,�� ا�

membres de la majorité au détriment des membres de la minorité !رط�ن�وو/ود ھذ�ن ا ،

 �����  أي��ون ��Iزcumulativement طف��3رف ا ���3��ن ا�����ل ا� Gو " و " ، و ھذا وا� "et  "

  .إ���ا��!�ر 

ا���N و �3' �ذات  ذات,�'  ا:����Mا���7ء ا�5ر��� �� ��دة ���ف  أ��3م��ذ ھذا ا�7رار ا���د�A ��وا�'  أ2ذتو 

  )2(.�.�رة �أ���3ا���ط��3ت و ا������ر 

 �����ھم �� ا��53ظ  أ������ت ��س �73وق ا�!ر��ء ا�  إذاوو�ق ھذا ا����ر ��ن ا�7رارات ا���2ذة �� ا�/����ت ا���

ا�7رارات ا��� ��ون  أ�����ذه ھ� ���/� ا����� ا�د��7راط��، و  ،,�' ا�����3 ا�/��,�� �I ��ون �رارات �����5

                                                           
1
- CA. Paris 28 fev 1959 J.353 note E.N. Martine. 

2
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����3 ا�/��,�� دون ���5 ��2�، �د,� أ���������واة ��ن ا����ھ��ن � ��ون �رارات �����5  ا@I2ل إ�'�ؤدي  أن

  .و/وب ا�طواء ا�7رار ,�' ا�!رط�ن ��� إ�'ھذا ا��/�ه  أ��3ب

�!�ل  أن�Mر ا���ررة �����3 ا�!ر�� � ���ن  أوا�7رارات ا���2��5  أنھذا ا�طرح  أ��3بو ا��ر��� �7ول 

 �5�������M<�  ���د �و/د ���س �����3 ا�!ر�� �2رج �ل  �+����3 ،��ون ���و�3ة �ن دوا�6 !���2ا� ,�د

 أن��� �� �3�� ار���ب 2ط� �� ا�����ر �ن طرف ا����ر�ن �ذ�ك � �/ب ,�' ا����3م  ،�5ر�� ��ن ا����ھ��ن

�رھ� ����ر ��2��5 طر��7 ��� أوا�7رارات ا��� ��دو ��� ان ��2را��� ا�����د��  ا:������M�ف  أ��س��طل ,�' 

����� ذ�ك ا� � I� ،!ر����3 ا������ت ھذه ا�7رارات ����دف �7ط ����� ا�����G ا����2 ��ذ�ن ���وا  إذا�

  .����2ذھ�

���ز ��ن ا����ھ��ن ��ررة  أوو ��� �و/د ���س �����3 ا�!ر�� �2رج �ل �5ر�� ��ن ا����ھ��ن �د �و/د �5ر�� �

����3 ا�!ر�� �،����5 ���2 ���� �ن ����ر  ��:����، ����رMم �ن ھذا ا�7رار ��ر ا:ر��ح�6 �وز�6 و �.�ل ذ�ك 

 رأس��ط�ق ,�' ,���� ا�ز��دة ��  ا�!�ءو �5س ،�!�I �����ف ��دا�ت ا�����3 ا����� ��!ر�� ھ� ا��� ا����� 

، ا:�����ر�ز  إ���ف ����م ا�� ���ون �ن ���A/� ا:�3����M' و ان ���ت  �����5 �ا���ل ا��� � ���ن ا,���رھ

��ن 3����  أن��دام � I� 7رار�ا���ت ا��2ذ ھذا ا ���!ر�� ھ� ا��3 ا����رارات، ��  إ�#�ء�ن I2ل  ا:����

����3 ا�!ر��، � ��AI����  ��:����ا�و�ت ا�ذي ��ون ��� ھذه ا�7رارات �����ت  أ���ا�!ر�� ��5رض  إ�'����

��2طر ا��� �د ���N ,ن �رارات �3�ل ا�����M:م �2رق  )1(ا�دام ��ا����واة  ��دأو  ،ا����واة ��ن ا����ھ��ن ��دأ

ا�����د ,�� ا� ��ن ا�3دود ا��رور�� �������  أو��ن ا����ھ��ن ��س �ط��7 ��و ���� �7ط ا�� � ���ن ا�2روج 

ا����واة ��ن ا����ھ��ن ��7و� ,�د�� ��ون و����  �!�ط ا�!ر�� ��� �73ق ����3 ا����ھ��ن، �ذ�ك ����ر 2رق

  .���وغ ھدف �!�رك

��5وم ���ف  ،��ن ا/���ع ا�!رط�ن ھو ا��ط�وب أ2رى��ن و �ن /��     �����M:د  ا�T!ت  أ�������ظ�م ا�3

 ،ھ� ا�����3 ا�/��,�� ا:����Mا�!ر��ت ������' ا�وا�6، و �و�وع ا�3���� �� ���ف  إدارة��  ا:������M�ف 

 أ��ءت ا:�����Mن  ،ا�!ر�� أ,��ل������واة ��7' �رور�� ��د2ل ا����7 ا���.���A ��  ا@I2ل��ن !رط 

ا��وازن و  @,�دة، �ذا ��ن ا����7 ����� ا��د2ل ا:����ا�����ل ��ط��� �� ���ل ������3 ا�!���2 و ,�' 3��ب 

��,��3���� ا�����3 ا�/�،  '��� أ,��لا����7 ���د2ل ��  أ��م������واة ���د ا�طر�ق  ا@I2ل!رط  أن آ2ر�

 ����، و ھ�� ا�!رط أ�����دف 3���� ا�����3 ا�/��,��  إ��� ،ا��وازن إ,�دةو  ا:����ا�!ر�� ��دف ��س �7ط 3

و ا�����د ،���7 ��2��5 ا�����3 ا�/��,�� � �و�ر ا�#ط�ء ا��!روع ��د2ل ا� أنا��زدوج ��3�� ا���طق ��دام 

���واة  ا@I2ل!رط  أ�� )2(ا���ط� إ��ءة، �ل ������ ا:���������� �رار �ز,N  إ�'ھذا ا�!رط و3ده ���5  إ�'���

                                                           
1

، ص  - ��  .�141)' ا��ا(' (�'اوي، ا����� ا�

2
- cass.com 22 mai 2001 Bull Joly 2001 p 1003, note le Nabasque ;cass.com 21 janvier 1970 JCP 70 -2- 

16541 note oppetit ;RTD.com 1970 p 738 note R.Houin,R.Saint-Alary et champaud.  
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�ن ��������3�� ا�����Aف �� ��ر�س �� ا3د �رارا��� ،ا��د2ل ا��A��7  إط�رو �3د�د  إ�راز��  أھ��7د �3�ت 

  )1(.�ل ا����ھ��ن ��5س در/� ا�2��رة أ��با�7رار ا����زع ��� �د  أن����  ا:�����Mرد د,وى ���ف 

,�' �ط�ب و ا!�راط ا����ر�ن ��7ول �و/ود  �1961ر�ل أ ��718ء ا�5ر��� ���7ر ��ذ �رار ا� أن�7ول  أ�2راو 

�� �ؤدي ��� ا�' ا�7ول )2(ا:������M�ف �ا�!ر�� و  أ/�زةھو ا�7رار ا���در ,ن ا3د  ا:������M�ف  أن أ�2را، 

  .�/د ��ر�را �� ����3 ا�!ر�� أنا����ھ��ن �ن �Mر  أ����,�' 3��ب  ا:����M :,��ءا�ذي ����ن �ر/��3 

�رى ��ض ا����ب و/ود ��6 ا�3���ت �ن  ��������3 ا�/��,�� و دورھ� ���ـ ا:����Mو �� ��3و�� �ر�ط ���ف 

�� ��73ق ���� ��5 ا����ف و ا���2ذة ، ا�7رارات ������ � ��73ق ���� ذ�ك  ����:  

��73ق ����3  إ�'�رار /��,� ��2�ف ا�����3 ا�/��,�� و �2ل ������واة ��ن ��دف  :ا�ولا�F#��ل  •

 �����ھ����M:ب  ا���5 ا:����,�' 3�و �رار ����. 

رار �Mر ��رر ا��2ذه ��و � ا�/��,���رار �2ل ������واة ��ن ا����ھ��ن ��ن ا�����3  :ا�F#��ل ا����� •

�5���. 

�رار ��ر ��ل ا����ھ��ن ,�' ا��واء ��ن ا�����3 ا�/��,�� ��رر ا��2ذه ��و �رار  :ا�F#��ل ا����ث •

 .�Mر ����5

• h	ل ا�را��#�Fم ���  :ا�و  ��,�� ا:�����Mرار ��ر ��ل ا����ھ��ن ,�' ا��واء و � ��رره ا�����3 ا�/

 .�رار �2طT إ���ت �� ا��7ر�ر ��و �رار �Mر ����5 +2طأ أ���ا�  ،�ن ورا�M �Aر ����3 ا�!ر��

����5م !ر��ء ��س  ا:�����Mرار ��ر ��ل ا����ھ��ن ,�' ا��واء ��ن ����5د ���  :ا�F#��ل ا���Aس •

������3  أي��ر Mا:����5م �ن  إ����5 ��2�����3 ا�/��,�� �طر��7 ���!رة و ���5 ��2�ا�� �!�ل 

 .��و �رار ����5 ا��!�ر�� �طر��M �7ر ���!رة

�رار ���3د ��و � ��ر و � ��65 ا����ھ��ن �!�ل ���!ر، و � ��ر و � ��65  :ا�F#��ل ا���دس •

,�� .�3�� �Mر ������5 �!�ل ���!ر ��و �رار و 3�ب ا�ا�����3 ا�/

• h	ل ا�����#�Fرا :ا� ��Aد��ر �رار ��2�ف ������3 ا�/��,�� و �!�ل �ررا ,�' �ل ا����ھ��ن ��و 

 .�Mر ����5

�ن ��ر�� ا���5وم ا���5ق ,��� ����ف  إذاو  ���������M:و  ا�������75  أ���7و�� و ا�رف ,�' ،ا���ن ا����� � �د 

  .���� ا��!�ر�� دا2ل ا�!ر�� إI2لو  أ�رار,�� �ن  �.ل ھذا ا����ف ����ظر ��� ���N ا�/زاءات ا���ر��� ,ن

  

  

                                                           
1
- CA paris 27 janv 1995-Bull Joly 1995-107 p 334 note.B. stemmer. 

2
- cass.com 30 mai 1980 Rev soc 1981, p 311 note D.Schmidt. 
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  و آ���ت ا��د ��a  ا� �	��ا�@زاءات ا��#ر#	� Nن #"�ف : ا��ط�ب ا�����

���� ا��!�ر�� و �#��ب ������G ا�!���2 ,�' 3��ب  إ���ر�ن  ا:������M��ظر ��� ��3و�� ��5وم ���ف    

�وع ا����ھ��ن، و �ن /�����3 ا�!ر�� و ����M:��5  ا�د ���,���Q� ��3�� إ��ھ� ����ف �� ا�����ل ��ط� 

��ر��  رأ����/�رة ,�' ا����2 ,ن  ��:����، "��73ق ����3 ا�!ر�� و ا�!ر��ء " �3ت ,�وان  ا:�������Mون 

����M:ن  ،�7رر ا��5ت ھذه  إذا�������M:ك ,�'  ا�د�� �ذ�����دأ  �3���ا����واة ��ن ا����ھ��ن و ��ر�� �

ا��د2ل �و�6 3د ��ذا ا����ف و ��ون ا��د2ل �����A  إ�'��ن ذ�ك ��ؤدي ����رورة  ،ا�!ر�� ,رض ا�A�3ط

، إ� أن ھذه )ا:ولا�5رع (���A/�� و ����3  ,7و��ت ��راوح �ن �3ث !د��� و، ا:5�����Mرض ,7و��ت ,�' ھذه 

�ن ��3و�� ا��3ث ,ن و��Aل ��3د �ن �73ق ا����ف  6��  )��ا�5رع ا�.�( ا��7و��ت و ����ظر L.�رھ� ، � �

�  ا� �	��ا�@زاءات ا��#ر#	� Nن ا��رارات ا��"�	� 	#"�ف : ولا��رع ا

  :إ�' أھم �ظ�ھر و �ط���7ت ھذا ا����ف  ا@!�رة�/ب  ا:������Mل ا��طرق ���7و��ت ا��ر�ودة ����ف  

Fت #"�ف :أو���	ظ�ھر و #ط���	� �  ا

�/�ل  ،ا����واة ��ن ا����ھ��ن ��دأ,�' ��2��5 ا�����3 ا�/��,�� و ا�,�داء ,�'  ا:����Mان ار���ز ���ف    

��ن �3ر ھذه ا��ظ�ھر ذ�ك � I� ،���7ظ�ھره و �ط�����ن ��داد ��� �ل �رة �ظ�ر ��وك �د �!�ل  أن�ن �Mر ا�

 �5�������M<� ، نQ� �A��7�ل ا���ون �I3  أن�� ���ن ا����Aل و ا�7رارات ا� أھم و أ�رز�ن ��ن و و�ق ا��

  :�ذ�ر  ا:����M����ف 

I-  ف�"#��	� �  ا�ر	�حا��#"�ق 	"دم #وز�h  ا

�ن I2ل  ا:ر��ح�ن وراء ��و�ن اي !ر�� ھو ��73ق  ا:����ان ا��دف  '�3 G�7د �وز����، و ھذا وا��

��ب ا���زا��ت ا�5رد�� ��!ر��ء ھو  أن إ�'�ن ذ�ك �ذھب ��ض ا��75  أ�.را���ر�ف ا���7و�� ��7د ا�!ر��، و 

 أ��م�������ب �7رر ا�����ب ��  :/��،ا�!ر��  أ�!Aت,ن طر�ق ���!رة ا��!�ط ا�ذي  ا:ر��حا�ر��M �� ��73ق 

 ��، أر����3ا�!ر��ت �د � �وزع �ل  أن، �Mر )1(و �وز���� أر��ح��7د ��و�ن  !�ءو ��ل �ل  أو�!ر��ت ا����ھ

�و,� �ن ا/�ا������ ���5 ���ظ�� و ذ�ك  أر�������3ط�,�ت ��ون ��� ا���3ط�، ���!ر�� �/�د /زءا �ن ����ك 

ا������ ا���و�� ��وا/�� ا�2��رة ا��� �د ����73  أر�����3�����3ط� ھو ���� ��7ط�� ا�!ر�� �ن  ،���و�ن ا���3ط�

ر��ء �ر�G �� ا���وات ا��� � �73ق ا�!ر�� ��وز��� ,�' ا�! أو���5دي ا���75ت ا���.����A ا���ر��  أو ،���� ��د

  .ا�!ر�� أ,��ل���� ر��3 او ��وا/�� ا��و�6 �� 

�ل ��3ل ,�' /زا ��� �� و�ت ، �+ول أو�ا����ھم � ��3ل ,�' �ل ���N ���3  أنو ��و�ن ا����3ط� ���� 

  .�3ق �� ��وات ����7 او ,�د 3ل ا�!ر��

                                                           
1

، ص  -  ��  .�115)' ا�&%$# "*�' ا(�'، (���+ ا�A !" +$;ABارات أ.;)$+ ا���ھ�$!، ا����� ا�
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���ھ��ن �3ن �7رر ��و�ن ا���3ط� ا���2ري ا�/����  أن ا:و�'و �د ��دو ��وھ�� �� ���73ق ����3  إ���ا���

����G ا����ھ��ن ا���/�� ��  ا:�5�����Mل  إذو/�،  أ��لا�!ر�� ,�'  '�, ����7����� و ا�Aدا�!ر�� ا��3 ا���

  .�رد��و�ن ا���3ط� ,�دة �I3 ���7 إ�رارا��ر، و �ن ھ�� ��ن 3ق ا�/���� ا����� ��  أر��ح�وز�6 

 ا:����Mو ��ن ��73ق ����G  ،�د � ��ون ��و�ن ا����3ط� ��7ودا �� ��73ق ����3 ا�!ر�� أ����3و ��ن     

��3ث  أ2رى!ر��ت  أ��ما��2دام ھذا ا����3ط� �� !راء  إ���ن��.I �د ��ون ا��دف �ن ��و�ن ا����3ط� ھو :

 ����ن ����ن ��ض ���ھ�����M:د�ر�ن ���� ��د ا� ا�، )1(ا�/���� ا����� أ����Mا���ل و  رأس أ����M��3واذ ,�' �

���ھ��  أو��ون ���د�ر�ن  أ2رى!ر��ت  إ��7ذو �د ��ون ا��دف ھو ا��2دام ھذا ا����3ط� �� ���,دة و ����M:ا 

�6 ,�' � ا:�������ھ��  إ/��ر����3 ���2 ����، و �د ��ون ا��دف ھو �/�ب ا��راAب، ��� �د ��ون ا��دف ھو 

���7ل .�ن �2س ����ھ��  أ����م����M:ا �����رة، ��3م ان ,دم  إ/��رھم، و ����2�!ر�� و ���ن ا�,�' ا�2روج 

�ن !���  أر��ح�وز�6  أو ا:ر��ح،�وز�6  ���A52ض�  ��  )2(.ا�!ر�� �� ا��ور�� أ��م��

 أو��/��ب ا����3ط� �2رج ,ن �و�� �رارا داI2 �� �ط�ق ا���#Iل  ا:����Mو �� �ل ا���3ت ا�����7 ��ن �رار 

����A� Gو�� و 2دا�ط����� ���!روع، �ل ����ر ����را ,ن ا�ر��M ��  ا@دارة �����2 ��� أ������ �� ا:����Mھ

 ��  .ا:����,�' 3��ب ���ھ

��و��ون  ا:ر��ح�����ھ��ن ر�ض �وز�6 �را، اذ �.�را �� �7رر ا�/���� ا����� �و�د ��ون ��و�ن ا����3ط 

����ن  ا:������3ث �!�ر ���ھ�وا ،ا���ل ا������ ����  رأس���� ا�����Iت  ،�ت �.�رة��ا���3ط�ت ���رة �3ت 

 ا:����Mو,�دAذ �7وم ���ھ�وا  ،، و������� �/�رون ,�' ا���رف ���� ���7ل .�ن �2سأر����3 �در  أ����م

و�ر�65 ����  ا:ر��ح �+����M ���+.رون���رة ��3ث  أر��ح������� و�7وم ا�!ر�� ��وز�6  ���ا:��M!را��A، .م �#�ر 

� �وزع  أي، ا:و�'���7ل .�ن �ر�65، و��دھ� ��ود ا�/���� ��ر���  ا:��م، و,�دAذ �7و�ون ���6 ��ض ا:��م

  .�ذ�ر، وھ�ذا ��3ث ��م ا��ر ,����ت ا����ر�� أر���3

  :��Aد��ن  ا:����Mو,ن طر�ق ھذه ا�و��Aل �73ق ���ھ�وا 

�ن ا��ور�� ا:���� أ��ما����5دة �ن ��رق ا���ر ��ن .�ن !راء و.�ن ��6  •. 

���ھ��  أ�دي��  ا:��موا��� �م �وزع طوال ا��5رة ا��� ���ت ���� ھذه  ا:��مھذه  أر��حا��3ول ,�'  •

 .ا:����

ا����3ط� ا����2ري ا�ذي � ��ون ��ررا ��وا/�� ��3ت �ر��� ا�و�وع �د�ون  أن )3(و�رى /��ب �ن ا��75    

!���، و� �ظ�ر �3/� ا�!ر��  �وكAذي ��م ��ورة دا�، وا�������و�ت  إ�A�!ط� ، إ���ك ��د 2رو/� ,ن �ن ذQ�

                                                           
1
- P.coppens, op.cit, p 192. 

2
3�ود دا��2، ا��ر/6 ا����ق، ص  -  �  .469ر�3ب 


، ص  -��! ���R، ا����� ا�) �526;2. 3
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م ا���7ون و�ظ�م ا��� ����5 �� ا:ر��حا�/���� ا�����، �ظرا ��� ��طوي ,��� �ن ���س �73وق ا����ھ��ن �� 

 أر��ح�در �رار �ن ا�/���� ا����� ���و�ن ھذا ا����3ط�، ���Q ����ر ��.���  �Qذاا�!ر��، وھو �!�ل ����5، 

ا���وات ا��� �م �73ق ����  إ3دىا�3ق ����، ��  أ��3ب,�'  ا:ر��ح��2ذ �رارا ��73 ��وز�6 ھذه  أن�د2رة ���� 

,�' ھذه ا����3ط�ت دون ا��2ذ �رار �!+ن �وز����، :ن ��و�ن ھذه ا����3ط�ت  ا@��7ء، �ذ�ك ��ن ا����ف ا:ر��ح

�� ا���م ,�د �داو�� �� ا��وق ا����� ا:�را��وز,� ,�' ا����ھ��ن،  ا:ر��ح��7ل �ن ���� �� ��� ،ا�ذي �7ل 

��  إ�'و�ؤدي ������ھم ��ل ,�' ���ب ,�دل �ن ا���7ء ط���� ا��3و إ�'ا�!ر��، ذ�ك ان �/وءه  �Qدارة,دم اھ�

�/�س  ا:ر��ح +/�� ��ا�����ل و��Aل ا���3���  ���ر�ر ��و��� ��ذه  إ�' ا@دارة�د �طول ��ض ا�و�ت ور�

��ر��ت  ا:ر��ح����و !�ور �دى ا����ھم ��دم �در�� ,�' ا��3ول ,�' ����� ا����ل ��  ،ا����3ط�ت����/� ا�

ا�2روج �ن  إ�'������ھم  ا:�ر�73، و�د ��ل  إ.��تء ��!ر�� ���و�� ������� ا�!�ور  وھو �� �75ده ،ا������5

�3' �+�ل �ن ������ ا�����، و��ذا ���G ��و�ن ا����3ط� ا����2ري ا�ذي  أ����ا�!ر�� ,ن طر�ق ا����زل ,ن 

��رر �� ��.��� و���� �#ط ,�' ا����ھم ��2روج �ن ا�!ر�� � .)1(  

II-  �? ا�ز��دة ����N �? ا���ل رأسا�#"�ف  

 أ����3ا���ل ��5د ا�!ر�� و�7وي ا����ن ا���م ��دا��Aن، �Qن ھذه ا������ �د ��3رف  رأس���ت ,���� ا�ز��دة ��  إذا 

��ل ا�!ر��، وإذا ��ن  رأس�����ھ��ن، ,�ر ا����7ص �ن ���� �!�ر���م �� � ���رار، � �!�ء ا� أھدا���,ن 

�7د��، �2ول  أ��م، ا�ذي �رره ا���7ون �����ھ��ن ا�7دا�' �� ا�����ب �� ا�ز��دة ا��� ��م ,ن طر�ق ���ا:��3ق 

�ن ��ل، �Qن ھذا �!روط ��رورة �و�ر  رأس��ل ���ھم ا��5�3ظ ��5س ���� ا��!�ر�� ��  �����ا���ل ا��� ��ن �

�ن  ا�����ب �� ,����ت  ا@������تا����ھم ,�'  ����  .ا�/د�دة ا@�دارا���د�� ا��� �

 ا:����،ا���ل و���� ���73ق �زا�� ���2 ��� ,�' 3��ب  رأس�د ��2ذ �� ,���� ا�ز��دة �� ا:����M  و ,��� �Qن  

ا���  ا:��م,ن طر�ق ز��دة  ا:���� �+.�را����7ل �ن  إ�'إ��  ،ا���ل رأس، ,ن طر�ق ز��دة ا:7�����Mد ��دف 

 �����������M:ا ��، ��75د ا:���� ������ ا������� دا2ل ا�/����ت ا����� ����52ض ���� �!�ر���� �� رأس ا���ل ، �

��ر���� ����Iك ���� �ن رأس ا���ل ، ��� �وف ���ر�� ��ض ا�73وق ا��ر��ط� ��ن  �����أن ذ�ك �وف �

 .ا:������73ق ����ب ����� �Mر �!رو,� ,�' 3��ب  إ�'ا�,���� �د ���' �Qن ، وإ�� ��5ل ��� ��73 

ا���ل ا��� ��م �طر��7 �����5 �ن طرف  رأس�ن /راء ا�ز��دة ��  ��:�����Qن �ررا �د ��3ق  و �ط���7 �ذ�ك 

����M:ز��دة �� ا�ل ,ن طر�ق  رأس، ���� أن��,���ر  ،��م�� أو/د�دة �د ��ر ������ھ��ن ا�7دا�'  أ��م إ�دارا�

ا��� ��ق ا��ط�,��  ا:���� ا:��م أر��ح��� ا�!ر�� �ن وّ ا����ھ��ن ا�/دد ��!�ر�ون �� ا����3ط� ا�ذي �

 ا:��موار��5ع ����  ا:���� �>��ما���ل ��ر�ب ,��� ا��52ض ا��7�� ا���7�73  رأس��و��، و�ن ھ�� �Qن ز��دة 

ا�/د�دة ا��� ,/زة ,ن !را��A  ا:��م!راء  إ�'، ����' ا:����M ا�/د�دة دون و/� 3ق، وھو أ�ر �د ���#��

                                                           


، ص  - ��.��123�د "*�' ا"$! ا�$' ر"%�ن، ا����� ا� 1
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 أ�����ا��� ����رض �� ھذه ا��3�� ا�' 2��رة ��7��  ا:����،، و�ذ�ك �73ق ��Aدة ����� ���رة ,�' 3��ب ا:����

 ا���7�73،

��م اي  ����1000 ھو  ا:��م���Iن د���ر /زاAري وأن ,دد  10 رأ������و�� �.�ل �و���3 ��5رض !ر��   

���ون د���ر /زاAري، ����G ا��7�� ا���7�73 ����م  10.000ا��7�� ا����� ����م ھ�  ��دج، وأن ��� ا���3ط ��7

���Iن د���ر /زاAري ����م  10 أي،��7�� ا���ف  رأ������ا�!ر�� �ر�د ز��دة ��  أندج، و���5رض  11.000

 �A� ن�وھ� ا��7�� ا�����، ��5 ھذه ا��3�� �Qن ) ��7���ن ا������ن ���را/���رق ���ر ��ن ا( د���ر  1000

 أنا����ھ��ن ا�/دد �����5دون ,�' 3��ب ا����ھ��ن ا�7دا�'، ��و��م ��!�ر�و��م �� ا����3ط�ت ا���و�� دون 

ة وھو �� ����' ا�/د�د ا:��مد���ر وھو �� ������  500ا�7د��� ��75د  ��:��م�د��وا �I��7 ���ك ا��!�ر��، 

����M:وة  اI�� '��� ��، وا��� )1( ا@�دارا��� ��5رض ز��د��� ,�د  ا@�دار���3ول ,���، ���رMم �ن و/ود 

 ����� '����ھ��ن ا�7دا�� ����د���ر ����  �1000 ��ون �ـ  ا@�دار��5 ا��.�ل ا����ق �Qن  ا:��������ر ��

ا�!ر��، وھو �ط��ق ���دأ ا����واة  أ�ول�دل ���� ا���م ا��7دم �� ���� د���ر وھو �� �� �1100ـ  وإ��� ،ا���م

 أنا����ھ��ن ا�7دا�' ھم و3دھم �ن �3�ل ��2طر ا��!روع ��ذ ا��دا�� و��س ��7و�  أن��ن ا����ھ��ن ��,���ر 

، و,��� ���Q �� �ل �3�� � ��ون )2(�!�ر��م �� /�� .��ر ا��!روع ���ھ�ون /دد �م ���ق ��م �3�ل ا���2طر 

�� ���5رق ��ن  ا@�دار���� ,Iوة ���Qن ھ��ك �رر ��3ق ������ھ��ن  أ�و�����ل ا�!ر�� و����  رأس���د�� �

'�  .ا�7دا

 �,���و��7 ���73  ا:����ا���ل ا� و�!�رك ����  رأسا������5 ���� ���5!ل، ����� �7رر ز��دة ��  ا:����Mو�د ��وء 

��� ا:����M����' �د ، وھو �� :�����ا��  �����  .�3ر

  ا��ر�ودة �#"�ف ا� �	�� درا�� ا�@زاءات  :����� 

ذات  أو����دا2ل !ر�� ا����ھ�� � �2رج �M��� ,ن و�����ن  ا:����Mو  ا:����3ل ا���I2ت ا���!�A ��ن  إن   

��  .ا�و���� ا�.���� ����� ط���� �����A و ھ� ا��/وء ����7ء أن�� �3ن ،ا���G  أوو ھ� ا����3م  ،ط��6 ��

��ون �د ا�2ل ���ب  أن��د  ا:����Mو  ا:����ا��وازن ��ن  إ,�دةا�ر���� ا���A��7 دورھ� ا��3�م ��  أ.��تو �7د    

ا�'  أ������3ض ھذه ا���ر��ت �د �ؤدي  أنذ�ك ،�!ل ,�ل ا�!ر��  أو��ر�ل  أن، ا��� �ن !���� ا:������Mر��ت 

���وى !ر��ت ا����ھ�� )3(�!وب �زا,�ت 2ط�رة �و/ب 3ل ا�!ر�� '�, ��A��7�ر���� ا�ل ا� أ,��ل، و �!

ا�و/ود ا���دي �واء ��ك ا��ؤطرة �����5  إ�'ا��� ��رز  ا:,��ل,�'  ��:��س���ب  أ����3ث  ،ا@دارةا�����ر و 

�� ��ون ھذه ا�ر���� �ط���  إذ،ا���7و��  ا@ط�رزاول �2رج ��ك ا��� � أو ،���و��� ����M�����أ  ���ن طرف ���ھ

��ح  ا:����/ G��� ����� ����ذ�ن �رون ���� و�و ا����M:ا.  

                                                           

."! ا� ���ن ا����ري ا���ا��ي 690ا��� ا���دة  -  1
  

 P. coppens, op cit, p 223. -2
   

3
- El hajami Ahmed, le redressement des entreprises en difficulté en droit marocain, thèse de doctorat 

en droit privé, faculté de droit de Metz, 1988 p 30. 
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 ���را��� ا�7رارات ا���درة ,ن  إ������ ا:����و ,��� �7د ��G ا���7ون ����ھ����M:ا  ����دا2ل ا�!ر�� �و���� �3

ا�7رارات ا������5 ا���  @�ط�لا���7ء  إ�'و ذ�ك ,ن طر�ق ا��/وء ،و 3���� ا�����3 ا����� ��!ر�� ،73و��� 

�ن  ��:��س���6  ا:I2����Mل �داو����، ��!رو,�� ا�ر���� ا���A��7 و /واز ���7د ��ط�ت  ا:����Mا�2ذ��� 

�3���� ا�!2ص ا� �� ��Mر�و ا ��ا��د2ل ا��A��7 ��رز /��� �� ا��د�د �ن ا���3ت ا��� �م  أن��وي و ��و���� ���

  .ا��!رع ��ص �ر�G إ������طرق 

 ��I2ل �داو�ت ا�/���� ا����� �!ر�� ا����ھ�� �د  ا:�����Mد2ل ا���7ء �ر���� ا�7رارات ا���درة ,ن  أن�

 ا:��3مو ا��� �ؤطرھ�  ،ا@داريص ,���� �� ا���7ون ا��د�� و ا���7و�� �ن ا�7وا,د ا����� ا����و أ��������د 

�,�' ا��2ذ �رارات �2ل  ا:����Mام �دإ��ن  �Qذاو ,���  ،)1(ا����ف �� ا�����ل ا�3ق أ���و ،�� ا���زام  �ا���

��و�3 ��� ,�' ���وى  أ�������وازن ��ن ا����ھ��ن دا2ل ا�!ر�� و ��!�ل �/�وزا ����ط�ت و ا����3Iت ا�

 Gب �ص �!ر��� وا���M ���2 �� ظل ��ا���7ء ��د ھذا  أ��م���� ��ن �ن ا�Iزم ��G ا��/�ل ،ا�/���� ا���

  .ا�5راغ ا��!ر���

��ر�� د,وى ���2 ��� و ھ�  ا:����ا���5دة  @������و �، " ا:����د,وى " �ن ا�3���� ا���A��7 ���� � �د �ن 

�ط���� �����ط ا�/زاء ا�����ب ,�' ����M:�5 ا���� .ا�

  

I- وى #"�ف  أطرافNد��	� �  )ا����QدNوى (ا

 ،ا������5 ا:����Mو ا���ط�7 �� ا�د,وى ا��ر�و,� ,�'  ا:ولو  ا:���ا���ط�دة ھ� ا�طرف  ا:��������ر    

ا����ف ��2��5 ا�7رارات  إ�رارن �ن !روط ��ن و : ،ھذا ا����ف ھ� ا����ررة �ن ا:����ھذه  أن��,���ر 

��ر�� ھذه ا�د,وى؟�  ا���2ذة �����3 ا�!ر��، ��ل �/وز ��!ر�� �!2ص ���وي 

 :ا����QدNوى  -1

��ر��  إن�����M:ط��� �#�� ��73ق  ا���ظ�م  ،!���2 أھداف��3دد �� ا��� ھو  �5��2���!ر�� ��ر�ب  ا:����و 

�� ����ب ��  ،ا�3راف �����ط� أو,�� ���ف �����G ��ض ا��A5ت دا2ل ا�!ر�� �ل و �3' �������3  ا@�رار�

  .ا����� ��!ر�� �5���

�� �3��  ا:������G ا��!رع ���ھ��  ا:����M,ن و�6 3د ��.ل ھذه ا��3را��ت و ا��/�وزات ا���درة  :/لو 

ا�ر���� ا���A��7 ,�' ھذه  إ,��لا���7ء ��د  إ�'3ق ا��/وء  ،ا:������Mررھم �ن ا�7رارات ا���درة ,ن 

  .أ����ما���7ء ��دف و�ف ا����ف ا�3Iق ��م و /�ر ا��رر ا�ذي  أ��ما�7رارات ,ن طر�ق د,وى ��7د�ون ��� 

���!رة د,وى �����A �د ا�7رارات ا���درة ,ن  ا:������3ق �����ھ��ن ����M:ا  '��� �� ا:�����د,وى " و ھ� 

��ون  أندون  ،ا:����Mا��دف �ن وراء ھذه ا�د,وى ھو ا�ط�ن �� ا�7رارات ا���درة ,ن ���ھ��  أن إذ، "

                                                           
1
ط�رق ا�)E�2، دور ا� %�ء 23 (���+ "�ھ�2 اAB;$+ دا@# �T?+ ا���ھ�+، " �ل ",�5ر 23 ا���;+ ا���M�S� +$دارة ا��*;$+ و  -  

  .141، ص 2013ا��,�$+، ���;$+ 
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 ا:�������ھ�وا  أراد�� �و ��ن ذ�ك �Mر �����د �� إنا��3م ,���، و  أوطرف  أيا�#رض ���� �7ر�ر ��ؤو��� 

  .ا��ط���� �����و�ض

�م ��در ,ن  ا:�����Mرار  أن أ��س,�'  ا:�����Mو/ود ���ف  ا:�������6 �ن ���ك  ا:�����رد د,وى  إن   

�� ا����د�� و ا��را��/��، و  أنو  ،����ر /�د ��!ر��AI������3م ا����2 دون  أ����رارا��� �Mر � �����3�ل �

  )1(.��:���� ا@�رار��  ا:�������M  إ.��تون �ن ا��روري �� أن

�داو�ت ا�/���� ا����� ا��!و��  أو�طIن �رارات  إ�'ا�را���  ا:����د,وى  إ����و �3' ����' �����ھ��ن 

�و,� �ن ا�!روط ا�!���� و ا��و�و,�� ��7ول ھذه ا�د,وى و ذ�ك ط��7 � ،������ف/��7وا,د ا����� ����ن �وا�ر 

��رس ��ذه ا�د,وى  إذو ,��� ��!�رط ا���5  :ا��د��� ��/راءات���ون ����5 ���5  أن�/ب ,�' ا�!2ص ا�

��ر��� �د,واه ����� ���ض  أنا����ھم �3ث ����ن ,��� � أن أ����� �/وز ��ن ���زل ,ن  إذ، ا:��م��ون ,�د 

���نا���م و !رط ا���5 ھو �ن ا��ظ�م  ،إ���ا�����زل  إ�'�ر�6 ھذه ا�د,وى ��و��� ���7ل �����7ل ا���م Q�  ���7�ا

�3�� ا��7ض ا�5ر���� �3ث /�ء ���  إ.�ر�����ل ا��ت �� ا��و�وع و �و �ن ���7ء �5��، و ھو �� /�ء �� �رار �

 ھ��ن3د ا����أ��رف  �Qذا��3ب ا�3ق �� ر�6 ا�د,وى ھو �ن ��ون �� ��5 ا����ھم و�ت ر�6 ا�د,وى، " ��ن 

،��  )2(".ن د,واه ا��73I ����ز�� ��ون �Mر ��7و�� ���Q أ��

 أ�����!رط ا�����3 !رط ،��7ول ا�د,وى  ����3 ھو �ن ا�!روط ا�وا/ب �و�ره��� ��ق ��ن !رط ا� إ����  

ا�/دل  أ.�را� ا��  ،�ر�6 د,واه دون �و�ر ھذا ا�!رط أنا����ھم � ���ن  أن�� ��3 ا�د,�ء و ا�����7 ذ�ك 

����3 ا�!ر��؟ �7د ا��2ف ا��75 3ول  أم) ا�����3 ا�5رد��(3ول ا���7ود ��ذه ا�����3 ھل ھ� ����3 ا����ھم 

����3 ����� ا��رر ا�ذي �3ق �ن �7دم ���د,وى �ر�ط اإ�' " )3(�3د�د ا���7ود �������3 �3ث ذھب ��ض ا��75

��ض ا��75  أنذ�ك �7در ���ھ��� �� ا�!ر��، �� �3ن و  ،رو ������� ا����ر �و�وع ا�د,وى ,�' /�ر ھذا ا��ر

و �ن .م ،ھ� د,وى ا�!ر��  إ���ا,���ر ا�د,وى ا��� �ر���� ا����ھم ���5 �رد�� ���ت �د,واه و  إ�'ذھب 

����3 ھ�� ھ� ����3 ا�!ر�� و ���ت ����3 ا�5رد���.  

 T�, 67� د,�  ا:������ د,وى  ا@.��تو�و  ،ا@.��تا��� ��3�ل ,�T  ،ا:���� أيو �ط���7 ��7وا,د ا����� ,�' ا�

 ���ن �رارات ا�/����ت ا����� و ا��� ھ� �و�وع ا�ط�ن ھم  ا:ول��,���رھم ا����رر  ا:����,��� ��ن ���ھ

�ن !����  أن إ.��ت أي ،ھذا ا��رر �Q.��تا���ز�ون  ������G ا�7رارات ا���درة ,ن ا�/���� ا��� �� ا:2����Mد

  .ا:����,�' 3��ب 

 �����ھ �������ھ��  أن إ�'ذھب /��ب �ن ا��75  ،,���م ا@.��تو ا���52ف �ن ,�T  ا:������ن و ��ر��� �3

���ض ا����Aل ا��� ���  إ.������ن I2ل  ا:����M�وء ا���� �� ا�7رارات ا���درة ,ن  �Q.��ت إ���ز�ون  � ا:����

                                                           
1

، ص ط�رق ا�)E�2، ا����� ا� -  ��143.  

2
- cass.com 26 janv. 1970, Revue des sociétés 1970, p 476. 

3

، ص  -  ��  .283"89&7 ?��ل وV&2، ا����� ا�
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و ��G ا����7 ا���ط� ا��7د�ر�� ا�وا���  ا@.��ت��ب ,�T  إ������و �ن .م  ،��3ب ا�7رار ا���2ذ ,��I �!2ص

�6 ا����س �������3 ا����� ��!ر��، ��� �3ق  ا:����M�دى ��� ا�3�ن  و/ود  ������ج ا�7راAن ا�دا�� ,�' ,دم

 ����دأ,�I  ا:��������ھ�  T�, ذر ,���م  ا@.��ت��52ف��� ���ا ���3�وا  إ.��ت�� ا�ر�Aس  إ�'�زا,��م ان ��7د

 ����� ��5�� ���3���7د�م ا�و.�Aق ا��رور�� ��د,وى و  ا@دارة :/�زة أ�را�����/�� ��د ا���دار  �>�ورا�

��ف ا�د,وى �� ����.  

و ا��� �رى  ،ا:������Mدرة ,ن ا��/وء ����7ء ��ط�ن �� ا�7رارات ا� �>����ا/���ت ا�!روط ا�����7 /�ز  �Qذا

3���� ا�����3  أو���و ،��ط� ا��7ر�ر  ا:����M :/���ا��� ��3ت  ا:ھداف����5 و 2رو/� ,ن  ا:�������� 

 ��,������3 ا�!ر�� ا��� �م �را,���  أوا�/����M:ا  ����/� ����ر��  إ������,ن  ����ءل�� �رارا���، و ھو �

  ا�!ر�� �5��� ��د,وى؟

 :ا�<ر=� =طرف ?� ا�دNوى -2

����G ا�!ر��  إ��� ،ا:������س �7ط 3����  ا:����Mان ھدف �ظر�� ���ف      ����و ,��� ���د��A ��س  ،أ���3

 ��ا�!ر�� �!2ص ���وي ������  إ���و ، ا:������Mو�وا �د,�ن �� د,وى ���ف  أنو3دھم �����م  ا:�������ھ

�3�� ا�����ز و  أن��ن ھذا ا��و/� ھو �3ل I2ف ���7 و ����A ا�  إنو  ،��ون �د,�� أن�� ��ض ا���3ت �

(�� �رار �2ص �و,� �� و ھو �رار 
le vivre-delatre

�رة �3ق ا�!ر�� ��ن ��ون �د,�� ��  :ولا,�ر�ت و  )1()

�.��� ا:����Mد,وى ���ف � une actionد,وى ا�!ر��  ا:����Mو ��ذا �7د /�ل د,وى ���ف  ،�� !2ص 

social.  

��!ر��  �+,ط'، ا:����Mو ا�7رار ا�����5 �� ھذه ا����7 ��ن ,��رة ,ن ,7د �و�6 ��ن ا�!ر�� و !ر�ك ��.ل 

و ،ا�ر���ز ,�' ھذا ا�7رار  إ������ا�7ول ��دم  إ�'ا�3ق �� ط�ب ا��طIن ��,���رھ� �����دة و ھو �� د�6 ا���ض 

��ذا ا�7رار �ن ، ا:����M' ا�7رار ا��!وب ���ب ���ف �ء ����طIن ,��,دة 3ق ا�!2ص ا����وي ���د,� إطIق

��ون طر�� �� د,وى ��د,� �د �د,' ,��� �� ,��I  أن، ���!ر�� ������ )2(�وع �2ص و �3�� �ر�دة �ن �و,��

�� و ھو �رار دا��2 ��در ,ن  إ������د��، �, ����������/�  أيا�!ر�� ا���7و���،  أ/�زة�� �3�� ا�ط�ن �7رار /

وا3د �د,�� و �د,' ,����  أن�د,وى �د �5��� و ��ون ��  ا:�2رة��7دم ھذه  أن�I ��7ل  ،�د ا�!ر�� �5���

��ن ا��و�6 �� �ط��ق ا�7رار ا����ق� I� ك�ذ�.  

��ر�� د,وى ���ف  أن رأ���و ��    ���,���رھ�  �>����و !�� �3ري  أ�����ر/6 و �!�ل  ا:3����Mق 

و  ا:�������رر ��� ھ�  أنا�7رار ا���2ذ دا2ل ا�/���� ا����� ھو �رار ���دي �ن ���ن  أنو  ا����ررة،

��ر�� د,واھ� ��� ���رس د,وى ا�!ر�� ھ�� ��دام � ا:���� أنو  ،ا�!ر���ا�7رار ھو �5�� �ن ��3ق  أن����3 3ق 

��ر�� ا�د,وى ���م ا�!ر��  إ�������رك  أنو ���!ر��، و  ��:�����ررا ��Mر  أ�رو ا�����ر ھو  ا@دارة :/�زة

                                                           
1
- cass.com 21 janv. 1997. 

2

، ص  -  ��  .422و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�



507 

 

ھذا ���ط��� �وع �ن ا���ط� و ا�ر���� ,�'  أن���  ،�د ����ف �� ا�����ل ھذه ا�د,وى ا:�2رة�وي �ن ھذه 

 �� فا:طراھ� د,وى ���رس �ن  ا:����M، �د,وى ���ف إط�M��Iر ��7ول  أ�رو ھو ،�رارات ا�/����ت ا���

و ھذا ,�' I2ف د,وى ا�!ر�� ا���د�� ا��� ��ق و ان  ،�ن ا����ھ��ن أي ،ا���و�� ��/����ت ا����� � �Mر

���� �����.  

��ر�� د,وى ���ف  �>����.�ت  إذاو �/زاءات و  إ��3ق إ�'�ن I2ل ھذه ا�د,وى ���'  ����Q ا:����Mو3دھ� 

  .ا������5 ا:����M,7و��ت ��ذه 

II- ررة �#"�ف ا�@زاءات ا�����	� �  ا

 إ�'ا��/وء  �>����ا��!ر���� ا�3د�.�، و ا��� �2ول  ا:����ب����ر �ن  ا:�����ر�� د,وى �3ق ا����ھم �� � إن   

�ن ا��د.�ر �3ث  ��3�������س و ��د�د �����G ا�!ر��  أنا���7ء ��د��ع ,ن  ��� �A5�س �73وق ھذه ا���و ،ا�

�!روع ا�����دي ا�ذي  إ�!�ل�ن .م �����.��� ����س ���� ,�' ا�����د ا�وط�� و ھو �� �و/ب  ،� إ�رار

  .ا:����ا������5 و �3�� 73وق  ا:����M/زاءات ����ب 

و �د ذھب  ،و �رارا��� �� �3�� �������M:�� ��5 إ�����3و �م ��ص ��ظم ا��!ر���ت ,�' ا�/زاءات ا��� �/ب 

��د2ل �را�3 ��ر��ب /زاءات ����� و �3ددة �ط���7 ا����7 ,�د �دور  أن,�' ا��!رع  ا�� ����ن إ�'ا���ض 

ا��75 ا�#��ب �رى ا�� ��س �ن ا��روري و ��س �ن ا��3�� �د2ل  أنا�7رارات ا������5 ,ن ا�/���� ا�����، ��د 

� ا����ف، و �ن ا��ص �ن ذ�ك �ن !��� ا�3د �ن 3ر�� ا���7ء �� �وا/�، ا�!+نا��!رع ���وص �3ددة �� ھذا 

�� ���7 �� ا�7وا,د ا����� و ا��� ����ن ,�' ا����7 ا���/�ء � ��   )1(.إ�����ن ��ون ا� �ر/

��� �ر��3 ����7' ا���7ون ر�م  �+ورد  ا:ول ا�رأيا��.�ل �د ذھب �ذھب ا��!رع ا���ري ,�' ���ل  أن�Mر 

�ن  إ�ط�ل�/وز " �� �7ر��� ا�.���� ,�' ا��  ��76ت ا���دة  إذ 1981����  159 ����� �A� G���� ل �رار ��در�

  ".�Mرھم دون ا,���ر �����3 ا�!ر��  أو ا@دارة�/�س  :,��ء�/�ب �65 �2ص  أو��م  ا@�رار أوا����ھ��ن 

����7ء  أنا���7ء وا��75 ���7ر ,�'  إذ، �م ��ن �و��7، ) 2(���ك ا��!رع ا���ري، ��� �رى ا���ض أنو�!ك 

  .��Aدة ,���� أد�'ا������5، و�ن .م �م ��ن ���ص  ا:�����Mرارات  إ�ط�ل

ا��رر، و��ن  إزا����ون ���!�ل ا�ذي ��ر�ب ,���  أنا����ف �/ب  /زاء �م �و/د،��ن أوو�واء و/د ا��ص   

��س �وى ا��ظ�ر  ��:����ا��رر ا���دي ا�ذي ��3ق ، �ن ا:�قا��رر �ظرة ���7  إزا�����'  إ�'�/ب ا� ��ظر 

ا!د 2طورة وھو  آ2ر أ.راا���دي ��7رار ا�����5، ������ف، �ر�ب ��I ,ن ا��رر ا���دي،  وا:.ر ،ا��2ر/�

 �3��� إ������ون �ن !���  أن��د  ا:����,�' 3��ب  ا:����Mا�!�7ق وا�I2ف ��ن ا�!ر��ء، ��7د ��73ق 

��ن � I� ،ن ھ���ا�����5  إزا��ا�و3دة ��ن ا�!ر��ء  @,�دةا�روح ا��� �7وم ,���� ا�!ر�� ��ر�� �� ا����م، و

                                                           
1
- P.coppens, op.cit, p 87. 

2
  - !" +$;ABص  �)' ا�&%$# "*�' ا(�'، (���+ ا ،
��  .232ا� �ارات ا��:&$+ ا�9�درة �! ا���:$�ت ا�:�"+ �;��ھ�$!، ا����� ا�
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، �ل �/ب ����5 ا�I2ف �3�ب أ�دروه�ن /راء ا�7رار ا�ذي  ا:����Mا�!���2 ا��� �3ل ,���� ���ھ�وا 

)1(وا�!�7ق ا���!T ,�� ��ن ا�!ر��ء
ا��رر ا����N  إزا��:  أ�ر�ن�دور 3ول  أن�/ب  و,�' ذ�ك ��ن /زاء ا����ف 

  .,ن ا�7رار ا�����5، و�وا/�� ا�!�7ق ��ن ا�!ر��ء

 إزا��أ�� �طر�ق ا���و�ض ,ن ا��رر،  أو��، اا�7رار ذ ��Qط�ل��� , إ���رر ا����N ,ن ا����ف ا� إزا���73ق �و   

 ��A��� I3 !ر���!ر��ء �د ��2ذ !�ل 3ل ا�ف ��ن اI2�د ،ا�����!ر��ء  أوو�د ��2ذ �ورة ا�أوطرد ا3د ا 

�ورة 3ل �ردي ��2ذه ا����ھم ا���رور ��ن  أ�2راو�د ��2ذ ،3ل ا�!ر�� I3 /ز��A  أي����م �ن ا�!ر��، 

  .�7رر ا����3ب �ن ا�!ر��

، ��ن ا�����د ��ض ا�!ر��ء �ن ا�!ر�� أو،���2ض ,ن ا����ف 3ل ا�!ر�� ��A��� I3  أن��ن �ن ا���در  وإذا

 ����Q، و,��� )2(��� ا:�ر�ن أوا�7رار وا���و�ض ,ن ا��رر  ��Qط�ل ا:�����ط��ب ���ھ�وا  أنا���دي ھو  ا:�ر

  :إ�'��7�م درا���� 

 :ا��رر ا���#N jن ا�#"�ف إزا�� -1

���� ا��!�ر�� و2ر�� �I��زا��ت ا���!�A ,ن ,7د ا�!ر��، �ن ھ�� ���ت ا��رورة  إ�I2 ا:�����M!�ل ���ف     

ا�7رارات ا������5 ����ر  إ�ط�لا����/� ,ن ھذا ا����ف، و�/�6 ا��75 ,�' ان  اL.�ر/زاء �����/� �رض �� 

 إ������ا��3م ����طIن � �3ول دون  أن، �و�� ����ر ��.��� ��و�ض ,���، ا� ا:����M����ف  ا:�.لا�/زاء 

ا��� �ر��ت ,ن ا�7رار ا�����5، و,���  اL.�ر، ����طIن � ��3و ا:���� أ��با��ط���� �����و�ض ,ن ا��رر ا�ذي 

  .ا��رر ا����N ,ن ا����ف @زا����.��� ا�/زاء ا�.���  ا@�رار����ر ا���و�ض ,ن 

 :ا�	طbن   -  أ

��رس  أن!ر�� ا����ھ��، ��ن ھذه ا���ط� �/ب  �Qدارةا�7رارات ا����2  إ�دار �ا:�����Mن �ن ��ط�  إذا    �

�در ,ن ا�/���� ا����� �رارات �����2��5  إذا�ظ�م ا�!ر��، و,���  أو�� 3دود ا�7وا,د ا��� �7ررھ� ا���7ون 

������ن ا��دف ����  أو�ظ�م ا�!ر��  أو����7ون  �A� �����ض ا����ھ��ن، ��ن ھذه  ا@�رار أو،�ن ا����ھ��ن  �2د

  .ا�7رارات ��ون ����� ��ط�ن ���� ����طIن

ا����ھ��ن ��ون �����  أ�����73وق  إھدار/����ت ا����� وا��� ��طوي ,�' ر ,ن ا�دا��� �� ا:�����Mرارات  إن

7رارات ا���درة ا����ھ��ن �ن I2ل �رض ر����� ,�' ا� :������ط�ن ���� ����طIن،و��ذا ��73ق 3���� ا���7ء 

�ن ����M:ن اIط���3 ���2  إذا، �3ث ��3م ������73وق  ا@�رار أو �>������Mن ا���,ث وراء ا�7رار ��73ق 

  .)3(��ض ا����ھ��ن �� ا�!ر��

                                                           
1
- Schmidt Dominique : les droit de la minorité dans la société anonyme, op. cit, p 183. 

2
- Hemard, tèrrè et Mabilat, op. cit, p 332.   

3
- Jaques Mestre : Réflexions sur les pouvoirs du juge dans la vie des sociétés. Revue de Jurisprudence 

commerciale 1985. P 83.    
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ا��3�� ا��� ���وا ,���� ��ل  إ�'ا����ھ��ن  إ,�دةا�����د ا��رر ا���3ل ,ن طر�ق  إ�'و��دف ا��3م ����طIن   

وا�ط���� �����ف ا���در ,ن  ا:�.لر/��، و��ذا ��و ا�/زاء  �+.روذ�ك ،ا�7رار ا��!وب ������ف  إ�دار

����M:درة ,ن ا�����5 ا����7رارات ا�ن اI��3ت ��ط�ن ا�، و��ذا ��ن ا���7ء ����� ا�5ر��� ��' و�� ا��د�د 

��  .ا��3م ا����7 �� آ.�رھ�  �م ھذا ا���7ء، و�� أ��س أي��ن ,�'  ،)1(ا�/���� ا���

 :#�ر�ر ا�	طbن أ��س 1- أ

 :,��ء�7د ��ق ��� ا���رض ������ �طIن �داو�ت ا�/����ت ا����� ,�د �طر��� ��و�وع ا���ؤو��� ا��د���    

ا��!رع ا�/زاAري �ص ,�' ا��طIن  أن ورأ���، وا�د,�وى ا��ر�ودة ���،)�73I)2 ���وا��7و��ت ا� ا@داريا�/��ز 

ا��داو�ت �Mر ا���  أوطIن ا��7ود �� ��3ل "... �ري ����� ,�' ا�� �ن ا���7ون ا��/ ��733 ا���دة  و�+����

�ن ا�7وا��ن ا��� ��ري ,�' ا��7ود أو� �ن ��2��5 �ص ��زم �ن ھذا ا���7ون إا�75رة ا���7د��  ,���� ت��."  

�� ,ن �طIن �داو�ت ا�/����ت  ��ا:��Mو,��� ��ن ا��!رع ا�/زاAري �م ��ص �را�3 ,�' �3�� ���ف I� د�,

  .��� ���2 ��، وھو �3ل ا��!رع ا�5ر��� �ا�����، و�م �5رد ��

ا�����7 ا�ذ�ر  1981����  159�ن ا���7ون ر�م ��76ص ا���دة  إذ��� �ر��3،  أوردا��!رع ا���ري �د  أن�Mر 

�ن ا����ھ��ن  إ�ط�ل�/وز :" ,�' ا��  ����� �A� G���� رار أو�ل �رار ��در���ب �65 �2ص  أو��م،  �/�

  ".�Mرھم دون ا,���ر �����3 ا�!ر��  أو ا@دارة�/�س  :,��ء

�ن ا���7ون  �3234ث ��ص ا�75رة ا�.���� �ن ا���دة  ا:�����و�5س ا��و�ف ا�2ذه ا��!رع ����,�' 1965����  ا:�

��ر��� �3ق  إذاا3د �رارات ا�/����ت ا�����،  إ�ط�ل���ن ط�ب  "ا�����ن ا3د ا����ھ��ن ��دف �ن وراء 

  ".,�' 3��ب ا�!ر�� أوا��3ول ,�' ا����زات ���2 ,�' 3��ب ���7 ا����ھ��ن  إ�'ا���و�ت 

و�6 �ظر�� ,��� ��3م �طIن ا�!ر��ت  -,ن ا��!رع ا�5ر��� أ2ذا -و���ر/وع ���!ر�6 ا�/زاAري �7د �3ول   

�� ,ن ا��طIن ��ن �در/� �� ا�7�م ا��2ص ، أ!�����' اI�2ف ,�I� !ر��ت  ��:��3م�ون��ر�� �!�ا�

ا��طIن  أ���با����7ص �ن  إ�'����� ھو ��ل ا��!رع ا�/زاAري ، و�� �3Iظ ,�' طر��7 ��ظ��� ��ذه ا�)3(ا��/�ر��

��ن، ��!�رط ���3م ����طIن ��2��5 �ص ���و�� أ��' إ�'���2��5 �ص  أو ،ا��ص �را�3 ,�' ا��طIن أو 3د �

��ن ���ن ا��3م  إذا�ن ا�7وا��ن ا��� ��ري ,�' ا��7ود، وھو �� �/���� ����ءل ��  أو�ن ا���7ون ا��/�ري  آ�ر

  ؟ا:������M�ف  أ��س����طIن ,�' 

                                                           
1
- trib. Com.paris 29 juin 1981. Rev. Soc 1982. P. 791 note d. Guilberteau ; cass. Com 29 mai 1972. J.c.p 

1973. 11.1733. note Guyon, Rev trim Dr. Com. 1972. P 930, OBserv. Houin; cass. Com. 11 oct 1967. D. 

1967.136, Rev. trim. Dr. com. 1968. Obsérv Houin; cass. Com. 22 avr 1976.D.1977.IV. note Bousquet; 

cass. Com 06 jenr 1957.    
2
  .و"� �:'ھ� "! اBط�و(+ 240ا��� ا�9&*+  -  

3
  .و"� �:'ھ� "! ا� ���ن ا����ري ا���ا��ي 716ا���دة ا���  - 
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   ���ا��طIن �� �/�ل  وأ��3م����5  ي� ا��!رع ا�/زاAر����ر/وع ����7ون وا���7ء ا�5ر����ن ا�ذ�ن ا����م 

ا����75 وا���7و��� ا��� ���ن ا�,���د ,���� ���3م  ا:�س إ�/�دا�!ر��ت ا��/�ر��، ��ن ا��75 ا�5ر��� �3ول /�ھدا 

ا��طIن �7وم ,�'  أنو��7 ���ظر�� ا����� ���طIن،  ، ���2 وا�� �ن ا���روفا:������M�ف  أ��س ����طIن ,�'

 أن���ط�6 ا����7  �طIن ا����، و�ن .م وھو �� �ط�ق ,��� ا��" � �طIن �دون �ص "  أنھ�  أ�������,دة 

��,�د��  أي�م ��ن �� ��د �ر�G �ذ�ك �� ا���7ون ا���ظم �ذ�ك ا���رف،  ��3م ��طIن ��رف ���و�� ���ن 

وا���7رار  ا:�ن 3د ���ر إ�'��ن ھذا ا�7ول ���ن  وإذا ،��ون ا��7,دة ا���7و��� ��ص ��5��� ,�' /زاء ا��طIن

����G ا�#�ر ,�' ا��2وص، ا� ان ��ض ,�و�� ��ل �ن  �����Iت و3��� أن، ����!رع � ���ط�6 أھ������ ا�

�د �!�ل .#رة ��5ذ ���� ا���2�ف  @3داھ� إ�5M��ا��I2ت ا���ررة ���طIن، و�ذا ��ن  أو��و�6 /��6 ا���2��5ت 

6 �3���� �Mر �!روط�، ���ا��رور�� �د ��رك ا���ب ��5و�3 ��3���ت  ا:������� ان ا����رھ� ,�' ا���3ت ���

�� �ؤدي �� ا������ � ،�3���  .!ل ������ ا�ر���� ا���A��7 إ�'ا�#ش وا��د��س ا��� �د ����رھ� �ن ��م 

�واز�� و�د�I �� �5س ا�و�ت ��ذا ا��7ص   ��" ا��طIن ا���5رض" �م ,��� �ظ أط�ق��ل �� ��ق ��ن ا��75 ا���ر �ظ�

 "Nullitè Virtuelle  "�ذي ��و����7 ھو ا����7ه ��ن ا� -��ط�� ا��7د�ر�� �� �3د�د ا�/زاء إط�ر��  – 'و�

��ا�7ول ���� ���ت ا���2��5 ا��.�رة �� أو ا@/راء��ر�ب ,��� �طIن  أن��3ث ���ن  وا:ھ���وا�.���� �ن ا�2طورة  أ

  . )1(� ����7 ذ�ك ا:�ر أن أما���رف ا���7و��، 

�د ,��� ا����7 �� �3�� ��,��ر ��ض ا��75 ا�5ر���  أن���ن  أ��س إ�'و�د �3ول ا��75 �ن /��� ا�و�ول  -���

دا2ل  ا@رادة���6 ��و�ن  :��، )2(ا�!ر�� �!���� ���وب ا�ر�� إرادة�!�ل ,��� �� ��و�ن  ا:������M�ف  أن

�ر��ز ,�' ��2��5 ا3د ا����دئ  ا:������M�ف  أ��س,�'  ا�7رارات إ�ط�لا�!ر�� �!�ل �G�3، ا�!T ا�ذي �/�ل 

  .ا:������M�ف  أ���ا����� ا��� ��3م ا��7ود، ھذه ا����دئ ا��� � ���7ر ,�' ,�وب ا�ر�� و����� �!�ل 

���واة � ا:����Mا,��ر ���ف  أ2رى�� ��3و�� �� ������ أو�ر �����A 6.�ر�د ا��� ا:����M أن��ن، ذ�ك �ن ا����ھ

 إرادة����3 ا�!ر�� و��ن ������3 ا����2، �ذ�ك ���دم �د���  أ,�����زا�� !���2، ��� � ��6 ��ب 

�ن ���س ��Mن ���ف ا: أ2رىا���رف �!ر�ك، �ن /��  ������ ����� ا��!�ر�� ���ب ,7د ا�!ر��،  ���دأ���� �

���7'  �!�ل ا�!T ا�ذي �/���� �5��2� أ���ب��ن  إدرا/��ن ا������7ت ا��� ��3م ا��7ود، �ذ�ك ���ن  آ�ر

  ا��طIن ا��� /�ء ��� ا��ص ا���م ���طIن

   3 ���ن ��رة ا���و�ض، �3ث ا,��ر  أ��سول ��ض ا��75 �3د�د �� ��Iن ا�طIط��ن � أناIط��ا ���.��دو �

 أنا��طIن � ��دو  أ��س، و������� ��ن ��:����و��و�ض ا��رر ا�ذي �3ق  إ�Iح��,��� ����ن  ا:�.را�و���� 

  .)3(ا��AIم ���رر ا����ب ا@�Iح��ون ھو 

                                                           
1

، ص  - ��  .200أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�

2
- Hemard terré et Mabilat, op. cit. p.221.  

3
- M. Jeantin, droit a répartition : Abus de droit, juriscl. Soc. Fax 139- 1 n° 156.   
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ا���� �� ، ,�د�� � ��م ا�3رام 3�ن ا:������M�ف  @دا�� أ����3�ن ا����  ���دأ�ن ا����س  آ2ر ���7 2ذ /��بأو

��ر�� ا���ط� ��Mبن +� أو�3تا���A��7 ا�5ر���� ا���  ا:��3ما��د�د �ن  أي� دا2ل ا�!ر��، و�د ���ت ھذا ا�ر

 ���ن  107�ن ا���7ون ا��د�� ا�5ر��� وا��� ������7 ا���دة  �1134!�ل 2ر�� ����دة  ا:3����M�ن ا���� �دى ���ھ

���ون �د�� �ر��� وا��� ��رف ,7د ا�!ر��  1832,�' ا���دة  آ2ر رأيا���7ون ا��د�� ا�/زاAري، ��� ار��ز 

�ن ا���7ون ا��د�� ا�/زاAري 41وا��� ������7 ا���دة .  

� ���م  أ���ا�7رارات ا������5، ����3Iظ  أوا���7ء ا�5ر��� ا��� �7رر �طIن ا��داو�ت  أ��3مو���� �2ص     -

�3��  ا:��3م، ا� ا�� �و/د �6 ذ�ك ��ض )1(ا��طIن أ��س,�دة ��3د�د �ا��� اھ��ت ��ذا ا�/��ب، وھ�ذا ار��زت 

ا�ذي �ر��� وان �!�ل �Mر  ا���دأا����واة، ھذا  ���دأ إ��I2!�ل  ا:������M �رارھ� ,�' �ون ���ف  )2(ا����Aف

2رق �3م  �� أ�����/د  ����ا:Mا��طIن ���ب ���ف  أنا,���ر  إ�'، ���ل 1960�ن ���ون  228���!ر ا���دة 

�ن ���ون ا�!ر��ت آ�ر.  

  ���3�� ا��7ض ا�5ر����� أ���با����ف �� ا�����ل 3ق ا���و�ت �د2ل ��  أن�� ا3د �رارا���  )3(� ا,��رت 

�ن ا���7ون ا��/�ري ا�/زاAري 733وا��� ������7 ا���دة (  1966�ن ���ون  360ا��طIن ا��� ��ص ,���� ا���دة  (

������دام ا�� �ؤ.ر ,�' ��3 �داو�ت ا�/.  

�3�� ا�����Aف ���ر�س �� �رار ��� �7و���  أ��تو�د � ا:ر��ح�وزع  أن����ر �ن /وھر ,7د ا�!ر�� ذا�� " 

 ���!ر 73و��  أن�� ���� ا��7ود،  ا�!+ن�� ,7د ا�!ر��، ��� ھو  طرف أي ,�'�ون و�... دور�� 

 ." )4(و��5ذ ا��زا���� و��7 �7وا,د 3�ن ا����

�� ا��2ف ���د ,��� ا:��سو,��� و�����ن ا�را/G ���7 و���ءا ھو ا��3م ��طIن ا��داو�ت وا�7رارات ا���  ،ا�

� ا�!ر�� �3ا����واة و�� و��دأا����75 وا���A��7  ا:�س,ن  ا:��س، و� �2رج ھذا ا:�����M.�ت ���� ���ف 

  .، وھو �� ,�' ا���7ء ا�/زاAري ا���ل ��,�د ا��Iم ,ن أ�س �7ر�ر ���ف ا:����M ذا��  ا����ق ا����5ل ����

 أوا���7ون  :��3موا�ط���� ���2��5 �رارات ا�/���� ا�����  ا:�.لء اا��طIن ھو ا�/ز: ا��=م 	��	طbن آ��ر - 2- أ

و ��' �در ا��3م ،������ ا���دل  إ�' ا:�ورا����ف �� ا�����ل ا�3ق، �3ث ان ا���7ء ����طIن ���د  أوا��ظ�م 

��6  آ.�ره����طIن ���� �ر�ب / '�, ��.������ھ��ن �������  آ.�رهذات ا���� ���7رار، ��ر�ب  ا:طراف��ورة ��

��6 ا����ھ��ن �ن ط��� ���م و �ن  إ�'�������  آ.�ره�����ر ��ن �م ��ن ������� ��م، ���' ��� ����طIن ا3دث /

                                                           
1
- trib. Com. Paris 26 juin 1981 rev soc 1982 p 251. Note M .Gilberteau.    

2
- Dijon 26 fév. 1971.   

3
- cass.com 06 juin 1990. Rtd com. 1990.592.474. OBS c.champaud.  

4
- paris 28 fév. 1959 ; paris 21 nov. 1974, rev soc 1975, p 466.   
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�ن �3م ا��طIن ��در ،/����  إ���م�����ر ا�7رار ��ن �م ��ن �������  ،أ�دهو �ن ,�رض ا�7رار و �ن  ،�م �ط���

 )1(.�+�رھما����ھ��ن  �� �وا/�� ا�!ر�� و ھ� !2ص ���وي ��.ل

�ل �6 ا�!ر��؟ إذاو ����  .��ن ھذا ا��3م �ط�ق ,�' ا����ھ��ن ��ل �ط�ق ,�' ا�#�ر ا�

ا��طIن �� ھذه ا��3�� ��طدم �73وق ا�#�ر ا��� ���7ت ���!ر�� ���/� ھذا ا�7رار ا�����5، و �� ھذا ا�5رض  إن

ا����ھ�ون ا����ر��ن   ا:ول���� ا�/��ب :��ن ھ��ك �����3ن ����ر���ن ����ھ�� /د�رة ���3���� و �3ل �زاع 

و ,�' ،��5 ,�' 73و��م �Iن �,�داء ا�7رار ا������3 �� ا��ط أ��3با�#���Aن ,ن ا�/���� ا����� و ھم  أو

، ���ف ���ن ا��و��ق أ.ره إ���جا�#�ر ��3ب ا�����3 �� ا����ك ���7رار ا����ب و ر���M ��  ا2Lرا�/��ب 

��؟����  

�Iت +� و �در �رار ���/���� ا����� �!��ن ا�#�ر �د د2ل �� ����Iت �6 ا�!ر� إذا    ���ن ا���د�ق ,�' ھذه ا�

�� ط��7 ��7وا,د ا����� ��ن ا�7رار �Qا���ب ا�ذي 3ل ��،  أو�/�ل ا����ف ا�ذي !�ب ا�7رار  أي ،�ن ا����و ��ن 3،

���ر,��� و � ��ون  أو�'ن ����3 ا�#�ر ھ�� : ،����م أورMم ���ر�� /��6 ا�!ر��ء ,�' ا�7رار  ��3�3 ��7'

و ��ون ا�#�ر ، )2(ا��� �73ت ��م ا@�رارا���و�ض ,ن  إ�'ا����ر�� �� ھذه ا��3�� �وى ا��/وء  ا:���� أ��م

ا���ب �� ا�7رار، و �7وم  أوا��7ض  �+و/����م  أن3�ن ا���� ��� ھو ���وم ��' ��ن � ���م و �م ��ن �� �7دوره 

و � ،�ن �3ث ا�!�ل  �رار �G�3ا��راض 3�ن ��� ا�#�ر �� ا�7رارات ا��!و�� ������ف �ن ا�7رار ا�����5 ھو 

و ������� ، Apparenceا�ظ�ھر  إ�'و �ن .م ��ون �ن 3ق ا�#�ر 3�ن ا���� ا�����د ،��.ل ��2��5 ����7ون و ا��ظ�م 

��ن ا�7رار  إذا أ�� ،ا� د,وى ا���ؤو��� و ا��ط���� �����و�ض ا�����ب –�3' ا�!ر��  أو ا:���� –� ��7' ���د,� 

� �5��2�ا��ظ�م ���� ,�دAذ � �3ق ��#�ر ا��ذرع �3�ن ا���� ا�/�ه ا�7رار  أو���7ون ا����ب و �� �Mر ��3ت ا����ف 

��وص ا���7ون و ��وص ا��ظ�م ���و�� ������� ��#�ر �ط���7 ��7,دة � ��ذر ا3د �/���  أن�ن ا���5رض  ،ا����ب

  .ا���7ون

�� ��ق ����    �ق ��ن ا�7رار �د ��2ض �ن ���ف ا�#�ر ��T ا����، ��ن ��ون ,�' ,�م �����ن  إذاو,�' ا���س 

����M:,�' 73وق  �+��، و ا �����!ر��  ا:�������دي ����3 ا���������3' ��ن  أو،و Q� �5  أن��2���5 ،���م ��ك ا�

�/رد ا���م �ر�6 د,وى  أن�� �وا/�� ذ�ك ا�#�ر ��T ا����، و ا�/د�ر ���ذ�ر  آ.�رهھذه ا��3�� ��ن ا��طIن �ر�ب 

   )3(.�طIن ا�7رار � ��7م �ر��� ,�' �وء ��� ا�#�ر

 6��و ھ� �����  ،�وء ��� ا�#�ر إ.��تا����ر�� و �ل �ن �� ���T�, �3  ا:�������� �67 ,�'  ا:3والو �� /

 �����!رة  إذا��7دة ��� �3����6  أو��ن ھذا ا�#�ر � �ر�ط�  ��I,����M:�5 ا����  .ا�

                                                           
1

، ا��=$W 23 ا -  $&T !*" ،�9" ،+X��Xا����9+، ا�8):+ ا� +%Y,ا� +(�I" ،ري ا���9ي��  .601، ص �1975 ���ن ا��

2

، ص  -  ��  .498ر(�ب "*��د دا@;2، ا����� ا�

3
  .A !"1981���ن ا��5?�ت ا���9ي �,+  305 �ة  76ا��� ا���دة  -  
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ا��3ف  إ3دى�ص ا��3م ����طIن ��  �!ر ا@دارة�� ����ن ,�' �/�س �� )1(وو��7 ���7ون ا�!ر��ت ا���ري

  .ا��و��� و �� ��5�3 ا���.��ر

ا,���ر  إ�'�ذھب  )2(����� ,دم ا��3/�ج ��طIن ا�7رارات ا������5 ا�/�ه ا�#�ر 3�ن ا����، /��ت ا���ض إن  �

�ل و �Mر ��ف  ا:��3ن��7رارات ا������5، ا� ا�� ��س ا�/زاء ا�و�3د �� ��ض  ا:������ن ا�/زاء  إنا��طIن و 

ة 5ّذ���ا�7رارات ا������5 ���د ��!�ل ا�,��ل ا إ�ط�ل أنزاد �� �وة ھذه ا�رؤ�� ھو  و ��ل ��، أ2رى أ��3ن�� 

 ا@�زام,�' ا����3ط � �!�ل  ا@�3�����' ���ل ا��.�ل ��ن �طIن �رار  ،ا:,��ل�ط���7 ���، و � �!�ل �Mرھ� �ن 

و  ا:ر��حط�ل ����� �وز�6 � ��ن � ،�Mر ا��!رو,� ��7رار اL.�ر�/زاء ا��طIن ���د  ،��وز���� ,�' ا����ھ��ن

�� و ھو ,دم �وز�6 A�� رر��ذي د�6 ا:ر��ح,��� ��و ��رك ا�رر ھو ا��و ھذا ا ،I' :������ أ��ر�6 د,وى  إ

 .�دا��ر ������� إ�'��ن /زاء ا��طIن �د ��ون �Mر ���ل و ��3/�  ا�رأيا��طIن، و ,��� و 3�ب ھذا 

 �3د��ن � �/دد ا� ،ا�7رار �Mر ا��!روع و ا���طل ���6 ��73ق ���زع ا�����G أنو ,��� و ��� �7ول ��ض ا��75 

  )3(.ا�����3 ��ن ا����ھ��ن

و �د ، ا:ر��حا�7رار ��وز�6  إ�ط�ل��د  �+�ر�����7 �� ھذه ا��3�� ان  أنھذا ا�و�6 ��ن ھ��ك �ن ��ل  أ��مو 

��ذا � ���ط�6 �� ��,���5رض  أنا���د ا��ؤ�دون ��ذا ا�3ل ,�' ا�� ��دام �م ا�,�راف �����7 ��7د�ر ا�����3 ا�/

���ف  أ.��تا�/���د ا��A��7 ا�5ر��� ا���  ��3مأ��ض  أن أ2رى�رار �وا��7 ������3 ا�/��,��، و �ن /�� 

ھذا ا�7رار  �ط���7ا��ط�و�� �3/�  ا:����M��دم ا����ل  ��م �وا�ق ,���ت ��� �وف �رى، �ر�ت �رارا ا:����

��,������3 ا�/��4(.(  

ا�را/G �م ��7ل ��.ل ھذا ا�3ل �ن ا����7 � ��وت و � �!�رك �� �داو�ت ا�/����ت ا�����  ا�رأي أن�Mر     

,�'  إراد���5رض  أنا�/��,�� ���N �3ر�� ,ن ھذه ا��داو��، ������7 � ���ط�6  ا@دارة�����ھ��ن، ��� ان 

��3ور أنو �ن /�� .����  ،ا�!ر�� ��,��ا���ر ,�' ا�3را���  إط�رة �� ��ط� ا����7 �� �3د�د ا�����3 ا�/

 أن أ���و ،و ��س �رض �رارات �7وم ��7م �رارات ا����ھ��ن ��وا�ق و ا�����3 ا�/��,��، ��ذا ��س دوره ،

/د �3دد �را,� ��� ا��3د ا�����3 ��ن  إط�ر�ط�ق ��  أن��ط� ا����7 �� �7د�ر ا�����3 ا�/��,�� �/ب 

  .����ر ا�!ر�� إ�'ا�!ر��ء و � �/ب ان ���د �7د�ره 

  ��ا��� �رض ���� ا����7 �رارا ��وا��7 �6 ا�����3 ا�/��,�� �7د  ا:����ا�ر���ز ,�' وا��� �رارات ���ف  أ

�3�� ا�����ز ا�5ر���� أ��3ت�ا����7 � ����� ان �3ل  أن" ��ل و�وح  أ,��تا���  )�M)5ر ��,�� ��د �رار 

,�' ا�!ر�� و �3ل  إراد���7د ��6 ھذا ا�7رار ,�' ا����7 ان �5رض  "ا�!ر�� ا�����2 ���و��  أ/�زة�5�� ���ن 

                                                           
1
  .A !"1981���ن ا��5?�ت ا���9ي �,+  304 �ة  76ا��� ا���دة  -  

2

، ص و�'ي  -  ��  .425=;��ن (�ط�م، ا����� ا�

3
- Schmidt Dominique, les conflit d’intérêt dans la société anonyme, 1999, op.cit. p 219. 

4
- T.com.pointe a pitre, 09 janv. 1987, Rev soc 1987, p 285, OBS.Y. Guyon ; C.A. Lyon 25 juin 1987, 

RTD.com 1988.p 70. OBS .Y. Reinhard ; C.A. Pau 21 janv. 1991. Rev .soc, 1992, p 44, note ph. Merle. 
5
- cass.com 09 mars 1993 JCPE 1993, 448 note A.Viandier ; CA.paris 17 déc. 1993 Bull joly 1992 p 297.  
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، و ھو �� ���5ل ��� ا:����ا����رض ,��� �����5 �ن  ا���7و��� ا�����2، و ا��2ذ ا�7رار ا:/�زة�5�� �3ل 

�73�.  

ا�7رار ا�����ب �Mر  :2ذ�ط�ب �/ددا ا���7د ا�/���� ا�����  أن��ن ھذا ا���6 � �3رم ا����7 �ن ��ط�� ��    

���ن ا�7رار ا���طل ��,���� ھذه ا��3�� �وف ��در �5س  ا:����M أنو �ن ا������د  )1(ا���2�ف ������3 ا�/

��6  !�ء��ن � ، أ�طلا�7رار ا����ق ا�ذي �����M:و�ت ا وان ��وت �ده و �� ھذه  ا���ع ,ن ا�����ن ا�

  .ر ا�ذي �3م ,�' ا�� ����5ّ ا��3�� ���طل ا��2ذ ا�7رار ا�����س ��7را

����2ذ ا�7رار ا���Aب و ��س �7ط  ا:����3ل ,�دل �د�6 ا�#�ن ,ن  إ�/�دو  ا@!��لو ��3و�� ��2روج �ن ھذه   -

����  إ,ط�ء���� �م ا��راح ،ا�7رار ا�����5  إ�ط�ل����M<�  7رار�ن اI�3م ��ط�و���� ��ل ا�ا G�3�� ن ا/ل�

��ظم ا�7وا��ن و ��3و�� ���� ��/�ب �طIن ا��7ود و ا��داو�ت �د ��3ت �����7 و �م  أن���2 و ،ا��ط�ون ��� 

.��ت �د�� /�ود  إذا ا:/ل�ل و ,�' ا����7 ��G ھذا  ،ا��طIن أ���ب إزا��ا/ل �����ن �ن  �Q,ط�ء�ن ���7ء �5�� 

�ن ا���7ون  736ص ا���دة و ھو �� �ص ,��� ا��!رع ا�/زاAري �را�3 �� �، ا:���بھذه  @زا��ا������ن 

  ؟ا:�������M�ف  ا:�را��/�ري، ��ن ھل ���ن �ط��ق ھذا ا��ص ,�د�� ����ق 

���� ���دارك ��ل ا��3م ����طIن �ن ، ا:����Mھذا ا�3ل �73ق ,دة �زا�� و�رى �و/وب �ط���7 ,�' ���ف  إن G���

���ھ��  أن!��� � ����و �3ت �#ط د,وى ا��طIن ��را/6  ا:����M/�ل �� �/3وا ��  إذا ،ا:�����73ق �واAد ,

��,��  .  ,ن �و���5 و �رارھ� و ��2ذ �رارا /د�دا �را,� ا�����3 ا�/

�3�� ا��ط�ون  أ�دو �د ����ا��75 ا�5ر��� ھذا ا�3ل ��ن �7وم ا�����  �>������M��طIن ��و/�� د,وة  أ�, ������7د /

�3ددة ��#ط�� ا��طIن �����3��  ا:����Mر��ت  �Qذا ،/د�دة ����و�ت �� ���ن ��� ����ا���و�ت �� ھذه ا�/

������ أ2رىا�7رار و �رض /زاءات  ��Qط�ل إ������دا��ر  �+2ذ أن,�دAذ .)2(  

�3��و ا��د,�ء ا� ��A�7�� ���ن ا���ط��ت  رأى��  إذا� �����ھ��ن �ن ا/ل �دارك ا��طIن ��ون ا ��I���7 ا�ط�ا

�را/�� ا�7رار  ��3��Q���5دي �ط��ق ا��طIن  إ������ھ��ك  أنا���رو�� ,��� � ��3I���5 و ا��ا ��ن �ا�5ر�� �

�د�وا ��� �و�G  أن��ون ���ء ,�' ط�ب ��7دم �� ا����ھ�ون ,�'  أنأو  ،�� �!و�� �ن ,�ب إزا��و ،ا���2ذ 

 إ������ا�����7 ا�ذ�ر ��ن ا��!رع ا�/زاAري �م ��ص ,�'  736ا���دادھم ��دارك ا��طIن، و ���ر/وع ��ص ا���دة 

��G ا/ل ���دارك و ا���G�3 إ���������م ا���A�7�� ���7 ����د,�ء ا�/���� ا�����، �������A�7 �3رھ� ا��ص �� ، �� إ

!�و �� ھذه ا��3�� ��ن ا����7 ��زم ، ا:����M أم ا:����رع ����درة ا����ھ��ن �واء ا��د,�ء ا�/���� ��ر��� ا�

 G����G�3 ا�7رار ا����ب، و �� �ل  إ�'�� �.�ت ا����  أو،�دم ا�����ون �� �.�ت ا��د,�ء ا�/����  إذا ا:/ل�

�3�� � ��وغ ��� �  .ا����ح ا�د,وى ��ر�����7 ����طIن �� ا�ل �ن !�ر�ن �ن  أنا���3ت ��ن ا�

                                                           
1
-Trib.com.paris 12 fév. 1991. Bull Joly 1991. P 592. 

2
- Schmidt Dominique, les conflit d’intérêt, 1999, op. cit, p 220. 
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 إ�'و �3ن �ؤ�ده  )1(رأي��ون ا�ط�ب /��,��؟ �ذھب  أن� �د �ن  أم����ھم وا3د �7ط  ا@������و ھل �2ول ھذه    

�و,� �ن ا����ھ��ن، �ل ���ن �����ھم ا�5رد ا��7دم أط�ب  إ������ أن/��3��  إ�'/ل ����G�3 � �2ول �7ط ��ا�

ا�ط�ب ��� ��5د ا���داد ا����ھ��ن ����7م ��ذا  إر��ق�� ا��3���ن ��� �!�رط ا����7  :�� ،�ط�ب �دارك ا��طIن

 ،G�3����7د،  �+�� ��@.��تا��I� ����ون ��وص ا�7رارات ا�����3�3  أن أو�د ��ت د,وة ا�/���� ا���

�ع ا����ھ��ن، ���� و �� �3�� ��ذر ا/�� ا�رأيا���3و�� ���و.�Aق ا�Iز�� �د و/�ت �����ھ��ن، و 3�ب �5س 

 �A�7�� واء �!�ل����7 ��ن ���ن ا/ل  أو� ���ط�ب �ن ا����ھ��ن ����ن و��ل ����A �د,وة ا�/���� ا���

 ���3�ا����3م  إ3دى��ت  ا@ط�ر���2ذ �رار ��G�3 ا��طIن، و �� ھذا  أ/Iا����7د، و ����7م �ذ�ك �3دد ا�

�3�� ا��� 3ددت ��� �+��ا�5ر���� �� ���G�3 ا�7رار �3ل د,وى ا��طIن ان ���ن و����A��� I ��ون �/وز ��

�6 ا����ھ��ن / ����������و  ،ھذا ا���G�3 @/راءQ� وا��6  إ�����ا�/���� ا��د,وة  أ,��ل/دول  إ�'��ض ا�

  .ا:����ا�د,وة و��7 ���وص ا���7ون و ا��ظ�م  إ/راءات�ن ا����5ذ  ا��+�د��7��Iد و 

   G�3�� بو اذا �م �دارك و���ل  أI2 نIط�����7،  ا:/لا���3�� ��ن د,وى ا��طIن ����ر � أ��ا�ذي 3دد�� ا�

�3��  إذا�� أن�م ��73ق ذ�ك ���ون �� 6�  .را,�ة �دة ا�!�ر�ن ا�����7 ا�ذ�ر��در �3�� ����طIن، 

  ���/ G��� ق�� �����ف و3ده ��G�3 ا�� �د �3ل �!�I ��ن �Mر  ا:������M�ف  ا��طIن و3ده �/زاء ,�' أن

 I�!�و ھو �� ���و/ب  ا:����و  ا:����Mا��وازن ا��75ود و ا����واة ��ن  إ,�دةو � ���ن �� و3ده ، آ2ر�د ��2ق 

  .!���2 أ�.ر���5  ا:����M���#ط ,�'  أ2رى�ط��ق /زاءات 

 :ا�#"و�ض  - ب

و  ،��طI ا:����Mا����/� ,ن ا�7رار ا�����5 ھو ا,���ر ا�7رار ا���در ,ن  ا:�رار @زا�����ل  أ��ل إن   

�� ��ق ����réparation en natureر ھذا ا��طIن ��.��� ��و�ض ,��� � �����، ��ن ھذا ا���و�ض �د � ��ون 

�� ا��� ��دت ��رورة �ظ�م ا��طIن �د ,رف ,دة ا���7دات �ن طرف ا��د�د �ن ا������ت ا��75 أن إ�' إ���� ،������

��5وم ا�� �����ب ا����  آ.�را�����د ,ن �و��6 �.ل ھذا ا�/زاء ��� ��3و�� �ن  6�� دا2ل !ر�� ا����ھ�� ��ط

، G���ررت ر�6 �.ل  إذاا�!ر�� �� �3�� ��  أ/�زة���!��ك �� �دى ر/��3 �رارات  إ������ ا:��������� و ا�� �

�ر�ز  إ���فو ��  ،ھذه ا�د,�وى �ن /������M:ن /��  ا�ا�ذي �ؤ.ر ,�' و�6 و �ر�ز ا�!ر��  ا�!�ء ،أ2رى

 ��   )2(.�ظ�م ا��طIن � ��وض �ل ا��رر ���2 ا�3Iق ,�' �ط��ق ا�7رار أن����� و �/�ر�� �

�/���� ���ف  أن��ل �� ��ق �رى ھذا ا��75  -� ������ أي،��ؤو��� �ر���� ا����ف  إ.�رةھو  ا:����Mا�و���� ا�

�/�ر ���ل  أن، �3ث ��réparation par équivalent ���7ا���و�ض ا��د��  أوا���و�ض ����7ل  إ�'ا��/وء 

�� أ�.را��رر و��7 ��طر��7 ا��� �راھ� AI�  .ا�7رار ����ت ھذا ا�7رار أ�درتا���  ا:����Mو ��3�ل  ،

                                                           
1

، ص  -  ��  .205أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�

2
- Schmidt Dominique, les conflit d’intérêt, 1999, op. cit, même page.. 
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ا��وازن و ا����واة ��ن  إ,�دة���ن �ن  :�� ا:�����M�ف /زاء �� أ��ل ا:�رارو �!�ل ا���و�ض ,ن 

  )1(.ا����ھ��ن و ھو �� ��/ز ا��طIن ,ن ��7�73

 ،و ��ط�ق ذ�ك ,�' ���ون ا�!ر��ت ،و ط��7 ��7وا,د ا����� ��ن �ل �ن ��ب �ررا ��#�ر ��زم ��,�� �����و�ض   

ا��� ���73م �ن /راء ھذا  ا:�رار���و���م ,ن  ا:��������Mزم  ا:�����ررا ����ھ��  ا:����M��ب �رار  إذا

ا����/� ,ن ا�7رارات ا������5 /�ر ا��رر ��ورة ��5ل 73وق  ا:�رارا�� ��7د �����و�ض ھ�� ,ن  أي ،ا�7رار

���واة ��ن ا����ھ��ن  إ�I2ا�7رار ا�����5 �د ���ب  أنذ�ك ،����� ا����ھ��ن  أ�وةا����ھ��ن ا���رور�ن ���

 ا:��م، او ا����ب ��ض ا����ھ��ن �� ا2Lر,�' ��ض ا����ھ��ن دون ا���ض  ا:ر��ح��7رار ا���در ��وز�6 �

���زة ا���درة �ن ا�!ر�� دون ���� ا����ھ��ن� ا@�رار إ�'��ؤدي  ا:��ما�7رار ا���در ����7ل ����  أو ،ا�

 ��  .و ذ�ك ���و���م ا���دي ا:����Mو  ا:����ا��وازن ��ن ���ھ��  إ,�دة، �����و�ض ھ�� �73ق ا:��������ھ

   Gو�����ن  أ�.رو �� أي،��ن ا���و�ض ��5ل ��رورة ا����ھ��ن ا���رور�ن ,�' �دم ا����واة �6 ���� ا����ھ

 ����د�� و  أن ا:����Mا�� �/ب ,�' ���ھ �����ھذه ا������  ���د �وز�6 أن�7و�وا �رد �� ��3وا ,��� �ن �زا�� ز 

�.ل ا��5رق  إ�'�ن ا�����3 ا������ �7د /رت ا����3م  أ��،,�' �ل ا����ھ��ن �ن ا�����3 ا��ظر�� � ����ا���7ء �د�6 

 �����ھ� ����7���رار ��ن �ن  ا:����M، و ,�' ذ�ك �.I �و ا�2ذت )2(ا:����و ���ھ��  ا:������Mن ا�3����ت ا�

 �� ارادوأ إذا ا:�����رر ����ھ��  إ��3ق ،إ��� ا@!�رةا�ذي �ر�ب ,��� ��� ��ق  ا:�ر، ا:��م!��� ا����7ل �ن ��

���و�� �ن � ���د�6 ��و�ض ���دل ا��5رق ��ن  ا:Q� ����M�زام,�دAذ ��ن /�ر ا��رر � ��73ق ا� ، أ��ما���رف ��

ا��3م  @���نا���و�ض ����زم  ��ر ا���6 و ا���ر ا�ذي ��ن ���ن ا���6 �� ���� �و �م ��در ا�7رار ا�����5، و ھذا

 ����ءل�.�ت ا���رور ان �ررا �د �3ق �� و �در ھذا ا��رر، و ذ�ك �ن I2ل ا�د,وى ا��� �ر���� و ا���  أن�� 

  .ا�ذي �7وم ,��� ا:��س,ن ط������ و 

 :ا�F#زام 	��#"و�ض أ��سط	�"� و  1-ب

و ا���!�A ,ن ار������ �����ف �� ا�����ل  �>����Mا���ؤو��� ا��د���  أ��س إ�'�م ��طرق ا��!رع ا�/زاAري  

��ن  ،�3م �� ھذا ا��/�ه أيا�ذي /�ء �2��� �ن  1966���N ا��!رع ا�5ر��� �� ���ون �� ذ�ك �����  ،��ط���

��د ,�' �وا,د ا���7ون ا��د�� ����� ا���دة  �>����Mا���ؤو��� ا��د���  إ�رارھذا �م ���6 ا���7ء ا�5ر��� �ن �,���

��ؤو��� ���ھم او ���ھ��  أن�ن ا���7ون ا��د�� ا�/زاAري، ��ل ��5م �ن ھذا  124و ا��� ������7 ا���دة  1832

����M:ل �73م � ا��  � ا���و�ت ھ� ��ؤو��� ���7ر��؟,�د ����5م �� ا���

ا���ؤو��� ا���!�A ,ن ا����ف ���ت ��ؤو��� ���7ر�� �ل ھ� ��ؤو��� ,7د��  أن إ�'�ذھب ��ض ا��75     - 

 إ������N ,ن ��2��5 ا��زا��ت ��!�A ,ن ,7د ھو ,7د ا�!ر��، ���7رار ا�����5  إ��� ا:������M�ف  أن أ��س,�' ،

��در ,ن ��2��5 ا���زام ����5ذ ا��7ود �3�ن ���، و ���� ا���رف ��� � ��5ق �6 ��� ا��!�ر�� ا��� �7وم ,���� 

                                                           
1
- coppens.p. op.cit. p 185. 

2
- cass.req 03 juin 1924. Journ.soc.1925.p 14. Note bosvieux. 
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ط�ق � أن�وا,د ا���ؤو��� ا����7ر�� �3ث ��5رض  إ�'، و ��ر�ب ,�' ذ�ك ا�� ��س ھ��ك ���' ��/وء )1(ا�!ر��

ا/ب ��و��� ,ن 2ط� �67 �2رج �ط�ق ا���زا��ت �وا,د ا���ؤو��� ا����7ر�� �7ط ,�د�� ���N ا��رر ا�و

  )2(.ا�����د��

ا�ط���� ا����2 �!ر��  إ�'���� ا���ؤو��� ا����7ر�� و ذ�ك ����ظر  إ�'��ن �و�ف ا��75 و ا���7ء ذھب  -   

��3ث �م  ،����و �7رب ����� و ��ن ا��5رة ا��ظ ،ا����ھ�� و ا��� ���,د ����� و ��ن ا���5وم ا�����دي ������' ا����7دي

 ��.�����/رد ا��زا��ت ������7 ا�/�ه ����م ا���ض، �ل ھ� ا��زا��ت  ����د ا��زا��ت ا����ھ��ن �� !ر�� ا����ھ

���� ,�' I2ف ا���روف ط��7 ��7وا,د ا���/���  .���س ����3 وا3دة �!�ر�� و ��وا��7 و 

����ر ����� و�2ط�A، وا�2ط+ ھ�� ���.ل �� 2رق ���رض ا�����G  إط�رو3�ب ھذا ا��/�ه �Qن ا�7رار ا���در �� 

����و�� �/�ھل ا���زام  ،ا��زام ���و�� و�� ,دم �را,�ة ا�����3 ا��!�ر�� �����ھ��ن:�� méconnaissance 

du devoir loyauté ن���ر����� ���ب ھذا ا�2ط+ �ررا ���ون �ز أن، و� '�, ��  .ھذا ا��رر إ�Iحا

����،  ا@�Iحطرق  إ3دىو����ر ا���ض �+ن ا,���د ا���و�ض ھو �دون !ك     ��Mر  إ�Iحأ��  و��ن ��دا�

���� ,وض �3د�د ��و�ض ��دي ���ط  آ.�ر�3و  ا:��ل�ن  إذ����ب، �، و ��7د ھ�� )3(ا�2ط+ ,�د�� ��ون ذ�ك 

  .ا��طIن

��5رض �3��  ا:�������7ر�� ��ن ا��3م �����و�ض ����G  أو�� �3�� �����5 ,7د��  ا:����Mو �و ا,��ر�� ��ؤو��� 

��ر�� ,�' �ن �67 ا���زام �د�6 ھذا ا���و�ض.  

�در ا�#"و�ض 2-ب�: 

ا��� ��ررت ���/� ا�7رار، ��ن ھل ��م ا���و�ض  �>�������د,� ا��3م �����و�ض  ا:�������M�ف  ا@�رار إن   

�ن ا���ل ا��2ص ����ھ��  أم ،�ن ا�ذ�� ا������ ��!ر������M:؟ا  

ا�!ر��  أنذ�ك  ،ا������5 ھ� ا��� ��3�ل ����ت ا�7رار ا�����5 و ������� ا���و�ض و ���ت ا�!ر�� ا:����M إن

ذ�ك �!روط ��ن ��ون ھذه ا�7رارات ��3�3 و  أنا���7و���، ا�  أ/�ز�����3�ل ����ت ا�7رارات ا��� ��2ذھ� 

����3 ا�!ر�� 6�ا�!ر�� ����2ذ �رارات ��2�ف ھذه ا�����3 ��ون �د  إرادة,�د�� ���ر ,ن  ��:����M ،��وا�ق 

                                                           
1
- paris 16 fév. 1933.D.1936.11.121 ;paris 28 fév. 1959.D.1959.353.note Martine ;J.C.P 1959.11.175. note 

D.Bastian. 
2
- Schmidt Dominique, les droit de la minorité, op.cit, p 182. 

3
 - D. tricot, Abus de droit dans les sociétés, Abus de majorité et Abus de minorité R. T. D. com 1994. P 

625. 

، ص : "5�ر إ�4$ 23��  .209أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�
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 ������و ������� ھ� ا��� ��3�ل ا���ؤو��� و ��س ا�!ر�� ���!ر�� ھ�� ھ� ���3 و ���ت �ر���� ،2ر/ت ,ن 

   )1(.ھ� �ن ��3�ل ا���ؤو��� ������:Mا����ف، �ذا 

ا����س ���ذ�� ا������ ��!ر��  أنو ، �>����Mا���و�ض �ن ا�ذ�� ا������  إ�'��ن ا��75 ا�5ر��� ذھب  أ2رى�ن /�� 

و �ن ،!���2 �� ا���و�ت  أ2ط�ءا���2��5 �3�ن ا���� و ا��3راف �����ط� ھ�  أن: ا�ول: �ر�وض �����ن

���وي � ���ط�6 ا�����ر ,ن �5��!2ص  إ�'������  ا�2ط+.  

ا�!ر�� و �������  أ�ول���7ص �ن ����  ����Q ا:داء,�د �3��ل ا�ذ�� ا������ ��!ر�� ا���و�ض ا����3ق : ا����� 

��ن د,واھ� ا:���� إ���و ھو �� � ��دف ،ا����ر�� ,�' ا�7رار  ا:����� ���� �3ص ا�!ر��ء ��� ���م ��7ل .  

ھ� ا��� ��3�ل ا���و�ض �ن ذ���� ا������ ��ن ��و�� ,���� ���#�  ا:����M أنن ا���5ق ,��� ��ن � إذاو  -  

ا�!ر��، ��� ھو ا��3ل �������  أ/�زةھ�� � �!�ل /��زا �ن  ا:����M، �ون ا:�������Mرض ا���رف ,�' ھذه 

و ا�����ر ا��� �ن ا���ل �3����� ا���ؤو��� و �ط������ �����و�ض، و ,��� و �� �3�� ���ف  ا@دارة :/�زة

����M:' ��@����و ،����  ا�رر و �دره  إ.��ت��و��  إ��ن  ا:!�2ص���� ���ب �3د�د ،ا�� ا�2ط+ إ���دا�ذ�ن �

�و,� �ن ھ� ا��� ا�2ذت ا�7رارات ا������5، و � أ����M:��  ���5������M ،إ���م/���ن  ا:!�2ص�س �/رد �

����م �ل وا3د ���م ,�' ا�5راد إ���ما��ظر ��� ا:����M.�ر ا���و�� �� ا��3�� ا��� ��ون ���� � و �،) 2(�ذوا��م و 

�ن ���ھم وا3د ����ك ����M7رار ا:�وات أ�5رده  ،���2ذ ا�� ���وع ا����ھ��ن �3ث ��ون ��ز/�و �ر�� ,�' 

 أ������M ا��3�� ا��� ����ك ����  أ���ھذه ا���و�� � �.�ر  أن���  ،ا:�������و�ض ���ل ا��رر ا�ذي �3ق 

�و,� �ن ا����ھ��ن ���ل ��  ا:�وات/���ر�� 73وق ا���و�ت ��دف  ،ا�����5 أوا��3د  إط�ر�و ذ�ك �ن ا/ل 

�!�ر���5ذ ��� ���� I�� ھ�� ��ون ���ؤو��  .ا�/�ه ا�!ر�� ��3د�د ا�

  ��� �ر�ط�م �.ل ھذا ا���3د ,�' ،�طرح ,�د�� ��در �رار �Mر �!روع ,ن ا��د�د �ن ا����ھ��ن  ا@!��ل إ�

��ن  إ�'�3ث �/د ا��د�د �ن ا����ھ��ن ���.ون ��و����Iم ,�' ���ض ،ظ�ھر��  ا:�لA�7�ر�ن و ا���ا�ذ�ن  ة��@دارا�

 إ���م ا�2ط+�طرح ��و�� /د�� 3ول ����� ����  أنو ھذا �ن !���  ،������و��� ��� �2دم �����3م دا2ل ا�!ر��

 ���ل ��ض ا����ھ��ن �واء ,ن طر�ق ا�����ن ،�ن ,د�� ���و,�  أو�/�ا�����ل و��Aل ا���3��� ,�' ا��7ط�ب 

�و,� ا�.���� �م ��ن �� �����  أ2رى/��7وم  أن�ن ا/ل ا���و�ت ,�' �.ل ھذا ا�7رار، ��5 ھذه ا��3�� ��ن ا�

و �م ��ن �� ،ا����2 ���ت ����دد ا����� ا�ذي ���G ����2ذ �.ل ھذا ا�7رار  أ�وا����ن  ،���و�ت ����5

�و,�  أن��7ودھ� /� ا�2ط+و/ود  �Q.��ت��م ا�  أن� ���ن  ا:و�'��وت ��و��� �����5 و ,��� ��ن ���ء�� ا�

  .2داع ا����ھ��ن ,�د ا���و�ت إ�'��دف  أ,��ل إ.��ت2رق ا�����3 ا��!�ر�� و :  ا��زدوج

    ����ا���راع  أوا���ؤول ,ن ا����ف ��و�� /د�� ,�د ���!رة ا���و�ت �طر��7 ر�6 ا��د  إ.��ت��� ���رض ,

ا�����د ,ن ا,���د ھذه ا�طرق ��  ا:��ل�د ا��5,ل، و �ذ�ك ��ون �ن ��3د ا:��وب�3ث � ���G ھذا  ،ا��ري

                                                           
1
- cass.com 06 juin 1990.D.1992.p 56. Note JY.choley-combe. 

2

، ص  -  ��  .�241)' ا�&%$# "*�' ا(�'، (���+ اAB;$+ "! ا� �ارات ا��:&$+ ا�9�درة �! ا���:$�ت ا�:�"+، ا����� ا�



519 

 

 أ��ن�� �73ق ا����ف  إذا�3' ،,�' ��3ة وو/ود ا�!ر��  �+.�ر�7رارات ھ��� ���  ا:�را���و�ت ���2 اذا ���ق 

��ر�� ا���ؤو��ن ,��.)1(  

��ن  ا:����Mو �� �5س ا����ق ��ن A�7�ل اI2 ن��.�و��� ��  ��@دارة�د � ���ر ,ن �وا���5 ا� � ��ا�ذ�ن ,�دة 

�داو�ت ا�/����ت ا�����، و �ن ���ب ھذه ����M:ا �� �� ����M �3ث ���ؤو�� ا:�واتن +� N/3����2ص �ن ا�

�ن ا��2ذ ا�7رار ا��ط�ون ��� ������  .ا��� ��و�ر ,���� ���ت ����� ��

��ن  إ�'ا��.�ر �ن ا����ھ��ن ���.ون ��و����Iم ,�' ���ض  أن���7د ا�و�6  و �� �ز�د �نA�7�ذ�ن  ��@دارةا�ا

و �3��ل ا���ؤو��� ��ل �ن �وت ����G ا�7رار ا��ط�ون ��� �وف �/�ل ا��.�ر �ن  ،������و��� ��� ��3و ��م

  .ا����ھ��ن �3/�ون ,ن ا��!�ر�� �� ا���و�ت 2!�� �3����م ا���ؤو���

�2رج �ن ھذه ا���و��ت ����� �3د�د ھو��  @�/�دو �� ��3و��  -   ����M:و  ا����7د ذھب  ،�����و�ض إ�زا

��ن ا��#�ب ,����  ا:����Mا�ذ�ن ��.�ون  ا:!�2صظ�ھرة ا�5�2ء ����� ا�7رار ا�����5 وراء ����  أن إ�'ا���ض �

��  إ�زالو ،,ن طر�ق �3د�د ����� ا�7رار�� ����!�ا���ؤو��� ,���م �7ط، و ا���7ون ا�/���A �د ,رف و��� 

 ���!��ظ�ھرات و  أوو ا��� �67 ,�د�� ��ون ھ��ك �/���ت "  Crime des fooles" " /ر��� ا�3!د " ����ق �

 ,�دAذ �7وم ��ؤو��� �3ر�� ا�3!د و �.�ري ا�/��ھ�ر و ،���ن �3د�د ا��5,ل ,�' و/� ا���7ن أن�3دث دون 

 أ��و �!ك ان �3د�د ا���ؤو��ن ,ن ا��2ذ ا�7رار ا�����5 ���ور ����� �� !ر��ت ا����ھ�� ����� ا��دد،  ،��د��م

ا����ھ��ن ����ن �3د�د ا���ؤو��ن ,ن ا��2ذ ا�7رار ����3ث ,ن �و/��  �� ا�!ر��ت ا��� ���ون �ن ,دد ���ر �ن

   )2(.ا��ر3وه أو���7رار  أو3واا�/���� ا����� ا�ذ�ن 

و ����د ا���ض �� �3د�د ����� ا�7رار ,ن طر�ق ا��3ث ,ن ا�����5د �ن ا�7رار ا���در �������5د �ن ا�7رار ھو 

  .,�دة ا�ذي ���ل ,�' ا���داره 

�ت ,��I  �+��مو ��' �3دد ����وا ا�7رار ا�����5 ,�' ا��3و ا����ق    �� ��3��ون و3دھم ���ل ا���و�ض ط����

، و ا���ؤو��� � ��3د �3�ب ���ھ�� �ل �ن ����� ا�7رار  ��:����ا������ ��ن ا�7رار ا�����5 و ا��رر ا�ذي �3ق 

��ل ا�!ر��، و � ��7�م رأس�� ،  ����� ���ل ھ� ��ؤو��� ,ن ���ل ا��رر ��رف ا��ظر ,ن �7دار ���ھ

��ل ا�!ر�� رأسا�7رار �� .  

��ن �7ر�ر ��ؤو���  �+���ن ا��75  ا2Lر��� �رى ا���ض    �����M:س �����5  ا��ن ����3ت �ض ا�� ������Mو ، أ

��ن  ا:����Mو ���ن ��ور ھذه ا�5ر��� ,���� ,�د�� ��ون ��ض ,���ر  ،أ2رى��ن ���5 A�7�م ا����زاول 

                                                           
1

، ص أ"$,+ .�$�ة،  -  ��  .212ا����� ا�

2
- Schmidt Dominique, les droits de la minorité, op.cit, p 187 ;coppens .op.cit. p 117. 
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.ل ھذه ا��3�� �ؤدي �7ر�ر ��5 �، )1(ا:����M�����5 ا���2ذ �وا�ط� �!�رك �� ا��2ذ ا�7رار ا أوو �وا�ق  ��@دارة

��ن ا���ؤوA�7�,�' ا ���' ��@دارة�ل ,���ر  إ�3�����M:رھ� ا���وء ��/� ,ن ����ا �����  .ا���2طر ا�

  ا���ؤو��� �������ن؟ ا:����M��ن ھل ��3�ل   -

 ��و �د و/� ا��75 ،�������ن  أما���و�ض �رادى  �+داء��ز�ون  ا:������Mن ���ھ�وا  إذا�م �3دد ��ظم ا��!ر���ت 

�ل !ر�ك �د ��ھم ��و�� ��  أنو �� ���د,� ھذا ا�����ن ھو  ،�رورة ���ء���م ��ؤو��� ������� إ�' رأ��

�ن ا����ھ��ن  أيھدف ھذه ا���ؤو��� ا�������� ھو ����ن ا����رر �ن ������  أن����� و  ،ا��رر إ��3ق

ا���و�ض ا�ر/وع ,�' ����  أدا���Aد  ا:�2را���و�ض ������ل، و ��ون ,�' ھذا  �+داء �>����Mا���و��ن 

  .ا��رر إ��3قا����ھ��ن �� 3دود ���ھ�� �ل ���م �� 

�ون ھل ��ن      A�7�!ر�� و ا�روا ا���  ؟نز�ون ھم �دورھم ���و�ض ا����رر�ا���ؤو��� و �� �Qدار�����3�ل 

���وا  إذا�د ��ون ��م ا���طرة �� ا�/���� ا����� ���2  –و ھذا ھو ا�#��ب  – ا@داريا�/��ز  أ,��ء إن 

�.ل ���/���ع رأس أ3�����Mوزون �و ،��ذا �� �دھم  ا:G��������M ،و � �و/د 3ظر ,�' ��و���م  ،ا���ل ا�

�� ��دف  6� �75�� ��ذا و إ ،و ���دا ,ن ����3 ا�!ر�� ا@داريا�/��ز  أ,��ء إ���,��� ��ون �رار ا�/���� ا���

�/�س ا��د�ر�ن ��ط��� ,�' ھذا ا��3و ,د ��/�وز �3دود ��ط��� و ��ون ا�7رار ا����N  أو ا@دارةا����ل �/�س 

��ن  ،�!و�� ������فA�7��� ,���رھم  ��@دارةو ��3ق�� ���ؤو����ن  أ����Mا�A�� رھم���,�� ����ھ�وا �� اذا  ��@دارة�

  .ا��2ذ ھذا ا�7رار او �و/�� ا����ھ��ن

 ا�2ط+,دم �3��ل ا����ھ��ن ا�ذ�ن ���وا �����و�ت ,�' ا�7رار ا�����5 ھذا  إ�' )2(�ل و �ذھب ��ض ا��75  

 أ��س,�'  ���/���� ا����� � ��داول ا�،��ظ��  إ/راءات إط�را���و�ت ��� ھو ���وم ��م ��  أن إذ،��5ردھم 

و � ��داول ،�/�س ا��د�ر�ن  أو ا@دارةو ا��� �م �7ر�رھ� �ن طرف �/�س  أ,��ل�7ط ا��در/� �� /دول �ا�

 ا�رأيو ,��� و 3�ب ھذا  ،ا��7ر�ر ا�ذي ���� /��ز ا�����ر و �را��وا ا�3����ت أ��سا�/���� ا����� ا� ,�' 

��ن  أي���� �/ب �وز�6 ا���ؤو��� ��ن ھؤ�ء A�7�ر ��@دارةا�ا������5 �� ا��2ذ  ا:����Mا��� ا�3����ت و ��ن و 

��ن  ا�رأيھذا  أ��3بو �د و�6  ،ا�7رارA�7�ت �� �ر����ن ��@دارةا����3�را��� ا�  :و 

* ����ن  إ.��ت��م  أن إA�7�ن ��� ا�م ��و��وا  ��@دارة3�ت �3ث ����3�را��� ا����ب ,�'  أي ا:73�����Mق  أنو 

 G������م إھ����مو �ن .�� ��م �ؤا2ذ��م ,�'  ،دا2ل ا�!ر�� ا:����3��ب ��� .�� ���5ذ 

�ون  وأ *A�7�ت ,�' ,�م ��وا��  ��@دارةان ��ون ا����3�را��وا ا���73ق ����ب ,�'  إ�'ا��� ��دف  ا:����Mو 

 .و �ذ�ك ��م �ؤا2ذ��م ,�' �!�ر���م �� ار���ب ا��5ل،3��ب ا�!ر�� 

                                                           
1
- Berr Claude, op.cit, p 280. 

2
- Schmidt Dominique, les conflits d’intérêt, 1999, op.cit, p 222. 
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��ن  – ا�رأي3�ب ھذا  –��ر�ب  أنو �� ا��3���ن �/ب   A�7�ا ���ؤو�� –و �را��� ا�3����ت �ن 2ط�ھم  ��@دارة

ا��رر ا�ذي �3ق  �I�Qحو �������م  ،�د ��ن �ن ا���و�ت ,�' �رار �Mر �!روع –,ن ��د  أو ��@ھ��ل�واء 

��م ���� ����وص ا��� � +ز/ر ا�2ط إ�'ھو /زاء ��دف  ا:���������ن ا��ر��ب ,�د ���5ذ A�7�ا ���ؤو���ظم 

  )1(.و �را��� ا�3����ت ��@دارة

دون  �>����Mووا�6 !ر��ت ا����ھ�� ا��� ��درا �� �/د ���� ���I��  �5ءم�و��  ا�رأي�ؤ�د ھذا  ����Qو �ن /����   

��  ا:5������Mق �6  ا:�ل,�'  أو ا:����Mھو ��5�� �!�ل  إ��ا�ذي  ،ا@داري�!�ر�� و �و �Mر ���!رة ��/��ز 

و  ،ا:���������ھ��ن  أ�.رو �� �و��6 ا���ؤو��� ��ذا ا�!�ل 3����  ،ا�����G ا�����د�� و ا��!�ر�� ������ إط�ر

��م ,�'  �+داءو ��را�ب ا�3����ت  ا@داري3ث ��/��ز ��� أنو/� و ����د2ل ا�/���� �� �ل �3�� ���ن  أ��ل

  .ا����ھ��ن أ�����!�ل ����5 ا�/�ه 

������ ���� �/وز �ل و ���3ب ا�/�6 ��ن ا��طIن و  أ�.ر ا:�����Mق ,�' ���ف ا��ط ��ون ا�/زاء و �3'

����� ا�2رق  إ�Iح ،!��ل @�Iح ا:��ب ا:��وبا���و�ض، �ن ذ�ك ��!�ل  N���� دأ�د��ا����واة ��ن  �

��در  N���� � ���� ن���.ل �� ا�I2ف ا�A�7م ��ن ا����ھ��ن ا�ذي و ا���،و ���/��� ا���رة ���!ر��  ا:ز��ا����ھ

 .���د,� ا���7ء ,���

 :إزا�� ا�bAف 	�ن ا�<ر=�ء -2

إذا ��ن إ�ط�ل ا�7رار ا�����5 �ر/6 ا��3�� إ�' �� ���ت ,��� ��ل ا��2ذ ا�7رار، وإذا ��ن ا���و�ض �!�ل      

 ���� وا��� أ���ت ,��Iت ا����ھ��ن ��A�� ت��� ���ا ��ا�/زاء ا:��ب ��د ا@�ط�ل، إ� أ���� �د � �I3ن ا:ز

/د�دا �ل ا�7رار ا�ذي أ�طل، ���/زاءات ا��� أ���ت ا:����M �د  ����م �I !�ء ���6 أن ����' ا:����M �رارا �����5

  .�ؤ/N ا���I2ت �دل ��د���A، و�د �ز�د ا��5ر�� �ن ا��7��م ��ن ا�!ر��ء

ا�I2ف ھو ,دم ا���/�م أو ,دم ا���5ق، ��ن ا���/�م وا���5ق � ��ون �رور�� ���ر ��3ة ا�!ر�� �� دام �د  و

��دام أن ا��ظ�م ا:���� وا���7ون � �5ر��ن ا@/��ع، وأن ���ون ا:����M ھو ا��7,دة ا��� �م إ�رام ,7د ا�!ر�� و

��  .��3م !ر��ت ا����ھ

�ر�ط ��5وم ا�I2ف �#��ب ��� ا��!�ر�� ��ن ا����ھ��ن، ھذه ا:�2رة ا��� ����3 ا��75 ا��د�د  2�ذ�ك �Qن ��ض ا��75

، و������� "إرادة ا��!�ر�� �� ��3ة ا�!ر�� �!�ل ا�/��� و���ل" �ن ا������ وا��5��رات، ��� ������� ����ض

  ".ا���� �� أن ����ل ا��ل ,�' �دم ا����واة وأن �773وا /���� ا��دف ا��!�رك" ����ض ا2Lر ھ� 

                                                           
1

، ص  - ��  .213أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�

2 - Matsopoulou.H, la dissolution pour mésentente entre associes, Rev, société 1998,p24 

، ص : "5�ر إ�4$ 23��.215أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�  
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و���رMم �ن أن ,��ر ��� ا��!�ر�� �روري �!�ل أ���� �� �3�� ��و�ن ا�!ر��  و��د ��و����، إ� أ�� � ���5 

�وض، ���I2ف ھو ذ�ك ا�ذي ��س �������3 ا�/���,�� و ا��� �  ��3دM ن��د ��5وم ا�I2ف �ظرا ��� ���ر�� 

����3 أ�����م 6�����3 أ����M ا����ھ��ن و�  6�  .����رض � 

و�7ول �ن /���� أن ا�/��ب ا��5�� ��7د ا�!ر�� و ���دا ,ن ا�/��ب ا�����دي ھو ذ�ك ا�����ق وا���/�م وروح 

ا����درة وا���ؤو��� وا��وا�ق ا��و/ود�ن ��ن ا�!ر��ء : /ل ا���7م ��!روع ا�!ر�� وا��دف إ�' �طو�رھ� و�و��� 

ا�����د��، وإن ���ت ھذه ا�����ر �7ل در/��� �� !ر��ت ا����ھ�� ����ظر �ط���� ھذه ا�!ر��ت �Qن ھذا � 

I2' �راع و �زاع و�ن ا:3وال أن ���7ب إ�ف و���دات ��ن ا����ھ��ن ا�!ر��ء، �و�ول ���ن �+ي �3ل 

ا�!ر��ء إ�' ھذه ا��3�� ا��5��� وا����و�� �/�ل �����3م ����ز,� و��2�ف ����رورة ����3 ا�!ر��، ��ل ���ن 

  ا���رار ا�!ر�� �� ھذه ا��3��؟

   :ا��ل ا������ ��<ر=� - أ

ا�ط����، و��.ل ا�3ل /زاءا ا��.����A ,�' ا�3ل ھو و�6 3د ��!�ط ا�!ر��، وھو �!��� ا��وت ������� ��!2ص 

���ف ا:I�5� ،����M ,ن ا��طIن وا���و�ض، ���>���� ا�3ق �� ط�ب 3ل ا�!ر�� �����A إذا .�ت ��� �� ��رر 

�و�ف ا���7ء �ن ذ�ك؟ ��  ذ�ك، ��ن ,�' أي أ��س؟ و

  :أ��س �ل ا�<ر=� �����Q �#"�ف ا� �	�� 1- أ

ا��د�� ، �Qن ا�!ر�� و��� �م ������، ������ أن �3ل ��ل �3ول أ/��� ����7' �3م  و��7 ��7وا,د ا����� ����7ون

  .����A وذ�ك إذا �و�ر ا���ب ا����� �ذ�ك

�/وز أن �3ل ا�!ر�� ��3م ����A ���ءا ,�' ط�ب "�ن ا���7ون ا��د�� ا�/زاAري ����  441و3�ب �ص ا���دة 

ي ��ب آ2ر ��س ھو �ن ��ل ا�!ر��ء و�7در ا����7 2طورة ا���ب أ3د ا�!ر��ء ��دم و��ء !ر�ك ��� ���د �� أو �+

  ".ا���رر �3ل ا�!ر��، و��ون ��طI ا��5ق �I2� ��7ف ذ�ك

و,��� �Qن ا:���ب ا��� ��رر ا�3ل ا��A��7 ��!ر�� 3�ب ا��!رع ا�/زاAري ھ� ,دم و��ء !ر�ك ��� ���د ��، أو 

�ر أھ��� ھذا ا���ب، ��ن ھل ���ن ا,���ر ���ف ا:����M ���� ���ب ھو ��س �ن ��ل ا�!ر��ء، و��7' �����7 �7د

  .����� �3ل ا�!ر��؟

�ن ا���7ون ا��د��  7�7رة  -1844�7د /�ء ا��!ر�6 ا�5ر��� أ�.ر و�و�3 وإ�/���� �� ھذه ا���+��، �ط��7 ����دة 

���3 �� ����2ف أ3د ا�!ر��ء ,ن  ا�5ر��� ا��� �/�ز 3ل ا�!ر�� ��ل �3ول أ/��� ��و/ب �3م ����A وذ�ك إ

���5ذ إ��زا���� أو �� �3�� ا�I�2ف ا���3ل ��ن ا�!ر��ء وا�ذي ��ر�ل أو ���ق ��ر ا�!ر��، و��ون �����7 

  .��ط� �7د�ر أ���ب ا�3ل
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، ��7ل ھذا ا���ر�� ���ت �5��/1978  �4���7' ���ون  7-1844ع ا�5ر��� �ص ا���دة ا��!ر و�7د ا��3دث 

��ون ا��د�� ا�5ر��� ��ص ,�' أن ا�!ر��ت �3ددة ا��دة � �3ل إ� �����7ء ا:/ل �� �م �و/د �ن ا�7 1871ا���دة 

أ���ب �و�� ��� �و ��2ف أ3د ا�!ر��ء ,ن ا�و��ء ����زا����، أو أ����� ,�ھ� ���د��� /���� ,�/زا ,ن ���!رة 

��.ل ,�' أن ��ون ذ�ك ����2 ��7د�ر ا��7���، و,��� ����!رع ا�/زاAري �م !ؤون ا�!ر��، أو :ي ��ب آ2ر 

��+.ر �����د�ل ا�ذي ��م �� ا��!رع ا�5ر��� و/�ء ا��!رع ا���ري ��5س ا��3م ا�ذي /�ء �� ا��!رع ا�/زاAري 

�3�� أن ���7 �3ل ا�!ر�� ���ءا "�ن ا���7ون ا��د�� ا���ري ,�' ا��  7�1رة  �3530ث ��ص ا���دة ��/وز ��

و�ر�ط ھذه ا���دة ا�3ل ��2و�ل ا����7 ��ط� �7د�ر �� "ء ا�!ر�ك ��� ���د �� ,�' ط�ب أ3د ا�!ر��ء ��دم و��

  .��طوي ,��� ��ب ا�3ل �ن 2طورة

����� ���ف ا:����M ���ص ا���دة و/�ء ا��!ر 6� I,�5� وأ�.ر ��5ر��رع ا!� 1056ع ا��#ر�� ��ص !��� ���

ن �ط�ب 3ل ا�!ر��، و�و ��ل ا���7ء ا��دة ا��7ررة ��وغ ��ل !ر�ك أ"�ن ���ون ا���زا��ت وا��7ود ا��#ر�� ,�' 

���، إذا و/دت �ذ�ك أ���ب ����رة �����I2ت ا�2ط�رة ا�����3 ��ن ا�!ر��ء وا@I2ل ا�وا�6 �ن وا3د أو أ�.ر 

���م �����زا��ت"...  

ا��� ����د ,���� و��,���ر أن �ل ا���وص ا�75ت ,�' /�ل ا���ط� ا��7د�ر�� �����7 �� �7د�ر �دى /د�� ا:���ب 

��ن � ��Q� ���, �3ر، و�ل � ا�.�ط���و ا�3ل، �Qن ا:���ب ا��� /�ءت ��� ھذه ا���وص �ذ�ورة ,�' ���ل ا�

ا@,���د ,�' ا���وص ا�����7 ���ط���� �3ل ا�!ر�� ���رر ا:���� �ن ا�7رار ا�ذي �در �!�ل ����5، وذ�ك إذا 

  .و�6��7 ا����7 ��رورة 3ل ا�!ر�� ���/� ��ذا ا���ب��ن ا���ب ا�ذي �ر��ز ,��� ا:���� /دي 

و:ن ا:���ب ا��� /�ءت ��� ا���وص ا�����7 ���ن �3رھ� �� ����ن ��3ل /�ء ��� ا��!ر�6 ا�5ر��� وا��#ر��، 

وھ� ا:�رب إ�' ���ف ا:����M، و��ب وا3د ������� ���!ر���ن ا���ري وا�/زاAري، و,�' ا�رMم �ن أن ھذه 

�  :ذ�ورة ,�' ���ل ا��.�ل ����Q ���طرق ��ذ�ن ا�����نا:���ب 

  :  Nدم و?�ء ا����ھ��ن 	��#زا��#Mم 1-1- أ

ا!�ر�ت �ل ا��!ر���ت �� أن ,دم ���5ذ ا�!ر��ء ���زا����م أو ���دا��م ھ� ��ب �ن أ���ب ط�ب 3ل ا�!ر��، 

  ��ل ���ن �ط��ق ذ�ك ,�' ���ف ا:����M؟

:3د ا������د�ن أن �ط�ب ��� ا��7د ���ءا، ط���� �م �7م ا������د ا2Lر ����5ذ  ��3م ا�7وا,د ا����� ���Q �/وز

�� ھذه ا��3�� ھ�  441�ن ا���7ون ا��د��، �����دة  119ا��زا�� وھو �� �ص ,��� ا��!رع ا�/زاAري �� ا���دة 

�ط��� ����7' ���ون وذ�ك �� �/�ل ,7د ا�!ر��، و�!ك أن ا:����M �3ن ���2دم � 199�/رد �ط��ق ����دة  

ا:����M ���73ق أMراض !���2 أ����� ,�' 3��ب ����G ا:����، ����Q �د أ�2ت ����5ذ ا��زا��� ����2دام ��ط��� 

�7ط ���� �73ق ����3 ا�!ر��، وا��زام ا:����M ����2دام ��ط��� ���73ق ����G ا�!ر�� �7ط ھو ا��زام ��!T ,ن 

�ن ��ول �رارات � �ر�' ,��� ا:����، �ل ذ�ك ا��7د �����7 ا��زام ���ھ�� ا: ����� ���  ����M:�7ول ���ون ا� ����

�� ��!ر�� أن ��7ل أي �رار ��دره ���!رط أ� ��ون ھذه ا�7رارات �����5، ������ھم �م ��7د �ط��7 ,�د ا��
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���441 ����ن �ط��ق ا���دة ا:����M، ���س �>����M إ�دار �رارات ��ر �����G ا:����، �3��ب ا:����M، و, 

�ن ا���7ون ا��د�� ا�/زاAري ���3م �3ل ا�!ر�� ��را ����ف ا:����M، ��,���ر أن ھذه ا���دة أ/�زت 3ل ا�!ر�� 

 Gط���" ���دا��م"���ءا ��دم ���م ��ض ا�!ر��ء ����5ذ ���دا��م، و��7رح ,�' ا��!رع ا�/زاAري ھ�� ا���دال 

 Gط���ن ��ط�G ا��زا����م أ��ب وأ!�ل �ن ��ط�G ���دا��م، �7د ��5م �ن ���دا��م �� ذ�ك أ" ا��زا����م"�

���د �� ا�!ر�ك �!�ل �2ص �2رج ا��زا���� دا2ل ا�!ر�� وا��� ������� ,7د ا�!ر��، ���2 وأن ا��ص 

 Gط���  ".obligation"���5ر���� ����ن 

ا��زام ا:���� ��7ول ���ون ا:����M وأن �دور �رارات � إن ا��2دام ا:����M ���ط��� ��!T ,ن ا��زام ,7دي �����7 

����3 ا�/��,��، ھو إI2ل ����زام ,7دي ��ون ��� �>���� ا��/وء إ�' ا���7ء �ط����ن �����5 ��2������7 ا:���� �

����3 ا�!ر�� �I2ل إ.�� 3ل ا�!ر�� إذا ��ن �ن !+ن ا�7رارات ا���درة �ن ا:����M �!و��� ا����ف و�

  .وإ�رار �+���� ا����ھ��ن

و�� �5س ا����ق، �Qن ا����ف ����ر �ظ�را �ن �ظ�ھر ,دم ���5ذ ا����ھ��ن ���زا����م ا��� �5ر��� ا���5ق 

ا�/��,�، ذ�ك أن ا����ھ��ن �ر�ط�م ���� ����م ��� ا��!�ر�� وا���زام ��:���� وا��ذان �5ر��ن ,�' �ل ���ھم 

��6 ا����ھ��ن دا2ل ا�!ر�� و��س �� ا��/�ه ا�ذي ,�د ��و��� أن �و/� ا���2ر/ G����ه �� ا��/�ه ا�ذي ��3م 

G����  .�2�1�ف ھذه ا�

و�د ا,��ر ��ض ا��75 أن ,دم ا�3رام ا����ھم ���زا���� ����ر ���� /د�� �3ل ا�!ر�� ���� إذا أدى ,دم ا�3رام 

�3�� ا��7ض ا�5ر���� �� �رار ���ا:����M ���زا����� إ�' ,ر��� �!�ط ا�!ر��، وھو �� أو���3ث ر��ت  ��32 

�3�� ا�����Aف ر��ت ط���� ���ب �ا:���� د,وى �3ل ا�!ر�� ,�' أ��س و/ود أ���ب /د�� ��رر ذ�ك، �Mر أن 

أن ا�I2ف ا�A�7م �م ��ن �ن !+�� ��ط�ل ,�ل ا�!ر��، �3ث أن ����3 �!�ط ا�!ر�� �م ��#�ر ,ن ��ك ا���3ل "

�7��� ����,"  

 �����3�� ا�����Aف أن ,دم ا�3رام ا�!ر�ك ���زا��3�� ا��7ض ا�5ر���� �د أو�3ت ,�د ����7 �رار ��Mر أن 

� ���د,� �ن ���ة ا��و�وع ا��3ث ,ن �دى ا���رار ا���ر ا�/�د :,��ل ا�!ر�� �ن ,د��، �3ث أن ا�!ر�ك 

����I, !ر�� و�3ر�����3 ����7ص �!�ط اI� ل���� �د ���ف �� ا����� ��I, 6 !ر���ن �ر�ط��� ا��/�ر�� 

 �3��������3 ,�' 3��ب  ������3 ا�/��,�� �م ��م ���7�73 إ� �ن أ/ل 2د���5 ��2�وأن ھذه ا�و���� ا�

���ز و���5ل ....!ر���� �� ����M:ھم ا������س �������3 ا��!�ر�� ��ن ا����ھ��ن �ط��� ر��M وا��3 �دى ���

 3و������� إI2�� ����زا���� ا�/�ه !ر�ك ا:���� و����G ھذا ا:�2ر دا2ل ا�!ر�������3 دا2ل ا�!ر���ن، 

                                                           
1- Paul Didier, droit-commeral.T2.l’entreprise en société.op.cit,p356 
2
 - cass.com 18 mai 1982,1RW-soc 1982,p804,note p.le cannu 

3
- C.A AIx en Provence,26 juin 1984.D.1985.p373. 
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,�د�� ���G ا�!ر�� �ر���� آ��� ���ب !ر��ء ا:����، ���Q "و�� أ3د ا������ق ,�' ھذا ا�7رار ذھب ا���ض إ�' أ�� 

����� دا�ت ا:����M ��دف ا�' ، ���ون 3ل ا�!ر�� ھو ا�/زاء ا�����ب �� ھذه ا��1Neante �3/ب أن ��م إ,دا ��

���73ق ������3 �2رج إط�ر ا�!ر�� وذ�ك �������ل ھذه ا:�2رة �و���� ���73ق ����6 أو .راء دا2ل !ر�� أ2رى 

��ر�� ��ط���� �ن أ/ل �3و�ل أ�وا��� ��ذه ا�!ر��، ����ذا إذن ا@��7ء ,�' ا�!ر�� �م ��د ���� �,ن طر�ق 

� �3���2���ھ��ن دا���2:,��ء ا:����M أ��    

  : ا�bAف 	�ن ا����ھ��ن 2-1- أ

ا,��ر ا��!رع ا�5ر��� أن ا�I2ف ��ن ا����ھ��ن ا�ذي �ؤدي إ�' !ل و,ر��� �!�ط ا�!ر�� ھو �ن ا:���ب 

ا��/�زة �3ل ا�!ر�� �ط�ب ���ھم أو ,دة ���ھ��ن، أ�� ا��!روع ا��#ر�� �7د ,�ر ,�� �����I2ت ا�2ط�رة 

  .ا�����3 ��ن ا�!ر��ء

إن و�ول ا�!�7ق وا�I2ف ��ن ا�!ر��ء إ�' در/� ,ر��� �!�ط ا�!ر�� وإ,���� ھو �دون !ك ��ب و/�� و��ف 

�ظر�� �3ل ا�!ر��، ���� ا�!�راك ھ�� ���د�� �ل أن ����G ا�!ر��ء أ��3ت ����دة و����ر�� �در/� أن �!�ط 

ا���ب ,�د�� �ط�ب ا:���� 3ل ا�!ر�� �ظرا ا�!ر�� ��رر، ��� ا�دا,� ���7ء ا�!ر��؟ ��ن ھل ���ن �ط��ق ھذا 

  ����ف ا:����M ا��� أ��3ت � �رى إ� ������3 ا�!���2؟

  ��!ر�ك (,ر�ت ,�' ا���7ء ا�5ر��� د,وى �!+ن !ر�� ذات ��ؤو��� �3دودة ��ن !ر���ن �7ط ��و�' أ3دھ

 ����M:، �3ث )ا�� ��2و���ر ا����Iت ا��/�ر�� ��!ر�� ,�'  إدارة ا�!ر��، ���� ���ف �� ا�����ل ا���ط�ت ا�

�3����� أدى إ�'  ا�3دام ا�I2ف و,دم ا���5ھم ���� و��ن ا�!ر�ك ا2Lر، �� ا�طر ، !ر���ن �7ط ��ن �� ���� �

ا�����5  7�5رة  7-1844ھذا ا:�2ر إ�' إ���� د,وى ط���� ���� 3ل ا�!ر�� ��وا�ر ا���ب ا���رر ط��7 ��ص ا���دة 

��3�� ا�����Aف ردت ا�د,وة ����دة إ�' إ�� وإن ��ن ا�I2ف و,دم ا���5ھم ��ن ا�!ر��ء .��ت دون ا�ذ�ر، ��ن 

 ��أد�' !ك، إ� أ�� �م ���ن �ن !��� !ل ,�ل ا�!ر��، �3ث أن �!�ط ا�!ر�� ��د ���م ھذا ا�I2ف ظ�ت ���و�� �

  .���3ت ��773 ��ل ذ�ك

�3�� إ�' ر�ط ا��!ر�6 و ا��75 ���5وم ا�I2ف وإ���� ��/��ب ا�!��2 ��ن ا�!ر��ء، �/��ب و�ر/6 �3م ا�

ا����دي، ��3ث �و ظ�ت ا�!ر�� ����6 �ر��A�2 و�م ��م ا����س ���رھ� ا���دي، �Qن ا�I2ف ��ن ا����ھ��ن �ن 

����ر ���� �!رو,� ��رر 3ل ا�!ر��، و�ذ�ك ��ون ,�' ا����7 ا�ذي �� ا���ط� ا��7د�ر�� �7د�ر 2طورة ھذه 

�I2�ذي ا�!ر�� ا�ط�ب 3ل ا �����ت آ2ذا ���ن ا�,���ر و���� ا�!ر�� أ�.ر �ن �ر��زه ,�' ا:���ب ا��� ��

�7دم �� ا����ھم ا����رر، وھذا ھو ا�����ر ا�����دي ا�ذي ��د �� ا��!ر�6 ا�5ر���، �I ��7ل ا���7ء 3ل ا�!ر�� 

  .�رض ��2طر�� دام �م ���طل ا���ر ا���دي :,����� أو أن ������3 �م ��

                                                           
1
 -P.le cannu,note sous cass com 18 mai 1982,Rev soc 1982.p804 23 �Y$5�ر إ�" 


، ص ��  .223أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�
 

2

، ص  -  ��  .283أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�

3
 - cass.com.18 mai 1982 précité 
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�3�� ا��7ض ا�5ر���� ,ر�ت ا��I�2 و���ر�� �� أ��3��� ا������7 ��ذه ا���+��، ��5 ا��3م ا����ق �.I �7د ���ن 

�3�� ا�����Aف �د�ر ا�!ر�� ��3�� ا�����Aف :��، 3����، �در رMم إ.��ت �ا�ذي (��7ت ا�7رار ا���در ,ن 

����M:)�!�ل ا �2و�����3، وإن �� ا�����ل ا���ط�ت ا� ��� �� �+ن ��ر ا��!�ط ا��/�ري ,�' !ر���ن �ر�ط� ��

�����3 ا����2 وا@�رار �!ر���  ������3 ا�!ر��، وأن ا��د�ر �م �7م �ذ�ك �2د 6���ن ھذا ا�دا�6 ����رض 

�3�� ا�����Aف �د أ2ط+ت �� �ط��ق ا���7ون :��� �م �ر�ب ا����NA ا���7و��� ,�' ھ�ذا ا����ف ا2Lر، و�ذ�ك ��ون 

���، و�د �3ز ھذا ا��3م ,�' ��ول ��ض ا��75 ا�5ر�����رMم ������م �+�� �و/د و��Aل أ2رى  1ا�ذي .�ت أ

  .@�Iح ا��رر ا�ذي �3ق ��:���� ��Qط�ل ا���ر��ت وا���7د ا���ؤو��� ا��د��� ,�' ���ب ا����ف

�3�� ا�����Aف ا�5ر�����,���ر و/ود �3و�Iت �� ا��2زون و,دم �د أ2ذت ���ن ا� 2و�� ���� أ2رى �Qن 

�ن  N����� ����/ ��ا��وازن �� ا�3����ت ا�/�ر�� و��3و�ت ا����Iء �!�ل ����5 ,�' ,���ر ا:�ول، وھو 

�ن ا���7ون  7�5رة  I21844-7ل ھذه ا���ط��ت ��Mب ��� ا����ون ا��!�رك ود���� ������� إ�' �ط��ق ا���دة 

  .�ؤدي ذ�ك إ�' ,ر��� ا�!ر�� و��ط�ل ,����ا��د�� ا�5ر��� و�و �م 

���� �3ر��� ا���دة ا��ذ�ورة، ور��ت ط�ب ���3�� ا��7ض ا��� ظ�ت ��Mر أن �رارھ� ��رض ���7ض �ن طرف 

��ر��  -رMم و/وده  - 3ل ا�!ر�� �� دام أن ا�I2ف ��ن ا����ھ��ن �م �ؤدي إ�' ��ط�ل ,���� و����ر� ��

!� � ���    4.  �3ل ���� ��ررا و/د�� �3ل ا�!ر���!�ط�� �!�ل ,�دي، 

�� �3ن �#�ر رأ��� و�و���5 ,�د�� ا,��رت أن ��73ق ا�!ر�� :ر��ح أو ������ �و���� /�دة � ����ر ����� �ر�ض 

ط�ب 3ل ا�!ر�� ، إذا ��ن ھ��ك I2ف ا,��ره ���� ا��و�وع ���� ���ط�ل ا���ر ا���دي ��!ر��، و,�' ھذا 

ر ���ف ا:����M، وا��3م �3ل ا�!ر�� دون ا!�راط�� ���ط�ل ,�ل ا�!ر�� �ن ا�����3 ا:��س ,�دت إ�' ز/

  :ا�����د��، وھو ا��/�ه ا�ذي ,ر�� ا��75 ا�5ر��� وذ�ك �����ن

أن أ��س ا�����ر ا��ذ�ور ھو أ��س �!ر��� أ�.ر �ن �و�� أ���� �����A، و��ن ,�' ا���7ء �ط��ق ا���7ون : �ولا

  .��5ط��ق !رط �Mر ���وص ,��� ,وض !رط �3دد �!�ل د��قو��س �/�ھ�� 

�ن أ/ل ��ر�ر 3ل ا�!ر�� ����ر ����� �Mر ��ف �ز/ر : ا����� ����M:2ط�ر ��ن ا:���� وا�ف اI2�د ا��أن ا,�

�و,� ��3دة ��درة /��� دام أن ھ��ك أ����M �واء و/دت ��د !2ص وا3د أو ��د  G��������� ���رض ا�� �����

��ن أن ��ون ���� �3ل ا�!ر�� :�� � �ؤدي إ�' ��ط�ل ,�ل ا�!ر�� ,�' �� � ����M:ن اQ� ك�رض �رارا���، و�ذ

  .�� ھذه ا����7

                                                           
1
 -le cannu,note précité 

2
 - Aix en –Provence 26 juin 1984.D 1985.p372,note J.Mestre. 

3
 - cass.com 18 mai 1997.Bull joly 1998.P119,OBS ,B.petit 

4

، ص  -  ��  .220أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�

5
 - P.le connu note sous vers aille. 7 dec 1995,Bull Joly 1996. P 308. 
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و�ن /���� �رى أ�� وإن ��ن ا��!رع �د ھدف إ�' ا��53ظ ,�' ا�!ر�� �در ا@���ن ��,���رھ� و3دة ا����د�� 

�وا��� �!�ط ا�!ر�� إ�' وا/���,��، وھو �� /��� �!�رط و�ول ا�I2ف ��ن  ����ا�!ر��ء إ�' در/� � ���ن 

أ��� �رى أ�� وإن �Mب ھذا ا�!رط �Qن �����7 ا��3م �3ل ا�!ر�� إذا �در أن ا�I2ف ��ن ا����ھ��ن و�ل 3دا � 

��ن ��� ا��ر/�ع ��� ا����ون ا��!�رك، :ن ا�و�ول إ�' ھذه ا��ر��3 ھو �� رأ��� ��ف �3ل ا�!ر�� �ون ھذه �

��ن �+ي �3ل �ن ا:3وال ا� I� ،ر��3 ا:�2رة �7ط��ر��3 أ��د أ���  ���ق �ر��3 �و�ف �!�ط ا�!ر�� ا�ذي ھو ا��

�ن ا�I2ف،  ��وإن ���ت ���7رة أو �3' ��7دم أن �وا�ل ا��7رارھ� و�7د��� وا�!ر��ء ���� و��وا إ�' در/� ��7د

�!ر��ء � ���� �� !ر��ت ا����ھ��، و,��� ������7 ��ط� �I ����م ھ�� ,ن ا�I2ف ا���دي ا���و�6 3دو.� ��ن ا

  .ا��7د�ر 3�ب �ل �3��

�� ��ن ��ب ط�ب ا�3ل ا�ذي ا,��دت ,��� ا:����، �Qن 3ق ا����ھم �� ط�ب 3ل ا�!ر�� �����A ھو �ن ا��ظ�م ��و

، و�د �3م ا���7ء 1/زاAريا���م �I �/وز ا���5ق ,�' ���7ده أو 3ر��ن ا����ھم ���، و ھو �� �ص ,��� ا��!رع ا�

�ن !+�� أن ��7د ا�����ل ھذا ا�3ق، �Q/��ر ا����ھم ,�' ا��3ول ,�' إذن  2ا�5ر��� ����دم ��3 �ل !رط �ظ�

�ن ا�/���� ا����� ��ل ا��7دم �ط�ب 3ل ا�!ر�� ��,���ر أن ھذا ا�3ق ھو و���� ھ��� و�و�� �� �د ا����ھم ا�ذي �د 

3���� ا���A��7 و���ن���3'  ��/+  ،��ا���7ء �ن ر���� �دى ا��ظ�م و3�ن إدارة ا�!ر��ت � ���� !ر��ت ا����ھ

 '�3 ��A��� !ر���دأ 3ل ا��و�و ���ت ھذه ا�ر���� � ���د إ�' 3د ���د ھذا �ن /��، و�ن /�� أ2رى �7د �م إ�رار 

زءا �د ���ف ا:����M ��د ����ن ���ھ�و ا:���� �ن ا�و�وف �3زم أ��م ���ف ا:I�5� ،����M ,ن �و�� �!�ل /

�ن أ/ل ,ود��� إ�'  ����M:���7ه ��د�د ا���ن أن �!�ل ��3I د��,�� ����6 �� ا:����، ��3ث ���ط�6 �� ��Q� �,و�و

  ./�دة ا��واب �� ��و���، ا�!�ء ا�ذي �ؤدي إ�' ��و�� ا��د�د �ن ا���I2ت ��ل أن ��ل إ�' ���3ت ا���7ء

ا����ء ا��!�ر�� �ن أ���� ����7 ,�' ا�!ر�� ��ل أ���� و أر����� و/وا���� ��ن و :ن ھذا ا�/زاء ��دم 

ا�����د�� وا�/���,��، ���Q �/ب ا����ن /�دا وا��.�ت �ن �رورة ا��/وء إ��� و�ن ا�A�5دة وا�/دوى ���، و�و�ف 

  .ا���7ء �ن ذ�ك

  :#���م �ل ا�<ر=� =@زاء و�وQف ا����ء -2- أ

إن ط��ب 3ل ا�!ر�� ���ءا ����ف ا:����M �6�2 ��7د�ر ا�I� ،���7 �د أن ��73ق ا����7 �ن أن ا:���� �د 

���73 �رر � ���ن /�ره ��/رد إ�ط�ل ا�7رار ا�����5 أو ا���و�ض ,��، ��/ب أن ��ون �>���� ����3 �� 3ل 

���ھ�� ا:���� ������زل ,ن أ����م ا� ا�#�ر ا�!ر�� � ��73ق ��Qط�ل ا�7رار ا�����5 أو ا���و�ض، أو ���م 

��ون �ن ا����ور ����ھ�� ا:���� ا���رف �� أ����م ، إ�� �ورود ��ود �ظ���� ,�'  � إذوا�2روج �ن ا�!ر��، 

�� أ����� �� ا��ور�� ھ�وط�  3ا��داول�� ����وإ�� :ن ا�7رارات ا������5 �د أ�73ت ���!ر��ت أ�رار ھ�طت 

�� ���� أن ا:���� � ���#� أن ��/+ إ�' ھذه ا�و���� ا��� ����ر ��.��� ا�3ل ا:�2ر ���زا,�ت إ� ��د !د�دا، وھو 

                                                           
1
  .ا� ���ن ا���ا��ي"!  441أ��� ا���دة  -  

2
 - cass.com 23 juin 1950,JCP,1950,II.5355,note lexot. 

3
 - choukroun charles, op.cit,P180. 
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ا����5ذ ا�طرق ا:2رى، �3ل ا�!ر�� و���2 ,�د�� ��ون ��/�3 ھو أ�ر � �7رره ا���7ء ���و�� إ� ��Iج أ�2ر 

�ن ا�2طورة ��3ث ������ إ������ ����3ول � �د�ل ,��، و�ذ�ك �I �د أن ��ون ا:���ب ا��� �.�رھ� ا: ����

وھ�ذا �Qن ا����7 �ر�ض ا���/��� �ط��ب ا�3ل إذا �م إ�/�د 3ل ,�دل �ر�� . ا:2رى ا��� ������� ا���7ون

��6 ا:طراف، ��� �و أ��ن �����ھم ط��ب ا�3ل ا����زل ,ن أ���� ��#�ر ��ن !روط ��7و��، أو إذا ,ر�ت /

���ن ����ب �3دده ��2را:����M ,�' ا�.� ��  .�1ھم ط��ب ا�3ل !راء أ��

و�د ��ون �����ھم ����3 �� 3ل ا�!ر�� �+ن �����د �راءة ا�2راع ��ن �د �د��� ���3 ,���� �� ا�!ر��، و�د 

2�� ��3ث �ر�د ا����ھم ا��3ول� ��,�' �����  ��ون ا�!ر�� �د �و�ت ا���3ط�ت ���رة و���ت أ�و��� ذات ��

  .���5 �د� �ن �/رد ا��3ول ,�' ���� أ���� ,�د ا����زل ,����� ��Aض ا��

و�� ا�وا�Q� 6ن 3ل ا�!ر�� �!�ل /زءا ����� وا��.����A إذا ��ن ���ب ���ف ا:����M، �ون ,����� �67 ��س �7ط 

�� إذا ���ت ا�!ر�� �ن ا�!ر��ت ا���/�3، �ذ�ك��� ��,���Qن  ,�' ��ض ا����ھ��ن إ��� �67 ,�' ا�����3 ا�/

ا���7ء � ���/�ب �ن ا�����3 ا������ �ط�ب ا�3ل إ� إذا ��ن أ.ر ا����ف �د أ3دث ,دم ��5ھم وا�!�7ق �3د أو أو�ف 

ا�!ر�� ,ن أداء وظ���5A، ��3ث �75د �ل أ�ل �ن إ������ ا���رارھ�، �ن ھ�� ��ن 3ل ا�!ر�� ����ر I3 ��در 

�ن I2ل أ��3م ا���7ء ا�5ر��� �.I ,دم ا���ل إ�' �7ر�ر 3ل ا�3دوث �� ا���ل �/زاء ����ف ا:3I��، ����Mظ 

ا�!ر�� �و���� @���ف ا:���� �� �ل �رة �ط�ب ذ�ك، �ظرا �b.�ر ا������ ا��� ��ر�ب ,ن 3ل ا�!ر�� �واء 

�ن ا���7ء ا�5ر���  ،Gك �!دد وا��ذ�!ر��، ��ظ�ر ���/� �ن �� ا���������� �����د ا�دو�� أو ������� ����

�3�� ا����Aف���ن طرف أ���� ا����ھ��ن، و�ذ�ر ���� �3م � ��ا���  �22وص ��ول ط���ت 3ل ا�!ر��ت ا��7د

ر��ت ط�ب 3ل !ر�� ����رة أن ا���I2ت ��ن ا�!ر��ء � ���ن أن �!�ل أ3د ا:���ب ا���و�M �3ل ا�!ر�� إ� 

  .ي ��!ر�� و�ؤدي إ�' �دھور و������إذا ���ت ����ب ط��6 ا�2طورة و��ن �ن !���� أن ��ر�ل ا���ر ا���د

و�د �3ظ أ3د ا���3.�ن ھذا ا��دد أ�� �ن ا���ث ا��3ث ,ن أ��3م �����A �ررت 3ل ا�!ر�� �������د �7ط إ�' 

 ��3�ف ��ض ا�!ر��ء، و�5�ر ذ�ك ��ون ا���7ة � ���7ون إ���ء ��3ة !ر�� ��/�3 �ظرا �b.�ر ا���ر��� ,ن ذ�ك

وا�����3 ا�/���,�� �� ھذا ا��3�� ��#�ب ,�' ����3 ا:���� و ��ون ��� ا:و���، إ� إذا أ.��ت ا:���� أن ���ف 

ا:����M ��� در/� �ن ا�2طورة ��دد ا���ر ا���دي ��!ر��، وھذا ا@.��ت �!�ل ,��7A آ2ر �3د �ن �رص �7ر�ر 3ل 

  .ا�!ر��

�ن ا������ ا������5 ا��� ����/�� ا:����M أن �3دد ��ل د�� ا�2ط+ ا�ذي  و�� �ل ا���3ت ���Q ��ون ,�' ا����رر

�د,� ار����� و ا��رر ا����N ,�� وھل ��رر 3ل ا�!ر�� أم �، :ن ھذا ا@/راء �/ب أن ��ون آ2ر ,Iج ���ن 

����زا����،  �ط���7 ,�' �.ل ھذا ا�و�6، �3ث ��3��� �ل ا����ھ��ن �� �3ن أن ا���ض ���م �7ط ھو ا�ذي أ2ل

�� ط�ب 3ل ا�!ر�� أن �+2ذ ���ن ا�,���ر دوا�6 ا��د,� و2طورة ا��5ل ��و�ذ�ك ��ون ,�' ا����7 ا���روض أ

                                                           

، ص  -1��  .�404)' ا��ا(' (�'اوي، ا����� ا�

 
2
 - LYON 11 oct 1954,jcp,1955.I.V.4 

3
 - Berr claude,op cit.p23 



529 

 

 ،��� ��ا�����د ,��� وا�������� ا��/���� وا������، و��7رن ��ن ����3 ا�!ر�� �� ا���7ء �6 إزا�� ا�7رار أو زوا��

2طورة ا��5ل أو ��راره �ن طرف ا:����M، و�ظل �� ��ط� �ط��7 ��  ��7وم ����واز�� ��ن ا�3ل �/زاء و�دى

�� ا����7 �د �#�رت ط��������� ��,����دل   1ا��طق ��ذا ا�/زاء، �����7ء أ��G �3ر�� ,�' ا�����G ا�/�

��ر�� ر������دى ا��ر��ز ,�' ا����Iت ا������5 ��و ���د إ�' �7د�ر ا���ط��ت ا�����د��، و�ذ�ك ���ط�6  '�, �

�!رو,�� ط�ب 3ل ا�!ر�� آ2ذا ���ن ا�,���ر ����3 ا�!ر�� ا��� �/ب أن ���وا ,�' ا�3ق ا�!��2 �����ھم 

و�� �5س ا����ق ����ن ,�' ا����7  2ا�ذي �رMب �� ا��#Iل ا�I2ف �ن أ/ل ا��3ول ,�' 3ل ,7د ا�!ر��

�7دم ا�ط�ب ,�د �7د�م ط��� أي ا��73ق �ن و/و ���M ن�د 3�ن ا����، ��دام أن ,7د ا�!ر�� ��ل ا��7ود �/ب ا��73ق 

  .���5ذه �3�ن ا����

ھذا و�!�رط �� ط��ب ا�3ل أن � ��ون ھو ا�����ب �� �2ق ا���و��ت ا��� ��رره، وھو �� ذھب إ��� ا���7ء 

�3�� ا����Aف  3ا�5ر�����ر ا�7رارات  �5�4 �3م ����ا��� ا,��رت �� �رار ��� ان ا�!ر�ك ا�ذي ر�ض �!�ل 

���� أن �ط��ب 3ل ا�!ر��، :�� ��ون �د ��رس ����5 �� ا�����ل ا�3ق و�������  -ا����ر-�7دم ��� ا�!ر�ك� �

��زم ,�' أ.ره ���و�ض !ر���A ا2Lر�ن.  

�3�� ا����Aف أ2رى �7د ذھ�ت إ�' ا��/�ه ا2Lر�إذ ا,��ر ا�7رار ا���در ,��� أ�� � ��م �� إذا  5أ�� �� �رار �

�3�� ا��7ض ��ن ط���ب ا�3ل ھو ا�ذي ���ب �� إ.�رة ا�I2ف أم �، �Mر أن ھذا ا�7رار ��7 ��زو�، �3ث أن 

 6و/ل ���3م ا�����Aف �5ر��� أ�دت ,�' ا���دأ ا��ذ�ور ����7

��ن ا�7ول �+ن ھذا ا�/زاء �   -� ،����M:ف ا�!ر�� �/زاء ,�' �����7م 3ل ا�� ���3و��ن I2ل �� ��ق و�� 

�و3ده �ز/ر ا:����M، ��دا�� و��� � 3ظ�� �Qن ا���7ء � ���ل إ�' ھذا ا�3ل ����ظر   �����NA ا���ر��� ,�� ���5 

���2 إذا ���ت ا�!ر�� ��/�3، و�ن /�� .���� ��و ����ن ��2طر وأ�رار ������� �>���� ذا���، إ���� 

,���� ���2 إ.��ت ا���ررات �ط�ب 3ل ����و��ت ا��� �وا/��� ا:���� �� �.ل ھذه ا�د,وى، �3ث ��و/ب 

ا�!ر��، و�� ���ل ا����ن �ن ھذا ا@.��ت ، ���#� أن ��و�ر �د��م ا����و��ت ا������ ,ن �واطن ا��2ل �� إدارة 

ا�!ر��، وھو �� ����5م ر��3 طو��� �!�ل ر�6 ا��د�د �ن د,�وى إ�ط�ل ا�7رارات ود,�وى ا���ؤو��� ا��د���،  

�� ��5رض ��س �7ط ��ر�� و��6A ا��3راف وا����ف وإ��� أ��� وذ�ك �ظرا ��ط���� �ا����3ط�� �د,وى ا�3ل 

�5 @���� �ل ھذه ا�د,�وى، ��� أن �7د�م ا:د�� ا��� �ؤ�د د,واھم � ����ز�دا �ن ا���ر ,�' �3�ل ا����ر�ف ا�

�رة ���/�ح، ا�!�ء ا�ذي ��7ل ���ن �3�� ا��/��� ا����7 �ط���م، وھو �� �/�ل ھذه ا�د,وى � �3ظ' �5رص  ��

                                                           
1
 - cass.com 28 fév. 1977,Rev.soc 1978,245 note gastaud 

2

، ص    - ��  225أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�

3
 - cass req 15 nov. 1878 ;s 1878 p261 ; paris 27 mars 1895.D1895.P319. 

4
 - cass.civ 25 janv 1904,D.p1904.I.601,note guénée. 

5
 - Douai.14 mars 1952,G.P,1952-2 somm .P4. 

6
 - cass.com 5 fév. 1952,G.P,1952.2. somm. p157 j GERNOBLE 05 OCT 1953,jcd 1953,2,p287. 
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�� �ؤدي  1�ن ��Aد��� 6��� أن 3ل ا�!ر�� ���ر ��:���� �5���، �3ل ا�!ر�� ��ر�ب ,��� ����رورة ������5 �

  .2إ��� �����ف ��ك ا�����5 �ن ا��52ض �� ا��7�� ا������ ا��� ���3ل ,���� ا:���� ���7ل ���ھ���� �� ا�!ر��

� ھذا ا�/زاء و,دم �Q� ،����5ن ا:���� و�� ا��د�د �ن ا���3ت � ��/+ إ��� إ� إذا ا���5ذت ��ن و���رMم �ن ,دم �����

�ل ا�طرق ا:2رى ����2ص �ن ا����ف �I ��7' ���  إ� ����ط���� �3ل ا�!ر�� وا�2روج ������� ����، وإذا ���ت 

طراف ا�����Q� ،��� �7ن ا:���� �3ق ا���و�� �� ا��3م �3ل ا�!ر�� ھو �را,�ة ����3 ا�!ر�� و����3 �ل ا:

  .��� ا�2روج �ن ا�!ر�� دون 3ل ھذه ا:�2رة، وذ�ك ����/� ,ن ا�I2ف ا�وا�6 ��ن ا����ھ��ن

  :ا����ب ا����Q �ن ا�<ر=� =@زاء �#"�ف ا� �	�� -ب

ن �ر��ط ا�!2ص ����زام �3ق ��!ر�ك أن ���3ب �ن ا�!ر�� �Qراد�� ا���5ردة، �و��7 ��7وا,د ا����� ���Q � �/وز أ  

��7د 3ر��� إ�' أ/ل �Mر �3دد ������ ذ�ك �6 ا�3ر�� ا�!���2 ا��� ھ� �ن ا��ظ�م ا���م، و�ل ا��5ق �3رم ا�!ر�ك  

�ن ا����3ب �ن ا�!ر�� ��د ��طI، ��ل ���ن ا�����ل ھذا ا�3ق �/زاء ,�' ���ف ا:����M �� !ر��ت 

  .ا����ھ��؟

أ�� ����دف ����2ذ �رارات �����5 ��ظ�� �د �����3 و����G ا�!ر�� ا��� ����� أن ا����ھم ا�ذي أ��G �!�ر 

��� ���I, إ���ء �����راد�� و��Q� !ر���ن ا�  .إ����، �3ق �� أن ���3ب 

�دى /دواه �/زاء ����ف ا:����M؟  ��ن ��ھو ا��ظ�م ا���7و�� ��ذا ا����3ب ��  ؟ و

   :ا��ظ�م ا����و�� ����Fب ا����Q -1-ب

�3ق �����ھم أو ا����ھ��ن ا�ذي �!��ون ا:���� ط�ب ا����3ب �ن ا�!ر�� ����ظر ����I2ت ا�وا��� ����م و��ن 

  .ا:����M، وا��� ����و��� ������ف �� �73م، و �#��ب ������3 ا�!���2 ,�' �����3م و����3 ا�!ر��

و�م ��ص ��ظم ا��!ر���ت ,�' ��وص ���2 ��ذه ا���+�� إ��� أ!�رت إ�' أ��3م ���2 ���!ر��ت ا��د��� 

و!ر��ت ا:!�2ص ا��/�ر��، وھو �3ل ا��!رع ا�/زاAري ا�ذي �م ��ص ,�' 3ق ا�!ر�ك �� ا����3ب إ� �� 

�� ��ت ,��� ا���دة  ��������� ا�!ر�� "ا��� /�ء ���� �ن ا���7ون  ا��د�� ا�/زاAري  440�وا�6 �3ددة، 

�����3ب أ3د ا�!ر��ء، إذا ���ت �د��� �Mر �����، ,�' !رط أن ���ن ا�!ر�ك ���5 ,ن إراد�� �� ا����3ب ��ل 

  ..." �3و�� إ�' /��6 ا�!ر��ء وأن � ��ون ��در ,ن Mش أو �� و�ف �Mر �Aق

ي !ر�ك إذا ���ت ا�!ر�� ����� ا:/ل أن �ط��ب �/وز أ��� :"... �ن �5س ا���7ون ,�'  �442�� �ص �� ا���دة 

�ن ا���ط� ا���A��7 إ2را/� �ن ا���د �� ذ�ك إ�' أ���ب ��7و��، و �� ھذا ا��3�� ��3ل ا�!ر�� �� �م ��5ق 

  "ا�!ر��ء ,�' ا���رارھ�

                                                           
1
 - Schmidt ,les droit de la minorité dans la société anonyne.op.cit,p191. 

2

، ص  -  ��  .�408)' ا��ا(' (�'اوي، ا����� ا�
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�ن ھذه ا���وص أ��� �2ص ا�!ر��ت ا��د��� و !ر��ت ا:!�2ص ا��/�ر�� ،أ�� �� !ر��ت ا:�وا Gل ��ن ووا�

�� إ� و���� ��ا�!ر�ك ��� ���� ,���I ���!ر�� ��ل ا���7ء �د��� ا����وص ,���� �� ا���7ون ا:���� ���س أ

��ز !ر��ت ا����ھ�� ا��� �7وم أ���� � ��وا3دة، ���.ل �� ا���رف �� أ���� �ر�3ل ا�!ر�ك ,ن !ر���A ھو 

��دأ 3ر�� ا�ر�3ل ا�ذي ��.ل �� 3ق �داول ا:��م د '�, ���و��� ��ود �ذ�ر، ����� �� ا�!ر��ت ا��� ��ون أ��

�3ل �داول �� ا��ور��، و ھو �� �2ول ا�!ر�ك �� ھذه ا�!ر��ت ا�2روج �ن ا�!ر�� ��' !�ء إذ ���ت ا��3/� 

�����3 �� و/وده !���2 �����رة �� ���� أ��.  

�3ل اھ���م ا��!ر�6 و ا���7ء ��ن �� �3Iظ أن 3ق ا����ھم ����� ا:���� �� ا�2روج �ن ا�!ر��  Gأ��

��  ا���7ر��ن، �+��G ا��!رع ��د2ل ��7رAذي ظل دا�ر�3ل ا�ب ا�� �� G�5� أ��ره ,��� ا3د، و �����ھم 3ق ��

��7د ا��!رع؟  ����5و�3 و �م �و�ده �� و/�� ا3د، ��� ا�دا,� �ذ�ك و   

ا�!ر�� ��' !�ء إ3دى أھم ا�.وا�ت ا���  �!�ل ا,�راف ا��!رع ��!ر�ك �� !ر��ت ا����ھ�� �3ق ا�2روج �ن

��G ��ذا ا��وع �ن ا�!ر��ت ���زھ� ا�داAم، و,�' ھذا � ���ظر �� أي و�ت ا�ر/وع ,��، �ل ,�' ا���س �ن ذ�ك، �

���3ج ھذا ا�3ق إ�' !�ء �ن ا�3���� �3' � ��3ول إ�' 3ق ��+�ل ,�' ا����وى ا��ظري و���� �/ن �57ل ,�' 

� ،���Q.�رة ھذه ا������ ���و�� و���ء � ��ر/م �� ا��7�73 �وى ,ن إ3��س ���2طر و,ن ا��/��� ا����وى ا��

��ت ا:و�' ������3 إ�' �����وا��س ظ�ت �دق ��د أن ��ر رأس ا���ل �ط#' أ�.ر �ن أي و�ت ��' ,�' ��ض ا�

1�/رد ر��م �3ت أ�ظ�ر �وا,دھ� ا���7و���.  

ا��د2ل :/��� ھو أن ا�2روج ا���7و�� �����ھم � ���� ا:����، � ��دف إن ��ت ا���7د �� إ.�رة ھذه ا������ و

ا��!رع �ن I2�� �7ط إ�' ���ن إ������ ا����3ب �ن ا�!ر��، و��ن أ��� ����ن 73وق ھذا ا����ھم �واء 

�ن ,�دل.� ��، و,��� �Q/��ر ���� ا�!ر��ء ,�' !راء أ���� �� ا�!ر�� �.�ن ,�دل أو ,�' ا:�ل ���ن ��6 أ��

�Qن 3ق ا���3ب ا:���� � ����ن إ/��ر ���� ا�!ر��ء ,�' ��ول ر�3ل ا�!ر�ك ,��م �7ط وإ��� أ��� ,�' ا����ء 

�ن ا�#�ر �����,� ���ر �3دد �و�و,�� أو ,�' ا:�ل ���ن ھذه ا��و�و,�� �� �3د�د ا���ر و�و �م ا����ء أ��.  

ا��ؤرخ ��  2009ا����  �16د�� �رر و��و/ب ا���7ون ,دد و�د ذھب ا��!رع ا��و��� ���دا �� ھذا ا��و�وع ,

�ن ,�دل، ��ص ا��5ل  2009��رس  16.� ���.��.� ا�ذي   290��G ا:���� 3ق إ/��ر ا:����M ,�' !راء أ��

�5��ن أن ��رض ا����ھم أو ا����ھ�ون ا�����ون ����� � ��/�وز 2��� "أ��ف ��و/ب ا���7ون ا����ق ,�'  

�ن ر �A�أس ��ل ا�!ر�� ذات ا����ھ�� ا��2و��� ا�2روج �ن ا�!ر�� و ا�زام ا����ھم ا����ك ����� رأس ���

 ���3�ا���ل ��5رده أو �طر�ق ا���3�ف ، �!راء ���ھ����م �.�ن �3دد �وا�ط� ا���2ر �/رى �Qذن �ن ر�Aس ا�

ا���ل ��5رده أو �طر�ق ا���3�ف  ا���Aن �داAر��� �7ر ا�!ر��، و�� �ورة ,دم �وا��7 ا����ھم ا����ك ����� رأس

 ���2��3�� ا��,�' ا�.�ن ا���روض I2ل !�ر �ن ��ر�� ا@,Iم ��7ر�ر ا���2ر، ��م �3د�د ا�.�ن ,ن طر�ق ا�

 ��#���  "ا��� �7رر �3د�د ���� ا:��م و���7 �+داء 

                                                           
1

، ص ?�� -  ��  .26ل ا�:$�ري، ا����� ا�
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' !راء أ��م ا�!ر�ك ا�ذي �ر�د و ���رMم �ن أن ھذا ا��ص ��� ��ل  �ن ا�3ر�� ا�����د�� �Q/��ر ���7 ا����ھ��ن ,�

وھو أ�ر �Mر �+�وف �� ا���طق ا���7و��، إ� أ��� �رى �� ھذا ا��3م  !  ا�2روج وھ� إ�زا��� ��!راء و��س ����6

 ��3����  73وق ا����ھ��ن ا:���� دا2ل ا�!ر�� � ���� �� �3�� ���ف ا:����M،وھو � ����� ����د,��� �و�� و�

�ن �.ل ھذا ا��3م وھو إ�زا��� ا�!راء �� �/�ل ��6 ا:��م، وا@�زام �������د �!�ل �3د �ن �رر ���!رع ا��و��� �

 ������دأ ��ط�ن ا@رادة، ط���� أن ا�3دود ا��� ��طت ,�' ھذا ا���دأ �ر��ز ,�' ھ�/س أ��ر �ن ذ�ك وھو 3

ا����3ب �ن ا�!ر�� �و��5 ا�طرف ا����ف �� ا����د�� ا�����د��، وھو 3���� ا����ھم ا�ذي �ر�د ا�2روج و

طر�� ����5 أي ���5 أ2رى 3���� ا:����، ��,���ر أن ��طرت ا:����M ,�' ا�!ر�� أ�7دت ��ض ا����ھ��ن �ل 

���ر�� �رارا��� ا��� �د ���م ������ف دون 3ول و� �وة �>���� ��3ل ذ�ك� ������  .��ط� أو إ

د �7ط 3ق وإ������ ا,�راض أو ا���دي ���ض ا�7رارات و�و ������� وا:���� ا��� �/د �5��� �� و���� أد�' � �75

�ل أ��� �75د وا���� إ������ ��6 ا:��م وا����3ب �ن ا�!ر�� إذا أن ا�ر��M �� ا����ء أ��م � ����A�! G أ�.ر �ن 

ى ��ر زھ�د، و�د ا�73وق ا������ إن �����3، ���د ���دم وإن و/دت �Qن ا�راMب �� ا�!راء � ����� أن ��رض �و

,�ر أ3د ا��واب �� ا��ر���ن ا�5ر��� ,ن ھذه ا�و���� �� و.��7 !رح ا:���ب ا��� �د�ت @د�2ل �ص /د�د �� 

و��ن ,�د�� ����ق ا:�ر ��:���� �Qن ���ھ���� ,�دة �� ��ون ذات أھ��� ����A ������� إ�' "..ھذا ا��/�ل �7و�� 

��ب ھذه  ا����ھ�� ا�و��Aل أو �3' ا:�ل �� �را��� وا���3م �� إدارة ا2Lر�ن ا�ذ�ن � ���3ون �ن I2ل ا��

 ������ا�!ر�� وأ�!ط���، ��7�� ا����ھ��ت � ��.ل �و3دھ� دا��� ����� ��!راء ��,���ر أن �رص إ,�دة ا���6 و�ذ�ك إ

�  ".3دودة ��#��� ا���3ل ,�' ا:ر��ح ا��� ��ود إ�' �رار ا�/��� ا����� ا��� ���3م ���� ا:����M �ظل 

و���N ,ن ھذا ا�� و�� ��Mب �!�ري :��م ��7' ا�!ر�ك �/�ن أ���� وھذا ا�و�6 �/��� ��3ث ,ن �ل ا�و��Aل 

 ،��A��� '�3 أو ��A���3 ر�� ������ ��2روج �ن ا�!ر�� وھو �� �ؤدي إ�' ����ق ا���I2ت دا2ل ا�!ر�� ور��ا�

�ن ا�!ر�� ���ھم �� 3ل ا@!�����ت ,�' ا����و��ن ا�5ردي و,�' ھذا ا:��س �Qن ����ل ا���3ب ا����ھم 

�,��  .وا�/

 ��و �ن أ���ب ا�3���� ا��!ر���� و ا���A��7 �3ق ا����ھم ����� ا:���� �� ا����3ب �ن ا�!ر��، ���2 ,�د

�3�ل :���م ��ون أ��م ا�!ر�� �Mر ��7دة �� /داول إ3دى �ور��ت ا:وراق ا������ و ,�دAذ ��ون ا��وق ا�

 ��ا�!ر�� ���7 /دا، و �ن .م ��ون ا����ھم ا�ذي �ر�د ا���رف �� أ���� �3ت ر3�� ا��د�ر�ن و ���ھ

�3���ن �>��م، ��ن ���ر زھ�د، ذ�ك إن ���� ا���م ا���7�73 �د ��ون ا��ر �ن �ا:����M،إذ ���3ون ھم ا��!�ر�ن ا�

��� ا�!ر�� ����� ا����� أو ��ر ����، إذ �ن ا����وم إن ھ��ك ظرو�� ����� ,د�دة ���ھم �� �3د�د ���� ا���م 

�ن أ�ول، و���� ا����3ط� و���� ا������Iت ا��� �م  ����� ��و�������، و�7دار �� �وز,� �ن أر��ح، و

ا��ط�,��، و,��ر ا����ر�� ,�' ا�����7ل ا��!روع، و�ن ھ�� �Qن ا����زل ,ن ا:��م �د � ��ون أ��ب ا���ل 
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���ھم ���3ول ,�' ����� �� ا�!ر��، إذ ���� ا���م ا��و��� ��ون أ�ل ��.�ر �ن ����� �� ���� أ��م ا�

1�و/ودات ا�!ر��، و,�دAذ ��5ل أن ��3ل ,�' ���� أ���� ,ن طر�ق �7د�ر ���� أ�ول ا�!ر��.  

��/+ ,�دة إ�' ����ن  و3���� �>���� ا������3، و�� ��3و�� �����ن ا:���� �ن ا����3ب �!روط ,�د��، �Qن ا���7ء

��2ر ��2ص ���ف ��3د�د ���� ا:��م ا�����زل ,��� �ن طرف ا:����، وھذا �� �3�� ,دم ا���5ق ��ن ا����ھ��ن، 

�3�� ����5 ���� ا����/�ل، و����د ا���2ر �� ���7�� ,�' ,دة �����ر ���7م وھو �و���ن ھذا ا���2ر �ن ر�Aس ا�

�G �2روج ا:���� �.�ن �� ���و�ف ا��!رع ا�/زاAري �ن ھذا ا@/راء؟ ��  ,�دل �و�و,� :����م، ��ن 

�و�وع ا���3ب ا:���� �ن ا�!ر��،  Iم ����ول أ���3م �را�3، �ل �ل ھذا ا.��م ��ص ا��!رع ا�/زاAري ,�' 

�3ث وا��� ����ول �و�وع !رط ا��وا��7 �� إ�3�� ا:��م و�داو���  57��رر  715��ن و���ر/وع ��ص ا���دة 

وإذا �م ��7ل ا�!ر�� ا���3ل إ��� ا���7رح، ����ن ,�' ا����Aت ا��ؤھ�� �� ا�!ر�� �� أ/ل !�ر�ن إ�� " ��ص ,�' 

ا���ل ,�' أن �!�ري ا:��م أ3د ا����ھ��ن أو أن �!�ر��� ا�#�ر، وإ�� أن �!�ر��� ا�!ر�� ��وا��7 ا���3ل ��د 

" ' ��ر ا:��م .�ت ا�/�� ا���A��7 ا�����2 �� ھذا ا�!+ن�� �3�� ,دم ا���5ق ,�...��52ض رأس ��ل ا�!ر��

و,��� �Qن ھذا ا��ص ���ن ا��I2ص ��� �ظرة ا��!رع ا�/زاAري �����ھم ا����3ب �3' و�و ��ن ��ب 

ا����3ب ھ�� ���2ف ,ن �و�و,��، ھذه ا��ظرة �واء ���!�ري أو ��.�ن، ا�ذي أر/6 �3د�ده ��/�� ا���A��7 ا��� 

  .د�ده ,ن ����ن ��2ر ��2ص�ن �2رج ��3

�ن ا���7ون ا��/�ري، ا��� ���ن ا��I2ص ����  712-699-698و�ن �5س ا��/�ه ���ن ا��/وء ��ص ا��واد 

��دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن ���  .����5 ا��!رع ا�/زاAري �� �3د�د ��ر ا:��م �� ا���3ت ا����2 وا��� ��3

��ر�� ا�3ق �� ا����3ب  -�����ف ا:����M، ��� ,دم ���5ذ ا:����M ���زا����� ا��� ���.ل أ���� �� و,ن !روط 

�د ا:����M إ�' ا��3ث ,ن . ا�3رام ا�����3 ا��!�ر�� ��ن ا����ھ��ن وا��� ����ر �واة ,7د ا�!ر���� ��,�د

����3 ���2ف ,ن ����3 ا����ھم دا2ل ا�!ر��، ���Q ��ود �����7 �7د�ر و/ود و 2طورة أو ��را �5��2�ر ھذه ا�

 ��و,�د ا�����ء ��ول ط�ب ا����3ب، و� ��ون ,�' ا:���� إ.��ت و/ود �رر !��2 �3ق ��� أو ���س �ذ

���  .ا�!ر��، ������س �������3 ا��!�ر�� وا�/��,�� ���� �و3ده �ن �2رج ��ل �دھور ���� أ��

��م ا:��ن وھو ا����ح �>����M  2و�ن ا��75 �ن ���دي� ����Q� ت و/ود�.� ����ن �ر�ض ط�ب ا����3ب ,�د

��ب �!روع ��ر�ض، و�ظ�ر أن �.ل ھذا ا���راح ���' ���73ق ا��وازن ��ن ����G ا:طراف و�د2ل ,��ل 

ا��رو�� �� �ط��ق ھذا ا@/راء، ��ن �ظ�ر أن ھ��ك ������ ��ن ھذا ا���راح وا�وا�6، ذ�ك أن 3ق ا����3ب �/د 

�ن طرف ا:����M و� ���ن ����ؤول ,ن ھذا ا�2ط+ أن ����ص ��� �Q.�ر�� �!رو,��� �� �دور ��رف 2 Tط�

�ن أ/ل  I/�3 أ����ن أن  ���G �� ا����7 ھو أن �� ���!رو,� �7ف أ��م إ������ إ���3ب ا����ھم،و �ل  ����

��ن /دد�د��ل ا���و��ت ا������ ا��� �52ف �ن أ,��ء �3�ل !راء أ��م ا����3ب أو �ن أ/ل إ�/�د ���ھ.  

                                                           
1

، ص  -  ��  .�256)' ا�&%$# "*�' أ(�'، (���+ اAB;$+ "! ا� �ارات ا��:&$+ ا�9�درة �! ا���:$�ت ا�:�"+ �;��ھ�$!، ا����� ا�

2
 - M.A.Frison-Roche.t l’hypothèse d’un droit général de retrait des minoritaires JCP 1996,edE.p19. 
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  :#���م ا����Fب =@زاء �#"�ف ا� �	�� 2-ب

إن ا���3ب ا:���� �ن ا�!ر�� �ن /راء ���ف ا:����M �� ,دة �زا�� و�واAد ��و ذا ط���� �زدو/� ��و �ن ����3 

ا:����M ���3رام 73وق ����  إ�زام,��ر ,�7ب ����ف ا:����M وھو و���� �#ط ��وذ/�� ���ن ا:���� �ن 

ا�!ر��ء وا�3رام ����G ا�!ر��، ��3ث ���G ا����3ب �و,� �ن ا��3/�ج ,�' ����� ا�!ر��، و�2ر/� ��و�ف 

������، و�ن /�� .���� �Qن ا����3ب ھو و���� و���� ���2وف �ن ا��/وء إ�' إ/��ر ا:����M ,�' !راء 1ا:����M ا�

د�6 ا:����M إ�' ,دم ا����ف �� ��ط��� وا��3ث ,ن ������3 ا����2، و��@���� إ�' أ��م ا������3ن ���ن أن �

�ر�ن /دد إ���� و ا�ذ�ن �ن ��2و�وا �ن أن ���3وا .���ذ�ك �Qن ��G ��ب ا�2روج �ن ا�!ر�� ھو �!/�6 �د2ول 

  ��32�� ھذه ا�!ر��

3���� �>����، ��و أ��� �3�� ا G��� ���!ر�� �ن ���NA ا�I2ف ا�ذي ���ن أن ����ر إن ا���3ب ا����ھم �7در 

��ن ھذه ا��A5 و��A ا:����M �در/� أن ��ض ا��75 إ��رح أن �3ل ا@���3ب �3ل ا��طIن @������ ��ور إ���3ب 

  .ا:���� �و���� ����2ص �ن ���ف ا:����M ���2 �� ا��3�� ا��� �3Iظ ���� ,دم إ�3رام ������3 دا2ل ا�!ر��

��Q� ���, ن �ر/6  وIط��ذا ��ن اQ� /زاءات ا:2رى�ن ���� ا��/زاء ,�' ���ف ا:����M، ����ر ا����3ب أ��ل 

ا��3�� إ�' �� ���ت ,��� ��ل �دور ا�7رار ا���طل إ� أ�� �Mر ��,ل ������� ������7ل ��� ھو ا��3ل �� /زاء 

� ���ر�ب ,�' ,��ق ا:����M ا������5 أو ا����3ب، �ن /�� أ2رى �Qن ,�T ا����3ب � ��3��� ا�!ر�� إ�

ا��2ط�A، وأ�2را �Qن ا����ح �>���� ������3ب � �د���� إ�' ط�ب 3ل ا�!ر�� ا�ذي ����ر �ن أ��' ا�/زاءات ا��� 

��ن أن ���رض ��� ا�!ر���  . 

إ�' �7دان و���رMم �ن �ل �� ��ق �Qن ا���7دات ,دة و/�ت إ�' ا�3ق �� ا����3ب، ���2 �ن �3ث �و�� �ؤدي 

ا�!ر�� ���ض �واردھ� �� و�ت ��ون ��� �� أ�س ا��3/� إ����، ��+د�� .�ن أ��م ا����ھ��ن ا������3ن �د �ؤدي 

�� ���3ة ا�!ر�� 2!�� ����ر�� ھذا ا�3ق �د ���6 ا��2ذ �رارات �إ�' �دھور و���� ا�!ر��، ��� أن ا����ح �

��ر�� �73م �� ا�����ن /�� أ2رى �Qن ھ��ك �ن �رى أن ا@���3ب �ن   �33بظ�ور ���ر��ن ��� �ط���ون �

ا�!ر�� � �7دم إ� I3 �رد�� ��!��� ذات ط���� /��,�� وھ� ���ف ا:����M ا�وا�6 ,�' ا:���� ������3ب � 

�ؤداھ� أن  ����Aرة ر�� �����2ض ,�� إ� 3���� ا�����G ا����2 �����3ب ,�' �3ن أن 73وق ا:���� �/��

7وق ا:���� ��دف �� ا���7م ا:ول إ�' ���!رة �وع �ن ا�ر���� ,�' ��ط� ا:����M، ا:�ر ا�ذي ��ود ���!رة 3

  ��.4�A�5دة ��س �7ط ,�' ���ھ�� ا:���� �ل ,�' ا�!ر�� ذا���

 �����و�رى �ن /���� أن 3ق ا����3ب ا��2ول �>���� ھو �ن أ�.ر ا�/زاءات ������ و�واز�� �����G ا:طراف ا�

����3 ا�!ر��، وأ�.رھ� رد,� وز/را �>I2 '�, ،����Mف ا�/زاءات ا:2رى ا��� ��رواح �� ذ�ك، � ���� 

                                                           
1
 - P.didier, le consentement dans l’échange ,contrat de société .R.jur.com 1995No spécial. أ"$,+ .�$�ة، : "5�ر إ�4$ 23


، ص ��.240ا����� ا�  
2
 - Schmidt dominique.les conflit d’intérêt,1999,OP cit,p235. 

3
 - coppens.p.op.cit-,p31. 

4
 - Schmidt Dominique, les droits de la minorité ,op.cit p199. 
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�� و,ن ا����7دات ا�������Q� �7 �7ول أن ا��!ر���ت �ر�ت ��ط� �7د�ر أ���ب ا����3ب �����7 ا��� و�ن I2ل 

�� ھذا ا�/AI�����3 �د�� �ن و��6A و��ط��ت ����� �7د�ر �دى �/�,� و 6� ���� � �����زاء �6 �ل ا:طراف ا�

�����د �ر��� ���ف ا:���� �� ا�����ل ��73 �� ا����3ب، و,��� ����Q �د,و  ا�!ر�� وا:���� ا���ط�دة، وھو 

��+��  . ا��!رع ا�/زاAري ���3داث �ص ��ظم ھذا ا�3ق ,�' Mرار �ظ�ره ا��و��� ا�ذي �راه وّ�ق �� ��ظ�م ھذه ا�

��73، إ� أن أھم ا�/زاءات  � �د ���و��� ھذه ا�/زاءات ����2ف أ�وا,��، �Qن ھ��ك ا��ز�د ���� وا��� �����و���وإذا ��

ا��� ���ن �ط����7 �� �3�� ���ف ا:����M ھ� ھذه ا��� �م ���و��� ،و��7' أ�� �ن ا���ب /دا إ�/�د /زاء ���ن 

Iف ا��و/ود ��ن ا����ھ��ن، إن �م ��ذل ھؤ�ء ا��/�ود ا����� �� ������ ا:����M و�� �5س ا�و�ت ا���7ء ,�' ا�2

��3ر��ن �����واة ����م،  ��,��و����وا ا���� ا������ ����7م �/ددا ��!�ط ا�!ر�� � ��د�ون إ� ���73ق ا�����3 ا�/

�ن ا���ب ���ذا �7ط ���ن ا���رار ا�!ر�� و �دارك ا����ھ��ن �>2ط�ء ا��ر���� ���ب ا����ف، �Mر ذ�ك �

  .إ,�دة ا��3�� إ�' �� ���ت ,��� و �ن �ل ا��وا�3 ا���د�� و ا��5���

و إذا ���ت ھذه ھ� �ظ�ھر ���ف ا:����M و ا�/زاءات ا��ر�ودة �� ���Q و ����ظر L.�ر ھذه ا�/زاءات �Qن    

����M<� ف��� �� Iو�وع أ���5دي ا��ت �م و���� ���ل و آA��و 

  ا� �	��و���ل و آ���ت ا��د �ن #"�ف :  ��ا��رع ا���

     ������ن آ.�ر و أ�رار � ���� ��ك ا��� ����ن  ����M:ف ا����ر�ودة �����ظر ��� ��ر�ب ,ن ا�/زاءات ا�

���3ة ا�!ر�� ،و �ن ا��دف ھو �/�ب �3ول ا����ف أ�Q� Iن ا�7وا��ن و ا��!ر���ت ا/��دت و � �زال �و�6 

�ن 53ظ  �������ر���� �ن ا:���� ��و ا�د��ع ,ن 73و��� �+�.ر ��,��� و ������� �/�ب و��Aل و طرق ، ا��� و �

ا�و�وع �� ���� ا:����M ا������5  ،و �ن ھذه ا�و��Aل و اL���ت ، و إ���� ���ك ا��� �����و��� �� ا���ب ا�.��� ، 

  : �ذ�ر 

 Fو�ت: أو�   Les Conventions De Vote: ا#���Qت ا�#

3���� ا����ھ��ن ا:���� دا2ل !ر�� ا����ھ��، �و��� �����م �ن ����ر ا����5ت ا���و�ت �ن أھم و��Aل وآ���ت 

��ر�� أھم 3ق ����6 �� ا����ھم وھو 3ق ��و�3د �5و��م و�����م، و��و�ن ���� وا3دة دا2ل ا�/����ت ا����� ,�د 

  .ا���و�ت، وا��!�ر�� �� ا��2ذ ا�7رارات دا2ل ا�!ر��

و�د ,ر���ھ� �+��� ��ك  ��1 ا�7�م ا:ول �ن ھذه ا:طرو�3 و�د ��ق وأن أ!ر�� إ�' ��+�� ا����5ت ا���و�ت

���ھم أو ,دة ���ھ��ن و���زم �/�ه ���ھ��ن آ2ر�ن، أو ا�/�ه ا�#�ر �����و�ت ��  ���I2 ن�ا�����5ت ا��� ����د 

  .ا�/�ه ���ن أو ��دم ا���و�ت ������� وا3دة أو أ�.ر �ن ا�7رارات

                                                           
 و"� �:'ھ� "! اBط�و(+  223أ��� ا�9&*+  1
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�و,� �ن ا����ھ��ن ���وغ ��� ����ر ا����5ت ��و�ت ��ك ا��5/����ت، �واء ���ت ا��ظ���� أم �، ا��� ����د ���� 

,ن طر�ق ا��5ق  -ا���ب ا���7و��� ا�Iز�� �����ب أو ا:����M، وذ�ك �طر��7 ���!رة أو �Mر ���!رة، و����2ذ 

 �,��/-   ��  .�رارات �� ا�/����ت ا���

���� !ر�ك أو ���ھم ���6، إ�/�ر أو ا����زل ,ن �73 �� ا���و�ت، و���' أ��� ا����5ت ��و�ت، ا��7ود ا��� �7وم 

1�6 ا��53ظ ,�' ا�73وق ا������ �����م.  

ا��� ����ر و���� ��ر��ز ا���ط� دا2ل ا�/����ت ا�����،  2و�د ��ق وأن ��ر��� إ�' ا�/��ب ا����� ��ذه ا�����5ت

�� �3رم ا����ھم �ن �زا�� ا�����!�ت وا��داول ��ل ا��2ذ �ذ�ك �� �و��� ا��.��ء �رد ,�' ��دأ 3ر�� ا���و�ت �و�

�ن ا����ھ��ن ,�' 3��ب ��A أ2رى �A� G����  .ا�7رار، وأ��� �� �.�ر �ن ا:��3ن ��7رن ��وء ا���� ����7�73 

��ن و�ن /�� أ2رى �7د أ!ر�� إ�' أن ھذه ا�����5ت �ن !+��� أن ���ب دورا ھ��� و���� �� 3���� 73وق 

����� �� �3�� ا���� ����M<� ��7ل�ھ��ن ����� ا:����، �و��� �����م �ن ا����ل وا��/�6 �� ا�/�ه ��و�ت وا3د �

��ر�� ا��د�د �ن ا�73وق ا��� �!�رط ��G ھذه ا�����5ت ���و�ول ����ب ا���7و��� ا��ط�و�� ���� ��� ،��5���

�ن 73وق ا���و�ت، إ���� إ �������ر���� ا��Iك ���� ��' أ��� ���ھم �� �م !��ت ا����ھ��ن ا�5رادى وذو �

 ��3� ��ا����ھ��ت ا�����A �� �ف وا3د �������م �ن ا��!�ر�� �� ا�/����ت و�� ا��2ذ ا�7رارات دا���2 �

�����3م.  

�و��، و �����ط ا��وء أ�.ر ,�' أھ��� ودور ھذه ا�����5ت �و���� �3���� 73وق ا:���� ����Q ��!�ر إ�' �ظ���� ا��7

����  .و�و�ف �ل �ن ا��75 وا���7ء 

إن ا�3ق �� ا���و�ت ھو �ن أھم وأ�رز ا�73وق ا��� ����6 ��� ا����ھم دا2ل ا�!ر�� وھو ���ف �ن ا�73وق 

 ،Gإ� �و/ود �ص ���و�� �ر� ،����ا:����� ا��� � ���ن �+ي �3ل �ن ا:3وال ا����س ��� أو ا����7ص وا�3د 

ت �ر��ط ار���ط و.��7 ���3ة !ر�� ا����ھ��، ��و ا��3رك ا:���� ���ر أ,�����، وھو 3ق ��,���ر أن 3ق ا���و�

�Iزم ������ ا���م و�ر��ط �� وھو ا�و���� ا��� ��ل ��� إ�' ��ر�� ا@رادة ا�/��,�� ا�وا/ب ا���,�� �� �ل 

  .!ؤون ا�!ر��

��وح ا����ھم، ھل ��  /وز أن ��ون ھذا ا�3ق �3ل ا��5ق؟و,���، و����ظر :ھ��� ا�3ق �� ا���و�ت ا�

�!�ل ا����5ت ا���و�ت أھم وأ2طر أ�واع ا�����5ت ��ن ا����ھ��ن وأ�.رھ� ������ و�+.�ر، ��,���رھ� ����ق �+2طر 

 3ق ����6 �� ا����ھم دا2ل ا�!ر��، 3ق ا���و�ت ا�ذي ����ر 3ق ����� ��م ا����ھم وا�!ر�� ���، وا�ذي ����ر

 

                                                           
1 Joseph Hamel, oP. cit, pp 331-332 

  ."! ھtه اBط�و(+ 224أ��� ا�9&*+  2
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  .2، وھو �ر��ط ����ظ�م ا���م و����ق �����وذج ا�د��7راط� �!ر�� ا����ھ�� �Fonctionelle 1 �3���، 3ق وظ��5 

و��ل �� ��ھم �� �روز ھذا ا��وع �ن ا�����5ت ھو �دو�ل رأ���ل ا�!ر��ت وظ�ھرة �#�ب ا����ھ��ن ,ن �3ور 

ا����Iت ��ن ا����ھ��ن، وا���I�2 /���ت ا�/����ت ا����� و�طور و��Aل ��و�ل ا�!ر��ت وا���.��ر ����، و��وع 

و���ز,�� �� �.�ر �ن ا:��3ن، �ل ھذا و�Mره /�ل �ن ا��روري �/�وز ا�ط��6 ا��7دس ��3ق �� ا���و�ت، 

�7 ���� ����م ,�' ��ض ا�7رارات ا������7 ���ر ,�ل ا�!ر��، وذ�ك إ�� �����5ق ���و3�ل ا����ھ��ن ,�' ا��وا�ق 

���دى ,�' ا���و�ت �� ا�/�ه  ���ن ، أو ا���و�ت 3�ب رأي أ!�2ص آ2ر�ن،أو ا@����ع ,ن ا���و�ت ، �

  .��3 ھذه ا�����5ت؟ و�� أ.رھ� ,�' ��3 ا���و�ت؟

I-  �M#��  �@�ل ا#���Qت ا�#�و�ت و<روط 

  :�/ب �دا�� ا����ز ��ن �و,�ن �ن ا�����5ت ا��� ��ون ����3 ا�3ق �� ا���و�ت

����Qت ا�را��� إ�` ا�#��زل -1#Fو�ت ا� :Nن ا��ق ?� ا�#

��ن إزا��� أو � I� ،م���� ���� ��ق ا�7ول �ن ا�73وق ا:����� ا��Iز� ،������ر 3ق ا���و�ت �� ا�/����ت ا���

  .إ�ط��� �3ت أي ظرف ��ن و� ���ن أن ��ون �و�وع ���زل أو إزا�� ���زل ,ن ا���م

�ت ���زل ���� أ3د أو ��ض ا����ھ��ن ,ن �73م �� إ� أن ا���3ة ا������ ��!ر��ت ا����ھ�� �دل ,�' و/ود �3

�ط��7  ��Iر ��ط�� �ط���� ���7ض وا���ر ���ل �M و��ل� ������ ����5��� ��ا���و�ت �� ا�/����ت ا����� وذ�ك إ

  .�����5 ��ن ا���م و3ق ا���و�ت ا��ر��ط ��

أ�� ا�!�ل ا�.��� �ن ا����زل ��و ا�����5 ����ن 3ق ا���5ع ,�' ا���م �����زل ا����ھم ,ن 3ق ا����5ع �����م 

�ن ا���7ون ا��/�ري  679�!2ص آ2ر و��7' ھو ���ك ا�ر��� ، وھو أ�ر /�Aز �ظ�� ا��!رع ا�/زاAري �� ا���دة 

���د��، و����ك ا�ر��� �� ا�/����ت ا����� �Mر ا���د��، ا�/زاAري �+�ر 3ق ا���و�ت �����65 �� ا�/����ت ا����� ا

و�د أ.�رت ا������5ت ا�را��� إ�' ا����زل ,ن ا�3ق �� ا���و�ت ,دة ا,�را��ت وإ!���ت ���و��� ,�' ,�س 

��ر�� ھذا ا�3ق�  .ا�����5ت ا�را��� إ�' ��ظ�م 

���Qت ا��ر#	ط� 	���ر�� �ق ا�#�و�ت -2#Fا: 

ا:و�'، �Qن ا��!ر�6 وا��75 وا���7ء ���ھل �6 ھذا ا��وع �ن ا�����5ت وا��� ����ر أداة  ,�' ,�س ا�����5ت

��ر�� 3ق �� ���� �>����، و����ق ا:�ر ��@����5ت ا������7 وا���ظ��� ��وو���� ����� دا2ل ا�/����ت ا���

  . convention relatives a l’exercice du droit de voteا���و�ت 

                                                           
��$+، ��":+ � ",�5ر " �ل �T 23?+ ا���ھ�+،  @;&�وي �)' ا�)�2A، اA�&DJ$�ت �$! ا���ھ�$! 1�uا�:;�م ا +;�اJ@�ة ",��ري، �

,8$,+، "�ي A2015. 

، ص و�'ي =;��ن (�ط 2��  .�177م، ا����� ا�
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� وا���7ء � 7ن ا:�ل أن 3ق ا���و�ت �/ب أن ���رس �3ر�� ���� و��7 ���دأ 3ر�� ا���و�ت، �Mر أن ا�5وإذا ��

��ر�� ����ر��ن ورود ��ض ا���ود �� أ�ظ�� ا�!ر�� أو �� ا����5ت /����� �ن !+��� أن ��ظم أو �3د �ن 3ر�� 

�ت ھو 3ق �ردي �/ب أن ���رس �3ر�� ����، ھذا ا�3ق، !رط ا��5�3ظ �����دأ ا:���� ا�ذي ����ر أن 3ق ا���و

��ن إ�#�ؤه �7رار �ن ا:����M �� ا�/���� ا����� أو �ن I2ل ��د �د �رد �� �ظ�م ا�!ر��، و� ���ن أن ��ون � I�

 NA���� ���, ر�����ر��� :�� �/ب أن ��ون ا�����ر ا��G�3 ,ن ا@رادة ا�3رة ا���و�وع ا����5ت ���2 �3د �ن 

�!������ر�� ھذا ا�3ق دون أن ���ل ���ا��  .1ت، �Mر أن ذ�ك � ���5 ا������ و/ود ا����5ت �ر��ط �

  .�Mر أن ھذا ا��وع �ن ا�����5ت �دوره أ2ذ ,دة أ!��ل

���Qت ا����دة ����ر�� ا�#�و�ت-أ #Fا :  

و��7 �3ق ا���و�ت ��ورة ��7د ھذه ا������5ت 3ر�� ا����ھم �� ا���و�ت دا2ل ا�/����ت ا����� وھ� �ذ�ك �!�ل 

�Mر ���!رة، �ذ�ك ��� �Mر ���و��� و��ط�� !+��� !+ن ا������5ت ا�را��� إ�' ا����زل ,ن 3ق ا���و�ت، و�ذ�ر 

���� ا�����5ت ا��� ����ن ا���زام �������ع ,ن ا���و�ت أو ا���و�ت 3�ب رأي ا2Lر�ن وا��� ����ن ا���زام 

ا���و�ت إ� �Qذن !2ص آ2ر و�وا���7 وھو �� �!�ل ��د�� ��ر�2 ,�' 3ر��  وا����د �ن طرف ا����ھم ��دم

�� �م ����ن أن ا:�وات ا������ ��د 3�م  ��, N��� ل �رار� ��M� ر���� ��� Iو�ت، و��ون ھذا ا���5ق ��ط���ا

��ر�� 3ق ا���5ق ا 2ا:�وات ا����75 �ن �ؤ.ر �� ا�/�ه ا���و�ت، و�7د أ�ط�ل ا���7ء ا�5ر��� �ذ�ك��ذي �ر�ط 

��� ا���زام �����و�ت �� ا�/�ه ���ن، ����/�س ا@دارة و�5س ا�!�ء ��7ل ,ن ا������5ت ا� �A�!�ا���و�ت �

�� ��/+ ا����ھ�ون إ�' ھذه  ����Mو�ت، و���ھم �� ا�����دأ 3ر�� ا� 6������ر �Mر ���و��� ���� ����رض 

ن ��د ا�����زل �� �+ن ���ن ا��7رار ا�����زل �� ����� ���و �� ا������5ت ,�د�� ����ز�ون ,ن أ����م، �+

، أو أن ��وت ������3 �� ا�/���� ا�����، ��� ��ذا ��ر �����3 ا�!ر��، ��������5 ا��� � 3�/�س ا@دارة

��ن ���G ��رك ا�3ر�� �����ھم �� ا���2ر أ,��ء �/�س ا@دارة ����ر ��ط��، ��� أن ا������5 ا��� ��زم ا����ھ

  .4أ,��ء �/�س ا@دارة ��2��� ��راء ذ���م ����ر �ذ�ك ��ط��

����Qت ا��و@�M ����ر�� ا�#�و�ت -ب#Fا:  

���س ا������5ت ا���7دة �3ر�� ا���و�ت �ر�� ھذه ا�����5ت إ�' �و/�� ا��وت دون أن ���ب ����3 3ر�� 

��ر��� �!�ل �ط�ق، و�ن أ�.�� ھذه ا�����5ت �ذ�ر ا���5���� �و��I ,�' ���ض ��,���ر أن ھذا ا��و��ل �����ت ا�

، و���,د ا��و��ل ,�' ���ض ,�' �+��ن ا����ب �5 ��#� 3ر�� ا��و�ل ا�ذي ����� ,زل ا�و��ل �� أي و�ت

ا���7و��� ����7د ا�/����ت ا����� و�/�ب ا��+/�Iت ا��� ��ر ���!ر��، �ذ�ك �ن أ�.�� ھذه ا�����5ت ا���زام 

�ن ا���زام �����و�ت �� ا�/�ه ���ن ��������و�ت ���/�ه ���ن �6 ��7ء 3ر�� ا����2ر وھ� ,�' I2ف ا���5ق ا�
                                                           

+ ا�*'�I;� +X��ب، ط�ا�;R، �),�ن،  1=vھ�+، ا���  .113، ص 2003.�دة أ(�' �$7، اA�&DJ$�ت �$! ا���ھ�$! �T 23?�ت ا��
2 Cass civ 7 Avril 1932  
3 Cass.com 10 mars 1950 ,JCP,1950, II,5.694,D.Bastian ;cass.com 10 janv 1972 ,jcp,1972,II,17134. 
4 C.A Douai 24 mai 1962, JCP, 1962,II, 12871,D .Bastian 


، ص  5��  .117.�دة أ(�' �$7، ا����� ا�
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���ھم �� �و/�� �وت ا����ھم ) أي �6 3ر�� ا����2ر(ا����ق ذ�رھ� وا��� ا,��ر��ھ� ��ط��، �Qن ھذه ا������5 

  :ھذا ا��وع �ن ا�����5ت ��3�3 ��ن ��و�ر !روط ھ�دون �+.�ر ,�' 3ر�� ا���2ره، و�د ا,��ر ا���7ء ا�5ر��� 

  :   ا�<رط ا�ول •

����ر ا�ز�ن �I �/ب أن ��س ا��5ق ا���و�ت ���3ق �� ا��!�ر�� �� ,���� ا��2ذ ا�7رار، :ن ���2 ا����ھم 

�ل �!�ل ����A ,ن �73 �� ا��د2ل �� !ؤون ا�!ر�� ��زع ,�� ��5 ا����ھم، و�ذ�ك ����ب ا���7ء ����طIن 

  .2، و�ذا ا����5ت ا���و�ت ��دة �Mر �3ددة���1زل ,ن ا�3ق �� ا���و�ت

����3 :ا�<رط ا����� •���5 ��2�ھو ا�����3 ا�/��,��، ���ون ا��5ق ا���و�ت �Mر �!روع ,�د�� ��ون 

 ��,����ن �3ر�� ا���و�ت أن �5�G ا��/�ل ��3ر�� ا�����د�� إ� إذا ���ت ا�����3 ا�/��,�� و3ا�/� I� ، 

����7 ذ�ك، �ون أن ا��5ق ا���و�ت �د2ل �� ا�ط�ر ا�!ر��، ��و ����س ,�' ھذه ا:�2رة و�ذ�ك ,�' 

��,���ن ا��روري ا��ظر إ��� ,�' �وء ا�����3 ا�/ ��Q� ذا�  ����,.  

  أن ��ون ا���5ق �2��� �ن ا�#ش : ا�<رط ا����ث •

���3 ا����5ت   déterminantsأن !رط أو ����ر ا�����3 ا�/��,�� ھو ا�!رط ا��3�م  4و�رى ��ض ا��75

ا���و�ت �3ث أن !رط �2و ا���5ق �ن ا�#ش ھو !رط ,�م وا/ب ا�و/ود �� �ل ا�����5ت وا��7ود ط��7 ���دأ 

ا��3�م �� ا��5ق ا���7و�� ا���م ا�ذي ���7 �+ن ا�#ش �5�د �ل أ�ر، وھو �� ��زع ,ن ھذا ا�!رط ��5 ا�!رط 

�ن �3ث ا��و�وع وا�ز��ن ��ذا ا�!رط ��ود أ�I ���7س �دى  ����ا���و�ت ، و ���� ����ق �!رط �3د�د ا��

��ر�� 3ق ا���و�ت، ���Q ����ق ����73ق �+ن ���دات ا:طراف �� ا���و�ت ���/�ه ���ن � ���3ب �ا�3رام 3ر�� 

����� �و�وح �� ا���5ق وا��73ق �ن ����3 .���� إذا ��ن ا���5ق ,�' �ل ا�7رارات إ��� ,�' ا���ض ���� �7ط وا�

��7دا �ز��ن ���ن، ��!�ل ھذ�ن ا�!رط�ن ������� �����7 ا���ظر �� ا��زاع 3ول ��3 ا��5ق ا���و�ت ��7ر�� 

��ن �� ����ف ا�����5ت ا���3�3 �ن �Mرھ�، و��7'، 3�ب ھذا ا�رأي ��3 ���� �����ورة �� و�و�و,�� ����

!رط ا�����3 ا�/��,�� ھو ا�!رط ا��3�م ا�ذي �وا�ط�� ���ط�6 ا����7 ا�����ز ��ن ا�����5ت ا�/�دة ��!ر�� 

وا�����5ت ا����A، و��م �7د�ر !رط �ط���7 ا�����3 ا�/��,�� ا��ط�و�� ,�' ا��5ق ا���و�ت �� و�ت إ�رام ا@��5ق 

����ر ا:���� ������ز ��ن ا�����5ت ا��!رو,� ا���3�3 و I2ل �دة ���5ذه ���، إذ ���G ا�����3 ا�/��,�� ا�

وا�����5ت �Mر ا���3�3، �ل وذھب ا���75ء إ�' ا����داة ������5ء �����ر ا�����3 ا�/��,�� �!رط و�3د ���3 

                                                           
1 Cass. Civ 17 avr 1932 , D.P 1933,I, 153. Mete P. carbonnier  
2 Paris 22 fev 1933, journ soc 1933, 223. 
3 Trib.com, Mars eille,8 sept 1983,Rev soc 1984,81, note J.Mestre 
4 Dupuis,op.cit,p 109.  ،   . 161 
و�'ي =;��ن (�ط.و ���م، ا����� ا�  
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 ، ھذا و�د أ/�ز ا���7ء ا�5ر��� �.ل ھذا ا��وع �ن1ا��5ق ا���و�ت، ����7ل �ن ا�!رط ا��3�م إ�' ا�!رط ا�و�3د

  . 2ا�����5ت ا��را,�� ��!روط ا�����7

��ن �>����، و�� �3�� �و�ر ا�!روط ا��5رو��، ا�����ل ا����5ت ا���و�ت �و���� ��و/�� � ��Q� ق�� ��و�ط���7 �

������3 وا�و�وف �ذ�ك أ��م �ل ا,�داء أو ���ف ���ن أن ��س ���، ��ن �� ھو � ������و���� إ�' �� �73ق 3

  .ذه ا�����5ت؟�و�ف ا��!رع �ن ھ

II- و�ت�  :�وQف ا��<رع �ن ا#���Qت ا�#

�ر�وم �ص ���  1937�7د ,ر�ت ا���وص ا���7و��� ,ن ��ظ�م ھذه ا������5ت، �7د /�ء ا��!رع ا�5ر��� ��� ��

��ر�� " ,�' �����ر ��ط�� وآ.�رھ� ��ط�� �� أ��3��� ا:����� أو ا�.��و��، ا�!روط ا��� ��دف إ�' ا����س �3ر�� 

و�د �م ا����7ل ھذا ا��ص آ�ذاك ������ء �و,� �� :ن " �3ق �� ا���و�ت دا2ل ا�/����ت ا����� ��!ر��ت ا��/�ر�� ا

�ط���7 3ر��� �ؤدي إ�' ����M NAر �رMوب ����، �Qذا ط���7 ا��ص �3ر���� �Qن �وا,د ا���7ون ا:���� ا��� �3دد 

�  .��ھم دا2ل ا�/����ت ا�����، ����ر ��ط�� 3�ب ھذا ا��صا��دد ا:��' �ن ا:�وات ا��� ���ن أن �3وزھ� ا�

�7د ,دل ھذا ا��/�ه، �ظرا ��� ��ق ذ�ره، ��م ��ص �را�3 ,�' إ/�زة ھذا ا��وع �ن ا������5ت  1966أ�� ���ون 

�و,� �ن ا����ھ��ن  ��7د ا����ب أو ا����زل ,ن  إ���������� أ/�زھ� ����� ,�د�� �ص ,�' /�,7د ا��5ق ��ن 

 73Action de concertوق ا���و�ت :/ل و�6 ����� �!�ر�� إزاء ا�!ر�� و���' ھذه ا:��م �ـ 

�ن ھذا ا���7ون، و�ذ�ك ,�د�� ,رف ��5وم ا���طرة 356ا����وص ,���� �� ا���دة le controle  وص���ا�

���، �3ث ��ت ,�' أ��  355-1,�� �����دة  " �����M ك و3دھ���� ������ر ��!ر�� ���طرة ,�' أ2رى، ,�د

 �3���73وق ا���و�ت �� ھذه ا�!ر�� ����7' ا��5ق ��رم �6 ا����ھ��ن أو !ر��ء آ2ر�ن و��ون �Mره ��2�ف �

��دأ ا��5ق ا���و�ت"ا�!ر�� �3�� ���  .، وھو ا,�راف �

�ن ا���7ون ا��/�ري ,�' ,7و�� �ل �ن �3ل ,�' ��G أو  7�3رة  814ا���دة أ�� ا��!رع ا�/زاAري �7د �ص �� 

�زا�� ا����5دة �ن ا���و�ت �� ا�/�ه �� أو ����6 ,ن ا��!�ر�� ��� و�ذ�ك ا:!�2ص ا�ذ�ن � �� G�����ت أو ��

�ذ�ر ا�!�2ص  ���وا أو ,دوا ��ذه ا��زا��، وإن ��ن ھذا ا��ص � ����ق ���!رة ������5ت ا���و�ت، ذ�ك أ��

 �7������� و�����7س أن ا�����5ت ا� N�����  ن أن��ا�ذ�ن ���ز�وا ,ن 3ر���م �� ا���و�ت ���7ل �زا��، إ� أ��� �

�وح ���، أ�� ا�����5ت ا��و/�� �3ق �������و�ت وا��� �3رم ا����ھ��ن �ن 3ر�� ا���و�ت ھ� ا:2رى �Mر 

�وح ���ا���و�ت وا��� ��و�ر ���� ا�!روط ا����������3 ا�/��,�� ��� /�Aزة و��� �������� ,دم ���7 �.  

                                                           
1 Jean paul dom, les montages en droit des société, thèse bordeaux  1994 éd. Joly 1998 p345. 
2 Trib com . de la seine 11 janv 1938 journale de l’oeuvre, 1938.2.124 ;cass.com 2 juillet 1985 Joly 1986 p 229 ;C A 

Paris 20 oct 1980 Rev soc 1981 note Viandier ; C.A paris 14 mars 1950 JCP 1950, 5694 note bartian a paris 4 mai 

1960.D 1960 p 637 note Dalsace ; C.A Douai  24 mai 1962 JCP 1963.II 12871 note bastian ; cass.com 21 févr. 1949 

bull civ III N93 ; cass.com 19 déc. 1983 rev soc 1985 p 105 ;cass.com 24 févr. 1987. D 1987 p 591. Note J. honord ; 

C.A  paris 4 mai 1960 D 1960 J 642 note dalsace ; cass.com 8 mai 1963 JCP 1963 II 13282 ; C.A aix. 28 septembre 

1982 rev.soc 1983 p 773 note mestre, C.A paris 30 juin 1995 J.C.P.E 1996 II 795 note Daigre. 
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و,�' �ل �3ل �Qن ا���7ء � ��ردد �� إ/�زة ا����5ت ا���و�ت ا��� ��دف إ�' ��ظ�م ا����ھ��ن ���2 ا:���� 

ا�,���ر ��/���ون و�����ون ��د��ع ,ن 73و��م �6 ا!�راط �73ق �� ��ق ذ�ره، و�!�ل ,�م �Qن ا����3م �+2ذ ���ن 

���ھ��ن و��!ر�� �ن �73 أ2رى�� ����.��دى ��3 ر��ء ا������د�ن �ن /�� ، وا�����3 ا��� ���ن ��5�Iق �.  

و�2رج ا���3ت ا����Q� �7ن ا����3م ��ردد �.�را �� ا��3م ���3 ا�����5ت و��.ل أ�.ر إ�' إ�ط���� و@�ط�ل 

�ل ھذه ا�����5ت �+داة �����ف ا��داو�ت ا����/� ,���، �و��� �.�را �� ��7رن ������ ��وء ا����، �ذ�ك �.�را 

�ن ا����ھ��ن ,�' 3��ب ����A� �3 أ2رى و����3 ا�!ر�� �A5� ���2!��3 ا���  .  ��#��ب ا�

 Associations d'actionnaires Les@�"��ت ا����ھ��ن : ����� 

I- �M#أھ��:  

��و�3 ا����ھ��ن ����� ا:����، �Qن ا���7ون ا�5ر��� و���7 �� ذ�ك ا���7ون    ���3و�� �7و�� ا�3���� ا� ��

��ر�� ����ھ��ن ������ل وا��/�6 �� ا@ط�ر /���� ��ون ھد��� ا�د��ع ,ن �����3م و����ل �� G�ا:�ر��� �

��3 �� ��ت ا����ف ا�ذي �د ��3ل �واء �ن ���ري 73و��م، ��� ���ھم �� �و,���م وا�و�وف �/����م ���

����M:ن ا�  . ا�!ر�� أو �3' 

���ھ��ن ����� ا:���� وذ�ك �� �وا/�� ��و�� ا���.�ل    �� �,��إن /����ت ا����ھ��ن ���ن ا���.�ل ا�/

��ن  �/��  ا����ر�ن وا:����M ا��� ����6 �����ط� وا���  un contre poidsا�5ردي، وھ� �!�ل وزن ���7ل �

  .أن ����ف �� 3ق ا:����

   ��: و�د ظ�رت ھذه ا�����7 ����/��� ���!��ل وا���و��ت ا��� ���!�� ا����ھ��ن � ���� وأ�ل ا�/����ت ا���

وأ��م ��Mب ا@رادة وا����2ص ا������ن ���!�ر�� �� ا�/����ت ا�����   - و��� ��ق وأن ����  -������ھم ا�5رد 

��ر�� 73و�� �� ا���!ر��، و�6 ا���و��ت ا��� �وا/��� �� إ�/�د �ن ��.��، /�ءت /����ت ا����ھ��ن ����ن �

��ذه ا:و/�ع، ��������م إ�' وا3دة ���� �Qن ا����ھم �5وض ��ذه ا�/���� ا�د��ع ,ن 73و�� وذ�ك ,ن طر�ق 

����.��.  

و�7و�� ��ط�ت /����ت ا����ھ��ن،  و���73ق ھذه ا:ھداف �Qن ا��!رع ا�5ر��� �3ول، و�ن I2ل ��د���ن د,م   

�دة �3���� ا��������ن وا��� و���� ��!�ل  �5��/1988  05أو��� ���ون ���ا�����ق �3ق ا�����7ة ��/����ت ا�

�ر�ن، وا��� �2و��� 3ق ا��/وء ����7ء ��د��ع ,ن 73وق أ,����A، أ�� ا���7ون .�������ت 3���� ا����ھ��ن وا�/

��ا�ذي ���5' �� إ�/�د 1994أوت  �8ھ��ن �� ��3ة �ل ا�!ر��ت ا����رة، ھو ���ون ا�ذي أد2ل /����ت ا�

����ت �/�6 ا����ھ��ن دا2ل �5س ا�!ر��، وأ,ط' ��� 73وق وذ�ك إذا �و�رت ���� ,دة !روط، ��ن ھذه /

��ذ ا�/����ت �م �!�ل ا��7دا ���را �����ھ��ن ا:���� :ن !روط ا��3ول ,�' 73وق ا���و�ت وا���/�ل ا ����

ا�ذي ,دل �ن ا�!روط ھ�د�� إ�'  2003,���ن ,�' ا:�ل ��س �ن ا���ل �/����� و�و��رھ�، �3' /�ء ���ون 
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 L 225 - �120���ل و����ر ا�����م إ�' ھذه ا�/����ت، �52ض �ن ا���ب ا��ط�وب �و�رھ� ��!�رطت ا���دة 

��� ���ن ���ون ا��/�رة ا�5ر���� :  

��ذ ����ن ��ون �� ا�!ر��ت ا��� "  ����در/� �� �وق ا���ل، �Qن ا����ھ��ن ا�ذ�ن �3وزون أ���� ا� ���أ��

�.ل % 5,�' ا:�ل وا�ذ�ن �3وزون �6 ����م ,�' ا:�ل � ����/ �� 6��ن 73وق ا���و�ت، �����م ا��/

��ر�� 73و��م ا����رف ��م ��� �� ا���وص ا���7و���، وھذه ا�73و�د,وة : ق ھ������3م دا2ل ا�!ر��، و�

 ��A�ل، طرح أ��ا�/���� ا����� ��7��Iد �ط�ب ����ن و��ل ���ف �ذ�ك، ط�ب ��/�ل �!روع �رار �� /دول ا:,

3ول �ل ��ل ��دد ا����رار �� ا���#Iل، ط�ب ����ن ��2ر ����ر 3ول ,���� أو ,����ت ����ر، ط�ب إ���� 

��ن ��@دارة وذA�7�ت، ر�6 د,وى �د ا����3�دوب ا�� �,��/ �,��  ... ".�ك �ط�ب إ�Iح �رر ا/�

و���5 ,��� ��� �5س ا�73وق ا��� ����6 ��� ا:���� دا2ل ا�!ر�� وھو �� /�ل ا���ض ��ف ھذه ا�/����ت    

، �ون ا����ھ��ن ا�ذ�ن �ؤ��ون ھذه ا�/����ت � ���3ون ,�' أي !�ء إ���� �� ,دا 1"����2ر��"وآ.�رھ� 

  .��7ون �� �����Mا�73وق ا��� أ�رھ� ��م ا�

��و�3    ������ �7ول أن ا�A�5دة وا:ھ��� ا���ط�ة ��ذه اL��� وھ� /����ت ا����ھ��ن ���ت �� ا�73وق وا���ط�ت ا�

��6 ا����ھ��ن ���� وإ�/�د ���� وا3دة �ن ا����ھ��ن ����� ا:����، ھذه ا����� ا��� ���ن ��� /� ���������، ��ن �� إ

ا/6 دور ا����ھ��ن دا2ل ا�!ر�� وھو �!�ل ا��#�ب و,دم ا����2ص، ���ذه ا�/����ت ���ن �/�وز أھم أ���ب �ر

�ن ا�د��ع ا�/�د وا�7وي ,ن �� ����ن ��.�ل داAم و���ل �����ھ��ن دا2ل ا�/����ت ا����� ودا2ل ا�!ر��، وھو �

��ر�� ا�3��ن 73وق ا����ھ��ن و3���� أ��دة ������3م، ��� أن ھذه ا������ت ���ن  �����7وق ا��� ��ط�ب ���� 

رأس ا���ل �� �ل و�ت و�دون ��و�� �� دام أن ��و�ن ا�/���� �� 3د ذا�� ��ط�ب ھذه ا�����، و���7 ھذه 

����G ا����ھ��ن  '�, ��ا�/����ت ,�' �!�ل ا��و��Iت وا��5و���ت دا2ل ا�!ر�� وا��� �!�ل 2طرا /��

  .وا�!ر��

��ن ��@دارة أو �3' �د ا:����M �� �3�� �����5،  و�!�ل �درة ھذه ا�/����ت ,�'   A�7���7ء �د ا��/وء ��ا

���� ھ��� و�و�� �����G ا����ھ��ن ����� ا:����، و���2ف �/�ل �!�ط ھذه ا�/����ت 3�ب أ�وا,���:  

II- �MN': أ�وا�ل �!�ط�� إ�/� :�7�م ھذه ا�/����ت 3�ب 

��ن أن ��!+ ������� �زاع، أو �!�ل ���7ل ,ن أي �زاع،  /����ت �دا�6 ,ن ا����ھ��ن �� !ر�� �3ددة ا��� -�

  .و��دف إ�' ا���ر ,�' ا�3رام 73وق أ,����A دا2ل ا�!ر��

����ت ذات ا���2ص ,�م وا��� �/�6 ا����ھ��ن �ن ���2ف ا�!ر��ت و��دف إ�' ا���ر ,�' ا�3رام  -/

 :,�' ���ل ا��.�ل �� �ر��� وا�د��ع ,ن 73وق ا:���� و�7د�م ا��!ورة وا������A��,: �3 و�ذ�ر

-   

                                                           
1 Brunet (A), le contrôle des minoritaires ,PA 14 oct. 1998, n123. P28 
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Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM) - 

 Association nationale des actionnaires de France ( ANAF)www.anaf_invest.com 

Association pour la promotion de l'actionnariat individuel (APAI)- 

Association des petits porteurs actifs(APPAC) - 

www.deminor.comCabinet de défense des minoritaires (DEMINOR)  - 

Fédération française  des associations d'actionnaires salaries (FAS) - 

www.afub.orgAssociation française des usagers de Banques (AFUB)  - 

-www.loveSOS Actionnaires minoritaires de sociétés non côtes (sos Hors cote) 

money.org 

orteurs.competitsp-www.sosSOS petits porteurs  - 

www.proxinvest.frProx invest  - 

�3' ������ ا��/وء ����7ء، وإ� ،ھذا و�/ب أن ��ون /����ت ا����ھ��ن، و�3' ���رس �!�ط��  ���دة ������

  .����Q ����ر �/رد /���� ,�د�� �/��6 ���� ,دد �ن ا����ھ��ن 

��م، و��2ص ا�/����ت I,ك ��و,���م و إ�وذ ��A��,أ G����ا�����7، و��� ��ق ا�7ول، ���د��ع ,ن 73وق و

���,د��م ��  ���3ر �زاع �ردي، ���ظ�م ��و�ت ا:���� دا2ل ا�/���� ا�����، ا����ل ������ھ��ن ��ل ا���7د �

  .إ��...ا�/����ت ���3ول ,�' �و����Iم 

��ن ,�' ��ظ�م أ�5��م �3' ���3ول ,�' ا����و��ت و ا��3ول ,�' �دور ھذه ا�/����ت ھو ���,دة ا����ھ

��ر�� ا�د,�وى، وھ� ��ذا ��� دور و���A و ,I/� �� �5س ��ن 73وق ا���و�ت و �ن ا:��م � ��ا���ب ا�Iز

 .1ا�و�ت

 � ����M:ف ا���7ء ��ظر��ت و�ط���7ت ���ن /��ب ا���� ,ن ���ف ا:����M �7ول أن 3���� ا:���� I� ����� و��

���#� أن �ؤدي إ�' ,ر��� �!�ط ا�!ر�� �و�ف أو إ�#�ء �رارات ا:����M ��@�راط �ن /��ب ا���7ء �� 3���� أ���� 

ف ��ن ھذه �ن /��ب ا:���� �� �وا/�� ا:����M، ا:�ر ا�ذي ا����ھ��ن ���!ر�� :ن ذ�ك �د �ؤدي إ�' و/ود ���

 ����M:��7ون ا�درة، :�� ط��7 ���و73وق ا:���� �� ا:��3م ا ����M:ا G�����/ب ��� إ�/�د �وع �ن ا��وازن ��ن 

���  ���7رارات ا���درة ,ن ا:����M ��ري ,�' /��6 ا�!ر��ء ��7�73 �����3 ا�!ر�� �Qذا �� �در ا�7رار���

                                                           

، ص  1�� .222@;&�وي �)' ا�)�2A، ا����� ا�
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����3 ا�!ر�� �I ��ون �I3 ��ط�ن �ن طرف ا:����، و�ذ�ك ��ت ا����3م ا�5ر����، �ر��ت د,وى  ����3

�ن أ���� ا����ھ��ن �� !ر�� ط���وا ���� ��طIن �رار ��در ,ن ا�/���� ا����� وذ�ك ,�' أ��س أ�� �  ���7�

����M:ن /��ب ا�د .�� �رر أ��ب ا:����، وأن ا������ ا��� ا������ و�ن ����3 أ2رى � �و/، �و/د .�� ���ف 

�وع ا����ھ��ن/� �3���  .ا:����M ���ت �� ����3 ا�!ر�� و

���دى ,���� ��و�ر !روط و,���ر ���ف ا:����M  إن ����3 ا�!ر�� أو ا�����3 ا�/��,��، وإن ���ت ��س و   

����M:' �ط��ق /زاءات ����ب ا�ؤدي إ� ���3 ��س و�د ا:���� وھو ������دى ,���� إذا �/+ت  ، �Qن ذات ا�

��ر�� 73و��� ����5 و�دون و/� 3ق، وھو �� �ط�ق ,��� ����ف ا:�����  .ا:���� إ�' 
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�ل ا������  �l’Abus de Minoritéظر�� #"�ف ا����Q : ا�

  

  

ا����ھ�� �2وع أ���� ا����ھ��ن :�����Mم ,�د ا��2ذ ا�7رارات إن �ن ا�7وا,د ا:����� ا��� �7وم ,���� !ر��ت 

��ر�� ا�د��7راط�� دا2ل ھذه ا�!ر��، و��و/�� �دا2ل ا�/����ت ا�����، وذ�ك �ط���7 ���7ون ا:����M ا�ذي ����ر ا�

��� �7ول �+ن �Qن ا:���� ,���� أن �ر�' ��� ���.ق ,ن ا�/����ت ا����� و�و ���ت ���ر�� ��، ��,���ر و/ود �ر

 �3���ا:����M ,�د ا��2ذھ� ا�7رارات ��� ��دف إ�' ��73ق ����3 ا�!ر�� ا��� ھ� ا�����3 ا�/��,�� وا�

�3ل !ك،��� رأ���، و��,���ر ا:����M �د �2رج ,ن ا��دف  ��A7ر��� ھ� دا�ن و:ن ھذه ا��ا��!�ر�� ��ل ا����ھ

��، �Qن ��ظم ا��!ر���ت �د ,��ت ,�' ��ز�ز �ر�ز ا:���� دا2ل ا�ذي ��3ت �ن أ/�� ا���ط� دا2ل ا�/����ت ا���

 �� ����M:��3 وإ��7ف ا������ر���� �ن ا�د��ع ,ن ��و,� �ن ا�73وق ا��� ����ن �/� ��Aط�,Q� ك�!ر��، وذ�ا

��5��� ���3.  

��ر���� ھذه ا�73وق �د ��/�وز ا��دف ا�ذي و��� ا��!رع ���، ������ل ھذه ا�73وق �!�ل �Mر ���ن ا:���� و�� 

 6������رر و��T �����ف �ذ�ك ھذه ا:���� � ���� ,�د�� ��دف إ�' �����7 ا:����M وا��5راد ����3ول ,�' 

���2! .  

، )ا���3ث ا:ول(إ�' ا�73وق ا��� ����6 ��� ھذه ا:���� �� ا�!ر��  و,��� ����Q �����ول ���ف ا:���� ����طرق أو�

  .)ا���3ث ا�.���(.م إ�' إ��ء��� و�����5 �� ا�����ل ھذه ا�73وق 

  ��وق ا����Q داAل ا�<ر=�: ا��	�ث ا�ول

�وع ا����ھ��ن، ��� 73وق ��� ,���� ا��زا��ت، ودرا�� ا:���� ودور/�ھ� �� ا�!ر��، ا:���� ھ� ��A أو /زأ �ن 

ھو �و�وع ذا أ.ر ���� �� ��و�ن و��3ة ا�!ر�� �ظرا ��� �ؤدي إ��� ا:���� �� ��3ة ا�!ر��، �3ث أن ا:���� ھ� 

ا��� ���ك ا�د��ع ,ن ����G ,دة ���ھ��ن � ���� �� ا�!ر��ت ا���رى ا���و�� ,ن طر�ق ا�����ب ا���م وا��� 

د، �/�ه أ����M ,�دة �� ��ون ����� ا��دد �3دودة ا����ھ�� �� رأس ا���ل ����ب �� رأس ����� ,دد ���ر �ن ا:�را

�و,� ا����طرة ,�' /��ن ا�����3 ا�وا����، ������ھ�ون ا�����ون �Mر �ؤھ�ون ��د��ع ,ن ����G ا�!ر�� �/�ه ا�

�Iز��ن و� ��5رون أ�ورھ� ��,���ر أ��م � ����ون �.�را �+�ور ا�!ر�� ��� أن ��س �د��م ا�7درة و ا����2ص ا
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�� أ����م �� �وق ا:وراق ا������، �+ھم �� �!#��م ھو ا�ر�G ا��ر�6 ��م دا�Aون أ�.ر ���م �� ��.�� ��إ� ��

���ھ�ون، أ�� ا:���� ا�وا,�� ا��دا��� ,�' 73و��� ��� ,�' ا���س �ن ذ�ك ��� � ����5 ���ر�G �ل �ر�د 73و�� 

�� أ�.ر ���!ر��، ��,���ر��  .أ,����A !ر��ء و��م 73وق �#�رھم �ن ا:����M واھ�

����G ا�!ر�� ذا���، �ل  ��������G ا:���� وا�!ر��ء ا������ن، و3 ����و إن أھ��� �د2ل ا:���� � ���7ر ,�' 3

��رس أن ھذا ا��د2ل ��.ل �و,� �ن ا�ر���� ا�ذي ��م ا�#�ر ا�ذي �����ل �6 ا�!ر��،و �ذ�ك ������ ا�7ول أن ا:���� �

�� ا��وازن ا�ذي ���ن أن �75د  ���/� 2روج ا:����M ,ن ا�طر�ق ��Q� G�وظ��5 أ����� دا2ل ا�!ر��، وظ��5 ��

�ن ا:���� ��A3ت ر���� دا� ����M:وي، ���ون ھذه ا��ا.  

!�رع و��ل �� ��ق  �7د ��ت ��ظم ا��!ر���ت و��ل ا�طرق إ�' د,م �و�6 ھذه ا:���� دا2ل ا�!ر�� د,م /�ده ا�

ا�5ر��� ,�' ���ل ا��.�ل ��را/�� و�!�ل ,��ق �وا,د و�ظم ا@دارة وا�����ر دا2ل !ر��ت ا����ھ�� وذ�ك ��دف 

�#��ر �ظ�م ا����Iت ا�دا���2 �� ا�!ر�� و��:��س ا�,�راف ���و/ود ا���7و�� :����  ا����ھ��ن أو ���ھ�� ا:���� 

ھ���م ا����ر ا����ر ���75 وا���7ء، ��درت �!+��� ا��د�د �ن ا:��3م ھذه ا��A5 ا��� /ذ�ت إ���� و��5رة طو��� ا@

�ل �3���� ا:����، �6 إ������ ا����ح ��� ����و���و��� ا��75 ���درا�� و ا����3ل وا��دف �ن �ل ھذا ھو و�6 �ظ�م 

����M:!ر�� و�رض ر���� ,�' ا�ر�� �� ��3ة ا�!����.  

� وا���7ء، �7د أ�ر ا��د�د �ن ا�73وق �>���� ��� د,م 73و�� ���ت �و/ودة و�7د ا��/�ب ا��!رع ��/�ودات ا�75

���3���� ����  .أ�I، �ل ذ�ك ��و�ول إ�' ا:ھداف ا�����7، و ��73ق ������� ا��وازن دا2ل ا�!ر�� 3

��5وم ا:����  Gط�ب ا:ول(و�رى �و/وب �و���  .)�.���ا��ط�ب ا(، ��ل ا��طرق ��73وق ا��� 2و��� ا���7ون )ا�

�Mوم ا����Q :ا��ط�ب ا�ول�  

��م إ�' أ����M و �7� ���ن ,دد �ن ا����ھ��ن ���ك �ل وا3د ���م ,ددا �ن ا:��م، وھو  �����ون !ر�� ا����ھ

 ���أ����، و��� �م �3د�د ��5وم ا:����M و���ن �ر������ �Qن ا��Iم ,ن ا:���� ھو �دوره ���3ج إ�' �3د�د ��5و

، و,��� "ا:����"وا��� �د ���2ف ,ن ا����' ا����A�7 ا�ذي �د ����در إ�' ذھن �ن ���رض إ�' ��ط�G و��و�����، 

  .)ا�5رع ا�.���(، .م أھ��� ودور ھذه ا:���� دا2ل ا�!ر�� )ا�5رع ا:ول  (����Q �����ول ���درا�� ��ھ�� ا:����

�رھ�: ا��رع ا�ول��N و#�د�د ���Q�  : #"ر�ف ا

   ).����(و����ن ,���رھ� )أو�(ا:���� �دا�� إ�' ��ر�ف ��طرق 

Fأو : ���Q�  :#"ر�ف ا

��ن ��ر�ف ا:���� �#� و���و��و   ،أ,ط�ت �>���� ,دة ��ر��5ت، وا��� �ر �3د�دھ� ��دة �را3ل�:   
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I-  ���Q�ا��دد ا:�ل ������� ��7د ��:���� �� ا��#� ا:!�2ص ا�ذ�ن ��.�ون �ن ا�����3 ا�3�����  �t�:""#"ر�ف ا

�ن ��در  ����:�� ،����وھ� I2ف ا��.رة، و�وم ����ون  و��ون �� ذ�ك ��� ا��دد وھم ���ل " ��ل"���دد ا@/

  1.أ���

ا�ر�� إن �.ر "وا���7 وا���� �.ل ا�ذل وا�ذ�� و�� 3د�ث ا�ن ���ود   2"واذ=روا إذ =�#م b��Q ?=�ر=م":و��ل ����' 

ر/�ل ا�2��س ا��د�ن، و�!�ر ��/م ا�7رآن ا��ر�م إ�' أن ا����� �� ا�7رآن �5�ر إ�' ا��7ص وا�7ل �ن ا�" ��و �ل 

  " ھؤFء �<رذ�� ���Qون إن"و�و�� ����'  3"=م �ن ?�� ����Q  �	ت ?�� =��رة " �7و�� ����' 

�/��ن  ����M:طرح ا N��� وع أي ھ��/�  .وع ا����ھ��نو����رة أدق �Qن ا:���� ھ� ا��5رق ��ن ا:����M وا�

II- و����Q ���Q�  :#"ر�ف ا

���2ف ��ر�ف ا:���� �3�ب �رع ا���7ون ا�ذي ��وا/د ��� ھذا ا���ط�G، ��:���� �� ا���7ون ا�د��وري أو ,�م 

�و,�ت ا��ر��� أو ا�د���� أو ا��#و�� وا��� ����ز أ�رادھ� �A��2ص ����� �ر�ط ����م /�ا�/���ع �راد ��� ا�

M زھم ,ن���6و��/��وع ا:�راد ا�ذ�ن ��.�ون ا:����M �� ا�/� �����.  

  :أ�� �� !ر��ت ا����ھ�� ���3دد ��5وم ا:���� �� أ3د ا������ن

  .و����د ��� ,�' 3��ب ,���ر ا:���� �واء �ن ا�����3 ا���د�� أو �ن ا�����3 ا�!���2: ا���Mوم ا����	� -1

�و,� ا����ھ��ن ا�ذ�ن ����ون ا�7در ا:�ل �ن ��ف رأس ��ل و��� ��ون : ا��"�` ا���دي أو ا�"��� - أ/�ا:���� 

�وع ا����ھ��ن ا�ذ�ن �����ون ا�7در ا:�ل �� راس ��ل ا�!ر�� 4ا�!ر��/�  ، أو ���5 أ,م 

��-بA>ا��"�` ا� :����M:6 ا�  .و��ون ا:���� ��� ھم ا�!ر��ء ا:�ل ,ددا �����7ر�� 

2- �Nوم ا��و�وM�ا���5وم �Qن ����ر ا��دد و3ده � ���G ��3د�د ا:����، و ذ�ك :ن ���ھم ا:���� 3�ب ھذا : ا��

�6 ا��دد، وذ�ك �ر�ط ا:���� ��@ط�ر ا�ذي ���ل ��� ھذه /� 6��6 ا���ط� و��س �����7ر�� /� 6���3دد �����7ر�� 

����M<� ������� �3ل�ھو ا ��  .ا��A5 ا�/���� ا����� ,�د ا��2ذ ا�7رار،�

  :�6 أ���ر ھذا ا��/�ه ,��ر�ن �ن أ/ل �3د�د ا:����و�د و

 5,��ر ���و�� و��5ده أن ���ھ�� ا:���� ھم أو�Aك ا�ذ�ن � ��و�رون ,�' إ������ أو ��ط� ا��2ذ �رار ��زم: ا�ول

�, 6���� "م �ل إن ا:���� � ��دو �� �وا/�� ا:����M إ� ����� �ن رأس ��ل ,�د ���ر�� إرادة ا:I2 ����Mل /

                                                           
1

، ص "*�'  -  ��  .L8�38 هللا ا�,��N ا���2w، ا����� ا�

2
  -  +�yاف ا��B86=�رة ا.  

3
  -  +�y249=�رة ا�) �ة ا.  

4

، ص -  ��  .�23)' ا�&%$# "*�' أ(�'، (���+ اAB;$+ "! ا� �ارات ا��:&$+ ا�9�درة �! ا���:$�ت ا�:�"+ ا����� ا�

5
 - Michel peisse, les droits des minorités dans les sociétés de capitaux, essai comparatif sur les droit européen et 

canadien. GAZPAL 1974.G78.    ص ،
��.296"5�ر إ�$4 23 أ"$,+ .�$�ة ، ا����� ا�  
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 ���������3 ا�/��,��، و� ���ن أن �!�ل /زءا �ن ا��/�6 ا�ذي ��م ���5 ��2���ك إ� ا����ر�� ��ل �� �راه � �

 1ا���ط� وا�7رار، و���ب ,���م ������� �رض إراد��م �� �ل �� ����ق �����ر أ�ور ا�!ر��

�دا �ن ��� أو إرادة ھذا  ,��ر �5��، و�� أھ��� ���#� �� �3د�د ا:����، إذ ���ف: وا��������,��را ���2 

ا����ھم �� ا�ھ���م ����!�ر�� �� ,�ل ا�!ر�� ا��� ��و�ر ���� ,�' ,دد �ن ا:��م و��دو ھذا ا����ر وا��3 و 

/��� ,�د ���3ل ����� ��ر ا�!ر�� و �ذا ,��Iت ا���ط� دا���2، �3ث أن �.ل ھذا ا����3ل �ظ�ر أن ھؤ�ء 

وا أ���� �Qن ا�ذي �3ر��م ھو ا@رادة و ا�ر��M �� ا����ھ�� و ا��!�ر�� �� ا���3ة ا�����د�� ا����ھ��ن وإن ���

  .  ��!ر�� و ������� ا��+.�ر �� �!�ط��

�و,� /�و,��� �Qن ��ر�ف ا:���� �/ب أن ����ن ا���5و��ن ا���دي وا��و�و,� ��:����، ھ� �ن /�� ���ھم أو 

�� ��رأس ا���ل أ�ل �ن ��ك ا��� ��و�ر ,���� ا����ھم أو ا����ھ��ن ا�ذ�ن �����ون  ���ھ��ن ��و�رون ,�' ���ھ

�و,� /��� و�ت �ن ا:و��ت �را��� ا�!ر��، و�ن /�� أ2رى ھ� ��ك ا��� � ����� ���و��� و������ إ�' ھذه ا�

����� ا��را��� )����M:ھ� ا ���ن ���ون ا:����؟. )وا��  ��ن ,���� و وا���� 

�����- ���"Qوا ���Q��ر ا��Nو��ت و=:   

�2رج ���' ا:���� وا���� و ,���� و������ ,ن ��5وم ا:���� ا����ق ��:���� ��3دد ����ظر إ�' ,دد ا�!ر��ء 

�.�� �� �ل ا/���ع، ��.��ن �� ا/���,�ت ا�/���� ا����� أو ��:دق ����ظر إ�' ,دد ا:��م ا��ا���3ر�ن أو ا�

�وع /��.�� �� ا/���ع  ا�/���� ��:���� ھ� �ا����ھ��ن ا�ذ�ن �5رض ,���م �رارات ا:����M ا���3رة أو ا�

�.�� ����ظر � ��ا�����، و,�' ذ�ك �Qن أھ��� ا:���� � ����د ,�' �در ���ھ���� �� رأس ا���ل ا���� �ل ����د ,�' 

�����ھ�� �ل ا����ھ��ن ا�ذ�ن �3روا ا/���ع ا�/���� ا��� ��.�� ���2 

�و,� ا����ھ��ن ا�ذ�ن  و/��3Iظ أ�� �� ا�!ر��ت ا��� ���ون �ن ,دد ���ل �ن ا����ھ��ن ��دو ا:���� ��,���رھ� 

 ���و,� ا����ھ��ن ا�ذ�ن �!��ون ا:����M، وھو /����ھ�ون �� ��و�ن رأس ��ل ا�!ر�� �7در أ�ل �����7ر�� �

��، و,�' ا���7ض �ن ذ�ك �� ا�!ر�� ا��� ���ون �ن ��7رب �ن ا����' ا��#وي �>���� أو ا����' ا���دي وا�!2

أ,داد ���رة �ن ا����ھ��ن �Qن ا:���� �!�رك �� ��و�ن رأس ا���ل ���7در ا:��ر ��3ث ��ون ا:���� ا��دد�� �� 

��و�� :����M رأس ا���ل، و أ����M ا����ھ��ن ا��دد�� ��و�� ��/زء ا:�ل �ن رأس ا���ل، ��3ث  ��ا�/���� ا���

���7ل :����M وأ���� رأس ��ل ا����ھ��ن، و�� �.ل ھذه ��� ����دو ا�����ض �3د ��ن أ����M وأ���� ا�/���� ا���

 ����.�ا�ظروف �ن ا���ب �3د�د ��5وم ا:����، و�د ��ق وأن ���و��� و������5ل ھذه ا���+�� ,�د 3د�.�� ,ن ا�7وة ا��

�ل و ,دم /دواھ� ��ظ�م، ��� �طر��� ��ذا ا:�ر ,�د 3د�.�� ,ن �3د�د ��/����ت ا����� و ا���و��ت ا���7�73 ��� ، 

 ��,���ر ا:����M و��و����� �� ا�7�م ا���2ص ����ف ا:����M �� ا��5ل ا:ول إ�� إذا ���ت أ���� ا�/���� ا���

�.ل ��ط��7 ا��دد ا:�ل �ن ا����ھ��ن وا�/زء ا:�ل ��� ��A����7 �� ,دد !ر���!ر��ت ا�ا ��  �� ��Q� ،ل��رأس ا�

                                                           
1
 - y. Guyon, les droits des actionnaires minoritaires ,Rev.dr.Bancaire 1990 p38. 

2
 - Schmidt Dominique ,les droit de la minorités.op.cit,p04. 
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ا�!ر��ت ا����رة ا��دد �د ��.ل أ���� ا�/���� ا����� ا��دد ا:��ر �ن ا����ھ��ن وا�/زء ا:�ل �ن رأس ا���ل 

�ن ھ�� �Qن ا:���� ���ت �/رد ��5وم ,ددي أو 3���� إ��� ھ� ��5وم ���� ��3دد ����ظر إ�' ا�!ر��ء  ،����ا@/

�.��ن �� ا/���,�ت ا�/���� ا����ھ��نا��� �����1. 

إن ا���7ود ��:����، 3�ب �� ��ق، ھو ا:���� ا�������، ,�' Mرار ا:����M ا������� ا����ق !ر��3، وھ� أي  

�و,� /��و,� �ن ا:!�2ص �3وز ,�' ���� �� رأس ا���ل أ�ل �ن ��ك ا��� �3وزھ� ا�/�ا:���� ا������� 

�ن ا�7وة �/���� ����� �I,�راض ,�' إرادة ا:2رى �ن ا�!ر��ء، �ر��ط� ������ ����Iت  ���� ،G����و

�و,� ا:2رى/� . 2ا�

�ن رأس ا���ل ��� ،G���  techniqueوإ���� �>���� ا������� �Qن ھ��ك أ���� ����7  �����ھذه ا:���� �3وز ���� 

��ر�� ��ض ا�73وق ا����رف ��� ���و����3   

�و,� ا����ھ��ن ا�ذ�ن ��.�ون و�� �!�رك ��� �ل ا����ر�ف وا�!رو�3ت ا/������7 ھ� أن ا:���� ھ� ا����ھم أو 

�و,� ��.�ون ���� �ن رأس ��ل ا�!ر�� �� ا�/����ت /��ن رأس ��ل ا�!ر�� �� ا�/����ت ا�����، او ھ�  ����

�و,� ا����ھ��ن ا�ذ�ن �م ��و�وا ��7رار ا�ذي ا��ر/��و,� ا:2رى، أو ھ� /��.�� ا�� ����3 ا�����، أ�ل 

��ز �� ا:���� ھو ,دم �در��� ,�' ��ك ز��م �� ���و,� ا��� ���ك ا����ھ�� ا:��ر �� رأس ��ل ا�!ر��، و/�ا�

ا��2ذ ا�7رارات ا��� ھ� ���ك ا:����M ا����طرة وا��را��� ��!ر�� ط��7 ���دأ ���دة ���ون ا:����M، إ���� إ�' 

��Mر�ن ا@رادة وا��� ا�د2ول �� ��3ة ا�!ر�� وا�ھ���م �+�ورھ�، وإذا ��ن ھذا  ا����ر ا����وي ا�ذي ��!�ل 

  .ا����ر �7رب ا:���� �ن ا:����M ��و ���دھ� ,ن �وع آ2ر �ن ا����ھ��ن

   :#���ز ا�N ���Qن ا����ھ��ن ا���	��ن *

�����.��ن �� ا�/�ا����� وا�ذ�ن  ��م ��ض ا��75 ����5ر�� ��ن ���ھ�� ا:���� وا����ھ��ن �Mر ا���3ر�ن و�Mر ا�

  .�و�5ون ������ھ��ن ا������ن

إن ا��3ور وا��#�ب ,ن ا/���,�ت ا�/����ت ا����� إ��� ���T ,ن �وا�ر أو ,دم �وا�ر أ3د أر��ن ,7د ا�!ر�� و 

ھو ر�ن ��� ا��!�ر��، و ��� ا��!�ر�� ��,���رھ� ر��� �و�و,�� ���2 �ن أر��ن ,7د ا�!ر�� وھ� ا�ر�ن 

�� 6��وع ا�!ر��ء ا�ذ�ن �/���م ا�ر��M �� ا����ون و��ر�ض أ�وا��م ��2طر، ����ھ�� ا��2ص ا�ذي �//�ن 

ا:���� ��و�ر �د��م ��� ا��!�ر�� �!�ل وا�I2 '�, ،Gف ا����ھ��ن ا������ن ا�ذ�ن ���7رون ,�' �وظ�ف 

�و,4أ�وا��م �� ا���ب وا��3ول ,�' أر��ح و���ف �د��م ��� ا��!�ر��/��ن ا����ھ��ن � ، إذ أن �.ل ھذه ا� �

                                                           
1
 - Schmidt Dominique, la protection de la minorité ,op.cit,p4. 

2
 - Branchut.j, les abus de minorité dans la société anonyme,thése,paris2,1974.p11. 

3

، ص  -  ��  .440و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�

4
  ، 2007ا������X! ودور ھ$}+ =�ق ا���ل 23 (����NY " �ر�+ �L=�اق ا���ل ا�B,)2، دار ا�,Y%+ ا�:��$+، ا��اMV ،���,D '�*" 2:3�ر   - 

  .58ص 
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��� ,�د ا@���م �� ��و�ن رأس ��ل ا�!ر�� �وى ا�ر��M �� ا��3ول ,�' ا:ر��ح ��3ث أ��G ا����ھم � ��

�����  .��5ر �� ���G ا�!ر�� �7در �� ��5ر �� أ���ر ا:��م �� �وق ا:وراق ا�

�ن  إن ���ھم ا:���� ا�ذي �!�رك �� ��ر ا�/����ت ا����� ���م �����ر ا�!ر�� ��و��دف إ�' ا��+.�ر ,�' ���� أ��

��ك �73و�� و��/+ إ�' ا��2ذ ��ض �� ��I2ل �د��2، ��و ���م ��را3ل إ,داد ا�7رار وا��2ذه و���5ذه، وھو ,�د

 ����Aن أ��� و���5 ر��ب و�رة �3!��������3 ا� ��ا@/راءات ا��� ����3 �� ا���7ون ���Q � ��5ل ذ�ك �2د

�����ھم ا:���� �I2ف ا����ھ��ن ا������ن ����ر !��2 �ر��ط ���!ر�� �طر��7 �و�� �2د�� ا�����3 ا�/� ��,

���ر�� ��ر�ب و���ظر ا�و�ت ا��AIم �ن أ/ل إ,�دة ��6 أ���� وا��3ول ,�' ��ض  ����، و� ����ر ���ھAودا

M � وال�  . �1را�5واAد، ��و ���ھم داAم �� �3ن أن ا2Lر ��و ���ھم �Mر ���7ر �7دم �>

�ن أ�رت ��� �5س ا�73وق ا���  �����6 ا����ھ��ن ا������ن، � ����و�ط���7 ��� ��ق �Qن ا��!ر���ت �����ت �� ���

 ��+���ن ھذه ا�73وق ��� ���� ا��!رع ا���ري ا�ذي ا�2ذ �ن  ����أ�ر��� �>����، و����، و���ب �و���5، 3ر

��� �د2ول ا����ھم دا2ل ��A ا:���� و������� ����� �73وق �3ور ا�/����ت ا����� أو ا���.�ل ���� !رط� أ��

�ن رأس  ����� ���� ��I��ا�,�راض ,�' ا�7رارات ا���2ذة، دا2ل ا�/���� ا����� و73وق أ2رى، و��س �7ط ا

  .ا���ل ��� ا�/�ت ا��!ر���ت ا:2رى

�� ���A5 ا���3رة �ن ا����ھ��ن �/���,�ت ��ا�/����ت ا����� وا����ر�� ,�' �7د أ,ط' ا��!رع ا���ري اھ�

ا�7رارات ���� أو ا�#���A ,ن ا��3ور ��ذر، �+,ط�ھ� 3ق ا�ط�ن ا�ذي � ���ط�6 ا��A5ت ا:2رى ذات ا��و�ف 

�ن ���ون ا�!ر��ت ا���ري وھو �� � �/د �� �����7 �� ا��!ر�6  76ا����� ا��2دا�� وھو �� ����� ا���دة 

ا�7ول ا�� �ن �#�ب ,ن �3ور ا�/���ع ا�ذي ��7ده ا�/���� ا����� دون ,ذر ا�/زاAري، و���ءا ,�' ذ�ك ���ن 

�� ��ن �7دار ا��رر ا�ذي أ���� و�ذ�ك �.�� ا����ھ��ن ا�ذ�ن ���!روع � ���ط�6 أن ���رس 3ق ط�ب ا��طIن 

ع ا���ري �3روا ا�/���ع إ� أ��م �م ���ر�وا ,�' ا�7رار �� ���3، ����ھ�و ا:���� ا�ذ�ن ��دھم ا��!ر

��7ر�ون �ن ���ھ�� ا:����M �� ا�ھ���م �+�ور و��3ة ا�!ر�� و�ذ�ك �ن �3ث �وة ��� ا��!�ر�� �د��م ,�' ,�س 

 �� ���2 ����� ���I�3ھذه ا:���� وا ���ا����ھ��ن ا������ن ا�ذ�ن ���دم �د��م ھذه ا���5ت، و�ن ھ�� /�ءت أھ

��ر���� 73و���  !ر��ت ا����ھ�� وا��� ���س �دى أھ��� دورھ��� ��� ��ا�ذي � ���ن �/�ھ�� �� !ر�� ا����ھ

��6 ا����ھ��ن �� ا�!ر��/ �3���   �2 ����دف �7ط ��73ق ������3 �ل ���' إ�' ��73ق 

�ن رأس ا���ل،  �������ر�� ��ض ا�73وق ����Iك ���� �إن ر�ط ا��!رع ا���ري، ,�' Mرار ���� ا��!ر���ت، 

�ن رأس ا���ل ���ن ��� ا��راض أن ��� ا��!�ر�� وا��3 �د��م ��3ث ���وغ �!�ر�� ھذه ا: ����� ���� ����

��م أ�ر ا�!ر��، و�3' �� ا���3ت ا��� �م �!�رط ���� ا��!رع �!�ر�� ���رة �� رأس ا���ل �ن /��ب ��

�I إ� �ن /��ب ���ھم ا�/��� ا���وك، و,�, ����������، �Qن ���!رة ھذه ا�73وق �Mر ����' �در �ن ا�درا�� 

��ر�� ا������ وا�درا�� ��� ،���!ؤون ا�!ر��، إذ ��ذر أن �ط�ب ���ھم �#�ر �طIن �رار ��در ,ن ا�/���� ا���

                                                           
1

، ص  -  ��  .301أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�

2

، ص، ص،  -  ��  .115، 114��5ى @��' �D?2 ا����2، ا����� ا�
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���ھم ا����� ا�ذي �� ��I2 ،����:ھم ا������!رة ھذه ا�73وق، وھذا � ��وا�ر إ� �� � G��ور ا�!ر�� ھ� ا��� ��+�

1�7رض���رف و�+�� �د2ر أو داAن أو      

أ,Iه، ���Q وإن ��ن �� !ق ��� �73ق ��Aدة  76و���� �2ص �و�ف ا��!رع ا���ري ا����ق ��و/ب �ص ا���دة 

وا��� ���.ل �� ا�����ز ��ن ا����ھ��ن ا:���� أ��3ب ا@رادة و��� ا��!�ر�� وا�وظ��5 دا2ل ا�!ر��، و��ن 

��ن ا,���رھم دا��Aن و�7ر��ن أ�.ر �ن ���ھ��ن، ��ن ا����ھ��ن ا������ن ا�ذ�ن �� ����ف ,���Iم ���!ر�� �

��ر�� 3ق ا�ط�ن �� �رارات ا�/����ت ا����� �3/� ,دم �3ورھم و ,دم �و�ن /�� أ2رى �Qن ��6 ھؤ�ء �ن 

ا,�را��م ,�' ا�7رار ��� �وع �ن ا�7�وة وا��را��، �ون ھذا ا��3م �7ط6 ,���م أي طر�ق ���ودة و�را/�� 

 ،��و��� ھو ���وم أن ��ظم ا����ھ��ن ا������ن ھم ����ون �دون إ�رار ,�' ذ�ك و إ��� ا��.�ر ا��و�ف، � ��

���م ����ون ,ن �Mر ,�م و درا�� ��� ھو ��3ل �� ا�!ر�� ،و ��ل أن ھذه ا��A5 �ر/6 إ�' ا�ھ���م ���!ر�� 

��� و ��ظم �ذ�ك ا����ھ�ون و���رس دورھ� ��� �/ب ,�د رؤ���� �>���� ا�وا,�� وھ� �ؤدي وظ����5 ���ظم إ�

ا�����ون إ�' ��A ا:����، و,��� ��و�ف ا��!رع ا���ري ��ن �3ز�� �� ا���+�� ��ل ھد�� �� ذ�ك ھو 3ث 

���� Gو�ف وا��  . ا����ھ��ن ,�' ا�ھ���م أ�.ر ���!ر�� وا��3ور ��/����ت ا����� وإ�داء 

�و,�ت/��� ��ق ����ن ��� أ�� ���ن ا�����ز ��ن .Iث ��ن ا����ھ��ن دا2ل ا�!ر��، ���2ف �3�ب ��وك  

����وون �ن �3ث ا�73وق وأن ا��زا����م وا3دة، ����ك ���ھم  ����ا����ھم، رMم أن ا:�ل أن ا����ھ��ن /

���ھ��ن و ھ��ك ���ھم ا:���� ا�ذي �ر�ض إ,ط�ء �� ��ا:����M ا�ذي ��ط� �و�� ��7رار ا���در ,ن ا�/���� ا���

رار و,�ر��، وھ��ك ا����ھم ا����� ا�ذي ��#�ب ,ن �3ور ا/���,�ت ا�/���� ا�����، و و��7 ��� �و�� ��ذا ا�7

��ق �Qن ا����ھم ا:����  �67 �� ��ز�� و�ط' ��ن ���ھم ا:����M وا����ھم ا����� ا�ذي و��� �!��� ا�داAن أو 

 .M2رار ا:����M ا�������ا��7رض، ھذه ا���7ر�� �>���� ���ن �!����� ��:���� ا������� ,�' 

و,�' I2ف �� ��ق، �Qن ��ض ا��75، ,�د ��ر��5 �>����، � �/ري ا��5ر�� ا�����7 ��ن ���ھ�� ا:����  -

 ،��وا����ھ��ن ا������ن، ��3ث ����ر ا:���� �ل ا����ھ��ن ,دا أو�Aك ا�ذ�ن �!��ون ا:����M �� ا�/����ت ا���

�.��ن �� ا�/���ع وا�ذ�ن ��.�ون ا����ر��ن ��7رارات ا���درة ,ن ��:���� �!�ل ��@���� إ�' ا����3ر�ن وا�

����M:م ,�' 3دى  -ا�����ن �+�ور ا�!ر��، وا�ذ�ن، ��3م ��ف ���ھ�� �ل وا3د ���ا����ھ��ن ا�#���Aن و�Mر ا�

ا/���,�ت ا�/����  �� ��و�ن رأس ا���ل، و��3م !�ورھم ��دم ا��5,��� و,دم ا�7درة ,�' ا��+.�ر � ��3رون

���ھ��ن�� ��   3ا���

ا����ر��ن �� ا�/���� ا�����، وا�#���Aن، أو ��:دق ا���#���ن، : ��:���� و��7 ��ذا ا�رأي �!�ل �و,�ن �ن ا����ھ��ن

��  .و ا��و,�ن ��/�وز ,ددھم �M��� ,دد ا:����M �� ا/���ع ا�/���� ا���

                                                           
1

، ص �)' ا�&%$# "*�' أ(�'، (���+ ا�A !" +$;ABارات  -  ��  .34أ.;)$+ ا���ھ�$!، ا����� ا�

- 
2

 ،ص �� 440و�'ي =;��ن (�ط�م ، ا����� ا�

3
 - p.coppens, op cit,p15. 
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��ز ا��A5ت ا�.Iث ا�����7 ا�ذ�ر � ��أ��� �Mر .���� �� �و���� ��5 أي و�ت ���ن �����رھ� و��و����� أن �2رج إن 

�ن ��A ��د2ل ��A أ2رى وھو �� �ط�ق ,��� ظ�ھرة ازدوا/�� ا����ھ��ن.  

  :  ظ�ھرة ازدوا@�� ا����ھ��ن *

�، �ل ھ� إن ا��5ر�� ��ن ���ھ�� ا:���� �ن /��، وا����ھ��ن ا������ن �ن ����3 أ2رى، ���ت �/رد �5ر�� �ظر�

�����ض �ن ا����ھ��ن، وھم ,�دة �Iل، �ر�طون ���رھم ����ر ا�!ر��، : ���س ازدوا/�� �� ا����ھ��ن

وھم �!��ون ا��7,دة ا��ر��� �ن ���ھ��  -و��.�ون ,��ر ا�د��و�� ���� و�!#��م �و�وح !����، وا���ض ا2Lر

�/رد �3دوھم �/رد ا�ر��M �� ا����ر�� و�وظ�ف ا��د2رات و -ا�!ر��� ���ن .م ���ر�ون � �!ر��ء، وإ�

أو �3' دا��Aن �ن ا�در/� ا�.���� ,�' أ��س أ��م �  passantsدا��Aن ,�د��ن ��!ر��، �ل و دا��Aن ,��ر�ن 

���ط��ون ا��3ول ,�' �����م �� �و/ودات ا�!ر�� ,�د ������5 إ� ��د ا�و��ء �د�و��� ا�����73 ��#�ر، ��ؤ�ء 

1�7ر��ن ����ل 3�ب ����ر ��ض ا��75 ا����ھ�ون ھم �/رد.  

��ن �� �3Iظ أن ��5 ا����ھم ا����� أو ا����ھم ا�ذي ���رف ��,���ره دا��A أو �7ر�� ��!ر�� ���ت ��5 

����� ,دد أ��ر �ن  ������� ���ور ا�!ر�� إ+� ��������7 �� دو�� � ��5ر��، �7د ��3ول إ�' ���ھم أ���� إذا زاد اھ�

�ن ���ھ��ن آ2ر�ن ، وإ�� ��و�� ا��!ف أن ا�!ر�� �67 �� �!��ل 2ط�رة ��ون ���� ا:��م ,ن طر ��Aق !را�

��ن أو ��.ل ,���� �2�رة، و������� ��3ول إ�' ا�ھ���م �!ؤون ا�!ر��، و�د ��3ول �ا���رف �� أ���� �Mر 

��ك� ���M���� رأس ا���ل أو و/د  ا����ھم ا�����، ,�' ا���س �ن ا�5رض ا����ق، إ�' ���ھم ا:����M إذا 

����M:ا ���و,� ���ھ/� 6� ��3���2.  

 ��� ،����M:ا ���ن ���ھ G��� ر�3 أن���ا ����: G���ن �>����M ا��� �را�ب ا�!ر�� أن ��� ��Q� ق�� ��إ���� �

��ن ا����ح �� �وم �ن ا:��م ����ھم ��و�ر ,�' ���ھ�� �� رأس ا���ل �7ل ,ن ��ك ا��� ��و�ر ,���� ���ھم أو �

�وع ا����ھ��ن، ,دة ���ھ��ن �+ن ���G وا3دا �ن ا:����M ا��� �3و/�ز ا���ط� ا���7و��� �5رض إراد��� ,�' 

�6 ��ك ا��� ���ر ,��� ���ھم أو ���ھ�� ا:����M ا��را��� �ن /�� ، و  '!���� �3����وذ�ك :ن و/�� �ظره و

�� ��و�ن �5س ا@رادة ا���  -�ن I2ل د2و�� �.I إ�' ��ض أ/�زة ا�����ر -�ن /�� أ2رى ا����ح �� �+ن �!�رك 

�وع ���ھ�� ا�!ر��/�  . ���' ا:����M إ�' ���7�73 و������� �ر��� ,�' 

 ����M:ا �����ن ����ھم �ن ا:���� أن �د�� دا2ل ا�/���� ا����� ��و�� �� ا��/�ه ا�ذي �ذھب إ��� � ��Q� ��7ل�و���

��دام أن و/��ت �ظره و�� -أي ��5 ا����ھم ا:���� -دون أن �75د �6 ذ�ك ھذه ا���5  �5��2����3 ھ� �ط������ 

�ن /��، و�ن /�� أ2رى �� دام أ�� � ���ن ا,���ره �!�ر�� �� ��و�ن و��ورة ا@رادة  ����M<� ون�� ���ن ��ك ا,

  .3ا��� ���' ا:����M إ�' ��و���� و�ر���

                                                           
1
 - Schmidt Dominique, les droit de la minorités,op.cit,p07. 

 
2

، ص  -  ��C اB.;)$+، ا����� ا�:D !" +$;AB�32)' ا�&%$# "*�' أ(�'، (���+ ا.  

3

، ص أ" -  ��  .300$,+ .�$�ة، ا����� ا�



554 

 

�A�5دة ا�7رار ا�ذي ���� ا����ھ��ن ا�ذ�ن �م ��و�وا "وھو �� �.�ر �3Iظ� أ����� وھ� أن ا:���� ���ت ����رورة 

 ����M:و,� ا�/��� أن ھذا �و�G أ��� ا�ط��6 ا����� ���5وم ا:���� وا:����M، وھو �� /���� ���7د "�����ه �

���� ا���دة �� ��  .أ,Iه 76ا��!رع ا���ري ��

�� ��ق ����ن أ�� ��س �ن ا���ل �3د�د ��5وم د��ق �>���� وا���رف ������� ,�' ,���رھ� �د��، � �� ����:��

 ��ا/���ع ا��وم �د � ��ون ھ� �5��� ا:���� �� ا/���ع ا�/���� ا��7دم، ��ن ا:��د ان ا:���� � ��3دد إ� ����ظر �

�ن أ3داث و�2رج �� �ن �رارات ��� �/ب أن �7وم ��ن ھؤ�ء ا:���� روا�ط �!�ر�� �/�ل  ���!�ده ا�/����ت ا���

��5��2 وذات �+.�ر ,� �A� م���' �رارات ا�/���� ا����� �!���7 ا���د�� و�Mر ا���د�� ��3�� 73و��� �ن �رارات 

�� ����م، وأن �ر�Mوا �� ا����3ظ� ,���� وأن �طوروا A�7�روا�ط ا�و�/ب أن ��� ھؤ�ء ا:���� ط���� ا ����M:ا

�� و������� ا��53ظ ,�' 73و��م آ���ت و ���5ل دور ا����ھم ا��/��� إن أرادوا ا��+.�ر ,�' �رارات ا�/���� ا���

  .،ھذا و�د �ر ظ�ور ��5وم ا:���� و�رورة 3������ ��دة �را3ل

   ودور ا����Q داAل ا�<ر=�أھ��� : ا��رع ا�����

�و,� �ن ا�73وق إ�' /�ل ھذه ا:���� /� ��A!ر�� وإ,ط��ا�,�راف �و/ود ا:���� ����� دا2ل ا ��+���/�وز ا��75 

  :ل ا�!ر��، وذ�ك ��ون ا:���� ���ل ,�'ذات وظ��5 ودور دا2

Fا�<ر=�: أو ����  #���ق �

 ���د ��دو ��رة ا�,�راف �>���� �وظ��5 أو دور �� ��3ة ا�!ر�� Mر��� ��وھ�� ا:و�'، ��,���ر أن !ر��ت ا����ھ

�/�س ا@دارة، ��� ا��د�د �ن ا����Aت وا:/�زة ا��� �ظ��� ا���7ون و���ب دورا و وظ��5 �� ��3ة ا�!ر�� وھ �

���ھ��ن، �را��وا ا�3����ت و�م �رد ا:���� ��ن ھذه ا����Aت�� ���/�س ا��د�ر�ن، ا�/���� ا���.  

و��ن، ��� ���ت 73وق ا:����، أو ����' أو�6 73وق ا����ھ��ن �� ا�!ر��، ���G ����د2ل �� ��3ة ا�!ر�� ,�' 

���� �����وع ��3ث،�.I، �و �3و � ���7ر ��� ���NA ھذا ا��د2ل ,�' 3/�����G ا� ����G ا:����، �ل ���د �3

��' ���ت ا�د,وى د,وى  –أ���ت ا:���� د,وى ��ؤو��� ا�/�ه �د�ر�ن و�/3ت ھذه ا�د,وى،��ن ���� ا���و�ض 

� ��2ص ��� ا:���� و3دھ�، و� ���7ر ا���و�ض ,�' /�ر �� أ��ب ھذه ا:���� �ن �رر، �ل ���د  -!ر��

�وع ا�����G و� �73ق ����3 ا:���� ��!�ل �� أ/���ب ا�!ر�� ذا���، و������� �Qن ��Aدة ا��د2ل إ��� ���س ,�' 

���ھ�� ا:���� �� رأس ��ل ا�!ر�� ��  .1إ� ���� ���73ق ھذه ا�����3 ا�/��,�� و����� ���ھ

 �� ����M:�5 ��در ,ن ا�' ط�ب إ�ط�ل �رار ���ا:���� إ �/�� ��ا�/����ت ا�����، ��� ��ذا �ذ�ك ا:�ر ,�د

ا���� � �73ق ������3 �3�ب ��,���ر أن ا�7رار ا���در /�Aر ,���� و��2�ف ��دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن، ��ن 

أ��� إ�ط�ل ھذا ا�7رار ��� ����3 ��!ر�� ��,���ر �ن !روط �7ر�ر ا����ف أن ��ون ا�7رار ا��ط�ون ��� ��را 

����3 ا�!ر���.  

                                                           
1

، ص -  ��  .�36)' ا�&%$# "*�' أ(�'، (���+ ا�A !" +$;ABارات أ.;)$+ ا���ھ�$!، ا����� ا�
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73وق ا:����، ,�' ھذا ا��3و، ��دوا 73و�� وظ���5، ����' أن ا:���� � ���!ر ھذه ا�73وق ���73ق ����G و,��� �Qن 

����G ا�!ر�� ������6 ا�!ر��ء، ��:���� ھ�� ���رس وظ��5 ھ� 3/ �3���   .���21 ���، وإ��� ���73ق 

�� � !ك أن ا�����ز ��ن ا����د�� ا����2 وا���/�� وا����!رة �>��وع، ���ت وا��3 �� و/�����، و����3 ا�

��5 ا�!ر��ت ا��� ��ون ���� ,دد ا�!ر��ء �3دودا، وا��� �!�رك ���� �ل !ر�ك �� إدارة !ؤون : �ل ا���3ت

ا�!ر�� �!�ر�� ا�/���� و�����، �Qن ا�73وق ا��� ���!رھ� ا:���� ��دو و�+��� ���!ر �� 3دود ����3 ا:���� 

���7ر ,�' ا�3د ا�ذي �73ق ھذه ا�����3 وھذا ا�#�وض وا��2ط ظ�ھري أ�.ر ��� �7�73،  ا����2، و�+ن آ.�رھ�

:ن ا�!ر��ء،�� �.ل ھذا ا�5رض، �ر��ون /دا �ن ا�!2ص ا����وي، ��3ث ���ب ا�����ز ��ن ����G ا�!ر�ك 

�وع ا�!ر��ء/� G����  .و

�وع و/�����G ��ض ا�!ر��ء ��دو أ�.ر و�و�3 �� و,�' ا���س �ن ا��3�� ا����Q� ،�7ن ا��5ر�� ��ن ����G ا�

ا�!ر��ت ا��.�رة ,دد ا�!ر��ء، وا��� ��دو ���� ظ�ھرة ازدواج �ر�ز ا����ھ��ن ��3ث �و/د ���ھ�ون ا�/���ون 

��وا�ر �د��م ��� ا��!�ر�� �!�ل وا�G، و���ھ�ون ���ر�ون ��� �و ���وا �/رد دا��Aن ��!ر�� أو �7ر��ن ���، 

��د إ�' ھؤ�ء ا����ھ��ن ��5 ھذه ا�!ر��ت، �� ��د2ل ا:���� � ���3ر أ.ره �� ا��+.�ر ,�' ������3 ، وإ�

��ن، :ن 73وق ا:���� ھ�� ��دو و�+��� �ا������ن، و,�دAذ �Qن ا��2ط ��ن ����G ا:���� و����G ا��/وع �Mر 

�وع/�  .���!ر �����3 ا�

  :ا����Q #��ق ا�ر�Q	� وا�#وازن-�����

�>���� �دور �� ��3ة !ر��ت ا����ھ�� أ�ر ���� ا:ھ���، �3ث ا:���� و3دھ�  ھ� ا��� ���ك ا�د��ع  إن ا�,�راف -

���ھ��ن ,د�د�ن، �زداد ,ددھم ���� ���ت ا�!ر�� �ن ا�!ر��ت ا���رى ا���و�� ,ن طر�ق ا�����ب  G����,ن 

����Mن ا:�راد، ا�/�ه أ������ ا��دد، �3دودة ا����ھ�� �� رأس ا���ل  ا���م، وا��� ����ب �� رأس ����� ,دد ���ر 

�ن ا�����3 ا�وا����، ������ھ�ون ا�����ون �Mر �ؤھ��ن ��د��ع ,ن ����G ا�!ر�� ا�/�ه ا��/و,� ا����طرة دا2ل 

أ�ور ا�!ر�� ��,���ر أ��م � ����ون �.�را �+�ور ا�!ر��، ����ت �د��م ا�7درة أو ا����2ص ا�Iز��ن، و� 

�� أ����م �� �وق ا:وراق ا������، وأھم �� �!#��م و�73ق ا����ن ��م ھو ������  ��5رون إ��� ��.�� ����

�5 ������ ������ ا:��م ���داول �ل �ر�دون ��� � ���Q� ،ك�ن ذ���و��م ���داول ا��ر�6، أ�� �>����، ,�' ا���س 

����ت أ�.ر، ������ ������ ا���م ���داول ����� وھ��� �2د,�� ����، إذ �� ا��3ظ� ا��� ��ون ا�����ل ھذه ا��

,�/I و���3، �#�ب أن ��ون ا���وك �د �7دت ������، :ن ا��طراب �� أ3وال ا�!ر�� ,�دة �� �ظ�ر أ.ره �� 

�وق ا:وراق ا������، ��:���� �ز�د �����ت أ�.ر ������ وذات �دى أ��د وھو �� ��رز أھ��� �د2ل ا:���� �� ��3ة 

�را��� أ/�زة ا�����ر �2ا�!ر� ��� ����M:�� ،����رس �و,� �ن ا�ر���� ا�دا���2 � ���� دا2ل ا�/����ت ا���� ��� ،

�دى ا�3را��� ���دف ا�ذي �ن أ/�� ��3ت ��ط� ا��7ر�ر، و�>��س ا�ذي �7وم ,���  �� ����M:>���� ر���� ا�و

وا�ط ,�' ا:����M ا�3را��� و�را,���� وذ�ك �3ت ط���A ���ون ا:����M، ا�ذي ���G ��ط� ا��7ر�ر ��ن �!روط و�

                                                           
1
 - Schmidt Dominique, les droits de la minorité,op,p11. 

2
 - Schmidt Dominique, ,op.cit ,p15. 
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�د2ل ا:���� ا��� ���' إ�' ا�د��ع ,ن ������3 و����3 ا�!ر�� �������، �� �ل �رة �2رج ا:����M ,ن ���رھ� 

  .ا��وي و��ذا ��� ���رس وظ��5 ا�ر����

- 6�ا:��س ا�ذي �����7ه أن  ���ن ����G  و� ����رض دور و وظ��5 ا:���� �6 ���ون ا:����M، و� �����ض 

�وع ا�!ر��ء وا�!ر�� إ��� ھو ��وط أ����، ��:����M � ا:����،��G�3 أن !ر�� ا����ھ�� ,��رة ,ن /��ز /�

���ھ��ن ،  وھذه ا�/���� ھ� ا�/�� ا�و�3دة�� �����7' أ��3م ا���7ون -��3�� �M���� ا�!ر��ء �� ا�/���� ا���� - 

 T�, ل��وع ا�!ر��ء، إ� أن �د2ل ا:���� � �/ب أن ��5م ,�' أ�� ا��� ��3/�ا��2ذ �ل ا�7رارات ا��� ��زم 

 ����,دوان ,�' ��ط� ا:����M و إ��� ا:���� ��.ل ��ط� �واز�� ��دف ھ� ا:2رى، و��ن �طر��7 ��5��2، إ�' 3

��G �>����، و,�' ���ل ا��.�ل� ���وع �����وص ا��!ر���� ��3/�، ��ط� إ���� د,وى ا���ؤو��� ,�' ����G ا�

 ����ا�/��ز ا@داري ��!ر��، �6 ,دم إ������ �+.�ر أي �رار ��در ,ن ا�/���� ا����� ,�' ھذا ا�3ق، أي أن ا�/

ا����� � ���ط�6 أن �5�د ,�' ا:���� 3ق ا��2دام د,وى ا���ؤو��� �د ا�/��ز ا@داري، و,��� �Qن ا���وص 

�وع ا�!ر��ء، ا��!ر���� ��7م ��ط� �>/����!رة ��3ث ����س آ.�ر ا�د,وى ا��ر�و,� �ن /��ب ا:���� ,�'  ����

�� �و ���ت ھذه ا�د,وى �د أ���ت �7رار ��در ,ن أ����M ا�!ر��ء و� ��G أن ����2ص �ن ذ�ك أن ��دأ � �����

��. ���3ل !ك، و أن !ر�� ا����ھ�� أ��3ت ��3و�� ��3و Gأ�� ����M:دة ���ون ا���ط� ���3ث ���5 � ��A

�ر � ���دى �/رد �2و�ل ا:���� ا�73وق ا��رور�� ا��� ��5ل ا��+�د �ن أن �رارات :�� ،����M:ط� ا��ا:���� 

 ����<� ���وع ����رة أ2رى، �/ب أن ��5م ا���وص، ��س ,�' أ��� ��7م �3و/�����3 ا� 6���وا��7   ����M:ا

�, ��' أ��س أ��� �وع �ن ا�,�راف ��رورة ا����ون ��ن ا:����M وا:���� ���� ���د ��� �3و�� ا:����M، وإ�

��ك أن ��ر��� ,�' ا:����M وأن � ������ق �Qدارة أ�ور ا�!ر��، ��:���� � ���ك �رض و/��ت �ظرھ�، وإ�

���Q ��س ��ط��7 ����ل �� ���ل �و��ل �و���، �����.��ء ا���3ت ا��� ��ط�ب ���� ا���7ون أو ا��ظ�م ا@/��ع، 

�ن ���د���، و�� �5س ا�و�ت، �Qن ا����ح �>���� ���!�راك �6 ا:����M �� �3م  ���/ر�د ا:����M �� ا�/���� ا���

����M:ن /��ب ا�� ��دو �7ط . ا�!ر��، و�!/��� ,�' ا���7م �دورھ� و�2و���� ��ط� ا�ر���� ,�' ا�7رارات ا���2ذة 

��!�� �ل و���رور�� ����طق �5�� ا�ذي �7وم ,��� ا:����M، ���!ر��، ��� �7وم ,��� �ن ���  أ�را �ط���7 و

ا��!�ر��، ���د ا�!ر�ك ,ن ��5 ا�داAن و ������� �/ب ا�,�راف ��!ر�ك ����د2ل �� أ�ور ا�!ر�� ,�' I2ف 

  . 1ا��3ل ������� ��داAن

�م ا:����M، ��5رة ��ط� ا:����M � ���� إن �!�ر�� ا:���� �� ��و�ن إرادة ا�!ر�� ھ� ,��ر �ن ,���ر �ظ

��+ى ,ن أ�� ر����، �ل ���� ��ط� 3�م ا�I2ف ��ن و/��ت ا��ظر ا����ددة وا�����ر�� � ����ط��7 ��ط� ��3

 ،�����ھ��ن، ��3ث ���ذر ا��و��ق ��ن و/��ت ا��ظر ا���رو�� أ.��ء ا/���ع ا�/���� ا����� ��دا2ل ا�/���� ا���

M:ن �رار اQ�����Mس أن رأي أ��ذي �/ب ا:2ذ �� ,�' أ�ظر�� -���� ھو ا����3 ا���ن ا�وھو ا�ذي  -,�' ا:�ل 

�وع ا����ھ��ن ���7در ا:��ر، ��د2ل ا:����، ,�' ھذا ا��3و، ���د �ل ا���د ,ن /� �3����73ق ����3 ا�!ر�� و

  .!ر,��� ا����س ���دأ ��ط� ا:����M �ل ,�' ا���7ض �ن ذ�ك، ��و �د,�� و�ؤ�د

                                                           
1
  - " +$;ABص �)' ا�&%$# أ(�' "*�' ،(���+ ا ،
��  .�A !41ارات أ.;)$+ ا���ھ�$!، ا����� ا�
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�ن أ/ل ��73ق إدارة  ����M:ط� ا���روري ��ط�7 وا��إن 73وق ا:����، �ن I2ل �� ��ق، �73ق �7ط� ا��وازن ا�

�ن ����3  ����M:ط� ا��ن ����3 ور���� ,�' �/�دة ��!ر��، �73وق ا:���� ���� ا��!�ر�� �� ��و�ن إرادة ا�!ر�� 

�ن ������� ���ظ�م أ2رى، و�ذ�ك ��7ل أن 73وق ا:����، ����ر ���م ا:soupape de sureté du 

Systems ل��، وھو �� د,� ا��!رع إ�' ر�ط �د2ل ا:���� �� ��3ة ا�!ر�� ����!�ر�� ا����� �� ��و�ن رأس 

ا�!ر��، �3ث ھذه ا��!�ر�� ھ� ا��� ���ن ار���ط ����G ا:���� �����G ا�!ر��، وا�7ول �#�ر ذ�ك ����ه ا����ح 

د ��Aل �ن ا����ھ��ن ذوو ا����ھ�� ا��3دودة �� رأس ��ل ا�!ر�� ��ر��� ��ر ا�!ر�� وإ.�رة ����ھم وا3د أو ,د

  . ا����,ب وا��طراب �� �����3

��ر�� 73وق ا:���� ا����رف ��� ���، �ر��ط� ����Iك ���� �ن رأس ��ل ا�!ر�� ������ �3�ن �وإذا ���ت 

��ر����، ���Q ��:3رى ��� ا���رف أو� ,�' ھ�  .ذه ا�73وق

    ��وق ا����Q داAل <ر=�ت ا����ھ�� -ا��ط�ب ا�����

����3 ا�!ر�� ,ن طر�ق ا�ر���� ا���  - � �����ن I2ل وظ�Aف ودور ا:���� دا2ل !ر��ت ا����ھ�� ��و���� ا�3

��ر��� ,�' ا:����M و,�' ����ر ا�!ر�� ������' ا�وا�6 ������، �7د أ��3ت ظ�ھرة ا:���� �3��� �!�ل إ3دى �

�� �� ا�!ر��ت � ���� ا��در/� أ����� �� ا��و��ر��، ����/� 3ث  ا��!ر���ت ,�' ا�د�2ر �� ا�����ر ا�

!راء ا:��م و3ر�� ا���2�2 ا��� ,ر����  ��ظم ا�دول �7د ���,ف ,دد ا����ھ��ن ا���5رد�ن و�#�ر 

ا����ھ��ن ھذا ا��طور ا���� :,داد ا����ھ��ن، �ر/�� ا��!رع ا�5ر��� ,�' ���ل ا��.�ل، ,�ر ا:2ذ ���,���ر 

ا����ھ�� ا��در/� أ����� ����ور��، ��3��� � ����ر ا:���� ����ھ��ن ��زو��ن إ��� �ظ�م ا:���� �� !ر��ت 

�و,� �/ب �+��ن 3������، و�ن ھذا ا���ظور ��G ���ون /��ر�ن ���7م ا���7و��  �23 1989.���إ�!�ء /����ت ا�

association d’inestssears en valeurs mobiliers  ون��� G���ھ�� ا����م � 1994 4و�د �

�.�ل �����3م �� ��ك ا�!ر��ت �����2 ��� /�ء ���ون  ا�!ر��ت ا��در/� أ����� �� ا��ور�� إ�' /����ت �

NRE  ����2001  درا/� @/راءQ� ����:��3م �د,م 73وق ا+�injunction de faire   '�, �3ول�ق ������وا�

  .��ض ا����و��ت

� ����رى ����ظر إ�' ا�دور ا�����دي ا�ذي ����� !ر��ت ا����ھ�� إن ا�دور ا�ذي أ��3ت ا:���� ���ب �� أھ

�� وا��� ��� وز��� �� ,��م ���� ا��در/� أ����� �� ا��ور��، �3ث أن �.ل ھذه ا�!ر��ت ھ� ا�!ر��ت ا����

 2       1ا���ل وا:,��ل

��ن 3�ن ��ر ,�ل إن 3���� ا:���� �ن ��ر��ت ا:����M ���ت ���M �� 3د ذا��� �7در �� ھ� و���� ��

���ن ھذه � ���ا�!ر��ت، وھو �� د�6 ا��!ر���ت وا�7وا��ن إ�' ا����رع �3���� ھذه ا:���� ��دة و��Aل وآ���ت أھ

                                                           
1
 - G.Ripert, les aspects du  capitalisme moderne 2

éme
 éd, paris 1951,p46. 

2
 - y.Guyon, droit des affaires, Economica 1994, N278. 
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��ر�� ا�ر���� ,����، ��ن �� ھو ��ن ا��!�ر�� �� ��3ة ا�!ر��، �ل و  ������و,� �ن ا�73وق ا��� �/�ا:���� �ن 

   �5 �7ر�رھ�؟؟ و �� ھ� ����/�ل ھذه ا�73وق

�� و#�ور ��وق ا����Q -ا��رع ا�ول��?:  

إن ا:���� دا2ل !ر�� ا����ھ�� �Mر ���ظ�� �� /��ز �ن أ/�زة ا�!ر�� و� �!�ل ھ� �5��� /��زا �ن ��ن 

�و,� وا���� � ���رف ��� ا���7ون، ��و � ���رف �وى �73وق ��ذه /�أ/�زة ا�!ر�� ا��� �ظ��� ا��!رع إ��� ھ� 

ا:���� و������� � �ظ�ر ھذه ا:���� إ� ��,���رھ� /زءا �ن رأس ��ل ا�!ر��، ��ن إ�' أي �دى �ر��ط ھذه ا�73وق 

  ��:����؟

Fا����ھم -أو ���	 ����  :ا���وق ا��

�ن أھم وأ�رز ا��وا��6 ا��� ����ت ,���� ا��75  ����������ر ��+�� 73وق ا����ھم �� !ر�� ا����ھ�� و��3 ��5

��ط�دة وا��� �ط�ق وا �A� ظ�ور ���, N��� ���وا ،����M:ل ��7,دة ا����7ء وا��!ر�6 و� �زا�ون، وذ�ك ��ذ ا��

�� ���ت �����ون ا:�M �� ����Mر ������3، ��ن و�3' �2رج ھذه ا�Q� �A5ن ھ��ك 73و�� ����7 ���5 ا����ھم 

����M، ��� 73وق ��5ق ,�' ا,���رھ� أ����� و�Iز�� ��ل ا�/�� ا��� ����� إ����، و�د � ����� � �>���� و� �>

 ��� 6���ن �3�ل ��5 ���ھم �� ا�!ر�� ��� ���� ا:����، وھ� 73وق ���2 � �6�2 ���ط� ا���د�ل ا��� ��

�ن ا����س ��� � �ن ا�!ر�� و � �ن �� I� ���,7د و��ا �� �����!روط ا:�ت �ر��ط �����دا ��ا�/����ت ا���

�و,� و����ر ����7ل ����3 دا2ل ا�!ر�� ����/�  .ا����ھ��ن، ��� 73وق ���2 ������ھم �� �وا/�� ا�

���Q ��ون ا����ھم ا�3ق �� أن ��ون ,�وا �� ا�!ر��، ا�!�ء ا�ذي �5رض ,دم إ���ده  -و����7ل ����3 -و,���

ك �/د ا��!رع �د ��G ا����ھم 3ق ���� �د إراد��، و�� أن ����5د �ن ا��طور وا�.راء ا�ذي ��773 ا�!ر��، �ذ�

�������دأ  1ا:����� �� ا�����ب ,�د ا�ز��دة �� رأس ��ل ا�!ر�� �!�ل �����ب �6 ,دد ا:��م ا��� � '��7�و�

 ��5�� ���ن ا�ذي �راه، وھو .��� ��3ر�� ا@رادة ��ون �����ھم أ��� 3ق �#�درة ا�!ر�� ���� أراد ذ�ك وأن ���6 أ��

  .�73ق ا��65 ,�����م ��� �� 3ق �داول ا:

و,�' ا����وى ا����� ��ون �� ا�3ق �� ا����م ا:ر��ح ا����/� ,ن �!�ط ا�!ر��، وھذا � ���� أن �� ا�3ق �� 

ا��3ول ,�' ���3 �ل ���، :�� ��ود ��/���� ا����� ذات ا�و��� ��+�� �3د�د ا�و/�� ا��� ���/��� ا:ر��ح، 

����� أن �و/� ا:ر��ح إ�' ا����3ط� أو أن �7رر �وظ���5 �� ا������ �3ث ������ أن �7رر �وز�6 ا� ��:ر��ح، �

ا�����7، و���رMم �ن ھذا ���Q و�3' إن �م ��3ل ا����ھم ,�' أي ,�Aد، ��و �5�3ظ �3ق �Mر ظ�ھر �� ا:ر��ح 

���� ����  .ا��� � ���ن 3ر

���ھم ا�3ق �� ���N ا�����5 ��� ����� �3�� ����5 ا�!ر�� :ي ��ب �ن ا:���ب وذ�ك ����� �ذ�ك و�� ا�!ق ا�

���ھ��� �� رأس ا���ل.  

                                                           
1
  ."! ا� ���ن ا����ري ا���ا��ي ا��:'ل وا����N 694ا��� ا���دة  -  
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أ�� �� ا�!ق ا@داري أو ا����وي أو ا������ إن �3ت ا����رة ������ھم ,دة 73وق أ����� � ���ن �+ي �3ل �ن 

��Mق وأن ����� �� أ��ن، و�د �� �����ن أي طرف  ������ �� ا�7�م ا:ول �ن ا:3وال ا���دي ,���� أو ا@���7ص 

������ت ا�����، ��� ا�3ق �� ا@,Iم ��ل ا���7د ا�/����ت ا���/��� �7���������#�  1 ھذه ا:طرو�3 � ���� ��ك ا�

ا�و.�Aق ا��رور�� ا��� �وا�ط��� ����� ا���و�ت ,ن ,�م ودرا��، ��� �� ا�3ق �� ����#� �����د و���ن ا���7د 

�6 �رورة ا!���ل ھذا ا���د,�ء ,�' �ل ا������ت  ،����ا�/���� ا����� وذ�ك �ن I2ل ا��د,��A ��ذه ا�/

�� /د�� � ����ول أ,��ل ا�/����، و,ن طر�ق ھذا ا���د,�ء ���Q �.�ت ا��رور�� �I���داد ا�/�د ��ذه ا�/

��� و� و�6 !روط ,���، و�ق ا��و/�  �������ھم 3ق ا��!�ر�� �� ھذه ا�/���� ھذا ا�3ق ا�ذي � ���ن 3ر��

  .ا�3د�ث :�Mب ا��!ر���ت وا�7وا��ن

A�:رأي وطرح ا�داول وإ�داء ا��وا �!������ وا��!�ر�� �� ��6 ا�7رار، و ����ن ا��!�ر�� �� ا�/����ت 3ق ا�

��ر�� ا�3ق ا������ �����ھم دا2ل ا�!ر�� أ� وھو ا�3ق �� ا���و�ت ا�ذي �وأ�2را �Qن ��2م �ل ھذه ا�73وق ھو 

�� وأ����� و!���2 � ���ن ا����س �� �ل و:ھ���� �7د و��ت ا��!ر���ت ,دة �����ت �3�ن ������ر �73 

��ر����2. 

� ��Q� ق�� ����و�3 �� ���و��، ا��/وء وإ���� ��3ق �����ھم، و�� �3�� إ��ءة ا�/��ز ا@داري ا��2دام ا���ط�ت ا�

��ن A�7�ا ����3���ر�� ا�د,�وى ا��� أ�ر �� ��� ا���7ون وا��� �/�د ا���ؤو��� ا��د���، �ل و���ن �����7ء �

��A��3���5@دارة �3' /زا��2����واة ��ن  ، �6 ط�ب إ�#�ء ا�7رارات ا��� �م ا��2ذھ� ���� ���I2!ر�� وإ��3 ا���

  .ا����ھ��ن

و����ر �ل ا�73وق ا�����7 و�Mرھ�، 73و�� !���2 و���2 �ر��ط ار���ط� و.��7 ���5 ا����ھم و� ���ن ا����س 

��� إ� ا��.��ءا �ن أ/ل ��73ق ا�����3 ا�/��,��، و� ���ن ���ط� ا:����M أن ���ر و/ود �.ل ھذه ا�73وق و�/رد 

�ك ا����ھم �ن ھذه ا�����زات ا��� �/د أ����� �� ,7د ا�!ر�� �5��،ھذا ا:�2ر ا�ذي ����ر �دوره ��دا ���و��� �ذ

����ظ�م ا�/��,� و����Aن ا����وي ا�ذي أ�!+ه و!���، �3ث ��ر�ز ا����ء �+���� ,�' ا��5ق ���ن ا@رادات ا�5رد�� 

�����4 � ���ن ���7ون ا:����M أن ��/�ھ��� أو ���دھ� و����3ل ,����ا��� �3���� 73وق �ن ط���� وا3دة ��ون �دا   

و�د ا,��ر ��ض ا��75 أن ھذه ا�73وق ھ� 73وق د��,�� �7ررة �A�5دة ا����ھم أ�.ر �ن �و��� 73و�� ���!�ر�� 

�و�6 ا:���� �ن ھذه ا ��� ،�3�����73وق؟ وا��د2ل �� ��3ة ا�!ر��، ��� �7ررة �3' ���ن �����ھم ا�د��ع ,ن 

  .وھل �>���� 73وق �M ��� ���2ر ا��� ����6 ��� �ل ���ھم؟

  

  
                                                           

1
  .و "� �:'ھ� "! ھtه اBط�و(+ 90"! ا� ���ن ا����ري ا���ا��ي، وأ��� ا�9&*+  677،678،680د أ��� ا���ا -  

2
  .و"� �:'ھ� "! ھtه اBط�و(+220را�� و����&9$# ا�9&*+  -  

3
  .و"� �:'ھ� "! ھtه اBط�و(+ 217را�� ا�9&*+ -  

4

، ص  -  ��  .304أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�
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�� 	��Mدى  -������A وق��	 ���Q�  :#�#h ا

���� دا2ل ا�/����ت ا����� أدى إ�' ا����د  -�ظر�� -إن ��Mب ا�ط��6 ا�د��7راط� ا�ذي ����6 �� !ر��ت ا����ھ�� �

!ر����م، وھو �� أدى ����!رع ا���7رن إ�' ا���ل ,�' �7و�� 73وق /��ب ���ر �ن ا����ھ��ن ,ن ا�ھ���م ���3ة 

  .أ���� ا����ھ��ن ��د 3.�م ,�' ا�ھ���م ���3ة !ر����م و������م �ن �را��� ����5 إدار���

و��ل ا��طرق ��دى ���6 ا:���� �73وق �و/�� ��� أ����، ���#� ا@!�رة إ�' و�6 و��5وم ا:���� دا2ل ا�!ر��، 

أ��� �Qن �ن ا��75 �ن أ�5' ,�' ا:���� ��5 ا�/��ز، وا�7ول �+��� ���رس وظ��5 دا2ل ا�!ر�� � ���2ف ,ن ���� ر

 ��ا�وظ�Aف ا��� ���ر��� ���2ف أ/�زة ا�!ر��، ��� ا,��ر أن 3ق ا��د2ل �� ��3ة ا�!ر�� ��7ور ,�' ���ھ

م ����2، إذ � ���ن 3�ب ھذا ا�رأي، أن ا:����، �3ث أن ا��د�د �ن ا�73وق وا�����زات ����ر �و/�� إ���

��ر��� إ� ا����ھم ا�ذي �� ��ر�� �!ؤون ا�!ر�� ���ر��� �!ؤو�� ا����2، وأ,ط� ��.�ل ,�' ذ�ك �� �2و�� �

�ن رأس ��ل ا�!ر�� �ن 3ق �� ط�ب إدراج �!�ر�6 �رارات ��  %ـ5ا���7ون �����ھ��ن ا������ن ��� � �7ل ,ن 

�� ا,��ر أن ا:���� ھ� ا��� �����5د ���در/� ا:و�' �ن 3ق ا�طIع ا��2ول /دول أ,��ل ا�/���� ا� ،�����

���ھ��ن ,�' ا,���ر أن ا����ھم ا�داAن � �رMب �ط����� �� ا��د2ل �� !ؤون ا�!ر����1   

وذ�ك ����ظر ����7ده ا���د ا��!ر���، ����!رع  و�� ��ظم  2إ� أن ھ��ك �ن ر�ض ھذا ا���ور وا��/�ه

 Gط����� أي وا3د �ن ��و��، ��� أ�� �م �ر�ب أ�� ���NA ���و��� ,�' ا����ب " ا:����"ا��!ر���ت �م �����ل 

��ن إ�' ا:����، ������ھم���ا�ذي  ��5 ا:����، وھذا ���ن إر/�,� �� /��ب ��� إ�' ��و�� �3د�د ا����ھ��ن ا�

�ت ����/�� ����7 ,�د � ���5 ��ن ���2 ا:���� �د ��3ول ���و�� �� ا�#د إ�' ��A ا:����M،، وھو �������ر ا��وم 

��� ,ن ,��ر ازدوا/�� ا����ھ��نI�.  

�ن /�� أ2رى، ���ف �5س ا�رأي، �Qن ا�7ول �+ن ��ض ا�73وق أو ا����3Iت ا��� �ص ,���� ا���7ون ����ر 

��ز �� ا@,Iم، ������ھ�ون ����5دون  �و/�� ��:��س��إ�' ا:���� ����ر �3ل �ظر، ��:���� � ��و�ر ,�' 3ق 

�و��، ��� � �و/د أي ا�/��ز �2ص ��,�' �دم ا����واة �ن ھذا ا�3ق دون أن �#�ر ا����ب ��5 ا:���� �ن 

�6 و���7 ا����و��ت ا������7 �!ؤ/ �� ��������ھ�� ا:���� و���.ل  6�   3ون ا�!ر�� �ن أ/��م�/

�ن /�� أ2رى ���ف ھذا ا��/�ه، أ�� � �و/د �� �دل ,�' أن ا�73وق أو ا����3Iت ا��� ��ط�ب ا���7ون 

�.�� �رأس ا���ل ����ر �و/�� إ�' أ���� ا����ھ��ن، إذ أن ���ن ا:��م ا� �������ر���� �رورة ا��و�ر ,�' ���� ��

�� أن �ن ��م ����م �+���� ا����ھ��ن �د � أي ���ھم ��و�ر ,�' ا����� ا��!�رط� ،���������� ا���Q� ون��� �

�و,� �ن ا����ھ��ن ���م ���3ة ا�!ر�� ����� � ��و�ر ,�' /���ر�� ��ك ا����3Iت، �7د �و/د ����ون �ن ��

                                                           
1
 - Schmidt Dominique, les droits de la minorité ,op,cit 195. 
، ص  : و"5�ر إ�4$ 23 ���)' ا��ا(' (��اوي، ا����� ا�
228.  

2

، ص '�)' ا��ا(' (� -  ��  .229اوي، ا����� ا�

3
 - Viandier Alain,la notion d’associe ,L.G.D.J,1978 ;Bouquet André,la minorité dans les sociétés de 

capitaux ,R.J.C 1983 , P127 ; CANIZARES DE SOLA ,Le CARECTERE INTITUTIONNEL DE LA SOCIETE DE 

CAPITAUX ,REV.soc 1950,p406 ص  "5�ر إ�$4 23 �)' ا��ا(' (�'اوي، ا����� ،
��.229ا�  
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����ر�� ��ض ا�73وق، وھذا �3دث ����2وص ,�د� ��������ون رأس  ���� رأس ا���ل ا��� ��ط���� ا���7ون @

��ر���� ��ذه ا�73وق ���5 ,��� ��5 � ��������ل ا�!ر�� ���را و�وز,� ��ن ا��د�د �ن ا����ھ��ن، ��ل ,دم إ

  ا:����؟ 

��ر�� ��ض ا�73وق .م 3د.ت ز��دة ��و,� �ن ا����ھ��ن ��و�ر ,�' ا����� ا��� �2و��� /�.م ��ذا �و ���ت ھ��ك 

��ر�� ��ك �� رأس ��ل ا�!ر�� ��ن ا�#رض ���� ھ��ن  ����و,� ��� �3ر/�و إ���ف ���� �!�ر�� ��ك ا�

�و,� و�ف ا:���� �� ا��ر��3 ا:و�' .م ����5 ,��� ,�د�� �75د ا����� ا��� /�ا�73وق، ��ل ���ط�ق ,�' ھذه ا�

 Gط�����ر�� ��ك ا�73وق، و��ل ھذا �� د�6 ���ض ا��75، ���ف ھذا ا�رأي، إ�' ا���7د ا�����ل �أ���� "�2و��� 

,�' ا,���ر أن ھذا ا���ط�G � �ر�ز إ�' �ؤ��� ���و��� �����، ا�!�ء ا�ذي �/�ل �ن �Mر ا��G�3 " ا����ھ��ن

ا�3د�ث ,ن 73وق ���2 ����ھ�� ا:����، :ن أو�Aك ا����ھ�ون �#�رھم ��م �5س ا�73وق ا��� �2و��� ا���7ون 

��  1وا:�ظ�� ا:����� ����� ا����ھ��ن �� !ر�� ا����ھ

��ن وا�ذ�ن ھم أ�رب �����ن ���3ة ا�!ر�� وا����ھ��ن ا�#�ر ����ن ����3 أ2رى �Qن ا�����ز ��ن ا����ھ��ن ا�

�ن ا�����3 ا������، ���س �� ھو ,��� ا�!+ن ������� ����7ون ا���ري �3ث � �/وز ا�ط�ن  �� �����دا��Aن � أھ

���ھ��ن ا�ذ�ن �3روا ا/���,���� وا,�ر�وا ,�' ا�7رار ����طIن �� �رارات ا�/����ت ا����� إ� �ن طرف ا�

وأ.��وا ذ�ك ���3ر ا�/��� أو ا�ذ�ن �#��وا ,ن �3ور ا�/���ع ��ذر ��7ول، ���Q �� �ر��� و�� أ�Mب ا�7وا��ن 

�6 ,��� أن 3ق ا�ط�ن �� �رارات ا�/���� ا����� ���ب ���ف ا:����M ����ر ��5و�3 /��ن ا� G!ر���ت أ����وا

  .و/� /��6 ا����ھ��ن ��ن ���م �ن �م ��3ر ا�/���,�ت ا��� ا�2ذت ���� ��ك ا�7رارات�� 

��ن �>���� وا����ھ��ن ا������ن ھو ����ز �Mر  ���وأ�2را، ���ف ھذا ا��/�ه، إ�' أن  ا�����ز ��ن ا����ھ��ن ا�

�!�ر�� �� ��6 إرادة ا�!ر�� أو ,دم د��ق، إذ أن ھذا ا�����ز �7وم ,�' ,��ر �5�� ���.ل �� و/ود ا�ر��M �� ا�

����م ������ھ��ن ا������ن �ن ا��د2ل �� ��3ة �� '�, Gن ��ط�� 6��و/ودھ�، �� �3ن �3Iظ أ�� � !�ء �

!ر����م �ن أ/ل ا��+.�ر ,�' ���ر ا��2ذ ا�7رارات ��� �وا�ق �����3م، وھذا ��س ��ورا �ظر�� �7ط، و��ن 

  .�3ول ا����ھ��ن ا������ن إ�' ا�ھ���م ���3ة ا�!ر�� وا��!�ر�� �� و��6 إراد���ا�وا�6 دل �� أ��3ن �.�رة ,�' 

�د�ن ,�' ��ض ا��75 ا�5ر��� إ�' أن ا���7ود ����ھ�� ا:���� ا�ذ�ن ���و����/� ��ل إ���� أ��3ب ھذا ا��/�ه 

��ن إ�' ��A ا����ھ��ن ا��� ������3م �� ا��2ذ ا�7رارات و����ر ���#� �و��ر ا�3���� ��م ھم �ل ا����ھ��ن �Mر ا�

�و,�ت، ���2 /� �� ���ن ا����ھ��ن ��ون ��ظ ����� �A� '�, ����!ؤون ا�!ر��، �ن ھ�� � ���#� ��ر ا�3

����  .وأن ا����ھ��ن ا���زو��ن أو �Mر ا���ظ��ن ����رون أ3وج إ�' ا�3

������/� ا���و�ل إ����، �G�3 أن ا����ھ��ن و�3ن �ن /���� � �وا�ق ھذا ا�رأي و���2ف ��� �� ,دة ��7ط، و��دأ 

�ن � ��دي أي ر��M أو إرادة � ����ا���زو��ن و ا:�راد �Mر ا���ظ��ن ھم ا:3وج ��3����، ��ن ھل ��م �7ر�ر ا�3

 �������+�� ��3/� ��ذه ا�3����؟ ھل �ن ا���طق ا���7و�� أن ���وي ��ن ���ھم أ���� ���م �+�ور ا�!ر�� و���' �

                                                           
1
 - canizares, le caractère institutionnel de la société de capitaux, Rev-soc, 1950, p406. 



562 

 

�� و���A/�� و���رس �73 �� ا@,Iم و�!�رك و��3ر �� ا�/����ت ا����� و����ش و��+ل و��وت ��� �راه �!�ط

�73ق ����3 ا�!ر��، .م �ط�ن �� ا�7رارات ا��� �2رج ��� ا�/����ت ا����� إذا ���ت �� �Mر ����3 ا�!ر�� و 

�� �طرح أ���A 2ط��، و�درج ��7ط �� /دول � �����3 �������، ���/+ ����7ء و��3�ل ������5 ا���د�� وا����و� ،��

���ھم � ��رف ,ن ا�!ر�� إ� ا���� و3/م ا:ر��ح ا��� �درھ� ,��� ...ا:,��ل، و�ط�ب ����ن ��2ر ����ر 6� ،

�در/� �� ا��ور��؟ � ���ن ���3ب ��طق ���و��  ����� آ2ر ا����، و���� ا:��م �� ا��ور�� إذا ���ت أ��

�و,� أم ����م أن ���و/�  .ي ��ن ھذ�ن ا�!ر���ن، �#ض ا��ظر �� إذا ��ن ��ظ��ن �� 

وإذا ��� ��5ق �6 أ��3ب ا��/�ه ا����ق �� أن ھ��ك 73و�� �!�رك ���� �ل ا����ھ��ن وا��� ��ق وأن ����ھ�، إ� 

��ر�������Iك ���� �����  أن ا�وا�6 وا���ر�� ا��!ر��� وا���7ء �ؤ�دون أن ھ��ك 73و�� ����� ��ك ا��ر��ط� ��

�ن رأس ا���ل ھ� �و/�� ���در/� ا:و�' ��A5 ا����ھ��ن ا:���� أ��3ب ا@رادة �� ا��/�6 وا����ل، ��!�راط 

��ر�� 3ق �ن ھذه ا�73وق �ن ھو ا����� ��؟ أ��د أ��� ا:���� ا��� ا��ط�,ت  %5ا��!رع ا��Iك ���� �� I.�

ل إ�' ھذه ا����� وا���ر�� ا��!ر��� وا��A��7 �!�د ��ذا، و�6 ذ�ك � ���6 ����ظر @راد��� وو,��� ا��/�6 ��و�و

��ر��� ھذا ا�3ق ��و ��س �3را ,�' ا:����، ��ن ا�وا�6 ھو �أي ���ھم و�و ��ن و�3دا إذا ا���ك ھذه ا����� �ن 

  .ا�ذي �7ول ھذا

 Gط����� أ��� ���ن " :����ا"وإذا ��� ��5ق �6 أ��3ب ا�رأي ا����ق �� أن ا���7ون �م �ذ�ر � ����و�م �����ل 

 �7�������7ل أو /��ز �ن أ/�زة ا�!ر��، إ� أ��� �7ول أن ا���7ون �م ��ظم و�م �ذ�ر �ل ا���5ھ�م وا����Aل ا�

�!ر��ت ا����ھ�� ����ظر ���7د ھذا ا��وع �ن ا�!ر��ت �واء �ن �3ث ا�����ر أو �3' �ن �3ث ا�����ف ا���7و�� 

�!رع ا��� ،���Gط�����7رن �م �ذ�ر �را�3 � "����M:ف ا��5وم " ������ءا  �.I ���رMم �ن .�وت و/ود ھذا ا�

�و,� وا���� �ر�ت و/ودھ� /�و���7، و,��� ��:���� وإن �م �ذ�رھ� ا��!رع �را�3 ��� �و/ودة وا���� ��� 

�دا��� ,ن 73و��� و������� 73وق ا ،��5��� ���3 �� ����M:ر ا,�رف �و�و��� �� و/� ا��!ر�� و������3، وھو أ

���رف �� و����ده ��7و�� 73وق ا:����  1و�دأت ا��!ر���ت ا���7ر��. �� ا��75 و���ده وا,�رف �� ا���7ء و���ده

وإ�رار 73وق أ2رى �م ��ن �و/ودة، وھو �� ����ه ا��!رع ا�5ر��� �ن I2ل ���� ���وات ,د�دة ��7و�� 73وق 

��6 �واھ� و ��ظ�م �5��� ,ن طر�ق ا����ح ��� ������ل �� !�ل /����ت ���2،  ا:���� �ل و���,د��� ,�'/�

�ذ�ك ا:�ر ������� ���!رع ا��و��� ا�ذي 2ط' 2طوات ���رة �� ھذا ا��/�ه �� �/�� ا�!ر��ت ا��/�ر�� 

وھو �� �/���� ، �ذ�ك ا��!رع ا��#ر�� �� ���ون !ر��ت ا����ھ��، 2009وا���د�Iت ا:�2رة ��� ����� ��د�ل 

�ن I2ل ا����  ����ر �� !ر��ت ا����ھ.��I� مAI��د,و ا��!رع ا�/زاAري إ�' �وا��� ا�ر�ب، و�2ق ا�/و ا�

�ن ا�و��Aل ا���7و��� ا��� ���G ��� ���د��ع ,ن  ������إ�' 3���� أ�.ر ��A5 ا:���� �واء ���ت ��ظ�� أم � و�

������3 ا��� ھ� /زء �ن ����3 ا�!ر��.  

                                                           
1
  -  NAن ر���A 2��Mا� ���ن ا�� }�t? ،�?tا� + ��ا���:;
 ��5?�ت ا���ھ�+، و"�;+ ا��5?�ت  17- 95أ��� ا� ���ن ا�&��2 "! @~ل ا� �ا�$! ا�

  .2013ا����$+ "� YD~�':D� ا��2 ?�ن آ@�ھ� =,+ ا����ر�+ 
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���ءا و�3' �!ر���، و� �!�رط ��ذا ا�و/ود إ�!�ء ���ن ���7ل �ذا��  ن و/ود ا:���� ھو أ�ر �م ا��ث ��� ���7، وإ

��ر�� ��ض �� ��� G��� ���ن ا����ھ��ن ,�' �در �ن ا�و,� وا�ھ���م ���!ر��  �A� ھ� ��,ن أ/�زة ا�!ر�� إ�

��ر���� وھو ا�5رق ����� و��ن ا����ھ��ن ا�73وق ا��� أ�رھ� ا��!رع ��ل ا����ھ��ن ����� ا:و��' وا:�در ,�' 

ا������ن، وھو �� /�ل ا��!ر���ت ا�3د�.� ���,دھ� ,�' ا����ل، و,���  �Qن 73وق ا:���� �� ا��7�73 ھ� 73وق 

� ����ر���� ����ر���� و����� وا���� ھ� �و/�� �>���� :��� ا:�در ,�' ���و�3 ��ل ���ھم ا��و�' !روط �73ق 

�� ھ� ھذه ا�73وق؟� ،����  .ا��دف 

  ا���وق ا��و@���Qd� �M داAل ا�<ر=�: ا��رع ا�����

إ���� ��73وق ا�����7 ���5 ا����ھم وا����ق ا@!�رة إ���� �Qن ھ��ك 73وق و ����ظر ���ر���2 ا��!ر��� 

�و/�� أ�.ر ��A5 ا:���� �� ��� ،���ن أداء دورھ� و وظ����5 وا��A��7 و��وا�6 ا�ذي ���!� !ر��ت ا����ھ �����

��ر����، و�2ص ���ذ�ر ھ�� ا�73وق ا��� ���ر���� �ن �ل ���ھم ���و�� !روط � ������دا2ل ا�!ر��، �6 إ

�ن رأس ا���ل، و و�6 �.ل ھذا ا�!رط �� /����ن �������ر���� ا��Iك ���� �ا:ول أن ھذا : ا!�رط ا��!رع �

��و,� /��ور ا�!ر�� �� �ؤھ��� ا�!رط ��ط�ب ��7�73 ���ل : ������ن ا����ھ��ن ��ون �د��� �ن ا@رادة وا�

��ر�� ھذه ا�73وق ,�' أ�م و/� ��� �73ق ا��دف ����، و ھو �� ا,��ر��ه �ر��� ,�' أن ھذه ا�73وق �و/�� ��

Aن ورا�� و�6 �>���� و�و وا����، �ن /�� أ2رى أن �.ل ھذا ا�!رط وھو ا��Iك ���� ����� ��#� ا��!رع 

��ر�� ھذه ا�73وق���5دھ� ,دم ا��/وء إ�'  �����- �����ظ �� ��A��.��ر ا���� ���ھم أو  -ا���إ� إذا ��ن ا�

��ر�� ھذه ا�73وق، ���ر��ن ���، ��م �ن ا�����3 وا�A�5دة وا���ظ�م وا�ھ���م �� �/���م /�د�ن �� �ا����ھ�ون ا�

  .3ق ا�ذي ��ر ���!ر�� أ��� �رر ����� �� ھذا ا��/�لو�� ���دھم ������� ,ن ا����ف �� ا�����ل ا�

 ������ت ا���/��� �7������ر�� ا�ر����  )أو�(و���ن �7��م ا�73وق ,�' ا��3و ا����ق إ�' 73وق �� �7����وأ2رى 

  )  .����.(دا2ل ا�!ر��

F@�"��ت ا�"���: أو��	ا��#"���  ���Q�  ��وق ا

����ت ا��/��� �7������ و����� ھذه ا�73وق أھ����� ����ظر :ھ��� ھذا ا�/��ز ا�ذي ����ر /��ز �>���� 73وق �

ا��داو�ت ا:ول �� ا�!ر�� وا����ر ,ن إراد��� و����3 ا����دة دا2ل ا�!ر��، و ��@���� ��73وق ا:����� 

����ت ا����� ���3ق �� ا@,Iم و�� ا���/��� �7����د,�ء وا��!�ر�� ا��ر��ط� ���5 ا����ھم وا��� ���� ا�

��ر�� ��ن  ������وا���و�ت �Qن �����ھ��ن � ���� ا:���� 73وق أ2رى ��7د �ن ����3 �د,�م �ر�ز ا:���� و�

  :73و��� و�3' ا�73وق ا�����7 ,�' أ��ل و/�، و�ن ھذه ا�73وق �ذ�ر

I- ���"ء ا�@�"�� ا��Nق ا�#د�:   

����7��Iد �� ا:/ل ا���7و�� ا�ذي 3دده ا��!رع وذ�ك ,ن ��د  �د ���7,س ا�/��ز ا@داري ,ن د,وة ا�/���� ا���

أو ,ن ��و، و:ن ا�/��ز ا@داري �/�س ا@دارة أو �/�س ا��د�ر�ن 3�ب ا��3�� ھو ا��2ول ���و�� و�+�ل 
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 ���د,�ء ا�/���� ا����� ��7��Iد، و:ن ھذا ا����7د �د �!�ل 2طرا ,��� �� �3�� ار����� �/�وزات أو أن �2!'

,ز��، �Qن ھذا ا�/��ز �د �ذھب إ�' ,دم د,وة ا�/���� ا�����، ا�ر��ب ا:ول وا:���� �� ا�!ر��، وھو �� ���ر 

�ن طرف /��ت  ����ذه ا:�2رة أ��� �رر، ا:�ر ا�ذي /�ل أ�Mب ا��!ر���ت �7ر �3ق د,وة ا�/����ت ا���

���ھ��ن ����� �� رأس ا���ل، و��ون ا���د,�ء أ2رى وا��� �ن أھ��� ا����ھ��ن، �6 ا!�راط ا��Iك ھؤ�ء ا�

�6 �رورة و/ود �3�� ا����/�ل ��  .ھ�� ����/وء ����7ء �����ن و��ل ���د,�ء ا�/���� ا���

 �������ھ��ن، و���ن ا���رف ,�' أ��3��� و!روط�� و�و�ف ا��!ر���ت �� ������ ھ�� ������و�!�ل ھذه ا@

���� و������5ل ���ر/وع إ�' ا�7�م ا:ول �ن ھذه  ا�5واAد ا��ر/وةاAري وا�5ر���، وو�و�ف ا��!رع ا�/ز

  .1ا:طرو�3

II- ل��N�  :ط�ب إدراج �<�ر�Q hرارات ?� @دول ا

�ن /دول ا:,��ل ا��وا��6 وا����Aل ا��� ���م ����!��� وا��طرق إ���� �� ا/���ع ا�/����ت ا����� وذ�ك ���

,���ر أ�� �3دد ا�و�ت، وا:�ل أن إ,داد /دول ا:,��ل وھو �ن �3' ��ون ھذا ا�/���ع ��5دا و�/د�� ��

��,���رھ� ����3 ا����2ص ا:��� �� ا��د,�ء  -3�ب ا��3�� -ا���2ص �/�س ا@دارة أو �/�س ا��د�ر�ن 

ا�/���� ا����� ��7��Iد، ���م ��ط /دول ا:,��ل وإر���� ��ن ا�د,وة �3' ����ن ا����ھ�ون �ن ا����3ر ا�/�د 

��ع ا�/����و�/� �/���  .ا�

 ��� ��و:ن ا�/��ز ا@داري، و�ن I2ل إ,داده �/دول ا:,��ل �د �3دد ا����Aل ا��� �����ش �� ا�/���� ا���

 '�3 ������!��، و���د �ل ��+�� �د ��ر�� ��3راج أو ا����ء�� و ر� ������ �������ب �6 أھوا�A ور����M ��درج 

��ن ا���ؤو���، ���2 و��� رأ��A�7�ر�ن وا�����ر�� ا�ر���� ,�' ا���، أن ا�����!�ت ھ� أھم وأ�رز �ر��3 �

  .��@دارة، وا��Iك ا���ط� ��3د�د �و�وع ا�����!�ت ��� 2طورة ���رة إذا �م �را,' ����3 ا�!ر�� �� ذ�ك

�� ا:����، �� و���/� ��� ��ق، �7د أ�رت ��ظم ا�7وا��ن وا��!ر���ت وا�/���د ا��A��7 �3ق ا����ھ��ن، ��� 

�ن رأس ��ل ا�!ر�� وھ� �� �.�ر  �����ط�ب إدراج �!�ر�6 �رارات �� /دول ا:,��ل، !ر�ط� ا����Iم ����� 

5%2�ن ا��!ر���ت ���� .  

، ھذا  3و,ن ا��طور ا��!ر��� ��ذا ا�3ق، � ���� �� �ر���، �7د ����� ��� �� ا�7�م ا:ول �ن ھذه ا:طرو�3

������ و���� �و�� و����� �� ر���� أ,��ل ا�!ر�� �ن طرف ا:����، ذ�ك أ�� إذا رMب وا3د أو أ�.ر و�!�ل ھذه ا@

 ��Q� ،!ر�����3 ����ن ا����ھ��ن ا�ذ�ن ��و�ر ���م ا�!روط، �� ا��3ول ,�' �رار ���ن �ن ا�/���� �رى ��� 

�ن �ذ�ك ,�' ا:�ل ����!�� �� �7وم ��ر�� ,���� ,ن طر�ق ط�ب ��/�ل �!روع �رار �� /دول ا:,��ل، ���

�ن ���Aل ا�����ر �.�ر ا�!ك  ��+��ا�/����، ھذا �ن /��، و�ن /�� أ2رى ���Q إذا � 3ظ ���ھم أو أ�.ر أن 

                                                           
1
  .و "� �:'ھ� "! ھtه اBط�و(+ 161أ��� و����&9$# 23 ھtه ا���L+ ا�9&*+  -  

2
  -  +, (art l225-105 al.1.c.com.F)، وا� ���ن ا�&��2 31 �ة 645ا���دة  1975أ��� "X~ � ���ن ا����ري ا���ا��ي �

3
  .:'ھ� "! ھtه اBط�و(+و"� � 173را�� ا�9&*+  -  
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��ن ��@دارة ����و��ت أو ار�����م ���5�2ت أو �/�وزات ، �Qن A�7�ر�ن أو ا���وا��7ق، أو ر��� �م ا��!�ف إ�52ء ا�

������  .  ��طIع ا�/���� ا����� ,�' ھذه ا����Aل���G  1ھذه ا@

���ھ�� ا:���� ���2، �ن ��ب دور ���ل �� ��3ة ا�!ر��، ��@���� @������ ا��د,�ء � �������G ھذه ا@�� ���

������ ا����ھ�� �� و�6 /دول ا:,��ل، و��ذا ����ل �د��� �� �ؤھ��� �����درة دا2ل Q� ��� ،��ا�/���� ا���

����� ,دم ا����5ء ����ع �وت ا:����M �!+ن ����ر ا�!ر�� وا���و�ت ,�' ��7ر����3، ��� دام أن ا�!ر��، و��

 ،��ا:���� ا����ر�� � ������ أن �ر/G و/��ت �ظرھ� إ� ������� ا���و�ت ,�' ا�7رارات دا2ل ا�/����ت ا���

�ن طرف ا�/��ز  ���ن ���Q � �/ب أن ��7' ��3�� �/داول ا:,��ل ا��7د I�!���� ��ون  ����M ذي�ا@داري ا

ا:����M أو ��وا�ق ����، وا����5ء ����ر�� �!�ر�6 ا�7رارات ا��7د��، �ل ���#� أ��� أن ���ح ��م ا�5ر�� �طرح 

ا��را����3 ا����2 و�7د���� ����و�ت، �ن I2ل ا����ح ��� �ط�ب إدراج �!�ر�6 �رارات �� /دول أ,��ل 

����  .2ا�/

����ق �!روع ا�7رار ا���7رح �+ي �و�وع، �3' �و ��ن �2ر/� ,ن /دول ا:,��ل ا���د �ن طرف و���ن أن 

 ،���ون �!�ر�6 ا�7رارات ا��7د�� �/ب أن ��ون �ر��ط� �����2ص ا�/���� ا�����ا�/��ز ا@داري، إ� أن 

 -ا�/���� ا����� �Mر ا���د�� ا�ذي ھو �ن ا���2ص -وھ�ذا � ���ن �����ھ��ن أن ��7د�وا ����راح ���د�ل ا��ظ�م 

�� ,�د���, ����  .�� �3ن أن ا���د,�ء �د �م �/

1975�ن ا���7ون ا��/�ري ����  645و,ن �و�ف ا��!رع ا�/زاAري، �7د ��ن ��ص ,�' ھذه ا��ز�� �� ا���دة  ،

�ك !ر�ط� �3ث ���ت ھذه ا���دة ���G ا����ھ��ن ا�3ق �� ط�ب ��/�ل �!�ر�6 �رارات �� /دول ا:,��ل وذ

�/�س ا@دارة، و,�'  %5ا����Iم ����� � G!ر��ن رأس ��ل ا�!ر��، وأن � ����ق �!روع ا�7رار ��7د�م 

�و�� ,�' ا:�ل �ن ��ر�� ا���7د ا�/���� ا�����، وھذا ������� ��ذ�ن  25ا����ھ��ن إر��ل ط���ت ا���/�ل ��ل 

�ن ا���7د ا�/���� 30ط��وا إ2ط�رھم ���/���ع  ��أ��م @,داد �!�ر�6 ا�7رارات وط�ب  05، و������� ���م �دة �و

��/���� وھو أ�ر �راه �Mر ����ب، ��ذه ا��دة �!�ل �دة ���رة � ���5 @,داد �!�ر�6 �رارات �73ق ��� ا����ھم 

�!�ر�� �و�� �� ��3ة ا�!ر��، و ر���� ����� ,����.  

�!�ر�6  إدراجع �م ��د ��ظ�م ��+�� 3ق ا����ھ��ن �� �Qن ا��!ر 08- 93إ� أ�� و��/�ء ا��ر�وم ا��!ر��� 

����ت ا����� و� �� ا���2��5ت ا������7  �645رارات، ��م ��د ��ظ�م �ص ا���دة /��� �7����ا����ق، � �� ا:��3م ا�

�رى ا��!رع  3%���5، وھو أ�ر �رى ��� ���7ر �� ا�و�ت ا�ذي ���' /ل ا��!ر���ت إ�' ا���52ض �ن ���� 

  ./زاAري �� ھ�ذا �و�فا�

�ون ا��ر�وم ا��!ر��� ������Q �����د �ر��� أن ��ون ا��!رع  08-93و����ظر ���و/� ا�5ردي ا�ذي /�ء �� 

ا�/زاAري �د ���د ,دم ا��ص ,�' ھذه ا@������، و������� �Qن ا���و وا�#��5 ا��!ر���� ھ� ا��� ���ن أن ��ون ���� 

                                                           
1

، ص -  ��  .93@;&�وي �)' ا�)�2A، ا����� ا�

2

، ص  -  ��  .317أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�

3
�;+ ا��5?�ت ا����$+، وا���دة  283أ��� ا���5ع ا����2 ا�&#9  -  " !"117  NAن ر���A !"17.95 2��Mھ�+ ا���  .ا���:;
 ��5?�ت ا��
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�ن ا���7ون ا��د�� ا�/زاAري،  �2و/د �3م ���رض ا���دة ا�����7، وط��7 ����دة  ��ذه ا�و����، و,��� و�� دام �

����� �ط��ق وا���ل ��ص ا���دة � ��Q�645  ري أن ��د2ل و�� أ�رب و�تA/زا�رع ا!�ا�����5 ا�ذ�ر، ��ن ,�' ا�

��ن @,�دة ا��ص ا��ر�G ,�' ھذه ا@������، �ل و�د,���� و�7و���� ���52ض ا����� ا�� �������� ��ذه ا@� ،�7���

���ھ��ن ا:���� و��!ر�� ��������� ���� � �����ن ��Aدة و3.  

  :��وق ا����Q ا��#"��� 	��ر�Q	� �N` ا�<ر=�  -�����

�ر �ن �3ث أھ����، وذ�ك ����ظر إ�' ط���� و��و�ن ���إن أ�ر ا�ر���� دا2ل !ر��ت ا����ھ�� ھو �� ���ظم 

�ن /��،  ��وإ�' ���زع و�/�ذب ا�����G ا��و/ود ��ن ���2ف أطراف ا�!ر�� �ن /�� أ2رى، !ر��ت ا����ھ

  .وھو �� /�ل ��+�� ا�ر���� دا���2 أ�ر �#���� �#�ب �ل ���ن �3�ن ��ر ا�!ر��

و�د �����ت ��ظم ا�7وا��ن وا��!ر���ت �5رض أ3�ن طرق وآ���ت ا�ر���� دا2ل !ر��ت ا����ھ��، ����ظر 

�� �3ت �+��ر ھذه ا�!ر��ت وأ�واھ� ���/� ��Mب و�7ص ا�ر���� دا���2، أ�� ,ن أ/�زة ����و��ت وا:ز��ت ا�

ا�ر���� ���، و��� ����ه ����7، ,د�دة و���و,� ����ك ر���� ا�/��ز ا@داري ,�' �5�� وھ� ر���� ذا���، وھ��ك 

�� دا2ل ا�!ر��، إ���� إ�' ر���� ����7 و���� وھ� ر���� �ؤ��� ��دوب ا�3����ت ا��� ����ر أ�وى وأ�/6 ر��

 ���I�ر���� ھ��Aت �وق ا���ل ������� ��!ر��ت ا��در/� أ����� �� ا��ور��، وأ�2را ر���� أ��3ب ا�!ر�� و

��ر�� ا�ر���� �2و�� ,�' أ,��ء ا�/��ز ���و�3 ��م �����م �وھم ا����ھ�ون، ا�ذ�ن و,ن طر�ق ا�73وق ا�

  .ام ����3 ا�!ر�� �� ����رھم ���، و���ء���م ������� �� �3�� .�وت ا���سا@داري ���+�د �ن �دى ا��زا��م ���3ر

��ن و:ن ا����ھ��ن ھم أ�5��م �3ل ���رب �� ا�����G ��ن ��A ا:����M ا��� ���ك ��ط� ا��7ر�ر �� ا�/����ت 

 ����ر�� ا�Mب ا�73وق-ا������ك إ� -�3ل � � ����M:��7ون ا�و و��7  ���ا:���� ا �Aو�  ،����M:رأي ا�أن �6�2 

�����ّ �� ا���7ون �ن ��ط�، و��ر �ذ�ك ��:���� ���2 إذا ���ت ھ�  ����ن و:ن ا:����M �د ��3رف �� ا�����ل 

�5��� ا�/��ز ا����ر أو أ��� ,�' ,��I ���ون و��3�ف ���، وھو �� ���ر ���!ر�� أ��� � ��3��Q� ،ن ا�7وا��ن 

�ن ا����ھ��ن ا:���� و���� ر���� أ2رى ,�' ا:����M و,�' ا�/��ز ا����ر أ���، و�ل وا��!ر���ت ا�3د�.� /��ت 

  .ذ�ك ��7�73 �����3 ا�!ر��

��ر�� ر����، �!/��� ,�' ا�ھ���م أ�.ر ���!ر�� و���د��ع �� ��� G��و,� �ن ا�73وق ا��� ��/�إن ��G ا:���� 

�ن ا:����M وا:����، ,�' ا�رMم �ن أن ا��7ول �و/ود �.ل ھذه ,ن ������3 و73و��� ����، ��� ��دل ��5 ا���زان �

��ن، �� دام �>����، �ل و��ل ا����ھ��ن، ����G دا2ل ا�!ر�� و�/ب أن �ا�ر���� ھو أ�ر ,��ر إ� أ�� و�6 ذ�ك 

,�' �5�G ��� ا��/�ل ����7م �ر���� ���3ظ �ن I2��� ,�' ھذه ا�����G، وإ!��ر أ��3ب ا�7رار �و/ود ر��ب 

�� أن ا:���� ���رس ھذه � ،��,��ا���ر��ت وا:,��ل ا��� �7و�ون ��� أو ا��� �7ررون �+��� �ط���7 ������3 ا�/

  .ا�ر���� �� إط�ر ا@!راف ,�' ��ر ا���ل ����ظ�م و,�' �3و �G�3 دا2ل ھ��Aت ا�!ر��

 ����.��7 ا��� ��!+ أو ا��� ���ن أن ��!+ ��ن �ن دوا��� وأ����� ا����I ا�و -أي ا�ر����  -و��G ا:���� ھذه ا�

��ن ��@دارة وأ����M ا����ھ��ن، ا�ذ�ن ھم ���م و,���م �� أ�Mب ا�!ر��ت، إ���� �ظ�ھرة ا�#��ب ا����رر A�7�ا
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���ھ��ن، وھ� ,���ر ���G ���7ول �+ن ا�ر���� ا��� �7وم ��� ا�/����ت ا����� ھ� �وع �ن ا�ر���� ,�' ا�ذات، ��

ا��2م وا��3م �� �5س ا�!2ص أو ا�/��ز، و:��� ر���� ��م �3ت �ظ�� ا:����M ا����رة ا��7درة ,�'  �3ث ����7

��ن ��@دارة A�7�� 5س، ود,م��ر�' ,ن ا�رد ����ر ,ن ا/�ا��#ط وا��+.�ر، ����Q �د ��3ول �ن ��3��� ��7�73 إ�' 

�ن �ل ������دا2ل ا�!ر��، وھو �� �ظ�ر �ن I2ل ا���و�ت ������د�� وا��ز�� ��  .�1 و�/رد ������� ا�/���� ا���

  :و���ن ���2ص أھم ا�73وق ا��� �دور �� ��ك ا�ر���� وا��و/�� �>���� ,�' ا:2ص ��

I- ت�	دوب ا������ ���Qط�ب إ:  

�� �7د ��ق ��� ا���رض ���ظ�م ا���7و�� ��زل ��دوب ا�3����ت �� ا���ب ا:ول �ن ھذه ا:طرو�3 � ���� ا�/�� ا�

 ،����� 3ق ,زل ��دوب ا�3����ت ��ل ا����ء �دة ,�د��، و �!��5 ,ن أن ��ظم ا��!ر���ت /ردت ا�/���� ا���

��,���رھ� ��ط� ا�����ن، �ن إ������ ,زل ��دوب ا�3����ت وإ,ط���A ����7ء، ����ظر ���ظرة ا�/د�دة �وظ��5 

��5وم ا���و ا�ذي ���رس ���م �3دد ���و�� ��دوب ا�3����ت �� ا�!ر��،و ا��� 2ر/ت �ن ��5وم ا�و���� إ '�

��I,ذات ط��6 إ ���  . دا2ل ا�!ر�� أھ

و@ن ���ت ا�/���� ا����� �د 3ر�ت �ن 3ق ,زل ��دوب ا�3����ت ����ظر ������ف ا�/د�د �����I ���!ر�� 

���� �د �/�ل � ���5� ����دوب ا�3����ت و����ظر ����I2ت وا��زا,�ت ا��� أ��3ت �!�دھ� ا�/����ت ا��� ��

��ن ��@دارة أو ��ن ا����ھ��ن أ�5��م A�7�ن وا��و,�' أھ����� ا����#� ,ر�� �����5 ا�3����ت �واء ��ن ا����ھ

)����Mف )أ���� وأ�أو �� �����، �Qن ھذا � ���� 3ر��ن ا����ھ��ن �ن ا��د2ل �� �3�� �/�وز ��دوب ا�3����ت 

��ن ��@دارة أو ا:����M ,�' 3��ب ���� أو �Mب �����3 ا�!���2 ,�' 3A�7�' ا�!ر�� ����3ز إ��3 ا�����ب 

���  . ���� ا���و��ن ��!ر�� وھ� ا�3���ت �.�رة ا�و�وع و�ؤ�دھ� ا�وا�6 ا��

و���� ا�/زاAري ، ��3ت ا����ھ��ن ا�3ق �� ط�ب ,زل ��دوب ا�3����ت وذ�ك  2�ذ�ك �Qن أ�Mب ا��!ر���ت    

�ن رأس ا���ل @������ ا��/وء ����7ء ��ذا �� �3�� و/ود دا,� �ذ� �����ك، �6 ا!�راط�� ا��Iك ا�ط����ن ���� 

، ا�����7 ا�ذ�ر، وا��� أ,طت ا�3ق ��  3 9��رر 715ا�ط�ب، وھو �� �ص ,��� ا��!رع ا�/زاAري ��ص ا���دة 

��دوب ا�3����ت ��ل ا�����ء ا���دي �وظ��5 ��ل �ن �/�س ا@دارة ����أو �/�س ا��د�ر�ن أو ����ھم  ط�ب إ���ء 

  .رأس ��ل ا�!ر�� أو ا�/���� ا�����، وذ�ك �� �3�� 3دوث 2ط+ أو ���6 10/1أو أ�.ر ��.�ون ,�' ا:�ل ,!رة 

�ن أھ��� و2طورة ���م ��دوب ا�3����ت �� ا�!ر�� ���دوب ا�3����ت،  ����و����د ھذا ا�3ق، ������� �>����، أھ

�A أو ا�/��ز ا�و�3د �� ا�!ر�� ا��ؤھل وا����7ل �ر���� ا�!ر��، وذ�ك ����ظر ��د��2 �� و��� ��ق ������، ھو ا���

�ل ا������ت وا���ر��ت ا����� ا��� �7وم ��� ا�!ر��، ��� �را�ب 3������� و���A/�� و�ّ��ن �ل �� و�ل إ��� �ن 

رارات ا������ ��ذه ا���7ر�ر وھو �ذ�ك ���NA �� ��7ر�ره ا��� �ر�6 ��/���� ا����� وا��� �ر�ب �����M �طIن ا�7
                                                           
1
- Berr.OP.at,p182   .  ص  4إ�$"5�ر ،
��23363 أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�  

2
  -  2�;+ ا��5?�ت  264، و?�t{ ا���5ع ا����2 ا�&art L823-7 c.com.francais#9أ��� �;7 =)$# ا��X�ل ا���5ع ا�&��" !"

  ."! A���ن �T?�ت ا���ھ�+ 164ا����$+، وا���5ع ا���M�2 ا���دة 
3
  .08- 93ا��2:��5 وھ2 "�دة �'�'ة أw$&� ����� ا���=�م  -  
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����ر ا��3رس وا�ر��ب ا���7و�� ,�' ����3 ا�!ر�� و����3 ا����ھ��ن، و���73ق ذ�ك �!�رط ��� أن ��ون 

1���I7 ��ل أ�واع ا���I7��� ا����ق ذ�رھ� �����، �ز��� و��3د�� ��7ف �ن �ل ا:طراف �� ا�!ر�� ,�' �5س ا�

  .2، وذ�ك �3ت ط���A ,ز�� و��ر�� ���7و��ت وا���ؤو����I ��5ل /�� ,�' أ2رى

و�7د ��' ا��!رع ا�/زاAري ، ���73ق ا:ھداف ا�����7 إ�' ���ن أ��ر �در �ن ا���I7��� وا���5ءة و ا��زاھ� �� 

 ������ ��ق وأن ����� �� ذ�ك، و�ل ھذه ا�/�ود 3� ،�����/��ز ��دوب ا�3����ت ,ن طر�ق إ,�دة ��ظ�م 

G�����  6���دو�� ا�3����ت  Tل �واط��ا�!ر��ت وا�!ر��ء ����، إ� أ�� و���رMم �ن ذ�ك ���Q ��7' وارد ا�3

 �3����/�س ا@دارة أو �/�س ا��د�ر�ن أو �3' �6 ا:����M ���2 إذا ���ت ھ� ا����رة وذ�ك ,�' 3��ب 

ا����ھ��ن، وھو �� �ؤ.ر � -�ن ���ھ�� ا:����، �#���� �� �و�6 ��دو�و ا�3����ت �3ت �#ط �ن طرف ا����ر

��3�� ,�' وظ��5 ��دوب ا�3����ت ����ف و�����G وھو �� � ��Iءم �6 ر���� /�دة ��ر�� و و���.  

�ن رأس ا���ل �ط�ب  �����و���5دي �� ��ق، ���Q �م �7ر�ر ا@������ ا�����7، �3ق ا����ھ��ن ا�ذ�ن ��.�ون ���� 

����، وھ�ذا ��5 �3�� ا�ر���ب �!�ل /دي �� ��5ءة ��دوب ا�3����ت أو ,زل ��دوب ا�3����ت ��ل ا����ء ��دة 

�راھ�� أو ��3ده أو �� ا��I7�� �/�ه �ن ��م �������، �Qن ط�ب ,ز�� وإ���ده �!�ل و���� �#ط ,�' ا����ر�ن 

��دو�و ا�3����ت �ر�ز �وة دا2ل ا�!ر�� �د ����G  3وا����ھ��ن ا����طر�ن G��� � '�3 ك�ا:����، ��م � وذ

�� ,�' ا���رف Aم دا������و,� دون أ2رى، �ل �/ب أن ���ب /� G�������م �ن أ/ل ا�د��ع ,ن ����ر�ون �

����3 ا�!ر�� وا��53ظ ,�' ����G ا����ھ��ن ���2 ا:�����.  

�Q� G,�دة �� ��ا�.�7 �>���� إن ط�ب ,زل ��دوب ا�3����ت ���ب دور ر���� ��/�ب ,دم ا����واة �� ا@,Iم، �

�� �و,�� ا�ر���� ، و�و�و,�� ا����و��ت ا��� ���3ون ,���� �ن ��دوب ا�3����ت وھو �� ���,دھم ,�' 

��ر�� ر���� أ�/6 وأ�وى�.  

  :و���#� ھ�� �3Iظ� أ�ر�ن

��ر�� ھذا ا�3ق ھ�  -��!رع ا�5ر��� �7د %10أن ا����� ا��!�رط� ��� ������� ���!رع ا�/زاAري أ�� ������� 

��ر�� ھذا ا�3ق و������� 3���� أ��ر �>���� أ�� ا��!رع ا��و��� �7د  4 %���525 إ�' �وھو �� ��� ����ل أ�.ر �

 ����/15%5.  

، و��ن ر�ض ������ relevés de leurs fonction أ�� �/ب ا��5ر�� ��ن ,زل ��دوب ا�3����ت �� �ل و�ت  -

 ���ن طرف ا�/���� ا���la récusation��3��� ، رع!�� ا�.���� وا��� �ص ,���� �ذ�ك ا��!رع ا�5ر��� وا�

                                                           
1
  .و"� �:' ھ� "! ھtه اBط�و(+ 297أ��� ا�9&*+  -  

2
  .و"� �:'ھ� "! ھtه اBط�و(+ 340أ��� ا�9&*+  -  

3
 - A. Constantin, les rapport du pouvoir entre actionnaires dans les sociétés anonymes thèse, paris         

                  1.1998,p353/ 
، ص : "5�ر إ�4$ 23��  370أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�
4
 - Art L823-7c.com.Français. 

�;+ ا��5?�ت ا����$+ 264ا�&#9  - 5" !".  
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�ن ������ �ن ا�/���� ا����� وذ�ك  1ا��#ر�� ������ن 3ق ا:���� �� ر�ض ������ ��دوب ا�3����ت I2ل �دة ���

ھذا ا�3ق �و�� إ��داءا �ن ��ر�� ������، وھو �� �/�ل  30:���ب /د�� ��دم ��5ء�� أو ا��I7����، و��ون ھذه ا��دة 

  .���ص ا���5��� �����7ر�� �3ق ا��زل �� �ل و�ت، وا�ذي �ص ,��� ا��!رع ا�/زاAري 

و,ن !روط ��ول ط�ب ا��زل، �Qن �7د�م ا�ط�ب �6 ا���5ء ا�!روط � ���� ا��زام ا����7 �����/��� ��، ��� 

�/رد �وا�ر ا���ط� ا��7د�ر�� �� ��ول ط�ب ا��زل �ن ,د��، وا��دف �ن ذ�ك ھو �/�ب ���م � ��A�7�� �5�� زل��ا

  .!روط ��ول ا�ط�ب، :ن ذ�ك �ن !+�� أن �ؤدي إ�' ا:�رار �����G ا�!ر�� و����G ا����ھ��ن

و�3' ���/�ب ا����7 �ط�ب ا��زل ا��7دم إ��� �/ب ان ��و�ر أ���ب ��7و�� ��رر ھذا ا�ط�ب، و�ن /��� ھذه 

��ن أن �ذ�ر ��Mب ا��و�و,�� �دى ��دوب " ث 2ط+ أو ���3�6دو"ا:���ب ا��� ,�ر ,��� ا��!رع ا�/زاAري �

�3�� ا@����Aف ���ر�س �� �رار ��در ,��� أن ا��زل � ���ن أن ��ون �ا�3����ت ، و�� ھذا ا����ق ا,��رت 

 ����M:ن ا, ����I7��دى ا���ررا إ� �� �3ل و/ود ظروف �.�ر ا�!ك �� ��5ءة ��دوب ا�3����ت أو �زاھ�� أو 

 .�2 ,����ا��

��ن �>���� أن ��دف �ن وراء ا��زل إ�' ��73ق � I� !ر����3 ا����ن /��ب آ2ر �/ب أن ��ون ا��زل ��ررا �

�� ��#ت 3د�� � ���ن أن ��رر ط�ب ا��زل � ���� إذا ��ن ��دوب �������� ،��� ���2 G�I2ف ��ن ا����ھ��ن 

3��� ����7� ���� و�ق �����رس � ������ا�3����ت ا��� ���I7���� 6��  .� ا�!ر�� و��

�� �7وم ��� ��دوب ا�3����ت �� ا�!ر�� وا��� ��م ا����ھ��ن � ���� ا:���� ھ� ا����م ذات ا�ط���� ��إن أھم 

���، وا��7�73 أن �ل ���م ��دوب ا�3����ت ھ� �ن ھذه ا�ط���� وھو �� �/�ل وظ���5 دا2ل ا�!ر�� ذات I,@ا

�� �#��� �����ر�� ���� وأھ����ھ�� ا:���� ا�ذ�ن ����ر ا����و�� ������� ��م ا����� ا:و�' وا:����� �� � �����

ا�ر���� وا����3ظ� ,�' 73و��م و3�����م، وھو �� /�ل ا��!رع ���G 73و�� أ2رى �ن ذات ا�ط���� و�73ق �5س 

  .ا��دف

II- ل ا����bA ط��A ا��ق ?� طرح أ����:  

,�' ا����و�� أھم وأ�رز 3ق ����6 �� ا����ھم � ���� ا:����، ذ�ك أن ھذا ا�3ق ذا ط��6 ����ر ا�3ق �� ا��3ول 

��ر�� ر���� ����� و�و�� دا2ل �� G���ر�� ���� ا�73وق، ��� أ�� �������� �!�ل ا��واة ا:و�' وا��رور�� �

�دة �� ����ول ا:����M ��3م �و��� ا�!ر��، و:ن ا����و�� ھ� ��ك أ���� ��/��ز ا@داري ��3م �و���، ��� ��ون ,

 �� ��Mر ��و��طر��� دا2ل ا�!ر��، ا:�ر ا�ذي �/�ل ا:���� �� ��ط�7 ا�ظل دا2ل ا�!ر�� ��3/ب ,��� ا����و

���ء�� وا���ؤو������ ����M:/��ز ا@داري أو �3' ا�د2ل أو ا��2ذ أي �رار �د ��ود ,�' ا��إ���دھ� ,ن ا.  

                                                           
1
  ."! A���ن �T?�ت ا���ھ�+ ا���M�2 164، وأ��� ا���دة L.823.6.c.com françaisأ��� ا���دة  -  

2
 - Paris 11 juillet 1969.D1969,p517,note Dalsace ; GAZ pal 1969,2,juin 128. 
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وا��ن وا��!ر���ت ��ل ا����ھ��ن أ����M وأ���� ,دة و��Aل ���ن ,ن طر�ق ا�������� و:/ل ذ�ك �7د ��3ت ا�7

���3ول ,�' ا����و��ت ا��� ���ر در��م و�/���م ,�' ,�م ودرا�� ��� �3دث �� ا�!ر�� و������� ا��د2ل �� 

  .ا�و�ت ا�����ب

ا:3وال 3ر��ن ا����ھ��ن ���� أو ��ذ�ر �ن ھذه ا�و��Aل وا��� ����ر 73و�� أ����� � ���ن �+ي �3ل �ن 

�و,� �ن ا�و.�Aق ��ل ا���7د /�ا����7ص �ن �/����، وذ�ك �3ت ط���A ا���ؤو���، 3ق ا����ھ��ن �� ا�طIع ,�' 

���� ����NA ا�!ر�� و������3 و��و�ن /��زھ� ا����ر و�ل ا����و��ت ا��� /�ا�/����ت ا�����، وا��� ����ق �� 

�� ���� ��7ر�ر ��دو�� ا�3����ت �/ب أن ��و�ر �����ھ� ،��م �ن أ/ل ا���و�ت ,ن ,�م ودرا�� دا2ل ا�/����ت ا���

�و,� �ن /��� إذا ���ت ا�/����ت �Mر ,�د��، إ���� ��� ��ق �3ق �����ھم و�I,Qم داAم ا�طIع ,ن �� �

ر �3ق �����ھ��ن وI2ل ا�و.�Aق ا��� �2ص ا���وات ا������ وذ�ك ��7ر ا�!ر��، و���3ول ,�' ���و��ت أ�.

�ر��3 ا�����!� وا��وا/�� أن �طر3وا �� �!�ؤون �ن أ���A ,�' أ,� ���� � ���ء �!�ر���م �� ا�/����ت ا���

، و���زم أ,��ء 1أن ��ون ھذه ا:���A !�5ھ�� أو ������، ��� ��ق وأن ���� ذ�ك �نا�/��ز ا@داري ��!ر��، و ��

��' ���ت ا��وا��6 ا��� ����ق ��� ��ن /دول ا:,��ل، و�� ذ�ك ��Aدة ا�/��ز ا@داري ��@/��� ,�' ھذ ��A�:ه ا

 ��I� دى������م ا��3ول ,�' ا��ز�د �ن ا����و��ت و������3 و��ر�� �دى �د��� وQ� ذ�ن�ن ا�����ھ�� �#���

�3����ت ا��� ����ر ا�!ر�� و3رص ا�/��ز ا@داري ,�' ������3، و�� ���,د ,�' ذ�ك ھ� ��7ر�ر ��دو�� ا

  .�زود ا����ھ��ن ��م �ن ا����و��ت ���ن ا�,���د ,��� � ���� ����ظر ���درھ� وھو ��دوب ا�3����ت

 �������ن و:ن ����د ا���7د ا�/���� ا����� �د �طول، �7د ���3ج ا����ھ�ون ���3ول ,�' ���و��ت إ����� 3ول 

2رو��ت دا2ل ا�!ر�� � ���ن ��و��م ,��� وا��ظ�ر  ات و�3�� أ.�رت !�و��م 3و���، أو ��� إ�' ,���م �/�وز

 ��������د ا���7د ا�/���� ا�����، وھو �� � ��773 ��م ا�و��Aل ا�����7، وا��/��� ��ذه ا�و���� ود,�� ��م و3

�/�س ا@دارة  '�, ������ ��A�ر، �طرح أ���أو �73و��م، �7د �7رر �����ھ��ن ا�3ق �� ا����Iم �ن ا�/��ز ا�

�/�س ا��د�ر�ن �ر��ن �� ا���� 3ول �ل ��رف أو وا��� �ن !+��� ��ر�ض ����G ا�!ر�� ��2طر، �6 إ�زام 

�ن ا��ؤال وا@/���  )وھ� !�ر(ا�/��ز ا����ر ��@/��� ������ I2ل �دة �3ددة  �2�6 ����� ���ن ,��� ����ؤال، 

  .إ�' �را�ب ا�3����ت

��ر��� ا��Iك ����  ��3 ا��و���و�� 2�7د �ص �ل �ن ا��!ر,�ن ا�5ر����,�'  %5,�' ھذا ا�3ق �!�رط�ن �

�و/�� أ�.ر ��A5 ا:���� ��,���رھ� أ��ف �7�3 دا2ل ا�!ر�� �73 ���/� ��  .ا:�ل �ن رأس ��ل ا�!ر��، وھو 

��ر�� ھ���ر��� �7د ��G ا��!رع ا�5ر��� �/����ت ا����ھ��ن ا��� ���/�ب ��!روط ا���7و��� ��� I���ذا و�

ا�3ق، ��� و�6 �ن ھذا ا�3ق ��!�ل �3' ا�!ر��ت ا��� �را���� ا�!ر�� ا:م �!رط أن ����ق ا��ؤال �� ھذه ا��3�� 

�و,� ��ل، و��ز�ز �� �Qن ا��!رع ا�5ر��� �م �!�رط أن ��ون ا������ أو ا���رف �3ل ا��ؤال /�����G ا��

                                                           
1
  .و"� �:'ھ� "! ھtه اBط�و(+ 204را�� ا�9&*+  -  

2
 - Art L225_231_C.com  français. 

3
  ."�Iر "! "�;+ ا��5?�ت ا����$+ 284ا�&#9  -  
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� طرح أ���A 3ول أي ��رف أو ,���� أو إ/راء ��س �����3 ا�!ر�� أو �!�ل 2طرا ,����، �7د أ,ط' ا�3ق �

  .�7وم �� ا�!ر��

���ھ��ن � ���� ا:���� ����د2ل �� ا�و�ت ا�����ب ��و�وف �� و/� أي �� G��� ������و� !ك أن �.ل ھذه ا@

��دي �د ��3ل أو �/�وز ����ط�ت أو ���س �����3 ا�!ر��، وا�2روج ������� �ن ر3�� ا����ر�ن و�3' 

��M:3ق ا�ل ھذا ا�!� ���� أ����3، ���� ����ق ����3ول ,�' ا����و��ت ا����2 ������ت ا�����ر و ا@دارة، �

�� وأ��� �/�رة ,�' ا@/���، �� � ،���#ط� ,�' أ/�زة ا�����ر ا��� ��زع ���� ا����ز ا��3ر�� �� ��G ا����و

  .ت أ2رى ���2ذ و,ن طر�ق ا���7ءوأن �� �3�� ا@/��� �Mر ا�����7 أو �Mر ا������ �Qن إ/راءا

و���#� ھ�� ا�����ز ��ن 3ق طرح ا:���A ا������� ا�ذي ����م ,��، و��ن ا�3ق �� طرح أ���A 2ط�� ��ل ا���7د 

، ��:�2ر ����ق �طرح أ���A ������ ,�' ا�/��ز ا@داري ا�ذي 1ا�/����ت ا����� وا�ذي ��ق وأن ����� ��� ����7

������ز ھ�� ��ن ا�3ق ا�ذي �3ن ��دد ���و�� و��ن ا�3ق �� طرح ا:���A 2ط�� �/�ب ,��� �� ا�/� ��� ،��ت ا���

,�' ا�/��ز ا@داري 3ول �ل ��ل �ن ط����� ,ر��� ا���#Iل دا2ل ا�!ر�� وا�ذي �ص ,��� ا��!رع ا�5ر��� 

���� إ�' ��دوب ا�3����ت، إطIق  ، وا��� ���N ,ن ,دم ا@/��� ,��� أو ا@/��� �Mر ا������، و:�����2 ��دة أ2رى

  .3إ/راء @�ذار أو ا@!��ر �ن طرف ��دوب ا�3����ت، وا����ق ا��Iم ,��

و��ل �� �ز�د �ن أھ��� ھذا ا�3ق ھو أن ا:���A ا��طرو�3 وا:/و�� ,��� ���� �دورھ� ���دوب ا�3����ت و�� ھذا 

��6�2 �35ص و�د��ق ��دوب ا�3����ت، و�ن  ����� ���رة  ���!ف ,ن �دى ��3 ا@/���ت �ن /��، :���

/�� أ2رى �5ت ا����ھ� �������ت أو ا���ر��ت �3ل ا��ؤال وھو �� �!�ل ��در ���و��ت إ���� ��ن ھذه ا��رة 

��، ھذا و�د أ�زم ا��!رع ا��و��� �و�6 ھذه ا�و.�Aق أي ���2 �ن ا��ؤال وا�/واب �3ت ��رف ا����ھ��ن 

 ���������� أول /��� ��/� ��ا����� ا�����7، وھو أ�ر �راه ����A، �ون ھذا ا@,Iم �ن !+�� إ��دة �ل ا����ھ��ن �

 ���م طر�3 و��@/��� ,�� وھو �� �و�6 �ن �/�ل ا�ر���� و�/�ل �ن ا�/��ز ا����ر �� �#ط �ن !+�� إ�زا

���ھ��ن ,�' ا@/���ت ���3رص أ�.ر �+�.ر ,�' ����3 ا�!ر��، ��� أن ھذا ا@,Iم �ن !+�� إطIع ���� ا�

  . ا��7د�� و������� ا���5دة أ��ر ,دد �ن ا����ھ��ن �ن ھذا ا�3ق

و:ن ھذا ا�3ق �� ��ز�� ا��� � ���ن إ���رھ� ��و ���,د ,�' �3��ن إ,Iم ا����ھ��ن �Mر ا����ر�ن ,ن طر�ق 

�>���� و��در ,�' �!��ل ا�2طر ا@/���ت ا��� ��م ����3 ��م، ��� ����ر أ��و�� ���ن ر���� ���!رة ���2 

وا��#ط ,�' ا����ر�ن، ����Q �د,و ا��!رع ا�/زاAري إ�' ا��ص ,�' �.ل ھذه ا��ز�� د,�� �73وق ا����ھ��ن 

  .و���2 ا:���� دا2ل ا�!ر��

أو  و� �73ق ھذه ا@������ ا@���� وا�A�5دة ا����و����� �7ط ، �ل و�73ق ا���5��� �� ا��د2ل، �ون ,دم ا@/���

  .ا@/��� �Mر ا������ ,�' ا:���A ا��طروG�5� ،�3 ا��/�ل ��ذھ�ب أ��د ����/وء ����7ء وط�ب ����ن ��2ر ����ر

                                                           
1
  . و"� �:'ھ� "! ھtه اBط�و(+ 204را�� ا�9&*+  -  

2
 - Art L225_232c.com.francais. 

3
  .و"� �:'ھ� "! اBط�و(+ 337را�� ا�9&*+  -  



572 

 

III- ر #���ر�	A ط�ب #"��ن :expert de gestion:  

ا��ر��� �� ����ن 73وق ا����ھ��ن ا:���� �� ا���Iم ود,م و��Aل �3و��م ,�' ا����و�� ا��� ����ر ا���دة 

�� ��رف أو  - � ���� ا:���� –ا:و��� وا:����� :ي ر����، ���Q �3ق �����ھ��ن I� ن�و�I���Iم وا��+�د 

�ت ��� ا�!ر�� وأ.�رت 3و��� !��� أو !ك، أن �ط��وا ����ن ��2ر ����ر 3ول ھذه ا������ أو ا���رف �� ����,

�����ر ؟ و�� ھ� !روط��؟ و��ذا �73ق �����ھ��ن �ن وھو �� �ط�ق ,��� �2رة ا�����ر ، ��� ا���7ود �ن �2رة ا

  .��Aدة ؟

1- �M#رة ا�#���ر وأھ��	A ر�ف"#:  

�ن رأس ا���ل �� ا�!ر�� �ن ا���7ء  ������2رة ا�����ر ھ� ��ك ا��2رة ا��� �د �ط���� ا�!ر��ء ا������ن ����� 

����ن , �� ����  .�ت ا�����را���2ص �ن أ/ل ����ن ��2ر ���ف ��7د�م �7ر�ر 3ول ,

د,�� �73وق ا����ھ��ن �� ا@,Iم وا�ر���� دا2ل ا�!ر�� �7د ��3ت ا�7وا��ن وا��!ر���ت 3ق ا����ھ��ن ا�ذ�ن 

�ن ,����ت  �� �����ن رأس ا���ل ����/وء ����7ء �ط�ب ����ن ��2ر ����ر 3ول ��رف أو , ��������ون ���� �

، و/���� �ل �ن ا��!ر���ن ا��و��� 1%5�� ��!�رط ���� ا�����ر، و�ص ,�' ھذا ا�3ق �ل �ن ا��!رع ا�5ر�

�� ��773 ھذا  2 %10وا��#ر���، أ�� ا��!رع ا�/زاAري ��م ��ص ,�' ھذه ا@������، وھو �� �3رم ا����ھ��ن 

��ن �7����� إ�'� ���  :ا�3ق �ن أھداف وأھ

  : ��� ذات ط	�"� إ���bN - أ

�� ا:����� ا��� ��ط�6 ��� ا���2ر��ھ� و�6 �7ر�ر ,ن ,���� أو ,دة ,����ت ����ق �������ر ���!ف ,ن  إن ا�

����/� و.�Aق ا�!ر��، و�5رض  ��� ���7� ���� إذا ���ت ��ك ا������ت ���و��� و�ط���7 ������3 ا�/��,�� وھو 

و �� ��ط� ,��� ا���7م ��ض ا:��3ث ���ر�� �� إذا ���ت ��ك ا������ت ا�����زع �!+��� ��ر �����3 ا�!ر��، وھ

 ��I,@ط��6 ا�وء ,�' ھذا ا����75ء ا�ن ا��>���� �ظرة �و�و,�� و�7�73 3ول ����ر ا�!ر��، و�د ��ط ا��د�د 

�� ��د �����ھ��ن �+ن �� G���� وا�ذي ��I,إ ���2رة �!�ل ھ�/�' ا,���ر ھذه ا�ر، ��ذھب إ������2رة ا ���ذي ����ا

  .����م�7رروا وھم ,�' ��ر�� /�دة �� 3دود ا�2

�� أ�.ر /ودة و�زاھ� �ن ذ�ك ا�ذي ��ون I,ن إ��و���ن أھ��� �2رة ا�����ر ��ذا ا��دد �� أ��� ���ن �����ھ

�����م أن ���3وا ,��� �وا�ط� و��Aل أ2رى :�� ��ون أ�.ر �و�و,�� إذ ����ق ا:�ر ��د2لQ�"ذي " ر/ل �ن�ا

�� �2ص �� ������ ����ظر إ�' ����3 ا�!ر��، ��و ��و�ر �7در ا������ت �ن و/�� �ظر ����7 و� ��I� د��� أوA��

�� ا��و��� إ��� ,�' 3ق ا@طIع 3ول ����ر ا�!ر����، وا����و��ت ا��� �7د��� ��ذه ا������� ��ون 3�ن I2ل ا�

                                                           
1
 - Art L225_231_al2_c.com.Francais. 

2
  ."! A���ن �T?�ت ا���ھ�+ ا���M��I"157 2ر "! "�;+ ا��5?�ت ا����$+، وا���دة  290أ��� �;&#9  -  

3
 - y-chartier.la gestion et le contrôle des sociétés anonyme dans la jurisprudence, librairies techniques, paris 

1978,p399. 
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�و�و,�� و����� ود���7، :��� ���ب ,�' ,���� أو ,����ت ����ر �3ددة ���ط�6 �و��G ا�رؤ�� 3ول ����7ل 

�7دم ا�ط�ب و إ�' ا ����!ر��، � ���� وأن ا��7ر�ر ا�ذي ��/زه ا���2ر ��ذا ا��دد �و/� إ�' ,دة أطراف ��7د

�/�س ا@دارة أو �/�س ا��د�ر�ن و�/�س ا��را��� و �را�ب ا�3����ت، وھ��A �وق ا���ل ������� ��!ر��ت 

���� ا����� ا�����7 و��ون �ر��7 ��7ر�ر ا��در/� أ����� �� ا��ور��، و�ذا �و�6 �3ت ��رف ا����ھ��ن �� ا�/

��دوب ا�3����ت.  

 ���M ك�6 ذ��و/� ��:��س �3���� أ���� ا����ھ��ن، �Qن ���  ��I,ر �� /وھرھ� �ظ�م إ�����وإذا ���ت �2رة ا

���ھ��ن �ن I2ل ����� @ر��ء 3ق إ,Iم �و�و,� �� ��,��3ول أ��ر �ن ذ�ك، إذ أ��� إ/راء �2دم ا�����G ا�/

����3 ا�!ر�� ������ ����ر ا�!ر�� ���ل ,�ر ذ�ك إ�' 3AI�.  

و�G�3 أن �2رت ا�����ر � ��د2ل إ� �� �3�� و/ود أز��، ��ن ا����و��ت ا���3ل ,���� ��ذا ا��دد ��ون 

�� ����� /دا �واء �ن �3ث ا��م أو ا����ف، ��ن /�� ��3ل ا�ط�ب ,�' ا����و��ت ا��� ر�ض ا����رون �7د��� 

 ���/� ���أو ������� ,��، و�ن /�� أ2رى ���Q ���م �7د�م ھذه ا����و��ت �ن طرف ��2ر ���7ل، ���2ص 

1�ؤھI :ن �7دم �و���3ت ��5��2 3ول ا������ت �3ل ا��2رة .  

�� أو �د��ر ا@طIع I���دف ا���ر��ط� ���  Mesure d’informationإن ا���5 ا:���� ���2رة �� ا�����ر 

�3�� ا�����Aف ط�ب ����ن ��2ر ����ر ��ذا ��3�� ا�����ز ا�5ر���� �رارا ا�������A �م ��7ل ��و/�� ��7د ��7ت 

دون أن ��3ث ,�� إذا ��ن ا��د�ر �د ���ص �ن ا@/���ت ا������7 ���ض ا������ت ا@دار�� و�3/� أ�� �م �.�ت 

������ و���ت ا���3ط��، و���+��د ,�' ط���� �2رة ا�����ر ، ��2رة ا�����ر ھ� و���� ا���Iم ���2�7و/ود إدارة 

�ون ����ن ��2ر ا�����ر ��و/ب ���ون �� �� Iد��� ��5ر��رع ا!��� �رر ا�I���ھ� �+��� �د��ر اNRE 

�!�رط� ��ل ��ول د,وى ����ن ��2ر ����ر ا����ق ذ�ك �طرح أ���A   3وأد��2 ��ن ��وص ���ون ا��/�رة ا�/د�د

Aق ������ ,�' ر�� ���س �/�س ا@دارة أو �/�س ا��د�ر�ن ,ن ا������ت ا��ط�و�� ����ن ��2ر ����ر �!+���، وھو 

  .���و�� أ,Iه

��� ��2رة ا�����ر �د,م و���ل وظ��5 ودور ��دو�� ا�3����ت ا�ذي I,@#��� ا�وظ��5 وا�ن اQ� ق����و�� �5س ا

���ھ�� ا:����، �ظ� ����! ����، 4را ��دم إ������ �د2ل ا�ر���� ا��� ���ر�و��� �������ر��7' ���را ,ن ���ن 3

�ذ�ك ��ن � �د �ن إ�/�د �داAل ��د ھذا ا��7ور �ن I2ل �رض ا�ر���� ,�' ا�����ر دا2ل ا�!ر��، ذ�ك أن ا���2ر 

����ن ��@دارة ا��� ��س ا�����ر و�3Iظ� ا�2رو��ت ا�A�7�ط�,�� �!ف �/�وزات ا��ون ����� ��Iؤھ�/�� ��3م 

�� �2ص ا�3رام ��دأ ا����واة، وھذا ���ون ��5دا ������� :���� ا����ھ��ن، �ن /�� أ2رى �Qن ا����و��ت ��

                                                           
1

، ص  -  ��  .254أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�

2
 - cass.com 9 fév. 1999 JCPE 1999 p667 note viandier et caussain. 

3
 - Art L225-231..c.com  francais. 

4
 - Orleans 22 nov 1971,JCP 1972,II,17054,note y. Guyon ;Rev.soc 1973,p130 note Hemard. 
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��دة @���� د,وى ا��طIن أو ���ن أن ��ون ��5دة ������� �>���� @�/�د ,���ر ا@.��ت ا�Iز�� وا�� ��ا��7د

  .2 1د,وى ا���ؤو��� �د ا����ر�ن

ر ,�' ا��3و ا����ق و���� ھ��� ��,Iم �و/�� أ���� �����ھ��ن ا:���� إ�' در/� أ��� ���ت و�!�ل �2رة ا�����

 '�  ��2رة ا:����، وذ�ك � ���� أن ا�!ر��ء -��ل ��G ا�3ق �� ط�ب :طراف أ2رى - ��

7ط ا�3د ا:د�' ا�ذ�ن ����ون أ����M رأس ا���ل � ���ط��ون ط���� ��دا�ت ا���وص ا���7و��� ا���ظ�� ��� �3دد �

 ����وك ا�ذي �2ول ط����، �Mر أن ھؤ�ء ����ون و��Aل أ2رى �����م �ن ��73ق ا:ھداف ا��� �ر��رأس ا���ل ا�

  .إ���� ھذه ا��2رة �� دام ھم �ن ���ر �� ا�#��ب

��ت و���G �2رة ا�����ر أ�2را، ����ن !����5 أ�.ر �� ا�����ر ا�!ر��ت �ن I2ل ا����ح ��7د�م �ل ا����و

  .3ا�Iز�� ����7م ا������ت ا������ و ������� ��73ق ا��ز�د �ن ا���3�� �� ���ر ا�!ر��ت

  : ��� ذات ط	�"� ر�Q	�� و و����Q -ب

إن �2رة ا�����ر ����ر أداة ��/�ب ا���35ل ا�و�6 ������دي �� �وء ا�����ر �3' ���ل ا:�ر إ�' �ر��3 � 

و ذ�ك ����ط ا��وء ,�' ا��2ل أو ا��/�وز ا���3ل، و ھذا �� ��رز  -�.Iا��و�ف ,ن ا���#Iل  -ر/�� ����

�و�وح ا���د ا�ر���� ا�ذي ��ط�6 �� �2رة ا�����ر، إذ ��و�' ا���2ر ,�د ������ إ/راء �را��� ���!رة ,�' ,����ت 

 ������ ��@طIع ,�' و.�Aق ا�!ر��، و ھو AI��/�ل �ن ھذه ا�����ر �ن I2ل ����3 و ا�و�وف ,�' �دى 

�3 ���ن !�ره I�!ر��، و�ر�� �� ��3ة ا�!�ا��2رة آ��� ���زع ,�رھ� أ���� ا����ھ��ن �73م �� ا@,Iم ��دف ا�

  .�� و/� ا:����M �� �3�� �/�وزھ� �� ا��2دام ا���ط� ا��� �2وھ� ��� ���ون ا�!ر��ت

�رة ا�����ر �� ا��د�د �ن ا�������ت، �3ث أ��د و �د أ�د ا���7ء ا�5ر��� ,�' ھذا ا�دور ا�ر���� ا�ذي ��ط�6 �� 2

����3 ا�!ر��� ����AI��� ا�!���� ������ت ا�����ر إ�' ا��3ث ,ن �دى I��ر����� ��/�وز ا ����  .���2ر ا�����ر 

 �����ن /�� أ2رى �Qن �/رد و�6 إ������ ����ن ا���2ر أ�ف ,�' �2رة ا�����ر ط���� و����A �73ق ��Aدة   

��ن ��@دارة �و,� �ن ا�2وف �ن ا���2ر ��!ر��،A�7�دى ا��3ث �2ق  la peur de l’expert 6د� ��، و ھو 

ھؤ�ء إ�' �طو�ر إ,Iم ا����ھ��ن �!�ل ���A�7 و ا�3رص ,�' /�ل ���� ,����ت ا�����ر ��ر �� إط�ر ا�!����5 و 

أ���� ا����ھ�� �ط�ب �2رة ���ر و ھو ا�و�وح ا�ذي �ز�ل �ل ��س أو ار���ب 3ول �!رو,���� و ذ�ك ����2 ���م 

�� �د ��ر�ب ,�� ,ز��م، ��� �د ��ون �7د�� �د,وى ���ن ��@دارة، A�7��� ���� �د �ؤ.ر ,�' .�7 ا�/���� ا���

  .ا���ؤو��� ا��� �ر���� ھؤ�ء ا����ھ�ون �دھم

                                                           
1
 - cass.com 6 juillet 1982,Rev .soc,1983,p356 note p.le cannu. 

2

، ص  -  ��  .�334)' ا��ا(' (�'اوي، ا����� ا�

3
" �ل �*F ",�5ر 23 "�;+ ا�* �ق ا���M�$+، ،" �ر�+ 23 ا�,�9ص و ا�J�Y�د ا� %��2: ر��ض �E3ي، @)�ة ا��$$� 23 ا��5?�ت  

  . أ�*�ث و درا=�ت
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 �A��� ن" و �� ھذا ا@ط�ر /�ء �� �3م����ف ا:����M و ا����ح  ��دف �����7ت �2رة ا�����ر إ�' ا�و���� 

����ت ���ر �ن !���� أن �3دث ��م �ررا, NA��� دى و����ھ��ن ا:���� ������Iم 3ول ط���� و �"2 1  

 ���� ��ق ����ن �در ا:ھ��� ا��� ������� �2رة ا�����ر ������� �����ھ��ن و ا��53ظ ,�' 73و��م و �����3م ����

����� و���� ����� و�و�� ���73ق 3���� و����A و ا��3ول ,�' أ��ر �در �ن ا:���� ���م، ھ� إن أ3�ن ا���

  .ا����و��ت ذات ا��و,�� ، ���ون ا����و�� ا���3ل ,���� ��د�� و��� و �ط���7 ��وا�6 ����ظر ���درھ�

�ر و ��ن و :ن �2رة ا�����ر ھ� ا�2روج ,ن ا:�ل ��� و���� ���,دة ,�' ر���� ا�����ر، ��,���ر أن ا����

ر����� ھ� �ن ا���ط�ت ا:���� ��/��ز ا@داري ��!ر��، ��ن ا��/وء إ�' ھذه ا�و���� � ���ن ��7�73 إ� ��و�ر 

  .!روط ��ت ,���� ا:��3م ا���7و���

  :<روط #�ر�ر A	رة ا�#���ر -2

ارھ�، �ذ�ك أن ا����ح �����ن ��2ر ���� ا����ح �!2ص أ/��� ����د2ل �� !ؤون ا�!ر�� و ا�طIع ,�' أ�ر

�6�2 ھذا ا�����ن �!روط د���7 ��دف ��:��س إ�' �/�ب �7د�م ط���ت �����5 أو ���/� ,ن ا�ر��M �� إر��ك و 

,ن ���زع ��ن ا�����G دا2ل ا�!ر��، و �ن ھذه ا�!روط �� ھو ����ق ���/��ب  وأ، 3ز,ز,� ا���ر ا���دي ��!ر��

�ون و ا�/وھر، و �/د ھذه ا��  .�!روط ��درھ� �� ا���7ون و ا�/���د ا��A��7ا�!��� و أ2رى ���

  :ا�<روط ا�<=��� - أ

���' ��م ����/وء ����7ء ا�ذي �7در ا���/��� �� �ن ,د��، و ,��� � �A��� س ط�ب��إن ط�ب ����ن ��2ر ھو ��:

�Qن !روط� !���� �/ب �و�رھ� �� ا�ط��ب �3' ���ن ا��ظر �� ا���/��� �ن ,د��� و ���ن ���2ص ھذه ا�!روط 

�� :  

�ن رأس  ا!�رطت ا�7وا��ن :ا�#bك ا���	� ا���ددة ��Qو�� -1- أ �����و ا��!ر���ت ا��Iك ط��ب ا��2رة ���ب 

��A و 5ا���ل ��راوح ��ن ���10�A�ط�ب ����ن ��2ر  3�ب ا���7ون ا��ط�ق، ���7ت ا�7وا��ن و ا��!ر���ت ��ول ��4�

��ن  ا�����ر ا�ذي ��7دم �� ���ھم أو ,دة ���ھ��ن ,�' أن ��ون ھذا ا�ط��ب ��و�را ,�' ا����� ا��ط�و��، و�������

ا����ھم ا�ذي � ���/�6 ھذا ا����ب �ن ��م ا���/��� �ط��� و ھو �� أ�ده ا���7ء ا�5ر��� �� ,دة ������ت �!�ن 

�ن ��ل ���ھ��ن � ��و�رون ,�' ا�3د ا:د�' ا�ذي �����7 ا��ص ا���7و�� ��  .5ط���ت �7د

                                                           
1
 Rouen 17 mars 1997,D,1971,p177 ;JCP1971,∏, 16606 note N,Bernard ; rev soc,1971,p59,note Hemard ; paris 12 

janv. 1977 JCP 1978,II, 18823 , note ,Y,chartier 

 ،ص �أ"$,+ .�$�ة ، ا�� - ��.��255 ا� 2

  
3
 -M .Poisson .op.cit, p 92. 

4
)+ �;����5 ا����2 ا���M�2 و ا�;),��2 ?�� =)
 D),$4 % 10، و %5('دھ� ا���5ع ا�&��2 ب    ,���.  

5
  Trib.com paris(réf) 15 oct. 1973,RTD.com1973,p820,oBS R.Houin ;cars.com 12 janvier 1976.Rev.soc 

1976,p330,note Ph. Merle  
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���ن ط�ب �2رة ا�����ر و ھ� ��5 و ���ن !رط ا����� �و�ر !رط آ2ر و ھو ا���5 ا��� �/ب أن ��و�ر @

  .ا�!ر�ك �� ا�!ر�� ا����ھ�� ��,���ر أن ا���7ون �م ��ظم ھذه ا:�2رة إ� �� ا�7وا��ن ا���ظ�� ��ذه ا�!ر��ت

ھذا و �!�رط ا���7ء ا��و�ر ,�' ا����� ا��ط�و�� ,�' ا:�ل و�ت �7د�م ط�ب ����ن ا���2ر و � ��م ��د ذ�ك �� إن 

، و,��� إذا ��ن ط��ب �وم ا��ظر �� ط��� �ن طرف ا����7 �د ��م ��3و�ل 1ظ ��ذه ا����� أم ���ن ط����� �د ا5�3

أو ا����زل ,ن �ل أو /زء �ن أ���� ��ن ط��� ��7' ��7و�، و ������� ��ن �7دان ��5 ا����ھم أ.��ء �ر��ن 

ا��و�ف ��ده �� أن ا�#��� �ن  إ/راءات �2رة ا�����ر �ن �ؤ.ر �� ��3 ا�ط�ب و � �� ا���رار���، و�/د ھذا

 ������3 ا�!ر�� و ھ� �ذ�ك ��/�وز ا�����3 ا����2 �ط��ب ا��2رة و ذ�ك :/ل إ�� �����2رة ا�����ر ھ� 3

ا�د��ل ,�' 2ط+ ا�����ر، ��ن و ���رMم �ن ذ�ك ��ن ا�!ر�ك ا����ق ا�ذي ا��3ب �ن ا�!ر�� �+ي طر��7 �ن ا�طرق 

  .���ن ��2ر ا�����ر ����7ده ا���5 و ا������3+�� � ���ط�6 ا��7دم �ط�ب �

�ن رأس ا���ل ھو إ��5ء ا�ط��6 ا�/دي ,�' ط�ب �2رة ا�����ر و أن  ������ن ا!�راط ا��Iك ����  ��و ا��3

 ����.��ن ا��7رار ا�!ر�� �3' � ��ون ��ددة ����طراب �� �ل �3ظ� �ن ��ل ���ھ��ن ���ت ��م إ� ���

� �و/د ����م و ��ن ا�!ر�� ار���ط ����، ��ذه ا����� �ر��� ,�' ��.�ل ��3ب ا�ط�ب ����5 �� ا�!ر��، و 

  .و � ����ھده ,دا ا��زا/�� ا��� ��ر ���!ر�� 2���� ����� �3�Iد,�ء

و��� ���ت �2رة ا�����ر ����ن ا���7م �Q/راء ا��.���A و ����ز �ط���M 6ر ,�دي، ��ل �/ب ��ل ا��/وء إ���� ��� 

��ن إ�' ا�و�ول إ�' أھدا��م �������ل 73وق أ2رىا����ھ.  

�ول �N` ا��"�و��اا�#���ذ =ل طرق  -2- ا��:  

����7 �2رة ا�����ر إد�2ل !2ص أ/��� ,ن ا�!ر�� �� !ؤو��� ا����2 ، ��� ذات ط��6 ا��.���A و ا���3ط�، 

�� أن ا@,Iم  ،أن ا�����ر ��ود ��/��ز ا@داري و ا�ر���� �ر/6 �� و�>����M دا2ل ا�/����ت ا����� ��:�ل�

��رس ا�/�ه ا����ھ��ن � ا�#�ر ، و ھو �� �طرح ���ءل ھل �/ب ,�' ا����ھ��ن ا�����ل �ل و��Aل ا@,Iم �

  ا�ط��6 ا@�زا��؟ا:2رى ��ل ا��/وء إ�' ط�ب ����ن ��2ر ا�����ر؟ وھل ��ذا ا:�ر 

�ل !ر��ت �� ��ذھ�ت ��ض ا�7رارات ا���A��7 إ�' ا�� �ظرا �2روج ا��ص ا�����ق ��2رة ا�����ر ,ن ا�7وا,د ا���

و ������� ��ون ,�' �7د�� ا�ط�ب و �3' ��ون ��7و�،   أن �7د�وا ا�د��ل  3 ا����ھ�� ��� ذات ط���� ا���3ط��

,�' أ��م �/ؤوا ��ل ذ�ك و �دون ���/� إ�' �ل و��Aل ا@,Iم ا:2رى ا��و�و,� رھن إ!�ر��م، وھو �� /�ء �� 

 �A��� �3م" �����، و�� ",�' أ��س�7ط إذا �م ��3ل ا����ھم ,�' أ/و�� �����، ��ون ط��� �����ن ��2ر ����ر 

                                                           
1
  C.A. Versailles 11mars 1999.D1999.IR132 ; D.affaires 1999, p721, oBS .Y. Guyon  

2
   Dupuis.B la notion d’intérêt social, thèse paris XIII 2001, p41. 

3
  Douai 10 juil. 1970,d1970, p 179. Dans le même sens cass.com 25mars 1974, d, 1974 ;Jcp1974,II, 17853, note Y 

chartier. 



577 

 

�3�� ��ن���ن ا:�ر �� إ� إذا ���ت " �5س ا��/�ه و �� �3م آ2ر �ر3ت ا�� � �A��.��راء ا/Q� ر ����ق�ا:

  ."2 5�1ر�� ظروف ا��.����A و ���ن أن ا����ھم �د ا����ل، دون ���/� ا�و��Aل ا���د�� ��ر����

، 3�ذي ا,��ر أن �2رة ا�����ر ���ت ��@/راء ا����3ط��Mر آن ھذا ا��و�ف ��رض ���7د �ن طرف ا��75 ا�5ر��� ا

�� ا,��ر ان ا:2ذ �����ور ا����ق �ن !��� أن �ؤدي إ�' ا����7ص و ا����7ص �ن ا�73وق و ا����3Iت ا��2و�� �

�� ذھب �5س ا�رأي إ�' أن �رض ا���Iم ���ق �دى أ/�زة ا�!ر��، ���ن أن ��ون �/رد 4:���� ا����ھ��ن� ،

  .و �ن !��� أن �!ل ھذه ا�و����  2د,�

���ھم ا�ذي ��و�ر ,�' ا����ب ا����� و ��ون ا��/وء �� �����و�� �5س ا��/�ه �م ا,���ر �2رة ا�����ر ���ب دورا ��

إ���� ,�د�� ��ون �� !�وك /د�� 3ول ,���� آو ,دة ,����ت ����ر �3ددة، �دون آن ��ون ��ز�� ������5ذ ���� 

و�د ��ن ��ذه ا����7دات                                                        .2رى �!�ل ���قو��Aل ا@,Iم ا:

�3�� ا��7ض ا�5ر�����ا�ط��6 ا����7ل ���2رة ����رة أن ا��ص � ��ط�ب أن ��ون  �5دى �� ا���7ء، �+�دت 

��ت ��2و���، ذ�ك أن ا��2رة ���ن أن ا����ھ��ن ا:���� /�ھ��ن ��������ت ا��� �ط���ون ا��3ول ,�' ���و

�3�� ا�����Aف ���ر�س�أن ا��ص ا�����ق  �6��,دھم ,�' ا��!�ف ,���ر /د�دة، و �� �5س ا����ق ا,��رت 

��� �!+��� و� ������5ذ و��Aل ا@,Iم I,ط�ب أن ��م إ� ���ت ا������2رة ا�����ر � �7رن �ط����7 �/�ل ا:���� ����

��ن أن ����3 ا�!ر�� ھ� ا��� ��رر ا�ط�ب ا��7دم �ن /��ب ا:����، و ,ن �5س ا�/�� ا���A��7 ا:2رى، ��د أن �

ا��2رة ���ت إ/راءا ا���3ط�� �ل ������� �و��Aل ا��را��� و ا@,Iم ا:2رى ا��� ��و�ر ,���� ا����ھ�ون، " أن 

��A�ص � �5رض ,�' ا:���� أن ��ون �د و/�ت أو� و �دون /دوى أ��دو��  وا��إ�' ر�Aس �/�س ا@دارة أو 

  ."7ا�3����ت �3' ��ون ط���� ��7و�

 و��ن و �53ظ� ,�' ����3 ا�!ر��، ���� ��و/ب ,�' ا:���� �/�ب ا����ف �� ا�����ل 3ق ط�ب ����ن ��2ر

أ�.ر ����ر و ذ�ك ����/وء إ��� ���3ول ,�' ���و��ت ��ن ���ن �>���� ا��3ول ,���� �������ل و��Aل أ2رى 

���ط�، و @ن ��ن ا��!روع �3ول �وا/�� ھذا ا����ف ��3��ل ا:���� ���ر�ف ا�د,وى، إ� أن ا��رر ا�ذي �د 

  .���ب ا�!ر�� و ������ �د ��ون ا��ر

و�و�6 �����ت أ�.ر و ��3و�� ��3د �ن إ������ ا����ف �7د أ�زم ا��!روع ا�5ر��� و ,ن طر�ق إ/راء ��د�ل 

���7' ���ون�NRE ����  2001 ر ��رورة�����ط�ب �2رة ا�/وء ��ن،و ��ل ا��إ���ع �ر��3 �����،  ، ا����ھ

  ���ز�ون أو� �طرح أ���A ������ و �و/���� إ�' ر�Aس �/�س ا@دارة أو إ�' �/�س ا��د�ر�ن

                                                           
1
  Trib.com, paris 11dec 1970,rev.soc 1970,p119. 


، ص  3��  259أ"$,+ .�$�ة ا����� ا�
3
  Y.guyon, expertise se gestion, juriscl.soc .fasc 134 D n38. 

4
 Y chartier, op,at,o385  

5
 Cars.com 15 juill 1987, RTD com , 1988,p75note Reinhard ;cars.com 21oct 1997. 

6
  Paris 22 juin 1978,Rev .soc 1979,p 333, note Y. chartier 

7
  C.A paris 12 juin 1977, Jcp 1975,II, 18823, note Y.chartier. 
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�� �3�� و�� �3�� ,دم ا@/��� I2ل ا/ل !�ر أو  -وھو ا�3ق ا�ذي ���و�� ����7 -3ول ,���� آو ,دة ,����ت ����ر

�ط��وا �!�ل ا���/���  أن�7د�م إ/���ت �Mر �����، ��ون A��3ذ ��ؤ�ء ا����ھ��ن ا�A�3ز�ن ,�' ا����� ا��ط�و�� 

 ����ن ��2ر أو ,دة �2راء ���5ون ��7د�م �7ر�ر 3ول ,���� أو ,دة ,����ت

ا�!ر�� و ����3 ا:���� ا���  ، و�د أراد ا��!رع ا�5ر��� ��ذه ا��ر��3 إد�2ل �وع �ن ا��وازن ��ن ����1�3���ر

  .�د ����ف أو ,�' ا:�ل ����ھل �� ا�����ل ا��2رة

و إذا ���ت ھذه ھ� أھم ا�!روط ا�!���� ا�وا/ب �و�رھ� ���ظر �� ط�ب ����ن ��2ر ����ر، ��ن !روط� �و�و,�� 

  :ھ� ا:2رى �/ب �را,����

�ون ا��2رة ا��راد ا���7م ���، و  :ا�<روط ا��و�و��N -ب���7 ��و�وع او ����و��7د ��� ��ك ا�!روط ا�

  .ا���7ود �ذ�ك ���2 ,����ت ا�����ر �3ل ا��2رة، و ا�����3 ا��راد 3������ و ���7�73 �ن وراء ا��2رة

�I3 ��2رة ����ر، ���ت �ل ا������ت ا����زع ���� و ا��� �/ر��� ا�!ر�� ���ن أن ��ون  :����Nت ا�#���ر -1-ب

ھذا �� ا�5ق ,��� ا��75 و ا���7ء، ��ن �� ھو �/�ل ,����ت ا�����ر ا��� ���ن أن ��ون �I3 ���2رة؟  إن ا���ل 

�ل ا�����ر أو ,����ت ,  6���ا�ذي ���ن أن ��ون �I3 ���2رة ھو ,�ل ا�����ر، و�د ا��2ف 3ول ا�����ر ا�

��3د�د ,���� ا�����ر ا��� ���ن أن ��ون  Organiqueا�����ر ا�!���  ا�����ر، �Mر أن ا���7ء ا�5ر��� ا,��د

����ت ����� أن ��ون �3ل �2رة ����،�����I3 ��2رة ا�����ر، أي ����ظر إ�' ا�/��ز ا�ذي ا�در ا�7رار أو أ/رى ا��

�/ر��� /����ت  ھ� ��ك ا���درة ,ن أ/�زة ا@دارة ������' ا���ق، و������� �ل ا�7رارات أو ا������ت ا���

ا����ھ��ن ��� �2رج ,ن �/�ل ,����ت ا�����ر، ��و��� �Mر ��درة ,ن ا�/��ز ا@داري و �ن ا����و��ت 

��و�3 �����ھ��ن �� ا�/���� ا����� �/ب أن ��ون ����� ووا��3 ���2ذ ا�7رار، ,�' ���  أنا�A�� !ك �ظل�ا

و ا��� ����ر ا��/�ل ا�ط���� و ا���ط�7 ��2رة  2ة ا�����ر������� �������ت ا��� ��2ذ �!+��� ا�7رار �� أ/�ز

ا�����ر، وھو ا���5وم ا���ق ������ت ا�����ر، ا�ذي ����ز ���و�� وو�وح أ,��ل ا�����ر، ����5 �3د�د ا�/��ز 

ل ا�ذي ��در ,�� ھذه ا:,��ل �3' ���ن ا���رف ,�' ط������ ����� أن ا�!ر��ت ا����ھ�� �7وم ,�' ��دأ ا��5

���.�� �� ا�/����ت ا����  . ��ن ��ط�ت ا�����ر و ��ط�ت ا��را��� و ا��داول ا�

و ,��� و و��7 ��ذا ا��/�ه ���� � ���ن ��ول ط�ب �2رة ا�����ر إ� إذا ��ن �و�و,�� ا:,��ل أو ا���ر��ت 

رات ا���2ذة �ن طرف ا�/���� ا���درة ,ن أ/�زة ا�����ر، و ������7ل �ن ��7ل ا�ط�ب إذا و/� ا��/�ه أو �د ا�7را

�3�� ا��7ض �� ا��د�د �ن �رارا����  . 3ا�����، وھو �� ��رت ,��� 

                                                           
1
  Art 125- 231- c.com.francais. 

2

،ص  ��  .85ر��ض �E3ي، ا����� ا�

3
  Cass.com,30Mai 1989,rev.soc1989,p641 ;Jcp1990.éd.,15811,note M.marteau-

petit ;cass.com19nov1991,Jcp1992,éd E,259,note.M.jeantin ;cass.com 12 janv. 1993,D.1993,J,p139note th 

Bonneau 
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إ� أن ا��/�ه ��ن �3ل �7ذ ��7ل أن ھذا ا�����ق �ن ��5وم ,���� ا�����ر ��7ص �ن ا�A�5دة ا������ ��2رة ا�����ر و 

�ن ���ف ا:����M و أد ��Aداھ� ��,���رھ� ����7 و�������3 ا�/��,��، وھو �3د �ن �� ����اة ���73ق �ن �ط���7 ا��

�ن  ����!' و ا��5��ر ا�3ر�� ������ ا�����ر، إ���� إ�' أن ھذا ا��5��ر، و������� ا�����د ا�/����ت ا����� � ��

���2 و أن ���ون ا�!ر��ت ا�5ر��� �  1,�' أي أ��س �ط�ق ا������ت ا��� ���ن أن �!���� ا��2رة � ��ر�ز

�ر�ز ��ط�ت ا�����ر �ن �د �/�س ا@دارة، ��ل ا:/�زة ����6 �!�ل أو ��2ر ���ض ��ط�ت ا�����ر، ھذا ا�����ر 

�وع ا:,��ل و ا���ر��ت ا��رور�� أو ا�Iز�� ���73ق Mرض ا�!ر��، /���5وم ا�وا�6 أي � ��ا�ذي ���#� ��

���� إن ,��رة ا�����ر ا��� /�ء ��� ا��ص /�ءت ,��.  

���ھ��ن ھو أ�ر �Mر ��Aب ، 3�ب إن ا,���� ���ر �/�س ا@دارة و ر�A�� �7ط ����A  ����ر دون ا�/����ت ا���

��ن ا�7ول �+ن ا�/���� ا����� ���ت ��ط� ����ر، �ل إن ذ�ك ھو ا�ذي أ�7ط ا���7ء �ھذا ا��/�ه، إذ �ن �Mر ا�

�� ھو ا�!+ن ������� ا�5ر��� أ����3 �� ����ض �3ث ��ط� و�ف ,���� ����ر و أ����3 �ر�� ������� ��5س ا��

 �����3�� ا��7ض �� إ3دى �رارا��� إ�' أن �3د�د ����+ة ا����ر � ����ر ,���3د�د �����ت ا����ر�ن �3ث ذھ�ت 

�ت �ذ�ك ا�/���� ا�����، و������7ل �+��� �� '���ن ,����ت ا�����ر ا�����7 :ن ��ون �3ل ا��2رة ����درة �ن ا:���� 

��������  .ر ,���� ����ر إذا ��م ��� ا����ر دون ��و�ت ا�/���� ا�����، وھو أ�ر �Mر ��Aب ������� ��5س ا��

�ن �/�ل ,����ت  ��Iن ,�' إط�����ھ�� ��و :ن ا�����د ا���ر��ت و ا�7رارات ا���درة ,ن ا�/����ت ا���

�5�وم ,����ت ا�����ر �����7ء ا�5ر��� و إن ��ن ا�����ر �د �و���� �� ����ض، ��ن �ظرة /د�دة أ��G ��ظر ��� �

��ز ��ن � Gدأ ��3ث أ������7 و��� ������ر ا�!��� �� �3د�د ��5وم ,����ت ا�����ر، إ� أ�� �طف �ن ھذا ا�

ا�7رارات ا��� ��ون ا�/���� ا����� ھ� ا�و�3دة ا�����2 ���، و�ذ�ك ��� � ����ر ��ر��ت ����ر، و� �/�ل 

ا��2رة �!+���، وا���ر��ت ا��� ��در �� �/�س ا@دارة و ��رض ��73 ,�' ا�/���� ا����� ���ظر ������� �ط�ب 

، �ل و أ��د �ن ذ�ك �7د �6�2 ��2رة A��� ��2 3/�� و ھ� ��ر��ت ���ن أن ��ون �و�وع ط�ب �2رة ا�����ر

ا ����G ا�7رار ا�ذي �ط��ون ا�����ر ا�7رارات ا���درة ,ن ا�/����ت ا����� ,�د�� ��ون ا����ھ�ون �د �و�و

  .إ/راء ا��2رة �!+��، ��ذا ا���و�ت ���ن ان ��ون �م �ن طرف ا����ھ��ن و ھم ,�' �Mر ���� �ن ا:�ر

�3�� ا����Aف ��ر�س� �Conventionsد ذھ�ت إ�' أن ا�����5ت ا��!رو,�  4و �ط���7 ��� ��ق، ��ن 

réglementée ك�ر، ذ�����ت ا����أن ��ك ا�����5ت �/ر��� أ/�زة ا�����ر و ���دق ,���� ، ���ن أن �!�ل ,

��  .ا�/���� ا���

  :و,��� ���ن �3د�د ا�7رارات ا��� �/وز أن ��2ذ �� ��73 إ/راء �2رة ا�����ر ��

                                                           
1
  Orléeans,22nov 1971,jcp,1972,17154 note Y.guyon. 

2
  Cass.com 12 janv. 1993,D 1993,J,p140 ,note Bouneau. 

3

 ص    ��  .261أ"$,+ .�$�ة ا����� ا�

4
  C.A paris 20mai 1998 142ch A Laurent ; CA Versailles 22 fév. 1997 BRDA1997/10 
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ا�����5ت -�4رار ا��د�ر ا���م، -�3رار ا�ر�Aس ا��د�ر ا���م، -�2رار �/�س ا@دارة أو �/�س ا��در��ن، -1

��و�3 ���زا��ت ا�#�ر -6ا����5ت، -��5ل �/�س ا@دارة آو �/�س ا��در��ن،ا��ر2ص ��� �ن � -7ا�����ت ا�

  .1ا��7ود ا��و��� ���م ا�!ر�� �ن ��ل ا����ر�ن

�!�رط �ذ�ك �� ,����ت ا�����ر ا��� ��ون �I3 ��2رة ا�����ر إن ��ون �3ددة ، �I �/ب أن ���ب ط�ب ا��2رة 

I� ر���ت ������وع ,/��د أن ��ون ا�ط�ب �3ددا و د���7، وھو �� ��/� و���ل إ��� ا���7ء ا�5ر��� ا�ذي ,�' 

�3�� ا��/�ر�� ��د��� ��� ا���2ر، و إذا ���ت ا���ا�5ر���� �د ��ت  Tourcoingر�ض �� ,دة ������ت ����م 

������Q� ،����7ن ھذا ا��3م �م �����ن ��2ر ���ف ��7د�م �7ر�ر 3ول ا����ك ا���م ��!ر�� و �و����� ا� ��2 أ3د أ��3

�3�� ا�����Aف�أ�� � �/وز ����ن ا���2ر إ� إذا ���ت �دى ا�ط����ن أ���ب �د,وھم ��!ك ��  3إ�#�ؤه �3ث �ررت 

�و,� ا�����ر ��دف ا��!�ف �� إذا /������ ������ر، و ,��� � ���ن ��و�وع ا��2رة أن ���.ل �� �3ص  ����,

���ھ�ون ھم ا�ذ�ن ����ن ,���م �3د�د ا����� ،����M:ن /��ب ا�����ت ا��� �!�ون ���ت ھ��ك ��ر��ت �!�وھ� 

����4 .  

�ن ھذا ا��و�ف ھ� أن ����ن ��2ر �� ��+�� ا��.����A ���� 2روج ,ن ا����دئ ا��� �7وم ,���� !ر��ت  ��وا��3

�ن �3ث ا�����ر و ا��را���، و,��� ��ن ,����ت ا�����ر ا��� �/ب أن ��ون �3ل ا��2رة �/ب أن ��ون  ��ا����ھ

�ر و,ر��� ,���� وھو ا�!+ن ,�د�� ��ون ا�ط�ب  �3ددة وأن � ��ون ھد��� ا��#ط���,�' أ/�زة ا�����ر �!�ل 

  .�Mر �3دد و ����ن ا���ر ا���م ��!ر��

�� ا���2ر �� ٌ,���� أو ,دة ��و�د ا��7د /��ب �ن ا��75 ا�5ر��� ھذا ا����7د ,�' ا,���ر أن ا��ص ا���7و�� �3ر 

�و,� �ن ا:,���� �3ن ا�� ��ون �ن ا���ب أن  �" ,����ت ����ر/�ل أو ا���ر��ت ا����ز�� و ��ور ا�����ر �

����زة ، �������ر ھو ����� �ن ا:,��ل أو ا���ر��ت ا��� �ر��ط إر���ط� و.��7 ����� ا���ض، و������� ��ن ا�

ا�����  �7د�ر ا�A�5دة ا��� ��.��� ھذه ا������ آو ��ك ������� ��!ر�� ����7 �ن ا���2ر و ���� �� �ط�ق ا������

  .��!ر��

و���ھم ھذا ا���5وم ا��و�6 �� �و��6 �/�ل أ��3ث ا���2ر و ������� �!�ل ����� أ�.ر ������ �����G ا:����، و�� 

�3�� ا�����Aف�� ... د��ع ���ھ�� ا:���� ,�' �����3م ا����2 آو ����G ا�!ر�� "إ�' أن  5ھذا ا@ط�ر ذھ�ت 

���ن ا���2ر أن ��ط� رأ�� 3ول �ل ,����ت ا�����ر ا����7دة و ا��� �م �3دد ���ن أن ��ون ���� إ� إذا ��ن Q�

ا���7ون � ,ددھ� و � ط������، و�� �5س ا��/�ه �ذھب ��ض ا��75 إ�' أن إ,�دة و�6 ا������ �� ا@ط�ر ا���م 

��AI� ���� ھذه ا:�2رة ، و ��AI�/د �ر��، و �و/د ��  ������ ا�!ر�� �ؤدي ����رورة إ�' ��و�ن رأي 3ول 

                                                           
1

 ص   ��  .86ر��ض �E3ي ا����� ا�

2
  Trib.com, Tourcoing 16 janv 1970.R.T.D.com.1970.p727. 

3
  Douai 10 juil. 1970. 

4
  Cass.com 22 mars 1988. 

5
  C.A ORLEANS , 22 NOV 1971.Jcp 1972,II, 17154, note Y. guyon. 
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��ب ا���7ش ا�ذي �3رك ا��75 و ا���7ء 3ول ا����' ا�ذي �/ب إ,ط�ؤه ���ص ا��3دد ��2رة ا�����ر و ,�' ا���وم 

  .1دور ا����3م �� ��3ة ا�!ر��

و�ن /���� �رى أن ا��و��6 �ن �/�ل ا������ت ا��� �!���� ا��2رة، و إن ��ن �73ق ������ ا��ر و 3���� أ�وى 

�<� �� �#�������، و��ون ��درا .ر�� �����و��ت و ��73ق ا�ر���� ا�Iز��، إ� ا�� � �/ب ا@�راط �� ھذا ا��/�ه ا�

��7دة ��ط�ب ����� و إدراك �ل /وا����  ����ا:2ذ ��، �ن ذ�ك ��ؤ.ر � ��3�� ,�' ا�!ر�� ����، �������ر ,

� ��د ��ر ��� و ��رض �!�ط�� ���2ل و أ/�ز��� �Iر���ك، وھو �� ا�د2ول و ا��وMل إ�' ��3ة ا�!ر�� و أ/�ز��� �

� �ر��ه ا:���� ا�ط���� �5���، و,��� ���� �/ب ا�د�� و ا��3د�د �د ا@���ن �� ,����ت ا�����ر �3ل ا��2رة ��7�73 

 ��,������3 ا�/��.  

  :<رط #���ق ا������ ا�@����N -2-ب

��ر��� ا�ر���� 3ول ,����ت ا�����ر ��/� ا:���� ������ل 3ق ط�ب ����ن �2��ر ����ر �و���� ھ��� �I���Iم و 

 ��ا��� �7وم ��� ا�/��ز ا@داري، و � !ك أن ا:���� و�ت ا�������� ��ذا ا�3ق ����3 ���' إ�' ���7�73، و ھو 

��ون ����3 �/���� ����ءل �� ھو ا��و�6 ا�ذي �/ب أن ��ون ��� ����3 ا:���� �ن ����3 ا�!ر��؟ وھل 

 �3������ ��ا�!ر�� و3دھ� ا���رر ��/وء إ�' �2رة ا�����ر؟ أم ���ن أن ��ون ����3 ا:���� �Mر ا��د,و

  ا�/��,�� ����� �ذ�ك؟

��A��7�7رارات ا�ن ا���5ق ,��� 2ظ�رت 3���� ا�����3 ا�/��,�� �+3د أھداف ا��2رة �� ا�����ر �� ا��.�ر ��� ،

��� � ��ون ��3ورة ���73ق ����3 ا:���� ا��� ط��ت ������ �7ط، إ��� ���G ھو ا�� و �����ن ا���2ر ����ن 

�.��ن �� ا�ط�ب، �����2ر، ��.��ن و �Mر ا����6 ا:طراف ا�/ �3��� �� �A��� 7رار� ��A��� ������2ر ���ف �

�����7 ,ن ا�����G ا�5رد�� �����ھ��ن، �3���� ��,�������ض �ط�ق ,���  و إن �G ا�7ول، ��.ل ا�����3 ا�/

��,����� ��2ر ������3 ا�/��  

Est un expert de l’intérêt social. 

إن ا��2رة �� ا�����ر و �ن I2ل ����ن ��2ر ھ� إ/راء ������ ا�����3 ا�/��,�� و 73وق ا:���� ,�' ا��واء 

�3�� ا�����Aف ا����ق ا�ذ�ر �7د ��7' ا���2ر ا����ن ا�������ت و �ا@ر!�دات �ن ��ل ا���7ء �دور 3ول ��5 �3م 

 ���� �� ����ط���7 ������3 ا�/��,�� ��!ر��، وھذا ھو ا�/��ب ا:�.ر أھ ���, '�7��� إذا ���ت ا������ت ا�

ا���2ر و ا:�.ر د��، �3ث ��3ث ,ن ا�����ر ا��� ���ن أن �!�ل ����5 �� ا�����ل ��ط� ا:����M، و �ن ��ن 

2�  .���5 ا�����3 ا�/��,��ھذه ا�����ر ط��� ھو 

��، ����Q ��زع �3و أن ��ون و���� ����� I���رد إ/راء ا/�إن ھدف ا��2رة �� ا�����ر ��@���� إ�' �و��� 

 �� ��,������3 ا�/��,�� ،�7د و��ت ا��.�ر �ن ا�7رارات ا���A��7 2رق ا�����3 ا�/�� ����� ������ن 3��
                                                           

1

 ص أ"$,+   ��  .283.�$�ة، ا����� ا�

2
  C.A Rouen 17mars 1970 D1971, p1771. 
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����ر ا�����3 ا�/��,��، و ��د أن  ��ن !رط� �����، أ��G ، ���1ب ��طوق �3م ����� ��2ر ا�����ر G7د أ��

، �ن Irrégularités soupçonnés!رط� أ����� و /وھري و 3ل ���ن ����ر ,دم ا��!رو,�� ا��!�وھ� 

  !��� 2رق ا�����3 ا�/��,�� أو�6 �.�را �ن !��� �!رو,��

دار�� ا��� �2رق ا�����3 ا�/��,�� ��ورة ���#�  �د �ظ�ر و ا������ت ا@دار��، و ا��7�73 أن �.�ر �ن ا������ت ا@

 ������ت ���ظ, ���+�réguliers  ر�����ل �������ر � ��,���� أن ا,���د ����ر ا�����3 ا�/�،

ا��!رو,��،��ؤدي إ�' �و��6 ��3ت ��ول ط�ب ����ن ��2ر ����ر، ����� �� ا���3ت ا��� ����ر ���� إ���� د��ل 

�ر��� ا����ك ا�����3  -!��� ,دم �!رو,�� ,����ت ا�����ر، �ذ�ك ��ن ا,���د ا�����ر ا�/د�د   ,�' و/ود

��,������3 ا�!ر�� -ا�/ ����  .�2ؤ�ن و �ز�د ا���5��� �� 3

و �� ��3و�� ��/��� ,ن ا��ؤال ا�����دي ��ذا ا����ر ��ن ا��.�ر �ن ا�7رارات ا���A��7 ا���درة ,ن ���3م 

�ل وذھ�ت  �3�� �د,و ��7ول ��ن ا�����3 ا�/��,�� و3دھ� ��درة أن ��رر ا��/وء إ�' �2رة ا�����را:��س �� �ر

 �3���إ�' ر�ض ����ن ��2ر �ط�ب �ن ا:���� ��د أن ���ن أ��م ����ون �����3م ا�!���2 أ�.ر �ن إ���,�م ا�

��,��  .4ا�/

��ن أن ��ط��ق و �����ر � ��,���ن �ل ھذا، ��ن ����G ا:���� و ا�����3 ا�/ ���3���و,ن �و�6 ا:���� و 

coincider ��، و ا���7ء �م �7ل ا���س، ��ن �� �+2ذه ,�' ���ھ�� ا:���� ��س إ���,�م �����3م ا����2 إ�

��� ،��,���ھ�وا ا:���� ,�د�� ��3ر�ون �ط�ب ����ن ��2ر إ���,�م �����3م ا����2 أ�.ر �ن ا���,م ا�����3 ا�/

����ر ���� ����رورة ھ��ك ����3 ��م �� أن ���!روا ا�د,وى، و ����5ل � ���ن ا��7دم �د,وى �دون و/ود 

����3، وھو ��دأ ��روف �� ا@/راءات ا��د���.  

�3���� ا�!���2 �6 ا�����3 و��س ا��ط�وب، و��7 ��� ��ق ،�ن ط�ب ا��2رة ا��رھ�ن ����7 ,ن �ط���7 

ا�/��,��، �ذ�ك �!�ل ,��7A أ��م ط�ب ا��2رة، و ا�����7 �� ط�ب ا��/وء إ����، ��ذا ����5 ��ن �.�ت ا��د,� ��ن 

�� ��ن ا�د�6 وراء �� ��,��أ,��ل ا�����ر ا��ط�وب ����ن ��2ر ����ر �ن ا/���، ����� أن ����ك ا�����3 ا�/

وھ�ذا ��ن ا�����3 ا�/��,�� ھ� أ��س و�3د  5�����ر ا���م ا����� ��2رة ا:����ا�ط�ب، �������3 ا�/��,�� ھ� ا

و ا�����ر ا�وا3د ا�ذي ���G �7د�ر /د�� ط�ب �2رة ا�����ر و ھ� �ذ�ك �!�ل ا�����ر ا��3�م �� ��ول د,وى ط�ب 

ن ا:���ب ا��.�رة ����دة ��2ر ����ر، �������3 ا�!���2 �7ط �����ھم � ���5 أن ��رر ����ن ا���2ر إذا �م ��

��,���رات 3���� ا�����3 ا�/��,��، وھو �� أدى �����ض إ�' ا�7ول ��ن د,وى ا��2رة �� ا�����ر ھ� د,وى 

��,�� :ن أ����� �و/ود �� ا�����3 ا�/��,�� و ��س �� ����3 ا:����/.  

                                                           
1
  Cass.com 10 fev 1998 bull jolly 1998 pargra 16 p 486 note M.menjucq. 

2

، ص    ��  222- 220و�'ي =;$��ن (�ط�م ، ا����� ا�

3
  C.A Paris 9 dec 1994 bull jolly 1995 p161 ; CA Versailles 201r 1995. 

4
  C.A Paris 16 nov 1995 bull jolly 1996. 

5 C.A paris 20nov 1997 dr.soc 1998, n66. Note D. Vidal. 
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�� ��ق أن ����ن ا���2ر � ���#� ان �2دم ا�����G ا����2 و ا��� G���  �7�����<�  ������دون �واھ� �ن I2ل �

�ن �رض ��ورھ� ا��2ص ا�ذي ���#� أن ���ر �� ا�!ر��، ��� � ��5م �ن ھذا أن ا�����G ا�!���2 �>���� ��س 

�3ل، �������3 ا����2 �>���� ������ �ذ�ك أن �!�ل ��ررا ����� �ط�ب �2رة ا�����ر �2و�� إذا ��ن  ���

�ن /راء ,����ت ا�����ر ا������ ����� �ط�ب �2رة ا�����ر �2و�� إذا ��ن ا��رر ا�ذي �3ق ھذه ا �3����

�ن /راء ,����ت ا�����ر ا������ وا��3 و /��� و ���ن إ.���� ���و��، ���2 و  �3���ا��رر ا�ذي �3ق ھذه ا�

 ����M:ف ا�ر�6 د,وى ����2رة �5ر ,�� ا�� ���� ,�' أ,��ء ا�/��ز د,�وى ا���ؤو� أوأن ا:���� �د �����ل 

و �� ,دا ا���3ت ا��� ��ظر ���� ا:���� �������3 ا����7ـــــ  -ا@داري، ����رر ا�ذي ���ب ا:���� ھو ,�دة 

���ب ����3 ا�!ر�� �ذ�ك و ��7' �����7 ا���ط� ا��7د�ر�� و ا��واز�� ��ن ا�����G ��7ر�ر إ������ ا���/��� 

�� .، و ذ�ك �ن I2ل ����/�� ا�د,وى�ط�ب ����ن ��2ر ����ر �ن ,د

IV- وى�Nا�د h?ا��ق ?� ر:  

 ��3�������G ا�!ر�� �ن طرف، �واء ا�/��ز ا@داري  أو�3ق ��ل ���ھم �� ا�!ر�� و �� �3�� ا�,�داء ,�' 

��، 3�ب ا���رف ا��ط�ون ���، AI�أو ا:����M، أن ��/+ ����7ء ط���� إ����� و إ��3ق ا��7و��ت ا�Iز�� و ا�

����M:�� /��ز ا@داري أو�واء ���.  

��و�3 ��م و ا���  و����ر 3ق ا����ھ��ن و ���م ا:���� �� إ���� ا�د,�وى و ا��/وء ����7ء �ن ا�73وق�ا:����� ا�

����� أو ���7دھ� و �و �ن ا�/���� ا����� �5���، ��و و����  صن ا:3وال ا����س ��� أو ا�����7  �/وز �+ي �3ل 

ھ��� �� �د ا����ھ��ن ���د2ل �� �ل �3�� ��س ���� �����3م و ����G ا�!ر��، ��ن �#�ب ا�����G ا�!���2 

�3' ا:����M ,�' ا�����3 ا�/��,�� ، و ,ن �/�س ا@دارة أو �/�س ا��د�ر�ن  أوداري �واء :,��ء ا�/��ز ا@

���ن أو ��5رد�ن �� �/��� د,وى ا���ؤو��� ,�' أ,��ء ا�/��ز ا@داري ��Q� ��7ء��/وء ��ھم ا�����3ق ��ل 

�� أ�3ق أ�رار ���، أو �#�����م ������3م ا�!���2 ,�' �3�� .�وت إI2��م �وا/����م أو إ��ء��م ����ر ا�!ر�� 

�� أ�3ق ��� و ������ھ��ن أ�رارا، و�د ��ق و أن ����� �� 3ق ا����ھ��ن �� ����7ة أ,��ء �����3 ا�!ر�� 

��ر�� د,وى ا�!ر�� أو ا�د,وى ا�5رد��،�إ���� إ�' إ������ ط�ب �طIن ا:,��ل و  1ا�/��ز ا@داري �واء �

  .و ا��!و�� ���ب �ن ا���وب 2ا���ر��ت ا���درة ,ن ا�/��ز ا@داري

��، ��ن �>���� و �� �3ل �/�وزت ا:����M ا:ھداف ا��� �ن ا/��� ��3ت 3,ن ���ف ا:����M، و ��� ����� ��� أ

��73ق ������3 ا�!���2 ,�' 3��ب  إ�'��ط� ا��7ر�ر ���3ر�ت �����ط� و �/�وزت ا�����3 ا�/��,�� ���دف 

ن ������3 و ����3 ا�!ر�� ,ا���7ء ��د��ع  إ�'��ن ��ذه ا:���� 3ق ا��/وء  ����3 ���7 ا����ھ��ن ا:����،

��ر�� �ذ�ك �و ذ�ك ��دف و�ف ا����ف و ������ ا:����M ا������5، و /�ر ا��رر ا�ذي أ����� " د,وى ا:����"

                                                           
1
  .و "� �:'ھ� "! ھtه اBط�و(+ �250;�&9$# را�� ا�9&*+   

2
  .و "� �:'ھ� "! ھtه اBط�و(+ �260;�&9$# را�� ا�9&*+   

3
  .و "� �:'ھ� "! ھtه اBط�و(+  497 ا��&9$# را�� ا�9&*+   
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ا��7و��ت و ا��3ول  �ط���� �ذ�ك ��@�ط�ل ��7رارات ا���درة و ا���و�ض ,ن ا:�رار ا��� �73ت ���، إ���� إ�'

 .ا:2رى و ا��� �ن ����� 2روج ا:���� �ن ا�!ر��

  

  )#"�ف ا����Q(ا��راف ا����Q ?� ���ر�� ��و�MQ :ا��	�ث ا�����

�ن  ��� ������و,� �ن ا�73وق دا2ل ا�!ر�� �53ظ� ,�' ������3 و�/���6 ا:����، 3�ب �� �م ��ر� ��5����7 ���

�ن ��ط� ا��7ر�ر ا��� أ,ط�ت ��و/ب ا��د2ل �� ��3ة ا�!ر��  �����7در ا�Iزم �3���� 73و���، ��,���رھ� �3رو

����M<� ����M:ون ا���.  

�ن ����3 أ2رى ��73ق  ���و����ق ا��!ر���ت و ا�7وا��ن �� ��G ا��7ر�ر و �7و�� 73وق ا:���� إ��� ا��دف 

�Mر !ر,� ,�' 73وق ا:���� ھو ا,�داء ���� ,�'  ا�����3 ا�/��,�� أو ���3 ا�!ر��،  ��,���ر أن ا�,�داء

�ن /�� و �3'  ����M:را�ب ا� ���Q� ط�ت���73وق و ا�ھذه ا ��ر�����3، ��� أن ا:���� �����73وق ا�!ر�� و 

��ن ��@دارة �ن /�� أ2رى، وھو �� �73ق ��Aدة ���رة ��!ر�� ا��� أ��3ت �3���، �� �3/� ���� إ�' ھذه A�7�ا

  .ا�ر����

��و�3 ��و,� �ن ا����ھ��ن، ����Q �د �67 �� ���2 ا�����ل 73وق وا���ط�ت ا�/� ����M:�� ن و�ن ا:���� ھ���

��� �� �Mر ����3 ا�!ر��، ��2رج �ذ�ك ,ن ا:ھداف و ا�#���ت ا��� ��3ت :/��� ھذه ا�73وق و ا���ط�ت، وھو 

�� �د���2 و �ن ��ب وا�6 �� ا����ف.  

�� ��ددت و ا5��2ت أھ�����، �/ب ان ���رس �� إط�ر �3دود و�#���ت إن ا���دأ ا���م �����7 ��ون ا�73وق 

��ر�� ا�73وق ����ر �� ���7�73 ���ط� أ�����  ���رار �و/ود ���7و��، �6 ا���م ان 3دود ا���7و��� ا���ط��� ��

���ر �/د أ��� �+ن د�6 ا��رر أو�' �ن /�ب ا�Lو أن ھذا ا ،���ن ,د ����5، و ,��� ���' ا�����ت ���ف 

  .ا�73وق و ا���ط�ت �ن دون أن ��ر �+طراف أ2رى، إ� و ���ت ��ر�� �!رو,� و ا���س

 �3����ل ا:���� 73و��� و ��ط���� �طر��7 ��3ر�� ��/�وزة ���� ��و ا��رر ا���3ل ھ�� ���3ق � ��3�� ,�د

  .ا�!ر�� وھو �� ��ر ��:����M و ���!ر��

��5دھ� ان ا:����M !ر�رة و ا:���� ط��� ��س ��� أي ��د ���م، ��/ب أ��� 3���� ا:����M �د ان �+��س ��رة 

���ف ا:����، و ��وھ�� ا:و�' �د ��دو ھذا Mر���، إذ �ن ا����وم أن ا:����M ھ� ا��� ���3م �� ����ر ا�!ر�� و 

،����M:7رره ا� ����ك ا:���� إ� ا��2وع �� � ������� �دورھ�  �و/����، ���� ��إ� ا�� � ���#� ����ن ان �>���� 

�ن ان �5رض إراد��� ,�' ا:����M، ا�!�ء ا�ذي ����زم �رورة 3���� ا:����M، �ل أن 3���� ا:����M �د ��ون 

�ن 3���� ا:����، ��:����M ھ� ا��� ���ك ا��ر  �!�ر�� �� رأس ��ل ا�!ر��،  و������� ����رر أ ����.ر أ�.ر أھ

  .�� �3ل ,ر��� أ,��ل ا�!ر�� �ن طرف أ���� ����5
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و����رف أ�.ر ,�' ����م و ,��ر  �ظر�� ���ف ا:����، ����Q ��7وم أو� ���3و�� ��ط ��5وم ���ف ا:���� و 

�طب ا�.���(، .م ���3ول ا���رف ,�' ا�/زاءات و ا��7و��ت ا��7ررة �� )ا��ط�ب ا�.���(,���رھ� ا:������.(  

�Mوم وأ��س #"�ف ا����Q : ا��ط�ب ا�ول  �  

�� �ر��زر ھذا ا��وع �ن )�رع ا:ول(����ف ا:����M ��ن ����ف ا:���� ��5و�� ���2 �� �3دد أھم ,���ره  � ،

  ).ا�5رع ا�.���(ا����ف ,�' أ�س �/�ل ��� �2ر/� ,ن ا���7ون

�Mوم #"�ف ا����Q :  ا��رع ا�ول�  

، و ذ�ك ,ن طر�ق ا�/���د ا��A��7 �����ف 1ت 3د�ث ��7ر�� �6 ���ف ا:����Mظ�ر ���ف ا:���� �� و�

ا:����M ��ن ا���وص ا���7و��� �م ����ول ���ف ا:���� و �م ��ظ��، �Mر ان �ظر�� ���ف ا:���� �م ��7' �5س 

  . ���Aا�ھ���م ا�ذي ����7 �ظر�� ���ف ا:����M �واء ,�' ا����وى ا��!ر��� أو ا���75 أو ا�7

- ���Q�  :#"ر�ف #"�ف ا

��و�3 ��م ���و�� �!�ل ��و,� �ن ا����ھ��ن ا�ذ�ن ���ر�ون 73و��م ا�/���رف ���ف ا:���� �+�� ��ل أو ��رف 

 ���������5 و �Mر ��رر �������د إ�' أ���ب �Mر ����� �.I، وھو �� ��3ق ���!ر�� أ�رارا ����+.�ر ,�' �

�' ������ف ا��/��� 2ا�����د�� و ا��/�ر���� �� abus، و�!�ل ا����ف ��ذا ا�!�ل �و,� ا:ول و ھو 

positif.  

�و,� �ن ا����ھ��ن ا�3ول، و �ن I2ل ���ر���م دون ا��2ذ /�أ�� ا�و/� ا�.��� �ن ا����ف ا:���� ��و ��3و�� 

����Mر ا���د��، ا��� �ن  � ا������رار �روري أو ��5د ��!ر��، و �73ق ا:���� ذ�ك إ�� �ر�ض ا��!�ر�� �� ا�/

����� ا��داول دون �وا�ر ا����ب ا���ط�ب ���و��، و إ�� �����و�ت �د ا�7رارات ا���رو�� ����و�ت و ا��� �

�' ������ف ا�������3ط�ب أ����M ا�.�.�ن�� �� .Abus negatif، و ھو 

  .ا:�.ر ا��!�را و ذ�و,� وھو ا��وع Minorité de blocageو ���� ا:���� ھ�� �+���� ا��ر��� 

��ل ا���3رف ���7ون ا:����M إ�' /��ب ���ف ا:����M، و ھو �� /�ل ���I� و/� ا:2ر�ف ا:���� ا�و�!�ل ��

��ض ا��75 و ا���7ء �!��� ������ إ�' در/� ا��ط��I�� ،�7ھ��، 3�ب ھذا ا@�/�ه، �!�ل ا@�����ل ا���3رف 

�/�� ����ر�� ا�3ق �� ا���و�ت ���7ون ا:����M، و �Iھ�ھل ا�����3 ا�/��,��، و �Iھ�� �ر��ز ,�' طر��7 

��,���رھ� 73وق وظ���5، �3ق ا���و�ت � ����ر أ�دا �73 �2��� �����3، �واء أ��ن ھذا ا:�2ر �ن ا:����M أو 

����M و ���ف ا:����، و إ��� ھو ��7د ��رورة ا�3را�� ا�����3 ا�/��,��، و ھو �� �/�ل �ل �ن ���ف ا:

                                                           
1
  Le cannu , l’abus de minorité bull Joly 1986. P429 ; boizard l’abus de minorité, rev. Sociétés. 1988 p365. 

    
2
��  .224ص  @;&�وي �)' ا�)�2A ا����� ا�

3
  Dominique Schmidt, les conflit d’intérêt, 1999 op.cit, p 155. 
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�وع /��.Iن د,وى ا/���,�� ��م ا�!ر�� ��� ��م � ���� ،��,��ا:���� ������ن ا���و��ت ا��� ��س �������3 ا�/

  .1ا����ھ��ن

�� ��ق، ��ن ا�/�ھ� آ2ر ���دي ��رورة ا�����ز ��ن �ظر�� ���ف ا:����M و �ظر�� ���ف �إ� ا�� و ���رMم 

ذا ا��/�ه، ���7ل ,ن ���ف ا:����M، �3ث �و/د اI�2ف أ���� ��ن أ,��ء ا:����، ����ف ا:���� 3�ب ھ

�� � !ك �ا:����M و أ,��ء ا:����، و ��ون �ن ا�2ط+ �/�ھل ھذا ا�����ز ,�د ا��3ث ,ن ����ر ���ف ا:���� و 

��رس ھذا ا�3ق، ��� أن ط���� ا�3ق �� ا���و�ت � ��#�ر ����ظر إ�' ��3ب ھذا ا�3ق، أو ����' آ2ر ����ظر ��

�س �+ي �3ل �ن ا:3وال �3ق ا���و�ت ا�ذي ����ر � � ����M:أو ا:����، ���7ون ا ����M:ن ا�أي �� إذا ��ن 

��6 �73 وظ���5 ���� ��ط� ا����ھ��ن ا�ذ�ن ��و�رون ,�' أ����M 73وق ا���و�ت ��ط� � ���ن أن /�� �������

�ر �5ر��� أ���� ا�,�راض ��� �وف �رى، ذ�ك ا�� �3' و�و �م ا�,�راف ��ون :,��ء ا:���� �� �م ����ق ا:

�>���� �3ق ا��!�ر�� �� ا���7ش وا�/د��� ا��� ���ق ,���� ا���و�ت �!�ل ا�/��� و����و وذ�ك ط��7 ��3رام ��دأ 

ا��� ��� �ن "� ھ� ��� ا��!�ر��، �Qن ا:����M ��7' و3دھ� ����3 ا���ط� �و�6 3د �ذ�ك ا���7ش وا�/د���، :��

�,��  ".�3ث ا���دأ ���3I ا��7ر�ر ����G ا�/

�وا/��  �� ����M:و�و,�� ��ن �دي ا��ن /�� أ2رى �Qن �� �ؤ�د �2و��� ���ف ا:���� ھو و3دة ا���ط� ا�

�!�ء ��دد ا�73وق ا��7ررة �>����، وھو ��دد �د ��ھم ��� ا��!رع �د�و,� �ر���M �� إ�/�د �ظ�م �2ص ��:����، ا

���ددا، ����ك ,دة ��3ت �����ف  ��ا�ذي /�ل ��5وم ���ف ا:����M ����رورة ��5و�� �Mر ��/��س أو ��5و

���وع ���دد ا�73وق ا����رف ��� ����ھ�� ا:����، وھو �� ��2ق ��و�� �� �3ر ���ف ا:���� �� ��ر�ف �و,� 

ف �A�5دة �ل ���ھم ���3ق �� ا��!�ر�� ا���.�5 �� !ؤون �3دد، إذ أن ��دد ����5ت ا:���� ھو ���/� �3��� �I,�را

ا�!ر��، ����� ار��5ت أو ازدادت إ������ت ھذه ا��!�ر�� ���� ازدادت ��3ت ���ف ا:���� و�ظ�ھره، وأ��3ت 

أ�.ر ���7دا وھو �� د�6 �/��ب ���ر �ن ا��75 إ�' إ.�رة ��و�� �3ر ���ف ا:���� �� إط�ر �و3د، دون ا�ھ���م 

�� و��ھم ������� �� ���� ����ب ذ�ك ا����ف، وھذا ا���وع وا���دد �دوره �د /�ل �ن ���ف ا:���� أ��� ��5و

  .إ,ط�ء �2و��� ����ف ا:����

إن ھذا ا���وع ا�ذي �ط�6 ���ف ا:���� �ز�� ا�ط��6 ا����م ��ذا ا���5وم، ��و ��س ���5وم ���7ب �7ط �ل و��5وم 

و��3ل ,�' A�73ق /د ���و,� �واء �رر ا����ھم ا�5رد ا��+.�ر �7ط �� ����ر ا�!ر�� أو  ���� �� 3دود �Mر د���7،

��ر�� ��ط� �7�73 دا2ل ا�!ر���  .��2و�ن أ���� ��ر��� ��3ول 

و���/� ��ل �� ��ق، �Qن �ظر�� ���ف ا:����M /�ءت �����ب ا�3راف ا:����M �� ا�����ل ا���ط� ا����رف ��� 

:����M، �� �3ن أن �ظر�� ���ف ا:���� ��� ����ب ا������ل ا���T ��73وق ا��� ��و�ر ,���� ��� ط��7 ���7ون ا

ا:���� أو ا����ھم �� دام أن ھذه ا�73وق � ���ر��� ا:���� و3دھ� �ل أ��� ا����ھ�ون ا�5رادى، أو �3' �ن ���وا 

�ن ا����Aل ��+�� �� �����ون �>����M و� ��75ون ���.  

                                                           
1
  Dominique Schmidt, les droite de la minorité, 1970 ,op.cit. p174. 

2

، ص  -  ��  .382أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�
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  أ��س #�ر�ر #"�ف ا����Q: �����اا��رع 

�ل ���� ����و�3 �>����، وذ�ك ,�د���دف �ظر�� ���ف ا:���� إ�' ������ ا������ل ا����ب ��73وق وا���ط�ت ا�

���!رة أو  �5�� ����M:ك ��دف ,ر��� إرادة ا�!ر��، وذ��3 ا���ھذه ا�73وق �� �Mر ا�����3 ا�/��,�� أو 

��ر���� �Mر ���!رة، و,��� �Qن إ�2راج ���ف ا:���� �ن ا���ر��ت ا��!رو,� ����د ,�' ��2��5 ھذه ا:���� �� 

 ��,��و ھو �� �!�ل ا����ر ) .����(، و ذ�ك ��دف ,ر��� إرادة ا:����M )أو�(73و��� و��ط��� ������3 ا�/

 .       ا����وي �����ف

Fأو :��N��@ا� ������ ا����A�:  

!ر���ت ا:���� ��ط�ت  و73وق ود,����، و� �زال، وا��دف �ن ذ�ك ھو ����ن ھذه ا��A5 �7د ��3ت ا�7وا��ن وا��

�ن ا��ط��ق ا���T ���7ون ا:����M، ھذه ا�73وق  ��ا�����5 �ن 3���� 73و��� و������3 دا2ل ا�!ر��، � ��

�ن وا�����G ا��� � ���ن أن ��ون ��3د�� ,ن ����3 ا�!ر��، ��:���� و إن ���ت ���  ������ن ا�و��Aل ا��� �

��ر�� ا�ر���� ,�' ا����ر�ن و ,�' ا:Q� ، ����Mن ذ�ك ��� ��دف �!ف وإ��7ف �ل �/�وز أو ��رف ��ر �

����3 ا�!ر��، ھذه ا�����3 ا��� � �������!ر�� و������� ���، و��ذا �Qن 3���� 73وق و����G ا:���� إ��� ھ� 3

ت �����، و�ن ھذا ا���ط�ق �Qن ���ت ا:���� ����#Iل ا���ط�ت و ا�73وق ��ط�ب ا��2ذ �رارات ����� �� أو��

��و�3 ���، � ���� ��73 �� ا���و�ت، �� �Mر ����3 ا�!ر��، �#��� �ذ�ك ������3 ا�!���2 وأ������� أو �ا�

���ر�� ,�' ����3 ا�!ر�� ����Q ��ذا ��ون ����5 -���3 ��� �� ����M:ت �73 و  -و����و���� �د �د ا���

  .1ا:ھداف ا��� �7ررت ����7�73، وا:���� ��ذا ����ف

����3 ا�/��,�� وھذا ا����ر ���5 ��2�و,��� ���Q و���7م ���ف ا:���� �I �د أن ��ون ا���وك ا���در ,ن ا:���� 

,�' ا�رMم �ن أ��  - �روري /دا �� دام أ�� � ���ن ا�3د�ث ,ن و/ود ���ف ا:���� إذا ��ن ا���وك ا�����زع ��� 

����M:ر�ل إرادة ا��- ��,��2�ط���7 ������3 ا�/.  

����� :��	� �  :Nر��Q إرادة ا

��2��5 ا�����3 ا�/��,�� و3دھ�  �5�� I� ،����:ف ا���7م ���وي ����!�ل !رط ,ر��� إرادة ا:����M ا����ر ا�

� وا��� ���.ل �� إرادة ,ر��� ا:����M �دون و/� �/�ل ��وك ا:���� �Mر �!روع، وإ��� � �د �ن و/ود ��� ��2.

3ق، ���دأ ا:����M ا�ذي ����ن ,�' ���ون ا�!ر��ت ���� أ�� ��ود �>����M و3دھ� أ�ر ا��7ر�ر �A�5دة ا�!ر��، و� 

��5��2� ����M:رأت �+ن ا ���ا ��,��  .�/ب ,�' ا:���� أن ��2�ف ذ�ك إ� إذا ���ت ���3ظ ,�' ا�����3 ا�/

�� ا��3ث ,ن ا��وا,ث ا��� �3رك ��رف ا:���� و������� أن ���ز ��ن د��,�� ,ن ا�����3 و����ود �����7 

�� ا��� ��ط�6 ��� ا����7 ������5 ��ض ا���و��ت، إذ ���ن ��ا�/��,�� و��ن ��و��� �Mر ا���رر، �Mر أن ھذه ا�

                                                           
1

، ص  -  ��  .226@;&�وي �)' ا�)�2A، ا����� ا�

2
 - Philippe Merle, droit commercial, société commercial,2001,op,cit p635. 
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�دة �� ذ�ك ,�' و/ود �ظ�ھر �>���� �� �.�ر �ن ا:��3ن أن �7دم ��ررات ������ و��7و�� ����د,م �و���5 

��,������3 ا�/���5��2 �.  

�� ��ق، �Qن ھذا ���� �/�ل ا��/�ل ا���5وح أ����2ف ھذه ا��ظ�ھر،  ��AI�وإذا ��ن ���6 ,�' ا����7 �7د�م �دى 

�ن ا��3ث �� ا�و��Aل ا��و�و,�� ا��� ا,��د��� ا:���� وذ�ك �3' �7ف ,�' ا��دف �ن ����وراء ��ر���،  � �

و��.�ل ,�' ذ�ك � ����ر ط�ب ����ن ��2ر ����ر �����5 �� 3د ذا��، :ن ا:�ر ����ق �و���� �و�و,�� رھن 

 �M��� �� ر�����!��ن /�� وا�ر�6 �ن ���وى  ����M:ل ا�إ!�رة ا:���� �ن طرف ا��!رع �ن أ/ل �را��� ,

ى، و������7ل ��ون ا�ط��ب �د ا����ل �73 �� ط�ب ����ن إرادة ا�!ر�� ���,���د ,�' إ,Iم /�د �ن /�� أ2ر

 ����ن ��@دارة، �� �3ن أن ا����وA�7�#ط ,�' ا��' ا�ط�ب ��دف إ���5 إذا ��ن ھذا ا��� �����2ر ����ر ا���

�و�وع ا��2رة  ����ا��7د�� 3ول ا������ت ا��!�وك ���� ����ر ����� أو إذا ��ن ��دف إ�' ا��!�ر�� �� ا��

�� ��@دارة��,A�� ���1ره.  

و��.�ل آ2ر ,ن أ���� ا��ر��� وھ� ا��3�� ا��� ��ر�ل ���� ا:���� ا:����M و�7ف �� و/��� ����� إ��ھ� �ن ا��2ذ 

�ر���5، ��� �وف �رى، و��ون ھدف ا:���� �ن وراء  ھذا ا���6 �7ط ,ر��� ا:����M ,ن ا��2ذ  ����Mرار ��ط�ب أ�

  .، ���73ق �ذ�ك !رط� ا����ف�رار ھو �� ���G ا�!ر��

�وع ����G ا����ھ��ن وھو �� ��ط�ب /�و:ن ا:���� �� �ل ھذه ا���3ت ��/�وز 3دودھ� ��� ��ر ���!ر�� و�

�������� وإ��3ق /زاءات ���.  

  زاءات ا��#ر#	� �N` #"�ف ا����Qا�@: ا��ط�ب ا�����

������ ا:���� وإ��3ق /زاءات ���، ���دة � ��+��و,� �� ,ن ا���طق �� ,ن ا���طق ا���7و��، و,ن ا�/�ه ����ر 

�طور ا�7وا��ن وا��!ر���ت ا��� ����رع و�����س �� �و��ر ا�و��Aل واL���ت ا���5�� �3���� ھذه ا:���� ��,���رھ� 

3���� ا��7�3 ا�����5 �� ����� أ/�زة !ر��ت ا����ھ�� و���ھ����، ��ن و:ن ��ب 3���� ھذه ا:���� ا�و�3دة ھو 

 � ��Q� ����:ب �ل و2ر/ت ,�� ا���ب ھذا ا�M ذاQ� ،!ر����3 ا���������3 و�ق ��دأ ا����واة و�3ت �ظ�� 

��رر �3������، �ل ا���س ��ذات ��طق ,�7ب ا:����M، ����ب ا:����.  

�ط���7ت ھذا ا����ف ، ���7 ا��وء أو� ,�' أھم )ا�5رع ا�.���(و��ل ا��طرق ��/زاءات ا��ر�ودة ����ف ا:���� 

  ).ا�5رع ا:ول(

�رع ا�ولا� :���Q�  #ط	���ت #"�ف ا

����3 ا�!ر��، و,ر��� ا:����M �� ����رھ� ��!ر��، ��ن ���2ف �ور   �5��2��7وم ���ف ا:���� ,�' أ��س 

�ن ا����ف ���ف ا:���� ��I�2ف 73وق و��ط�ت ھذه ا:����، و���ن ا@!�رة إ�' أھم �ظ�ھر و�ور ھذا ا��وع 

��� ��� :  
                                                           

1

، ص  -  ��  .424أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�
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Fأو : ��Qا�"ر ���Qأminorité de Blocage :  

  ���رض ���5وم ھذا ا��وع �ن ا����ف .م ���ن ,���ره   

I-  aو�M��:  

إن �ن 3ق ا:���� أن ���رض ,�' أ,��ل و��ر��ت ���ھ�� ا:����M �� !ر��ت ا:�وال، ���س �>���� إ� أن 

 ������Q� ����M:رأي ا:��ل ���رض �� �3ن أن ا�ھو ا ����M:رورة أن ��ون رأي ا��س ����ن ��أن �5رض، 

 ����M:وال ��ط' ا�����3 ا�!ر��، �ن ھ�� ا��.7ت ��,دة د��7راط�� ��3م أ,��ل ا�/����ت ا����� �� !ر��ت ا:�

ا:���� �/ب  ، إ� أن ا,�راض31ق ا��7ر�ر، و��ط' ا:���� 3ق ا�,�راض، ��>����M أن �7رر و�>���� أن ���رض

�ر���5، وھ�  ����M!�رط �و�ر ���ب وأ� ���7رارات ا�د ا��2ذ ا�, ��أن ��ون �!رو,� و���دا ,ن ا����ف � ��

ا�7رارات ا���د�� ���د�ل ا��ظ�م ا:���� وا���2ذة �� ا�/����ت ا����� �Mر ا���د��، وھ� �� �ط�ق ,���� أ���� 

  .ا�,�راض

�و�ف ا����� أو �و�ف ا�ر�ض ا�ذي ��2ذه ا:���� �� �وا/�� ا:����M، أي ا���7و�� و��7د �+���� ا�,�راض ذ�ك ا�

�Mر ا���ررة ا��� ���ر ,��� ا:���� دا2ل ا�/���� ا�����، وا��� �ؤدي ���ب ,دم �و�ر ا����ب ا���7و�� إ�' ,دم 

�ب ,�� !ل ,�ل ھذه ا���و�ت ,�' �رار، ,�' ا�رMم �ن أن ھذا ا:�2ر ��5د �����3 ا�!ر�� و ھو �� ��ر

  .ا:�2رة

وا��/�ل ا�ط���� ��ذا ا��وع �ن ا����ف ھو ا�/����ت ا����� �Mر ا���د��، ��:���� �� ھذه ا�/����ت ������ ا����ف 

أن �3ول دون �73ق ا����ب ا���7و�� ا��!�رط ����7د ا�/����، و���5 ��73ق ذ�ك ,دم : ا:و�': �� �ور��ن

 6�,دم ��.���م �+!�2ص آ2ر�ن، و � أن ���3وا �و��I �ذ�ك، و��ذه ا��ورة أ.ر �3دود، �3ور ا:���� و�#���م 

  .��,���ر أ�� ���ن �/�وز ,دم �73ق ا����ب �� ا�د,وة ا:و�'، ����/وء إ�' ا�د,وة ا�.���� أ�ن �!�رط ���ب أ�ل

�ن طرف ا:����M �����و�ت �� أ�� ا��ورة ا�.���� وھ� ا:�.ر ا��!�را ��� و�وف ا:���� �د ا�7رار ا���7رح 

��ن �ن ا�و�ول �>����M ا��ط�و�� و������� ,دم ا��2ذ ا�7رار و���5 ا:���� �� ھذه ا��3�� � � ��ا��/�ه ا�����س، �

أن ��وت �د ا�7رار أو أن ��7دم �ور�� ����ء ,�د ا���راع، و� ���ن ان �73ق ھذه ا:���� ا����ر�� �����M إ� 

���7 ا����ھ��ن ا�ذ�ن ����ون ا��را��� وا���طرة �ن ��وغ .�.� ا:�وات ا��� ��ط���� ا���7ون إذا �م ���ط6 

  . ����و�ت ,�' ا�7رار

��ر�� 3ق ا���5و ,�' /��6 ا�7رارات ا��� �د2ل �� ا���2ص ھذه ��3' ����ن ا:���� �ن  ��Q� ����3 و�!�ل

ا:����، ����Q �/ب أن ��و�ر ,�' .�ث ا:��م زاAد وا3د ا�/���� أو ,�' /��6 ا���د�Iت ا�ط�ر�A ,�' ا���7ون 

، وذ�ك �� ,دا ا�7رارات ا��� ��ط�ب ا@/��ع ���ز��دة �� أ,��ء ا����ھ��ن وا��زا����م، ��5 ھذه ا��3�� )3/1+1(

  .�Qن أ���� ا��ر��� ھ� �ن ���ك ���� وا3دا �7ط

                                                           
1
 - Schmidt Dominique, les conflits d’intérêt , op,cit,2004,p379. 
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ا���د�� ا:���� �ن ا�و�وف �د ا��2ذ �رارات ����رھ� و���ن ھذه ا����ر�� ا��� ��م دا2ل ا�/����ت ا����� �Mر 

 2، �3و�ل ا�!ر�� إ�' !�ل آ2ر،1ا:����M ھ��� ������� ��!ر�� �7رار ا�ز��دة أو ا���52ض �ن رأس ��ل ا�!ر��

،���Aر�7ر ا�  . �رار ا@د��ج، إ�!�ء أ��م ا�����ز أو ا����5ع، �#��ر ھدف ا�!ر�� وا�3ل ا����ق ���  3�3و�ل ا�

��ر��� ھذه ا����ر�� وا��ر��� دا2ل ا�/����ت ا����� ا���د�� ���52ض ���� ا����ب ا��ط�و�� ����7د �و���ب 

 ��ھذه ا�/����ت، �Qذا ��ذر ا���7دھ� �� ا�/���ع ا:ول، �I ���ب �� ا�د,وة ا�.���� أ�� ا:����M ���ث ا�/���� ا���

����.�ون، وھو �� �/�ل �ن ,ر��� ا:���� ���2ذ ا���د�� �+����M ا:�وات ا��� ������ ا��ھ�ون ا���3رون أو ا�

  .4ھذه ا�7رارات أ�ر !�� ����3ل، إ� �ن طرف ا����ھم ا�ذي ���ك ��ف ا:��م

II- ���ر اNF#راض ا�#"���N:  

��7 !�د �3د�د ا�����ر ا���و�� �I,�راض ا�����5 �طورا �ر���3 ,�' �د ا���7ء ا�5ر���، �زا�ن ��� /دل �

وا�6، ���ن �ن ذھب إ�' �!���� ا�,�راض ا�����5 �>���� ����ف ا:����M و ھو �� ���N ,�� ا��!��� ��ن 

G/ر�  .ا�����ر ا���و�� ����5و��ن، و��ن �ن /�ل ا�I�2ف ������ ھو ا�

�3�� ا�����ز ا�5ر���� �� �ط�6 ا�������ت��رارا  و��3م �ر/�� ��3د�د ,���ر ا�,�راض ا�����5 أ�درت 

، وا�ذي 3دد  35ددت ��� ,���ر ���ف ا:����، و��ن أول �رار �ظ�ر �و�وح ,���ر ا�,�راض ا�����5

,���ر ا�,�راض ا�����5 �+�� ا���2�ف ������3 ا����� ��!ر�� ��دف ���5ل ����3 ا:���� ا����2 ,�' 

�3�� ا�����ز و�� �5س ا���� أن أ���ت ,��را /د�دا ,�' ,���ر ��و�ن �3��ب ���� ا����ھ��ن، ��ن �� ��.ت 

�ن ��73ق ,���� /وھر�� أي �رور�� ا�,�راض ا�����5، ��!�رطت أن ��ون �و�ف ا:���� ا�را� �����ض 

����3 ا����� ��!ر�� ���5 ��2���!ر��، ��,��رت أن ���ف ا:���� ��73ق �ن /راء �و�ف ا�2ذ�� ا:���� ��ون 

�ن ��73ق ,���� /وھر�� ���  �����Opération Essentielle  '�, ���2��3 ا:���� ا�����دف ���5ل 

   . 36��ب ���� ا�!ر��ء

��ن ا��I2ص أ�� ���7م ا�,�راض ا�����5 �/ب �و�رو,��� ��Q� �:  

1- ��N��@ا� ������ ا����A�:  

 ����M:�3ل �� �رار ا�ھو ا ��� ��,������3 ا�/���5 ��2���ط�ب ا���7ء ا�5ر��� أن ��ون �و�ف ا:���� ا���طل 

����3 ا�/��,��، ��ن ھ�����5 ��2�ك �ر�� ������� �����7 ا���ظر �� ا�����5 ا�ذي ����7 أن ��ون ھو ا2Lر 

                                                           
1
 - Lyon 20 déc. 1984,p.1986,p506, note y.Reinhard ; paris 18 déc. 1985,RTD.com 1988 p85, 

OBS.VIDAL. ;VERAILLES , 25 nouv1987, JCP 1988,éd E,2,15168,n
0
2,OBS.A. Viandier et J.J caussain ; paris 26 juin 

1990, JCP 1990,II, 21589 note M.Boizard ; cass.com 9 mars 1993, petitte affiches 24 mars 1993,p,12 note ph.Merle. 
2
 - ex :Dijon 16 nov. 1983,D.1984.IR.p394,note J.C.L. Bousquet et selinsky. 

3
 - ex : paris 8 juillet 1983,Bull. Joly 1983  p 927. 

4

، ص ص  -  ��  .386، 385أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�

5
 - cass.com 14 janv 1992.Bull jolly 1992 p273. 

6
 - cass.com 15 juillet 1992 arret sisc Bull jolly 1992 ,p1083. 
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ا��زاع �� �7د�ر ��2��5 ا�����3 ا�/��,�� �3�ب �� إذا ���ت ا����7 ا���ظر ��� ����ق ���+�� ���ف أ����M أم 

 ��: ���#��ر ������3 ا�/��,�� ,�د�� ��وا/د �� ھذا ا��و�ف أو ذ�ك، إ� ����,�راض ����5، ��س :�� ����' ��5و

��2��5 ا�����3 ا�/��,�� ,�د�� ��3ث �� ا�,�راض ا�����5، ���5رق ھو �رق ����ول ��5و�� أ� ��+���ق �

���در/� و��س �رق ���ط����، وذ�ك أن ا��3م ,�' �رار �+�� ��2�ف ������3 ا�/��,�� !�ء وا��3م ,�' ��ط�ل 

�� ا�/�ه �7د�ر و�6 /��د  ا��2ذ �رار �+�� ��2�ف ������3 ا�/��,�� !�ء آ2ر، ������7 �� ���ف ا:����M ���ر

وھذا ��م �طر��7 ر/���، ���7رار ا����زع ��� �د ��ت ا����د�� ,��� �� /���� أو �3' �د �5ذ أو �دأ �� ���5ذه، 

�ن زاو�� �� إذا ��ن ھذا ا�7رار �د أ��د ا�!ر�� أو ��دھ� أ�رارا ,�' ���وى  ��+������5 ا����7 أن �طرح ا�

�����، أ�� ������� �I,�راض ا����Q� �5ن 2طوات ا����7 �� ذ���� ا������ أو ,�' ���و�Aو�ور��� وا �����ى �

��.�� :�� ,��� أن ��7م و��� ��3ر�� وھذا ��م �طر��7 ���ؤ��، أي ��7م �+.�ر ا�7رار ا���طل �ن �ا��7د�ر � ��ون 

�3���ا�/��,��، ھذه ا�����3 ا���  ا:���� ,�' ����7ل ا�!ر��، و����ءل ,ن �دى �ط���7 ا�7رار ا��ر�وض ��

��ظر إ���� �ن ا�����3 ا��������7 ,�' أ��� ��7ء ا�!ر�� و إ���رار����، أو ��وھ� وازدھ�رھ�، و,�' �ل �Qن ا���7ء 

  .ا,��ر ا,�راض ا:���� ����5 و��2�ف ������3 ا�/��,�� إذا ��ن �ن !+�� ,ر��� ,���� /وھر�� ������� ��!ر��

  :opération Essentielle ا�"���� ا�@وھر�� *

إن ا������ ا�/وھر�� و�3د�د ,���رھ� ���ت �3ل I2ف ���7 و����A، و�د �3ول ا�7رار ا���در ,ن ا�#ر�� 

�3�� ا��7ض ا�5ر���� ا���روف �7رار �: �و��G ��ك ا�����ر ��ر���زه ,�' �3ور�ن Flandin1ا��/�ر�� �

�ط�و�� ���و��، ا�.���: ا:ول ����  .أن ��ون �رور�� ����رار ��3ة ا�!ر��: أن ��ون ��ك ا��

و����ق و��6A ا����7 �� ر��M ا�!ر��ء �� !ر�� �3دودة ا���ؤو��� �� ر�6 رأس ��ل ا�!ر�� إ�' ا�3د ا:د�' 

���ر�� ا�!ر��ء ا�ذ�ن ��و�رون ,�' ر�6 رأس ا���ل �3ل دون إ�/�ز ھذه ا��ط�وب �ن طرف ا���7ون، و��ن 

����  .ا��

ار��ب ��� �5�Flandin " ����<و�د وا�7ت ا�#ر�� ا��/�ر�� ���ة ا��و�وع ا�ذ�ن �3ظوا ,ن 3ق أن ا���د 

، "ار ا�!ر��أ�ف �ر�ك ا�ذي ��ن �ط�و�� ���و�� و�رور�� ����ر �50���ر�� ا�ز��دة �� رأس ا���ل إ�' 3دود 

  2.و�ن I2ل ذ�ك �ظ�ر أن ا������ ����ر أ����� إذا ا/��6 ���� ا�!رط�ن ا�����7ن

و�د ��رض ھذا ا�����ر إ�' ا��7د ���ز /��ب �ن ا��75 ��ن ��+�� ز��دة رأس ا���ل ا��رور�� �!ر��  

�روا أ�� � �3/� إ�' ا��/وء @���رار����، و��ن ز��دة رأس ا���ل ا��5رو�� ���و��، ��5 ھذا ا�5رض ا:�2ر ا,�

 ������5رة ا�����3 ا�/��,�� ��� ��ف ,دم ا���و�ت ,�' ز��دة رأس ا���ل أو ا�����ع ,ن ا��3ور إ�' ا�/

ا����� �+�� ����5، و� �زوم أ�I ��5رة ���ف ا:���� أو ���ف ا:����M، ����5 �� ھذه ا��3�� �ط��ق �وا,د 

                                                           
1
 - cass.com 9 mars 1993 JCPE ,1993, II, 448 NOTE VIANDIER ,D 93 I p363 note Guyon. 

2

، ص   - ��  .395أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�
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����� �3ث أن ا�����ع أو ا���ؤو��� ا����وص ,���� �� ا����7ون ا��د�� ������� ���ف ا:���� أو ا:����M ا�

  .1ا�,�راض !�ل ,��7A أ��م �ط��ق �ص ���و�� ��زم

�ن /�� أ2رى �Qن ر�ض ز��دة رأس ا���ل �� �Mر �3�� ا�و�ول إ�' ا�3د ا:د�' ا��ط�وب ���و��، وھو �Mر 

ا�!ر��، ھذه ا��3�� �����7 ���ظروف ا��� ��ل ا�2��رة �� ا�!ر��ت ����5 إ� إذا ���ت ا�ز��دة �رور�� ���7ء 

�ن  �����إ�' أ�.ر �ن ��ف رأس �����، إ� أ�� و�3' �� ا���3ت ا��� ��ون ���� ز��دة رأس ا���ل ��7ذة ��!ر�� 

�و�ف  ���3، و���ت ا�!ر�� ��ر ���و��ت وأن ز��دة رأس ا���ل �ن !��� أن ��ر��� ��ز�د �ن ا:ز��ت، �Qن

ا:���� ا�را�ض ��.ل ھذه ا�ز��دة � ��ون �����5 ����' أن ز��دة رأس ا���ل �/ب أن ��ون أ��دة �� أ��� �وف 

، ط��7 �7ول أ3د ا���75ء إن �2ؤدي إ�' ا���رار ا�!ر�� و�3��ن و���� وأن ���A�7 � ����ق ,�' رھ���ت أو �دف

، �G�3 أن ��س ھ��ك 2طر ������� ��!ر�� أ��ر 4 3"��ت ا�����إ��� ھو أ3د ���: ا�3ل ��س ھو ا�2ط��A ا��ط��7" 

�ن زوا���، ��ن ھل أن ا���رار و��7ء ا�!ر�� ���و ر��Mت ا�!ر��ء ا�ذ�ن 7�2وا ا�!ر��، وأ,��وا ,ن ر���Mم ����3 

� ���������!� �طر��M �7ر ���!رة ,ن طر�ق ر�ض ا���و�ت ,�' ز��دة رأس ا���ل ا��ط�وب ���و��؟ أ/�ب ا��75 �

�3�� ا�����ز ا�5ر���� ا�� إذا أ.�ت !ر��ء ا:����  1993��رس  �9رار ���ر�� �ا����ق ا�ذ�ر، ا���در ,ن 

ا�را���ن ز��دة رأس ا���ل ا��52ض �� ا:ر��ح و�دھور �!�ط ا�!ر�� ��3ث �م ��د /دوى �ن �I� ،��A�7 ��ر �ن 

�ء ا�!ر�� أ��� �� 3دود، وإ���ر ذ�ك �وف �ؤدي إ�' ��ول ا,�را��م و���5ل 3ل ا�!ر�� ,�' ���A�7 �3ث أن �7

 �A��7�3ل ا�!ر��، و�!�ل ,�م ھ��ك ��3ت �!�ل ا�د�د أ/ل ا�ا�7ول ������ف �� �ل �رة ���رض ا:���� ,�' �

��A�7� ن�  .ا����ق �رورة ا����د��، ��3ث أن ا�زوال ������� ��!ر�� ��ون أ��ل 

�� 3ول �رار A.�، ودا�ن /�� .���Qن ا������ ا�/وھر�� 3�ب ھذا ا�7رار ھ� ا������ ا��ط�و�� ���و��   Flandinو

و�رور�� ����رار ا�!ر��، ��ن ز��دة رأس ا���ل ��س �ط�وب ���و�� ����' أن ا�!ر��ء أ3رار �� أن ��7' رأس 

ر ا�!ر��، ھل ا���ل دون ا�3د ا���7و�� ����ر إ�' 3ل ا�!ر��، وإذا ��ن �رار ز��دة رأس ا���ل �روري ����را

��+��  .ھذا ا����رار �روري �دوره، ������رض �� 3ق إ�داء رأ�� 3ول ھذه ا�

��ن أن ��ون /وھر�� دون أن ��ون �ط�و�� ���و��، ��� أن ز��دة رأس "  six"و�� �رار آ2ر �رار � �����Qن ا��

���� ,���� ا��زام ا����ھ�� �� إ��7ء ا���ل � �!�ل ,���� /وھر�� �� �3�� ���ت ا�!ر�� �زدھرة و�73ق أر���3، ��:

ا�!ر�� �� �3ل ���ت ھذه ا:�2رة ��ر ���و��ت، ��ن �زول ھذا ا���زام �� ا��3�� ا��� ��ون ���� ا�!ر�� 

��ل ���ن ا,���ر إذن أن ا������ ا�/وھر�� ھ� و3دھ� ا������ ا��رور�� ���7ء ا�!ر��؟ �7د أ/�ب �رار  5�زدھرة

�3�� ا��7ض�,ن ذ�ك ��@�/�ب، و���2ص و��6A ھذه ا����7 �� ا��52ض رأس ��ل !ر�� ���ھ��  ��6در ,ن 

                                                           
1
 - le Doux.p.le droit de vote des actionnaires ,thèse, éd L.G.P.J, 2002 p181. 

2
 -C.A.paris 18 dec 1985 Rev.soc 1986 p112 ,OBS guyon;cass.com 19 oct 1999, Rev. Soc 2000, p 294, note L Godon; 

CA paris 23 nov. 2001; contre ces de décision trib.com pointe. A pitre 9 janv. 1987 RW.soc 1987 p285 OBS guyon 

;CA Lyon 25 juin 1987 R.T.D.com 1988 p70 OBS .Reinhard.  
3
 - note sous cass.com 14 janv. 1992 JCP 92  2  21849. 

4
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5
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6
 - cass.com 27 mai 1997.D.1998, ,p182,OBS.J.C.Hallouin 
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إ�' أ�ل �ن ا���ف، و�د �3و�ت ا�/���� ا����� �Mر ا���د�� �/�ب ا��2ذ �رار �3ل ا�!ر�� وذ�ك ������ �ر�6 رأس 

�!ر�� د,وى ���ف �ن رأس ا���ل، و�د ر��ت ا 40%�����، إ� أ��� �م ���ط6 ���ب ��ر�� ���ھم ��و�ر ,�' 

��ك أ����M ا:��م �� !ر�� ���رس �!�ط ������ �� �5س � ��ا:���� �د ھذا ا����رض ا�ذي ����ر أ��� ���ھ

�3�� ا��و�وع �����3 ا�!ر��، �ا��/�ل ا����,�، و������� ��� ����3 �� �و�ف �ل �!�ط ����س، و�د �3�ت 

����3 ا�/��,�� و رأت أن ر�ض ا����رض ھو ,�ل �2طT، �3ث رأت أن ا�ز��دة �� رأس ا���ل ھو �ط��ق ��

�3�� ا��7ض �و�ف ���ة ا��و�وع ��ر�3 �+ن �ر�ض ���ھم ا:���� ا���و�ت ����G ا�ز��دة �� "و�د أ�دت 

  ".رأس ��ل ا�!ر�� ���ن أن �!�ل ����5 �>���� �� ا��3�� ا��� ��ون ا�ز��دة �رور�� ����رار ��3ة ا�!ر��

�� ��ن ر�6 رأس ا���ل �رور��، ���Q �/ب ,�' ا:���� أن ��وت �����3 �� /��6 ��ن ھل ذ�ك ���� ا�� ��

��ر�� ا�3ق �� ا���و�ت و ������� ��ون �ن ا�وا/ب �ا���3ت، وھو �� �د �!�ل ا��.��ء ,�' ��,دة 3ر�� 

  .ا���و�ت ����G ا�ز��دة ا��رور�� �� رأس ��ل ا�!ر��؟

�3�� ا��7ض � �7ر �ذ�ك، �� د�ام أ��� �� �5س ا�7رار ا����ق ���ت �����ف و��ل ��.�ل ا����رض ا���و�ت إن 

�� �� ا�/�ه ا�7رارات ا��� ��ون �ط���7 �����3 ا�!ر�� و��ن � ��س �������3 ا��!رو,� �>����، و,��� �Qن ���

م �����3م دا2ل �رورة ا���رار ا�!ر�� � �/ب أن ��ر �����G ا:���� أو أن ��س ��73م �� ا�����ر ,�� �2د

ا�!ر��، وذ�ك ,�د�� �5رض ,���م ا���و�ت ا@�زا�� ���7ء ا�!ر�� � �!�ل أ�دا ھد�� �ط��7، ��ل !ر�� ����� أن 

�وت و�زول، و�+�2ر زوال ھذه ا�!ر�� �د �.�ر آ.�ر ���A ,�' 3��ب ا�!ر��ء وا�دا��Aن وا�ز��Aن و�Mرھم، �

�!رو,� �+ن �زو �3������ھم ���ن أن �رى ��� �� ����M:رادة اQ� ،���� ��5 �!ر�ك� ����ل ا�!ر�� و�زول 

�7و�م و�6 ا�!ر�� � ���� أن ا,�راض ا:���� ,�' ذ�ك �!�ل ����5 إذا إر�+وا رأ�� �#��را، ���!ر�ك �� ا�3ق �+ن 

����5 �7در أن ا�!ر�� ا��� ���دت 2��Aر ���رة �م ��د ��� ����7ل و أن ���3 �� ا�و�ت ا�ذي ��7' ��� ��Aض 

، ��5 ��ض ا���3ت �Qن ا�����3 ا�/��,�� �5رض أن �3ل ا�!ر�� �ن أن ��7' و  1أ��ل �ن ������ �!�ط��

�ر و ����زف ا�ذ�� ا������ ��!ر�� ���.  

و أ�2را ��ن ا,���ر ��7ء ا�!ر�� ھد��، �/�ل �ن �ل ���ر�� �� �����5، و ھو �� ��دم و �����د �وت ا����ھم و  

  .                                        ھو أ�ر �Mر ��7ول � �� ز��دة رأس ا���ل و � �� �Mرھ�

�� ��7ر�ر ا����ف، أن ا���7ء �3ول ,دم و �7ول �� ��ر�ر ا!�راط ���ن ا�7رار ا����رض ,��� ������ /وھر

�ط���7  ������3 ا�/��,�� و  I�ا��و��6 �� ��3ت ا�,�راض ا�����5 ��.�را �� ��ون ا�7رار ا����رض ,��� ,

، �Qذا ا���5 �+ن �.�ت ا:����M �+ن ا�7رار ا��7دم �ن /����� �ط��ق ������3 ا�/��,�� ��� ���G ا�,�راض 2��ررا

����Q� ،��5 �وف �ؤدي إ�' إ�#�ء 3ق ا:���� ا����رف �� �ن ا���7ون ���,�راض ,�' ا�7رارات �ن ا:���� �

��7دة �7ط ���,�راض ,�' �رارات ا:����M ا������5 ، ��ن ���ت ��ذه ا�#��� �7ط  G��� أو ,�' ا:�ل ،��,��ا�/

���� ��ض ا�7رارات ا�/��,�� ذا���، ��ذه أ,ط�ت ��ط� ا�,�راض �>���� ��ذه ا����� أ,ط�ت �>���� أ��� ���ب ط

                                                           
1
 - Schmidt Dominique, les conflits d’intérêt, 1999, op.cit. p241. 

2
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ا�7رارات �� ا�Mب ا:��3ن ��ون ھد��� ��د�ل �� �ظ�م ا�!ر�� و ا�ذي �م ا��وا�ق ,��� �ن ��ل ا�!ر��ء ا��ؤ���ن 

��ن ،ا:�ر ا�ذي ���ب ���ا�3ر�� ا�����د��  و ا�7وة ا���ز�� ����5�Iت ، �G�3 أن ا����ف  -��ذا ا���د�ل -أو ا�

�6 ا��طور ا�����دي و ا�/���,� أ��ح ا�����د ��,دة   -� ���� ا����ھ��  - �!ر��ت ا:�وال     ا��روري

ا@/��ع ,ن ا�7رارات ا�/��,�� ����G ��,دة ا:����M ��ن ا��!رع �ظر ��2و��� ��ض ا�7رارات ، �رض 

 ��,���!ددة ������ر ,ن ا@رادة و ا�����3 ا�/ ����Mروط ���ب و أ!.  

��3زة �!روع ا�7رار ا����رض ,��� ,�' ا:����M ا��� �ر��� ا���7ون أو ا��ظ�م � ���G ا��+�د ��ن و ,دم  

�� إذا ��ن �!روع ا�7رار �����  -���� ,دم �3ول ا:����M  –ا,�راض ا:���� ھو �Mر ��رر ،:�� � ا3د ���م 

�وع أم �/���                 .  

ا/ل ������ ا�,�راض ا�����5 �ن ا:����، ا�ذھ�ب إ�' ا��د �ن �7د�ر ���ط  ��ل �� ��ق أ�3' �ن ا��روري �ن

�ط���7 ا�7رار ا����رض ,��� ������3 ا�/��,�� ، و ا����ء و/ود ظرف�-  �����3�� ا�����ز ����� ��5��

��2�ف ������3 ا�/��,�� -ا�/وھر�� ��!ر�� I�� >���� ھو��5 ����رة أن ا�,�راض ا�� ���  .��+�د 

  . ف ������� ا�/وھر��؟��ن ھل ����ر ,��ر ��7ء ا�!ر�� ھو ا�و�3د ا��!�ل و ا���رّ 

���ل  -2#���Q���� اA>ا� �M#�����                                                                                                           :

�����ھ���� �+ھم أھدا���، و��� ����ر ا��53ظ إن !ر�� ا� �3����ھ�� ���ظ�م ���و�� ����7و�� ���' إ�' ��73ق 

,�' �����3 �رور�� ������ ����G ا:����M ��و أ��� ���� ����G ا:����، �������3 ا��!�ر�� ����م وا3دة و ا�7ول 

��دأ ا����واة ��ن ا����ھ��ن دا2ل ا�!� Iك ����ر �/�ھ�وازن ��ن �#�ر ذ��ف @,�دة ا����ك ظ�رت �ظر�� ا�ذ�ر��، 

  .ا����ھ��ن

�ن ھذا ��ن ���ر�� ا:���� ��ون �Mر �!رو,� إذا و�5ت ھذه ا:���� �� و/� ا��2ذ �رار �روري �ن   ��Iو ا�ط

� ���.�� �� ا��53ظ ,�' ��3ة ا�!ر��، و���5وم آ2ر ,�د����' أ/ل ا��53ظ ,�' ا�����3 ا��!�ر�� �����ھ��ن ا�

���3��� 6� .ا:���� إ�' ��73ق ����G ���2 ��� و �2ر/�� ,ن ا�!ر�� و ����ر�� 

و �د أ�د ذ�ك �رار ��در ,ن �3�� ا�����ز ��5ر���� و ��5دھ� أن إ3دى !ر��ت ا����ھ�� ���دت 2��Aر ���رة 

�� �Mر ��3ث أ��G رأس ����� ا��7�73 أ�ل �ن ��ف رأس ا���ل ا����ن �ن ا��ظ�م ا:����، ا��7د�, ����ت /

% 40,�د�� ���و�� ا:و��ع، �طر3ت ��+�� 3ل ا�!ر�� ,�' ا���و�ت، �وت ���ھ�و ا:���� ا�ذ�ن ����ون 

�ن ���� رأس ا���ل �6 �رار ا�3ل، ��ن ا:����M �و�ت �د ھذا ا�7رار، .م طر3ت ��د ذ�ك ��+�� ز��دة رأس 

ا��2ذ �رار �ز��دة رأس ا���ل، ��� ��ن ,�' ا�!ر�� إ� أن ا���ل، ر��ت ا:���� ذا��� ا���و�ت و ������� ,ط�ت 

�3�� ا�����Aف �ط�ب ا�!ر�� ����رة أن ا�,�راض . أد,ت ,�' ھذه ا:���� ,�' أ��س ���ف ا:�����ا��/��ت 

ھو ����5 و,��ت �3��� �+ن ھذه ا�ز��دة ھ� /وھر�� و� �M' ,��� ���53ظ ,�' ����G ا�!ر�� �3ث أ��� ��دف 

إ���د 2��رة ���ل ���� ا:��م و �+�� � �و/د ��ب �!روع ��ر�ض، و �+ن ھذا ا���رف �>���� ��س ھد�� إ�' 
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�وى إ,��� ����ر ,�ل ا�!ر�� ا�ذي �دا أ�� ����� ا,���رات !���2 ���3، وأن ا���رف ا����� �ن ��ل ا:���� 

�6 !ر�� أ2رى �������Mر ��رر ��,���رات ا����د�� أو ا/���,��، و أ�2را أن ھذه ا:�� ���2! G���� ��� ��.  

�3��� ب ������3�� ا�����Aف ��3�� ا�����ز ,�' �3م ��3ث أن ا��3م أ�������A �طرق إ�' ا,�راض "��د�ت 

����و�ت �ن طرف ���ھم ,�' ز��دة رأس ا���ل ا��روري ���7ء ا�!ر�� و ا�ذي ��ن �� ھدف و�3د ھو إ,��� 

�� ��د إ���ده �ن �/�س ا@دارة و و/ود  ����ر ,�ل ا�!ر��، و ���ت����3، ������ ا,���رات !���2 �

�������3�� ا�����Aف ��ون ��ررا ���و��...�����3 ا��� ������ �� !ر�� �  ". ��ل ھذه ا:���ب ��ن �رار 

�ن و �7ود ھذا ا�����ل و �ر��ز ,�' ���زع ا�����G ا�ذي �7ود ا:���� إ�' ���5ل ������3 ا�!���2  ���5��

�ن ا����ھ��ن، وھذا ا�����ل ���/�ب ��رورة ������ ا�,�راض ا�����5 و�م ��ن  ��3 �����5����ا:��Mر ,�' 

 �3�����3/� إ�' ����ل أن ��ون ز��دة رأس ا���ل �رور�� أم �، ���,�راض ا�ذي ,��� ا,���رات �����M Gر 

����N ,ن ���زع ا�����G �ظ�ر ��� ا:���� ��� ����5ل ا����ھ��ن ا��!�ر�� ���� ا,�راض ����5، ������ف ا

G!ر��ء �!�ل وا��وع ا�/� G����������3 ,�' 3��ب .1   

����3 ا��!�ر�� � ��� �������Mر أن ا�رأي ا����ق ����7 ا�د��، ��,���ر أن ا:���� �� ���ر���� ا������5 و �� 

�� ,ن ����3 �2ر/��، ����.�ل ا����ق، �Mر Aن أن ��ون �دا�6 دا����ك ا��� �/ب ا�د��ع ,��� دا2ل ا�!ر��، �ل �

ا������ �رور�� ���3ة ا�!ر�� و ��ن ��ون ا��دف �ن ,دم ا����د�� ,���� ھو �7ط ���5ل �������3 ا����2 ,�' 

�.I �� �وز�6 ا:ر��ح ,وض ا����د�� ,�' ������2  ��Mر�، �����!ر�� �5�ن دا2ل ا���وع ا����ھ/� G����

�/�2.� ��ن ا����3ط�و د  

�����3 ا�!���2؟" أ�����"��ن ھل ����ر  ��  ر��M ا�!ر�ك �� أن �3

إن ا���7ون � ��ط�ب �ن ا�!ر�ك ��و�� ا�.�ر��،��و ��و�ر ,�' �73 �� ا���و�ت �3' ���ط�6 ��73ق أھدا�� 

ر ا��زا�� �� ھذا ����ھم، ��3ث أن ا����ر�� ا��� ������ ا�د��ع ,ن �����3 ����ر ���ر�� �!رو,� و ���3

ا@ط�ر �� ا�3رام ا�����3 ا�/��,��، ,�' ھذا ا:��س ���ن �����ھم إذا �� رأى أن ا�!ر�� �د ��ر�ت �2��Aر 

 ���3 �� ������رة �م ��ق ��� ���� أي ����7ل، و أن ���3 �� و�ت � زا�ت ��� ��و�ر ,�' ,�Aد ���ن ا����5دة 

�3��رار، ���� ��ون �ن �73 ا��2ذ �و�ف ا�ر�ض ا�/�ه ا�7رار ا�ذي ����5 ا�!ر�� ، ����ر أ��ل �ن أي ��I� ��و

���' إ�' ا���رار�� ا�!ر��، ��� أن ر�ض ا����ھم ������ ر�6 رأ���ل ا�!ر�� �� ا�و�ت ا�ذي �/�وزت ��� 

س ���� ا�2��Aر ��ف ���� ھذا ا:�2ر، �/د ��ر�ره �� 3ق ا����ھم �� ,دم ا�����ب و �� إرادة ا��5�3ظ ��5

  .ا��!�ر�� أو ا�����ب

 ��3���إن ا����ف � ���ن �� ا�د��ع ,ن 73وق و ����G ا����ھم، و ��ن �� ا��3ث ,ن ����3 أ2رى �Mر 

���ھم دا2ل ا�!ر��، و �ظ�ر �ن ھذا ا���7ش ا��A��7 أن ا����رض�- ����M<� ������� �3ل�ھو ا ����زم ���ر�ر  -�

                                                           
1

، ص  -  ��  .479و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�

2

، ص  -  ��  .404أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�
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��3ث ,ن ����3 ��2�ف ��ك ا��ر��ط� ����5 ����ھم ، ��ون ,�' ا����7 أن �و�Q� ، �5ذا ظ�ر �ن ��ر�� أ�� 

�7رر و/ود ا����ف �� /����، و�ن ��ب أو�' ��ن ا���7ء �!�رط ��7ول �و/ود ���ف ا:���� أن ���ن ا:����M �+ن 

����3 ا�/��,�� �3ث ���رض ��73ق ,���� أ����� ��!ر�� وذ�ك ��دف���5 ��2�و�3د ھو  ��رف ا:���� ��ن 

 .���5ل ھذه ا:���� �������3 إ�رار ����� ا����ھ��ن

����� : �MQو��� ���Q�  )ا�#"�ف ا�F@�	�(ا�#"�ف ا���#N jن ا�#"��ل ا

إن ��ط� ا:���� دا2ل ا�!ر�� ���ت ذات ط��6 ���� �7ط �+ن ���6 �دور �رار /��,�، إ��� أ��� ���ك ��ط� 

  إ�/���� �����7 ���د��ع ,ن ������3 و����G ا�!ر��، �ذ�ك �7د ا,�رف ا���7ون ��ذه ا:���� ���ض 

ھ� ا��� ���در إ�' ���!ر��� ط��7 ��ص  ا�73وق وا�����زات، و���رس ا:���� ھذه ا�73وق �!�ل ا�/��� ����' أ���

  .ا���7ون �53ظ� ,�' ������3 و����3 ا�!ر��، ��� ��ق و أن ����� �� ھذه ا�73وق �� ا��7��م ا����ق

�������ر���� ھذه ا�73وق أن ����ف �� ا������ن �>���� وI2ل � ��Q� ط ،و�+ي 3ق��ط�  ����3ول ��ن �ا:���� 

 ،��,��ھد��� ا�د��ع ,ن ����G ا:���� و����G ا�!ر�� إ�' �Iح 2ط�ر �� �دھ� �������� �د ا�����3 ا�/

 ����M:ل ا�  .وإ,��� ��ر ,

  . ��ذا ا�!�ل، و���ددة ���دد ا�73وق ا��� ��ق وأن أ!ر�� إ�' ����� ا:���� و�.�رة ھ� ��3ت ���ف

���� و ا:����M ا:���� �� ا�����ل 73و��� ��� ��رو�� ���د�� ��وء ا����I ��ن ا:طر��7 و أ���ب ���ف  نو ,

���� و إ������ ا�!ر�� ، ���G ا�/و ���+ أ�.ر �ن ��ل , ���,@ ����M:ر�� ,�' ا���� ، و��دأ �وادر �>���� ��G�5 ا�

�ك �����ن ��2ر ذ�د�ر�ن ، .م ���ون ��د ه ا���ر��ت �� �M�ب ا:��3ن �طرح ا:���A ا����و�� ا���د�� ,�' ا�ذھ

إداري أو �د�ر �ؤ�ت ، و ���ون إ�' ط�ب إ�ط�ل ��ض ا������ت ا��� ���ت ��� ا�!ر�� ، و �3��ل ا���ؤو��� 

���ر�ن ، ��� ���ون إ�' ط�ب 3ل ا�!ر����1   .  

@�I2ت ا��ر���� �.I �� ا ا��وع �ن ا����ف ، �Qن ا:���� �د ��2ذ �ذر��� ��ض اذو �+�.�� أ�.ر و�و�3 ,ن ھ

�/�ل إ,Iم ا����ھ��ن �3/� �ن أ/ل ا��3ث ,ن طر�ق ��و�ول إ�' �����7 ا:����M و ا��3ول ,�' ��ض 

ا�����6 ا����2 ، ��� أن ��م ھ�� ,دة ������ت ���د2ل ���ب ا����7د ا���3ط ���7وا,د ا�����I,@�� �7م ، ���2 و أن 

  . ھل ھذه ا�7وا,دا:����M و ���ب �و��� �د ��/�

�� �ظ�ر ��3ت ���ف ا:���� �!�ل ا���� ��د ا���7د ا�/����ت ا����� و ���.ل ����2وص �� ������ �ر�6 �

���������3 و ����G #د,�وى �د ا:����M �!�ل ����5  ������ �� ذ�ك ��73 �� ا��/وء إ�' ا���7ء �ن أ/ل 3

وا�G و �ذ�ك �Qن  2ر���� ا:����M �����5 إ� ,�د و/ود 2ط+���� ا�!ر�� ، و � ���ن ا,���ر ا�د,�وى ا���A��7 ا

                                                           
1

 ، ص -  ��  500و�'ي =;��ن (�ط�م ، ا����� ا�

2
 - cass.com 14 déc. 1993,D,1994,IR,p51,JCP, éd E,1994,II,n 567,note Y. Guyon. 
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ا���ل ا��A��7 ا���در �� ا�����7 ا����2 ������ف �� ا�����ل 3ق ا�����7ة ����د �!�ل أ���� ,�' ,��ر 

��ر�� ا�د,وى ا���A��7 � ��3ول إ�' : ا���د ، و �ؤ�د �+ن � 

إذا !��ت ��ر�� ��2.� أو ��درا ,ن �وء ��� أو ,�' ا:�ل 2ط+  2ط+ ���ن أن �ر�ب ,���� ا��3م �����و�ض إ�

  . �1��وي �� ���,�� ا��د��س

�ن ��ل  ��A��� د,وى ��ر���و ����ر �وء ا���� و ��� ا@�رار إ3دى أھم �����ر و !روط ��5 ا����ف �� 

�و,� �ن ا�7رارات ا���درة �� ھذا ا��/�ل/�   :2ا:���� ، و �ظ�ر ذ�ك �ن I2ل 

7� ���3�إ�' أن ا�!ر�ك �م ��ن را��� ��و�� �!�ل أ���� دا2ل ا�!ر��  ��3 �3م ��� VERSAILLEد ذھ�ت 

ا��3ول ,�' 3ل ا�!ر�� �����A دون  –�ن أ/ل ا@�رار ���!ر�� و ���!ر��ء ا2Lر�ن  –��راد �/��6 ا�و��Aل 

  . و/ود ��ب 2ط�ر ���د,� ذ�ك ا�3ل 

�3�� ا����Aف ���.ل �� "إ�' أ��  �4ر�سو �� �رار آ2ر ذھ�ت ������ر �����5 ا���رف ا���در ,ن ا:���� ا�

����ب �+ي د�وع /د�دة �و �ظ�ر �!�ل أ�.ر و�و�3 ��3�� �م ��7دم ا�ط ،ا���رار �� ر�6 د,وى ���G /��� ��7د

����د إ���� �� �ط���� و اد,�ءا�� ا��� ��ق أن ا�2ذت �!+��� ,دة �رارات ، �3ث ���G أن ا�ط�,ن � ��7د �ن 

  . و ز,ز,� ���ھ�� ا:����M و ا�!ر�� أ���  إز,�جوراء ھذه ا�د,وى �وى 

�3�� ا��7ض ا�5ر�������  ��و���ت ,ن ر��� �د,وى �رار ���7 ��رورة أداء ���ھم ا:�� 5�ن /���� أ�درت 

��وح �ر�Aس ا��/�س ��د أن ���ن ��� أ�� �إ�ط�ل �رار �/�س ا@دارة ا�ذي وا�ق ,�' ا�ز��دة �� ��و�ض ا���7,د ا�

و ��� ھو ا��/�ل �� �/�ل ا����ف �� ا�����ل " إ� ا@��/��� �.+ر !��2 "�م ��ن ��دف �ن وراء ھذه ا�د,وى 

و ا��52 و ا�ر,و��  ��ور,��� �Qن ا����3م ���ل أ����3 إ�' ������ ا:���� ,�' أ��س ا�3ق ا��/وء إ�' ا���7ء ���5 

�3�� ا��7ض ا�5ر�������� �رار ���� ��ا����ھم ا:���� دون أن ��ون ر���� ا�ذي ��' �+ن ا�د,وى ا���  6، و ھو 

و إذا ���ت ������ ، و ر,و���  �د ا��و�ت ا�!روط ا��3ددة ���و�� ���و/ب ا���و�ض ,ن ا��رر ا���/م ,ن ��52

���� و واردة ، إ� أ��� ��در ا���ل ��� ���و�� �  . و ا��+�د �ن و/ودھ�  إ.������.ل ھذا ا@�����ل 

�ن أ/ل ��73ق ر��Mت !���2   ��A��7�د,�وى ا�' ا�/+ إ�� �����3م أ��� ا:���� ا�و �� �5س ا@ط�ر ����ب ا�

3���� ا�/��,�� ، ��5 ھذه ا��3�� ��3ول ا�د,وى ا���A��7 ا��و�و,� ��ن �دي ا:���� أ����� ���دة �ل ا���د ,ن ا�

إ�' و���� ��دف �ن ورا��A إ�' ا��#ط  ,�' ا����ھ��ن ا����ر�ن �ن أ/ل ا��3ول ,�' ����G !���2 ، و �� 

�3�� ا��7ض �و�وح ا�د,�وى ا��� �ر���� ا:���� �!�ل ����5 �ن أ/ل �����ن ��2ر ا�����ر ، ھذا ا@ط�ر أدا�ت 

ا��و�وع ا�ذ�ن أدا�وا أ3د  ���ھ�� ا:���� ا�ذي ط�ب  ةأ�رت �وا�ط�� �3م ���ا�ذي  و ��ن أھم �رارا��� ذ�ك

                                                           
1
 -cass.civ 5 juil. 1965,JCP,1965,II,14402 


 ،ص- ��.429أ"$,+ .�$�ة ، ا����� ا� 2
  

3
 - T.com Versailles, 18 janv. 1967,RTD com. 1967,p 790,OBS c.l champaud . 

4
 Paris 12 sept 1995,Dr société ,déc. 1995, p12,OBS,H.le Nabasque 

5
 Cass.com 04 juil. 1995,Rev.soc 1995,p504,note P.le Cannu. 

6
 - cass.com 12 janv. 1976, Rev .soc 
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����� �رارھم ,�' ان ا��دف �ن �د�ن �Q/راء �2رة 3ول ����ر ا�!ر�� و �م ا��3م ,��� �+داء ا���و�ض ,ن ذ�ك 

  . �1 ,�' ا����ھ��ن��ن ��3و�� �رض ������ ا�!��2 وراء د,واه

�3�� ا�����Aف ل ��� أن �Versailles ، �د ر��ت �� �رار ���د,�ن  2�ا�را�� ) ا:����( ا���/��� �ط�ب ا�

 إ�' ����ن ���ر �ؤ�ت و ا�����ء ا@�زا�� ������م �� ا�!ر�� ، و ������7ل ���ت ط�ب ا��د,' ,���م �+داء 

  . ا���و���ت 

��ر�� ا������5 �73و��� دا2ل ا�!ر�� إ�' ا��3ث ,ن �و *�Aد أو �زا�� !���2 أو او ��دف ا:���� �ن وراء ا�

��ر�� 73و��� أي �2و,�� و ��3��ن و�����م دا2ل ا�!ر�� ، ��:���� �ر�ط أو ���7ض �� ا�وا�6 ���ز��� ,ن 

��,�� و �دون أن ���ر ��3 ا�ب ا���ط�,��� و 3�ن ا����,�� ���7ل �3و��� ,�' �واAد ، و ذ�ك ,�' 3�/�

 ����M:وك ا��وك �!�� ��!ر�� ، و ھو �ن ا�طرا��ت دا2ل ا���ن أن ���N ,ن أ,����� و ��ر����� � ��ا@ھ���م �

��رس ��ط��� �ن أ/ل ��73ق ������3 ا�!���2 �7ط � ��  . ,�د

�ن أ إ��5ءإن  ، ����M:6 ا�/ل ��73ق ا:و�' ر�����M ا����2 ، و �� /و ا����ر�� و ا��راع �ن طرف ا:���� 

�و�ف ا:���� �Qظ��ر ا�ط��6 ا�����5 ���ر����� أ��م ا���7ء ، ����Q �/د �5���  �������ن  ����M:ن ا���3�� ,دم �

��3 ���طرة ��ر�وخ ������ ا����و�� ا��� ��ر��� ,���� ا:���� ،  –أي ا:����M  –آ�ذاك �� ����M:ن ا��ط�ب 

�3�� دا2ل ا�!ر�� ، و ��ذا  أ�.ر�!���2 ���7ل ا��زا��� ����2ذ ��وك أ�.ر ا�/���� و ا��زا�� اواAد أو ��ض ا�5

���7ل ا��3ول ,�' �واAد !���2 و أ����� ����M:ري ا�����7دا ��  ،����زل ا:����  ,ن 73و��� و �6�2 � ��3���

�/�س ا@دارة ، أو �و��6 ,7د �6 !ر�� ��ون ���� ������� ، و �Mرھ� �ن ا��ط��ب ا��� ��دف إ�' >����  G���

���� ھذه د,م �ر�ز ا:���� �!�ل أ���� و ھو �� �ؤ.ر ,�' ����3 ا�!ر�� ھذه ا�����3 ا��� �ن  أ/��� ��3ت ا:

I73وق أ��3ا  .  

ا��وي ، روح ا��!�ر�� و ��� ا@!�راك و ا���وك �� ���� ��ذا ا�!�ل �/ردھ� �� رأ��� �ن �ل ���إن ��رف ا:

��ن ا,���ر ��وك ا:���� ��ذا ا�!�ل �إ� ��,���رھ� ��درا ����ل و  ،ھ�ذا،��� � ��ظر ��!ر�� � ��� ، G�����

�وع ا����ھ��ن /�  . ����2 ��!ر�� و �

��و��� ,�' ا��3و � ��ذ�ك ا� /��م ،و ,ن ا��رر ا�ذي �د ���ب ا�!ر�� �ن /راء ��رف ا:���� ھذا ، ��و 

و ا���ل وا��!�ط ��!ر�� و /�ر,� ��إ�' �2ق ا@�طراب دا2ل ا�!ر�� ا�ذي �ن !��� أن ��س ا����ق ��ؤدي 

��ن ��@دارةA�7�دى ا�ر�ود �ن ا�و ا:����M ا��� �د �7ل ,�دھ� روح ا����درة  ھ�+��� ، و إ.�رة ا��و�ر ، و إ�/�د �وع 

أي ��Aدة !���2 �ن ھذه /�� ���� ، ا��� �ن ���ر��ت ا:و ا��3و�� و ا����5ر �� ����7ل ا�!ر�� و �طورھ� ���/� 

�رار �ل ,�' ا���س �ن ذ�ك ����Q ��ر �������3 ا����2 ��دام أن ھذه ا:�2رة �ر��ط ��ط��7 �����G ا:

�و,� ��ل/�  . ��@�طراب ا�ذي ��3ق ا�!ر�� ���ر �����3 �ل ���ھم � ��3��  ،ا�

                                                           
1
 -cass.com 22 mars 1988,Bull Joly 1988.p366 

2
 C A Versailles 17 sep 1993, JCP ,éd E 1994,I , n395, OBS,A.Viandier et JJ.Caussain  

3

 ،ص -  �� .435أ"$,+ .�$�ة ، ا����� ا�
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�ن و ��ل �� ��ون ,�' ا:+�ھو ���ھ���� �� رأس ا���ل و ا��� ��ون ا�ل  – ا,��7دھ�3�ب  –���� و �/���� �� 

3�ل �!�ل ���ر ���NA ا@�طراب ا�ذي ��س ا���ل و ا���ر ا�/�د ��!ر�� ، و �� � ��� ، ����M:ا ���ن ���ھ

�!�ل ����5 ، �ذ�ك :���  ة إ�' أ�� إذا ���ت ا:���� �د �ررت ان ���رس 73و���ر��@���� إ�' ذ�ك �/ب ا@!�

�رار ا����/� ,ن ا���و��ت ا������5 ا���درة ,��� ، و ھ� �ذ�ك ط� �� ا:#��Aدة أو ا����ز �/�� �ط�G �� أن �

ا�ذي ���ن أن ��3��� !���2 و ا�5واAد و ا��زا�� ا��� ��/���� إذا ��  ر�وازن �!�ل د��ق 2طورة ,���� وا��ر

�� ���د,� ��� ا��د2ل ا�/�د ����7ء �و�ف ھذه ا:���� ,�د 3دھ� و ا��3ق ��� �� و ، 1و��ت إ�' ��73ق أھدا��� 

� ����/� ����/� إ�' ا����ف �+داة �#ط و  أن ل ��ر �.�را  ��5/�ل ا����ف �� ا�����ل 73و��� أ�را �رھ�7 ��� ، 

�3�� ��ر�س ���3�� ���� !ر��ء ا ��� �����و�� ، و ��.�ل ,�' ذ�ك �رار �:���� �د�6 ��و���ت ��#ت أدا�ت ا�

�3�� ��دف  أ,��وا�ر�ك �ر��� ، :��م ���ر��م ا���و أو  250.000 آ�ذاك��ل ا:����M ,�' 3د ����ر ا�,

�3�� ھذه ا���ر��ت :��� !�ت ��ر ,�ل ا�!ر�� ، �إ/��ر ھؤ�ء ,�' !راء أ����م ���ر ��ھظ ، و �د أدا�ت ا�

 ��A��� ��3ر��' ط���ت ا�/وء إ��ل ,�ر ا����ررة �ط��ون ���� ����ن �د�ر �ؤ�ت ، و ,�ر ��ط�ل ��ر ,

ا�/����ت ا����� �Mر ا���د�� ا��د,وة ��رات ������� �ز��دة رأس ا���ل ا��روري ��!ر�� ��3و��ن ا��3ول �ن 

  . 3  2 !راء ���3م���ر����م ھذه ,�' ���د ا�!ر�� 

���� ، و ,ر���  ������� ,�ل و �!�ط ا�!ر�� ، ����� ,�د ا:و �و���� ���ن ان ������ ا:����M ��و���� �ن ���ف  *

��3م وا���وص ا���7و��� �� ����ر ، �Qن ا�3رام ا: "3ق أر�د �� ��طل"ا�����ل 73و��� ���ون ھذه ا�73وق 

��ن  و ا�3رام ا����ديء و ا�7وا,د ا������ ا��� ��3م ا����Iت،ا�/����ت ا����� ا�!ر�� و ا��2ذ ا�7رارات دا2ل 

�� و أن ا����درات ا��� ��ط�ب �ل ھذا �ن !��� �Mق أ�واب ا����ف ا��م ا: ا����ھ��ن دا2ل ا�!ر�� ،��� ، ����

�ن ��ون ��� اي 3ظ �� ا��/�ح إ� إذا ���ت ����د �� ظ�ھرھ� ,�' 3ق �!روع ����3 ا���7ون �� �د2ل ا��7

��ن �.I ����ن ��2ر ����ر �دون ��ب �� I� ، ����<� و �راھ�ن ��ب أن ��و�ر ا:���� ,�' اد/� ���رر ذ�ك ، �

�� ا:����M ، ���7م ھذه ا:�2رة ����3ن �5��� ��ن ���ك �� ����ر ا�!ر�� ا���وك ا�7و�م ���3ظ� ,�' /����

��� �� ا����ف ��������3 ا�/��,� وا�!ر�� �ن !��� �/ر�د ا:���� �ن أھم ا�����3 ا� .  

�ن ���ف ا:���� ، �7د ��3ول ذ�ك �ن ���6 ا���وك ا��وي �>����M رMم ����ق �G�3 إ� أ�� ��ن و إن ��ن ا��Iم ا

�ر�� ���ح ��� ، و �و �����طل ، �Qذا ار��ب د�' �� ��3ة ا�!ر�� �� أ�2ل ���� و ���� ���A �2ق ا@�طراب و ا�ا:

��3و�� ا����رون أو ا:����M ھ5وات او ا2ط�ء ���ط� �Qن ا: ������ ����#��� ���!و�ش و ا��#ط و ا����و

�2��� ���د2ل ���م ا�����3 ا�/��,�� ، ���3ول اI�2ق �3�� از�� و إ.�رة �وع �ن �وء ا���5ھم و ا������ و ��

ا@I�2ف ��ن ا����ھ��ن ���2 إذا ���ت ا�!ر�� أ�I �!�د ��I2ت و �راع ��ن ا/��3 ، ���3ول ا@��.��ر �� 

� �د ر�� و�ءھ� :3د ا:طراف ���7ل ����G !���2 و �زا�� أ����� ، ��ل ھذا �Qن ,7و��ت و /زاءات ذ�ك ,�

�ن �و����� ,�' ھذه ا����� ��رارھ� ���!ر�� و ������ھ��ن.  

                                                           


 ، ص  - ��.435أ"$,+ .�$�ة ، ا����� ا� 1
  


 ، ص  - ��.501و�'ي =;��ن (�ط�م ، ا����� ا� 2
  

3
 - C A paris 17 sept 1993, .JCP, 1994, I, 3796.OBS .Viandier et Caussain . 
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  ا�"�و	�ت ا��ر�ودة �#"�ف ا����Q  :  ��ا��رع ا���

�� ��و و ,�' I2ف ���ف ا:����M � �ؤدي �7ط �!�ل ���ف ا:���� ,�' ا��3و ا����ن ، 2طرا ���را ,�' ا�!ر

�ؤدي �ذ�ك إ�' �2ق ,دم ا@��7رار دا2ل �ر�ز ا���ط� و ا���7دة ��  �إ�' 2رق ا����واة ��ن ا����ھ��ن و ���

  . ا�!ر�� و ھو �� ��3م �رض ,7و��ت ����N و �ردع ھذا ا����ف 

����ون  � ����� �� ����5ل ا���7و�� ا���در �ن ا:و ��/زاء ا��ط�ق ,�' ���ف ا:���� �2و��� ��5دھ� أن ا��

��ون ا��7و��ت �� أ�Mب ، �ن �رار �� و/وده �� ا�وا�6 ��� ھو ا��3ل ������� ����ف ا:����M ا�ذي ، و ��� رأ��� 

، إ�  ا���3ت ��Qط�ل ا�7رارات ا������5 ، :ن ا@�ط�ل �ز�ل ��ب ا��رر �5�� و ���د ا����ھ��ن إ�' �3���م ا�����7

���7رة  ����� �+�وا,�  ��@!��ل و و/� ا����ف أن ا��3�� �م ��#�ر و ��7أ�� ������� ����ف ا:-  �� �����

  . و ھو �� �/�ل !�ل ا�/زاء ا�وا/ب ا��ط��ق ��7دا  –ا@,�راض ا�����5 

��ن ���ف ا:و �� �ز�د �ن ��و�� إ�/�د ا�/زاء ا�����ب ����ف ا:���� 3�ب ��ض ا��75 ھو أن ,7و�� � � ����

إذ � ���ن ا@!�رة إ���� ،  ��ق أن ��ون وا3دة ، إذ � ���ن و�6 �ظ�م ���و�� ,�م �/�6 �ل ��3ت ا����ف ا���

و ��ذا �Qن ,7و��ت ���ف ا:���� ��ون و�6 �ظ�م ���و�� ,�م �/�6 �ل �I3ت اا����ف ا��� ��ق ا@!�رة إ���� ،

�����زة ,ن ��ك ا��7و��ت ا���وص ,���� ������� ����ف ا:����M ، ��,���ر أن ھذه ا:�2رة ��� ��ط� ا��2ذ ا�7رار 

  . ���� �� �����5 و ���ت ��3/� :����ب ا:

�/زاءات ���� ، �Qن ا���و�ض ��و,�� ��@���� و ���/� ��� ��ق ، و :ن ا��طIن ��س �� ���ن �/زاء ����ف ا:

�� 3�ب ا�و��6A ا���رو��أ2رى �د ��5 ���#رض ، و ا��� ��ون AI�   .�����7 ا���2ر ا:�.ر 

Fا�#"و�ض :  أو   

ھو وا3د �ن ا�/زاءات ا����7د�� ����ف ا:���� ��ل أ�وا,� ، ����� ا����N ,ن ا�����ل ا:���� �73و��� �!�ل    

، و �د  1ا��طل و ا��رر� ��73 ، �����م ,ن ا���و�ض ����7ل �د�6 �����5 ، و �ر/+ ا��Iم ,ن ا���و�ض ا���

�� أن 2ط���7 ا����3م �� �.�ر �ن ا���3ت � ،���ن ر/�ل ا���7ون ا�5ر����ن رأوا ��� أ�� ��.ل /زاءا ��7و� �  ��

  . و�وع ا��رر �ن /راء ا����ف  إ.��ت�!رط  3 ا:��3ن��ب �� ��ض �ل ا:

  ��ن �ن ���ف �د�6 ا���و�ض و إ�' �ن �ؤول ؟ 

                                                           
1
 C A Besançon 5 juin 1957 ;C A .Dijon 16 nov. 1983 .GAZ.PAL 1983.II.P740. 

2
 - C A Lyon 20 déc. 1984, ;C A Paris 26 janv. 1990 ; C A .Paris 25 mai 1993 ; cass.com 14 janv. 1992 ; cass.civ 16 juin 

1998. 
3
 -Schmidt Dominique , les conflit d’intérêt ,1999,op.cit ,p 260 ; Ph .Merle l’abus de minorité , Art .préc  
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ا���و�ض /زاء ���7دي إ� أن �ط���7 ,�' ���ف ا:���� وا/� ��و�� �� �3د�د ھو�� ا��د,' ���رMم �ن �ون   *

7�����5وم  ا:���� و ھو �� ��3م ,���� ا��طرق إ�' ,دة  ر ,��� دا2ل ھذه ا:���� �ظرا ����5وم ا����7ب و �Mر ا��

 : ��31ت 

�د ��ھم !���2 و �� ���ب �� ��73ق ا��رر ، و  �����ق ا�5ر��� ا����ط� ��ن ��ون �ل ���ھم �ن ا:����   -

� �������Q:دة ���2 ، و ھو اA�� '�, م �د �3ل����ر �ذ�ك ,�د�� ��ون ا:���� �3ددة و ��و�ر ���� ن �ل وا3د 

��ر�� 73وق ا:�� ��� G��ن رأس ا���ل �� ����� ��3 '�, ����� I.� ����10%  .  

ھؤ�ء �I�Qح  ا��رر ا���3ل ، و ��ون ھؤ�ء ا����ھ��ن ، 3�ب ��ض ا��75 �� ھذه ا��3�� ����6 �ل وا3د �ن 

��ؤو��� ،و ��ذا ��ون ,�' �ل ���ھم �� ��، و ا�ذي و��5م ����3ر��ن ، ��ؤو�ون �������ن ط��7 ��7وا,د ا���

,���ن ا����� ان ��3�ل �� �5س ا�و�ت د,وى ��و�ض �����ھ��ن ا�ذ�ن ��رروا و �ذا ا�د,وى ا@/��ر�و,�  �� ا�

  . ��73 ��� �ل وا3د ���م أ�ن طرف ا�!ر�� ,ن ا��رر ا�ذي 

-  ��و �� �3�� ا2رى �د �3دث أ� ��ون ھ��ك إ� ��ض ا��3ر��ن دا2ل ا:���� ، اي وا3د او ا�.ر �ن ���ھ

��ن و��ت رھن ا:���� ا�ذ�ن ���وا ���ك ا������ت ا������5 ، و ذ�ك �د,م ���� �ن ���� ا:���� ا��� ا��5ت �7ط 

 . إ!�ر��م ����3 �� رأس ا���ل 

 ��Q� ، م �!�ل /�د����3ر��ن �����7م ���� G�و �.�ر ھذه ا��3�� إ!��� ، :�� إذا ��ن �ن ا:��د أن ھذا ا�د,م ��

�و,�� �د ا���5دت �ن ���2ف ا������ت ا���/زة أو ,�' ا:�ل ���ت ��� ��� /��/ب ا��� إ.��ت أن ا:���� �� 

  . �5دة �ن ذ�ك  ا@��

�ن ا:���� ,�' ا@���5ل و ا����2 ,ن ا��3ر��ن ، ��ر�3ن �+��م �د 2د,وا 3ول  * �A� ل�و �� �ورة .��.� ��

ا��دف �ن ا������ت ا���/زة او ا�د,�وى ا��و�و,� ، و ھذا �ن !��� أن �و�د �� ا�وا�6 ,دة ,را��ل ���ن أن ���ق 

 I�� ك ا�� �د ��ون�و�ض ، ذ���ن د,وى ا�ھذه ا:���� ���ھ�ون ���ر�ون ��ط� ا:����M :��م �رون أن �

��A� 6 أ2رى �ن ا:���� ا�ذ�ن  �A5�و,� ، ��د2ل ھذه ا�/�ا:����M � �7ود ا�!ر�� �!�ل ���ل و ��ر �����G ا�

�/زاء �� �7ودون ا����ر�� :ھداف !���2 و ا����� و ھو �� �/�ل ا��A5 ا:و�' ��2دع �ذ�ك ، ���ف ��م �و��6 ا

 ھذه ا��3�� ؟ 

�ن ا���ب �� ھذه ا��3�� ������ ���� ا:���� �������ن �دون ����ز ، ����� ا�� ��ون �ن ا���ب ا@���ن ���د��ل 

,�� �ؤدي إ�' ا�7ول �ل وا3د ���ت �� �7�73 ا@رادة و ا�و,� @3داث ا��رر �Qذا ���ت ا��ظرة ا��و�و أن,�' 

 ��I, و/ود��������� ��ھم �� إ3داث ا��رر و ������� د��� ��و��� ��!ر�� ، إ� �� �ل ���ھم �ن ا:����� ��رر 

�� ا����3م ا��� �/د ��ا�� �ن ا�����3 ا�!���2 �ن ا���ب ا��5ر�� ��ن �وا�� أ,��ء ا:���� ، و ھو �� ���ب 

                                                           


 ، ص ��.441أ"$,+ .�$�ة ، ا����� ا� -
1
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أن �ل �ر�ق ��دا�6 �7وة ��و�� �� �!ف ا��7�73 أو ,�' ا:�ل ا�و�ول إ�' ���,� ��7رب �ن ا��7�73 ، ���2 و 

  . ,ن �و��5

و�� ��Mب د��ل �3�م ,�' ا���� و ا�Q� ��7ن ا���7ء �د �ذھب إ�' �3��ل ا��3ر��ن و ا�����5د�ن ,بء 

  .  1 ا���ؤو��� ,ن ا:,��ل و ا���ر��ت ا������5

* ��ا:����M ، و إ�� ���ب إ�� !ر��ء  2,ن ا�����5د �ن ا���و�ض ، ���Q �ؤول إ�' �ن أ���� �رر !��2  أ

�� ذھب ��ض ا���7ة ، ا�ذي أ�زم �� �3م ��� ������ون  3ا�!ر�� ، و إ�� ا@.��ن  ����ا�!ر�ك ا�����ف �د�6 

 . �ر�ك �ر��� �!ر��� ا�����وي ��� �� ا��3ص و ,!رة ���Iن �ر�ك �ر��� ��!ر�� �دل ,طل و �رر 

�����5ن إ� أ�� ��7' �7�5دا ����5��� �� �ل ا���3ت و �Mر و ���رMم �ن �� �!��� ا���و�ض ����7ل �ن �#ط ,�' ا�

و �و ��ن ���� ا���و�ض �ر���5 ، ����� �� �3�� ا@,�راض ا�����5 �3ث ��7' ا�7رار ا��روري ���7ء ،4����ب

ھو و ھو رأي ا���7ء �ذ�ك ، و  ،ا�!ر�� دون ��و�ت ,��� �ن ا�/���� ا����� ��د إدا�� ا���7ء �>���� �����و�ض

�� ���د,� ا@������ �/زاءات أ2رى  .  

�و�ت 	دل ا����Q #"��ن : ����� #�� ����Q و=�ل   

�3�� ا�����ز ا�5ر���� ا���رو�� �7رار �،  �VITAMA5د2ل ھذا ا�/زاء ��ن ا�/زاءات ا��� /�ءت ��� �رار 

ھ��ك �3ول أ2رى ���Q� ،  Gن  ���ف ا:���� و إ�' /��ب ا���و�ض �/زاء ��ذه ا���ر��ت��دة ا�ذي أ�د أ�� �� 

�� ھ� ھذه ا��3ول ا:2رى، و��د ��� �ن ذ�ك �در �رار  ���3�ا:2ذ ��@,���ر ا�����3 ا�/��,��، ��ن �م ���ن ا�

Flandin ���ق ا@!�رة إ�����75 �7د ,�ن  6ا�ن ا��3ث �!ف ا��.�م ,ن /زاءات أ2رى ���ت �دار �����ت ,د�دة 

����� ,ن ا��3ور وا���و�تا�ر- و��ل �2ص ��.ل ا:���� ��� /د�دة  -ا��� ����و�ت أو ا��, ����/ ��

  .����و�ت �����م ,�' �رار �وا�ق ������3 ا�/��,�� و� �!�ل ��د�� ,�' ا�����3 ا��!رو,� �>����

م �� و,��� �Qن ��دأ ھذا ا��وع �ن ا�/زاء ����7 3ر��ن ا:���� �ن ا���و�ت و���م ا�و��ل ا��A��7 �����و�ت ,��

�3�� ا�����ز �� �3��� ا����ق��� /د�دة، و�د أ!�رت �, ����أ�� ��ن "���� ا:��س  إ�'  ذات ا�و�ت �ن /

�� /د�دة وا���و�ت �����م�, �����ن / ��A�#�ل !ر��ء ا:���� ا�.������ ����ن و��ل �#�� �Q�  ط���7 ,�' �رارات�

  ."���� ا��!رو,�������3 ا�/��,�� ��ن � �3�ل إ,�داء ,�' ����G ا:

ء أ���� ��@,�راض ا�����5 أو ا���و�ت ا�����5 �ن /��ب ا:���� ا��� 3ر�ت ا�!ر�� وا:����M او����ق ھذا ا�/ز

�� /د�دة  ���ن ا��2ذ �رار �روري وأ���� ��!ر��، و����ن و��ل ����A ����و�ت ���ن ا:���� �, ����/

                                                           


 ، ص  - ��.443أ"$,+ .�$�ة ، ا����� ا� 1
  

2
 - cass.com 4 janv 1994 , RTD .COM 1994 p292,OBS.C.Champaud   

3
 Trib .com. .Salon de Provence 29 juin 1990. 

4
 P.le Cannu , l’abus de minorité ,op.cit, p434. 

5
 - cass.com 14 janv. 1992 

6
Cass.com 9 Mars 1993 
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، إ������2 إ�دار ا�7رارات، ��� أن ا��3م ا����ق أ�زم ا�و��ل  -�/��ز �� ا�!ر�� -�ذه ا:�2رة ��ر/6 

�����و�ت ,�' �رار �ط��ق ������3 ا�/��,�� و� �!�ل �� ا�و�ت ذا�� إ,�داء ,�' ا�����3 ا��!رو,� �>���� 

���� أن �3ل �5�� I� و�ت���3ل ا�� ا��ر ا�ذي ���د,� �3Iظ� أن ا����7 ,��� ا@����ع ,ن �3د�د ا�7رار 

 �3����3ل ا:/�زة ا�����2 ���و�� �� ا�!ر��، ��� أن ا���و�ت ا��ر�7ب �� ا�/���� ا����� ,��� ا�3رام ا�

���ھم �� آن وا3د، و�د أ3دث ا�/�6 ��ن ا������3ن و�3�� ا����رض ������ /د� �ا�/��,�� وا�����3 ا��!رو,� �

  .���7�1 وا��� 3ول أ���� ������ ا�و��ل

ا�/زاء، �7د أ.�ر �دور ا�7رار ا����ق ��7!�ت و/دل ���ر�ن ��ن �ؤ�د و���رض ��� /�ء �� �ن �م ��ذا �و�� �7

  .�3ول

*  +/�� ������ن و��ل ����A، إ��� ��ون ��دف ��.�ل ���ھ�� إ�' �������� ��ؤ�دي ھذا ا�/زاء، �Qن ا����3م ,�د

 ر، وذ�ك �#رض �و��ر ���ب ا��3ور وأو ا����ر��ن ���2ذ ا�7را ا�/���,�تا:���� ا���#���ن ,ن �3ور 

����M:!ر�� ا��7ل ا���و� ����ر ھذا ا��/�ه ����ن و��ل ����A ,7و��  ،����و�ت ,�' ��ض ا�7رارات ا��� ��م 

ر�ض ���ھ�� ا:���� �3ور ا/���,�ت ا�/����  :ن  �� ھ��� ا��3�� ، وإ��� و���� ���5دي ا����NA ا���رة �����ف

�ؤدي إ�' !ل ,�ل ا�!ر��، و������� �Qن �د2ل ا�و��ل ����ر أ��ل و���� �3ل ا��زاع ��ن ا:���� ا����� وا���و�ت 

، �� ��در �3��� ���7رار ا�ذي ��7ر�3  ��، وا:����M :�� ���ط�6 ر�6 ا:�ر إ�' ا����7 ,ن أي �!��� /د�� 

������وا��� � ��  .وإ��� ��3د�د ا��و/���ت ا�Iز

ذ�ك أن �د2ل ا�و��ل ا����ن ���ن �ن �و��ر ،����ر ذا ط���� و����A  32�ب ھذا ا��/�ه،اء و,��� �Qن ھذا ا@/ر

 ����M:ن ا:���� وا�� �!��������3 ا�!ر��،ا�/و ا��AIم @/راء ا� ��  .�ل ���ن �ن ا��و��ق ������ 2د

�� ��ق �7د وا/� ,دة إ���7داتو إ� أن ھذا ا�3ل �  :,�' ا�رMم 

و�Mر ���ل  ،إ/راء ��7د و���ف و�Mر أ��د ،3���م ،��و ،ھذا ا@/راء وا,��روه �Mر ا:�.ل �3بإ��7د ��ض ا��� *

�ون��ا���2ر طرق �� وھو ��2�ف ���دأ 3ر�� ا����7  ،4و� �ؤدي إ�' ��73ق ا�����3 ا����� ��!ر�� �!�ل 

��AI�  .ا���و�ض ا��� �راھ� أ�.ر 

�� أ��� �ر��ز ,�' ��ب #����A �2ص ��رة �و,�' 3د ����ر ا���ض �Qن ا��/وء إ�' و��ل ��� �Aوط� و�2ط�

����3�� ا�����ز 3�ب ھذا ا�رأي أرادت �/�وز ا���و�ض ����7ل �3/� ا�ھ���م �����5���، ����� �ن /�� .���� ب�� ،

�زة أرادت أ� �37م ا����7 �� ا��د2ل �� أ,��ل ا�!ر�� ����رة أ�� � �/وز �����7 أن �3ل �5�� ���ن ا:/

 ا�����2 ���و�� �� ا�!ر��، ��ن ا����/� ���ت أن ھذا ا�3ل ��ن أ�ل ������ وأ�.ر ���7دا �ن /زاء ��د�ق ا����7

�3�� ,�' ا�وھو ��3!� �د2ل ، �7رار ا����رض ,��� ����5 �!�ل ���!ر، �6 ا���م أن ا:�ر ا�ذي أرادت ��5د�� ا�

                                                           
1 ، 
��  515إ�7  512  و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�

2
D.Tricot. Abus de droit dans les sociétés : Abus de majorité et abus de minorité RTD.com 1994 ,p617 


 ص  3��  517و�'ي =;��ن (�ط�م، ا����� ا�
4
Mestre.J. Réflexions sur les pouvoirs du juge dans les sociétés anonyme .R.Jur.com 1955 ,P81 
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 ،و��ود ا���ب 3�ب ھذا ا�رأي،��� �� 3ل ����ن و��ل �2ص ��زال ��.I �ذات ا��، ا����7 �� أ,��ل ا�!ر�� 

�3�� ا�����ز ��ر وا����7 ا�ذي ����� �� دك أ�� 3ر�� �� ا���7أن ا�و��ل ا��2ص � ��، إ�' و,�' ,�س �� ا,�7د�� 

,���  ضا�7درة ��5�� ,�' أ2ذ ا�7رار ا����زع ���، �ون أن ا�و��ل ا��2ص ��زم �����و�ت �����3 ا�7رار ا����ر

 ����M:ن ا����و��ل ا��2ص � ����� ا���و�ت �2رج ا�7رار ا����رض ,��� وا�ذي ��.ل ا�����3 ،ا���7رح 

و��دم �ذ�ك  ،ا�/��,�� و�Mر ذ�ك ���Q ا,�راف �طر��M �7ر ���!رة �+ن ا,�راض ا:���� ��ن ��ررا و�Mر ����5

  .�3م ا����7 ا�ذي ,���

�ن ذ�ك ��:��ل  ��Iرأي  -إ�ط�ب ھذا ا�رض  -3��������7 أن ���و/ب ا�3ل ���!رة و���دق ,�' ا�7رار ا�

,��� ��د إ.���� ���ف ا:����، وإذا ���ت ا�2!�� �ن ا��د2ل �� أ,��ل ا�!ر�� ���رة ,��� أن ����5 �/زاء 

���3 أ�ف إ�' ذ�ك أ�� و�3' و�و �وت ا�و��ل ,�' ا�7رار ا�ذي �رى ��� أ�� �Mر ��2�ف ��� ،ا���و�ض

إ� أن ا��رة �د ��ود �/ددا إ�' ��رح ا���7ء �3ث أ�� �  ،ا�/��,�� و� ���دي ,�' ا�����3 ا��!رو,� �>����

!�ء ���6 ا:���� �ن ا�د,�ء ,�' ا�و��ل آ2ذ�ن ,��� �و��5 �� ا�/���� ا����� �+ن ا�7رار ا�ذي �وت ,��� ��ن 

����3 ا�/��,�� أو ��دى ,�' ا�����3 ا���5 ��2��!رو,� �>�����1.  

 ���3��5��� �����د�ق ,�' ا�7رار ا��ر�وض �ن ا:���� ھو �ن ��ن ���ل �� ��ق و��و�ول ����5���Q� ،ن ���م ا�

  .وا��3ول ا���7ر�3/زاءات ا�

�دور �=م �"وّ : �����  a��N ض ���رار ا��"#رض   

�7ف ا:���� �� و/� ا��2ذ �رار �روري �2ص ھذه ا��7و�� أو ا�3ل �ذ�ك �3�� ا�,�راض ا�����5 �>����، أ�ن 

 ���وع ا����ھ��ن، وھو /�������3 ا�!���2 ا:����� ,�' 3��ب ����3 ا�!ر�� و ���5�وأ���� ��!ر�� 

���دق ا����7 ,�' �ا��2ذ ا�7رار دا2ل ا�/����ت ا�����،  ���5رة ��و�ض ا:���� ا������5 ������7 � 3'أو

��ن؟ ھل ���ط�6 ا����7 أن ��2ذ ا�7رار ا����رض ,��� ��د .�وت ا��ط��6 ا�����5 ��ذا ا�,�راض، ��ن ھل ھذا 

���ن ا�/���� ا�����؟ و ��5�� ��,��ا���دأ ھل ھ��ك إ������ ��د2ل ا���7ء �� ��3ة ا�!ر�� �ن ,د��؟ �� �رارا /

����� ,�د �ظره �� ا�����7  �وھل �AI��� ��� ��رض أا�را��� ا���I��� �7د�ر ا�و��Aو��7د ��را��� ا�A6  وا@/راء

�ن ا:���ب ا��� أو3ت �� ود��ت إ���، و,�' ھذا ا:��س �Qن ا����7 وھو �را�ب ��ط� ��3ب  ��I2ذ إ�ط��ا�

� �ل أ��� ��3رى ��� إذا ���ت ا:���ب ا��� د��ت ��دى إ�3را�� �����ر ا��!رو, �� ا����3I � ��3ث �7ط 

  .7ق ا��دف ا���7ود �ن ا@/راء �5�� �ن أ/ل 2د�� ا�����3 ا�/��,��إ�' ا��2ذ ا�7رار ����ر ��ررة و�3

��ن ��ذا ا��2وصن إ/��� ,�7��  :ا:���A ا�����7 �7د ��ن ا��75 وا���7ء 

                                                           
1
Le poutre.E, les sanctions des abus de minorité et de majorité dans les sociétés commerciales .Dr .et 

part, Décembre, 1995 ,P 73, 
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�� و������� � �/وز  *AI���رى �ر�ق أن دور ا���7ء �/ب أن ���3ر �7ط �� ر���� ا��!رو,�� و3دھ� دون ا�

��6 �� ھذه ا����Aت �ن 1��!ر��/���,��  �ت ا����Aت ا@��3I�دا���2 �����3م ا��د2ل �� ا�!ؤون ا��� ��، �ظرا �

��ط� ا��2ذ ا�7رار دون �Mرھ� �ط���7 �7وا,د ���ون ا:����M، ھذه ا:����M ا��� ��ون ����2 ��ر���� ا���A��7 ��ن 

�� �ر���� ا��!رو,�� AI�  .ا�

�� ���ق �� ����ط�G �3م ا����7 �� �3�� ا@,�را�أ� '��� ��ھذا ,�' �7د أ2ذ  Valant voteض ا�����5 أو 

وھو �� ذھب إ���  ،+ن ا����7 � ����� ا��2ذ �رار ���ن ا�/���� ا����� ا�����2 و�ر�� ,�' ا:�����ا�/زاء 

�3�� أن �/�ل �ن �رار /��,� �ا���7ء، و3�����Q� ، �5رض أن ���ف ا:���� �د أ.�ت إ� أ�� � ���ن �7رار ا�

�3�3، ��� أ,�ب ا���ض ا2Lر ,�' ھذا ا�/زاء أن ا����7 ��دي رأ��  �Mirrégulièreر �وا�ق �>�ول � ���/

�� ا�����د�� وا@/���,�� ��ذا ا�7رار أو ذاك AI��ن I2ل ھذا ا�/زاء �� ���Aل ا�، ،�� G�����وھو أ�ر ��س 

: ��AI��را��� ا��!رو,�� � ا� ���7�������M:3ل ا�  .�� �ذ�ك ��د2ل �+,��ل ا�!ر�� و�3ل 

وإن "إ�' أ��  Valant voteو�� �5س ا��/�ه �Qن ا���ض أ.�ر �� ��رض إ���7ده ��د2ل ا����7 ����2ر /زاء 

ا���2ص ا����7 3ل ا��زا,�ت ��ن ا����ھ��ن إ� أ�� � �/وز �� أن ��2ل �� ��3ة ا�!ر��ت �� ��ن �د2ل 

  .2"��م �� ا�و�ت ا�ذي � ��3�ل ��ؤو��� /راء ھذه ا�7رارات��ر�� �رارات ,�

أ�دوا ھذا ا�/زاء و���وا أ�� �!�ل ا�/زاء ا:��ب وا:�.ر ������ �ن  3و�� ا��/�ه ا�����س �Qن ا��.�ر �ن ا���75ء *

ر �3��� �زة ,�' �د2ل ا����7 �� أ,��ل ا�!ر�� �و��� ��Mا�/زاءات ا:2رى، وأ�� ���ن د3ض ا�3/� ا��ر ��ن

و���ت �� ����3، ��د2ل ا����7 �3ل ��I ��ل ا��طق ���/زاء، �3ل ,�د �3.� ���� إذا ��ن �و�ف ا:���� 

�طل ��7رار �!�ل إ��ءة ا�����ل ا���ط� أي �����5 أم �، ��5 ھذه ا��ر��3 ��ود �����7 و3ده ا��.�ت �ن ��ا

��، و� أ3د ���ز,� ����، وط���� ظ�ر �� ط�� �� ھذه ا��ر��3 � !ك أ�ا�����ر ا���و�� �����ف و������ وا��� و

�� إ� ا���2ر ا�/زاء ا:��ب �����/��، وھو �ذ�ك ��  -  و3�ب ھذا ا�رأي -أن .�� ���ف �� �و�ف ا:����، ��م ��د أ

�ر ��/�وز ��+� ����س ��3/� إ�' أي �ص ��� ���ن :�� ،�5�����3�� ���5ذ ا�7رار ا��ر�وض �ن ا:���� ا� �

��Qرار ا���و�ض ا�ذي �راه ������، و��س ھ��ك أي ��و�ض أ�.ر  ،�ق ��دھ� �Qزا�� ��5ول ا����ف�����ف ا:���� و�

�5�����ن ا���و�ض ا����� ا�ذي ��.�� �3م ا����7 ����5ذ ا�7رار ا��ر�وض �ن ا:���� ا� ��AI�وھذا  ،,دا�� وأ�.ر 

�� �د,وا إ��� �وا,د ا���ؤو��� ا��د���.  

6 ����ذا � ���ن ��و��  وإذا����ن ا���و�ض ا����� ا�ذي ھو إ�ط�ل ا�7رار �� ��دة ���ف ا:����M ھو ��7ول �ن ا�/

��دة ا�,�راض ا�����5؟ ھذا ا���و�ض ا����� ���.ل �� إ�رار ا������ ا����رض ,���� �ن ا:����، ��ل �ن  ��

وأ���� أ2طر ������� �����7 إ�ط�ل �رار �م ا���و�ت  ا�����5ن ���/�ن ,ن ��ب وا3د وھو إ��ءة ا�����ل ا���ط�

                                                           
1
Cass.com  16 Oct 1963, RTD.com 1964 ,P113 ; cass 15 Avr 1961, GAZ PAL ,1961, 2015 

2
Cass.com 09 Mars 1993, JCP 1993, II,22 107, P328, note Y.Palcot 

3
Ph Merle, L’abus de minorité, art prèc, S.Almaseau : note sous cass.com 05 Mais 1998 ; Kengne .G,.Le 

rôle du juge en matière d’abus du droit de vote. P.A 12 Juin 2000 ,P10 ; C.A paris 23 Fév. 1959. JCP 1959. 

II. P185  
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 �5�����ر�وض �ن ا:����؟��ر��3 أم �رض �رار إ،,��� �ن ا:����M ا� ���� ��,�� ،ا:����M و��ررا �������3 ا�/

���' آ2ر إن  NA����Valant vote ��د�ق ا����7 �3م � ،����M<� �5����7رار ا�ن إ�ط�ل ا� �A�, ت أ!د���

�رار ��طل �ن ا:���� و��وا�ق �6 ا�����3 ا�/��,��، وا:2ذ ��ذه  �� إ�ط�ل �رار ا:����M ��س أ�ل ��وة �ن ��

�����7ت ا��ر,أن ، إ���� إ�' �/زاء ا�����3 ھو ��در ,�' ��ر�ر �.ل ھذا ا 6�� وا���5��� ھذا ا�/زاء ��وا�ق 

 2 1ا��ط�و��ن ���3ة ا:,��ل و��ط���ت ا��/�رة

�ن /�� أ2رى، و�� �5س ا��/�ه �7د ا,��ر أن دور ا����7 �� ��3ة ا�!ر�� ھو ا��وم دور /د ��م وإن ��ن ا�رأي 

ا����رض �رى أ�� ��س �����3م أن ��د2ل �� �/�ل ����دي ��:��س وأ�� � �/ب ,���م أن �ؤ.روا �� ����ر 

���ھ��ن، ��ن �6 �طور ا:���ر �7د �م ����ط ا��وء �در�/�� ,�' ا�ط��6 ا��� ���2 �A�! ظل� ���ر�� ا!�

�ورد�ن ،��م أ��� ا�#�ر �ل و,دة أطراف  ���وي ا��ؤ����� أو ا��ظ��� ��!ر��، ����7د �ؤدي إ�' ��Iد !2ص���

�� أن ��!2ص ا����وي ����3 ���2 �/ب � ،���ا@���ن  ر3������ و��3ة ���2 �/ب �دوا@����د ا�وط�� �ر

��ن ا���رار���� ور��ھ����، و��@����د ,�' ھذه ا���ط��ت و/د ا����7 أر��� ���2 ���3رك وا��د2ل �!�ل �

و����� أن ا��3و�ت ا���رى ا��� د�2ت ,�' ���ون ا�!ر��ت /��ت ����7ء ����� ھ��� ،�در�/� �� ��3ة ا�!ر�� 

!ر��، �3ث ا,��ر ھذا ا��/�ه أن ا��3م ,�' �رار �� �+�� ����5 أو ���م � ���ن أن ��م �� ���ن ا�7رار دا2ل ا�

، و�ن .م ��ون ا��ؤال ا�ذي �/ب راء ا��2ذه ��ورة /�دة إ� ����3ث �� ��I���� وظرو�� ا�دا���2 ا��� ���ت و

وھو �� ���� أن ��3ث  ؟��م ا��2ذه أن �طر�3 ا����7 ,�' �5�� �� ھذا ا@ط�ر ھو ���ذا ا�2ذ ا�7رار أو ���ذا �م

  .3ا��ظر �� ا����ز,�ت ا��� ��رض ,��� �� ھذا ا@ط�ر ,ن ا:���ب ا�دا,�� إ�' �.ل ھذا ا���رف د,�

و��س �3و� �3ل أ/�زة  �و����ر أ��3ب ھذا ا�رأي أن ا��2ذ ا����7 ��7رار ا����رض ,��� إ��� ��ون ,�ل �را��

� �5رض و/�� �ظره �� ����ر !ؤون ا�!ر�� و���G �ذ�ك !ر��� �ؤ.را ����، ا�!ر�� ����2ذ �رار ������ ��و 

��� إدارة ا��!�ر�6 ��� �7ول ا���ض���ظرة إ��� ھو ����ر �و/�� �ظر �وا��7 ������3 ا�/��,��، وھ�  ،و���ت 

�ل ا����7 إ� �را, ����� ھذه ا���ط� �!ر�ك ا:����M ا��� ��� ��ط� ا��7ر�ر دا2ل ا�/����ت ا����� ط��7 ����7ون و

  .أ���� �� ���� ا���ط�

إ� أ�� �/ب ,�' ا���7ة إ��2ذ �در ���ر �ن ا�3ذر، إذ �/ب أن ���3وا �����3ط !د�د ����� ,�د�� ����ق ا:�ر 

�3�� ا��7د �������� إ���م ����2ذ �و�ف 3ول ا�طر��7 ا��� ��م ��� ����ر ا�!ر��، ����� وأن ا�طر�ق ا�ذي �ط��� 

���� �� ھذا ا@ط�ر ���م ��وع �ن ا�#�وض، ا�ذي �ر/6 ��:��س إ�' ا���و��ت ا��� ���ري ھذا ا��و�وع، ا�5ر

6 ���6 ا����7 ا�ذي ر�6 إ��� ا��زاع �� ھذا ا��/�ل �ن ل�Mر أن ا��.�ر �ن ا��75 أ�د ھذا ا�3���، �I �رى أي 

 ����و� ��صه ���رMم �ن ,دم ��ر�س ذ�ك ا��2ذ ا�7رار �ن ��ل ا:���� ��Qدار �3م ����A �7ر �ض��و�ض ر

�ن أن  ��Iا�ط ��3ل �5رض �5�ل ھذا ا.�ا�7رار ا�ذي ,�ر��� ا:���� �!�ل ����5 ھ� ���� �ر�G، و�رون أن 

����3 ا�!ر�� � ���/����� G��� و��AI�وھ� ا����7ل ا��7�73 �/زاء ا��طIن �� ، ا��7و�� ا�و�3دة ا��� ����ر 
                                                           
1
J.Mestre : L’abus de droit dans la vie des affaires : propos introductif .Dr.Pat. Juin 2000 ,n83, P40 
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���M:ف ا��� ���3�،  ��وھ� ���ت أ.7ل �ن ھ��� ا:�2رة �ن �3ث ا����NA، إذ أن إ�ط�ل �رار ����� ا:����M، ھو و�

و��7' أن ����3 ا�!ر�� ھ�  ،أ2طر �ن �رض �رار �رMب ��� ا:����M و�م ر��� �ن طرف ا:���� ،��ق �و��

  .ا���رر ��.ل ھذا ا�3ل

�5رة ا����7د�� ��!ر�� ��,���رھ� ,7دا � �/وز :ي طرف و�ن /���� وإن ��� �رى ��د��A �رورة �����2 ,ن ا� *

�� �رارا��� وھو �� ���� ��G ا��/�ل ��د2ل AI��� ��� ا���7ء ا��د2ل ���� و�رض رأ�� وأ��3�� ,�' ����رھ� و�

رر ��ون �� أ��ق ا�3دود و�� �رى، 3�ب ��،ا���7ء �� ��3ة ا�!ر�� و�را��� �رارات أ/�ز��� وھ�����A، ��ن ذ�ك

 ����+�� ا��2ذ ا�7رارات ,و�� ,ن ا����ھ��ن أو أ/�زة ا�����ر، �!ر�� ا����ھ ���7ط ����3 ا�!ر��، ���

���Aل ا�����ر، ذ�ك أن ����2ص ��7��م و��ل ا���ط�ت  �� ����، ���ل /��ز ھ��A و��ط� ���G �� ����7ر�ر ���

I��ن ا�و�ول إ�' ا�7رارات ا������ وا� ����� ���� ا��� � ���ن �#�ره �ن ا:/�زة ��ل /��ز A، و�� �5س

��ر�� ر����  ،ا�!ر����ن ا���5ءة وا��3�� ���Q ����3ل ,���  ��� ����إ��2ذھ� �د� ,��، ��� ���ك ا����7 ا�ذي و

�� وا��2ذ ا�7رار ��5س ا���5ءة وا�درا�� �>/�زة ا�����2، ����ظر ���و�� ا�����ر وا��7ر�ر �� �.ل ھذا AI�ا�

+ن ھ��ك �واز�� ��ن إ�ط�ل �رارات ا:����M وا��2ذ ا�7رار ,ن طر�ق ا��3م ھو أ�ر �راه �وا�7ول  �توع �ن ا�!ر�ا��

�Mر �وي، ��Qط�ل �رار ��در ,ن ا:����M و���ف ������ف ھو ,7و�� �+�و�� �ون ا�7رار ا���در وا����م �#�ر 

���� إ� ,���� و �ذ �رار ��3م ����A وإن ��ن ���5ذا /��6 ا��/��ت، أ�� ا�2 ��ا�!ر,� ���ره ھو ا@�ط�ل وھذا 

���2 ���� أ�� ��7' /زاء إ��.����A �2ر/� ,�' ا�����د، �ون أن أ/�زة ا�!ر�� و����� ا�/����ت ا��ھ� و3دھ� ا�

��  .��ذه ا���+�� و�ق ���ون ا:����M و��دأ ا��داو���� وا��وا/�� ا�ذي ����ز ���� ا�/����ت ا���

�ن ا����ھ��ن �3' وأن  'إ���� إ� �A� 3ل ��� �/�ھل @رادة�ل ھذا ا.���2� �5��A5 ا:����M ا���  �و �A5�ت ھذه ا���

 ����ك ا���ط� دا2ل ا�!ر��، ���Q � �/ب ا@���7ص �ن 73و��� ����� إذا �م ��ن إ����ك ����3 ا�!ر�� وا��3 ��

  .و�� ھو ا�/زاء ا�ذي ��2ذه ،����5 �د2ل ا����7و��7' ھذه ا:�2رة ھ� ا���5ل ا�ذي �3دد ،��� ا�����5 

  :�ل ا�<ر=�  - را	"�

��ن أن �ط��ب �� ا:����M ���� إ�52ق ا:���� �� ���5ذ إ��زا����� ا�/�ه ا�!ر�� � ��A��.��!ر�� /زاء ا�ر 3ل ا����

 ،����M:ف ا����ن أن �ط��� ا:���� �/زاء ��و���� ا�!ر��ء ������5، وإذا ��ن /زاء ا�3ل ��ق وأن ,��/��ه أ�ن �

�ن ا���ذر أن �ط��ب �� ا:����M �/زاء ��Q�  ن� ��� ������ف ا:����، ذ�ك أن �ن ����3 ا:����M ا���رار ا�!ر�� �

  .��� ��ذا ��ر �5��� وھو أ�ر �Mر ��7ول، �� ھذا ا����رار ��Aدة 

��ن ا��/وء إ�' ھذا ا�3ل� � ��Q� ���,و�6  ،و�إ� إذا و�ل ا�I2ف دا2ل ا�!ر�� إ�' در/� � ���ن ، �� ھذا ا�

�وا��� �!�ط ا�!ر� ����� ���/� !�ل أ��ب أ/�ز��� وا�ذي ,/زت ��� �ل ا��3ول وا���3و�ت، و� ���ن 
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��ور 3دوث ذ�ك ���/� ��ر��ت ا�5راد�� ��زو�� �ن ا:���� �ل ��د �ن و�وف ا:����، و���/� ������� �� ا�!ر�� 

  .7�1وة و�!�ل ��وا�ل إ�' ا�و�ول إ�' ط�ب 3ل ا�!ر��، 

ا��3�� ��ن ا���ض �ن ا��75 ا�5ر��� ��دى �3ل ا�!ر�� �/زاء ����ف ا:���� إذ و�م ��طرق ا���7ء ا�5ر��� ��ذه 

�� ��دى ا���ض �����م ��,د��ن ،  2!�ل ھذا ا����ف �3�� �ن ��3ت ,دم ا���5ھم ا��ؤدي إ�' !�ل أ,��ل ا�!ر���

�دة ���5دي �ط��ق ,7و�� , 3وھو �� ��/+ إ��� ا����3م، ا@���ء أو ا����3ب �3ل ا�I2ف ا�ذي و�6 ��� ا�!ر��ء 

  .ا�3ل ����� إذا ��ن ا����ھم ��در ا�I2ف وا����ف ��روف

��� ,ن ا�/زاءات ا��ر�ودة ����ف ا:���� �7ول أن ا���ط� ا��7I� /زاء ��ود دو�� ��2م�ر�� �� �7ر�ر ھذا ا�

وا�����3 ا��!�ر�� �����7، وذ�ك 3�ب �� �د�� �ن ��ط��ت وو��Aق �ل ����، ���ط� �� ذ�ك ����3 ا�!ر�� 

ا��� ��ط�ب �دI2 �����7 ��  ،و��� رأ��� ،و:ن ا�/زاءات ا���5�� وا��ؤ.رة �� ���ف ا:���� ھ� ��ك، �����ھ��ن 

 ���ن ا����ھ �����ا��2ذ ا�7رارات ا�/���,��، ���Q �/ب ,دم ا�����#� وا����ھل �� �� ��3ة ا�!ر�� إ�' در/� �

و��7�73 �����3 ا�!ر��، ، ء، �I ��ون ا��د2ل إ� �� ��3ت �و�ف أ/�زة ا�!ر�� ھذه ا���+�� رMم ������ ا�/زا

Aو/���� ھ� ����M:ط� ا��3ل � ��A��7�ط� ا���ل اI3ك أن إ�دة ا:����،  �ذ������3 ا�� ��,��� �وق ا�/���� ا���

�ر�ن وا����ر�ن ھو أ�ر �/�ب ,دة ��2طر ,�' ��ر ا�!ر�� و�����3 و�ن !+�� أن �!�ل ا����درة �دى .���ا�

�رة �د��م، �ف إ�' ذ�ك أن �7د�ر ���2ف ا���ط��ت �و��7ص �ن إ�دا��م ,�' ا����#��ب و���ف روح ا�

 ������� ا������2ن ���ا�����د�� وا�����7 وا��/�ر�� وا��� ھذا ���7و�� و���7م ا��!�ر�6 و���درات ا�����ر ھ� 

� ����ر ��+�� ���3 ������� ��!ر��،  ،���ب �3' ,�' ا����2ص��7د�رات  ��7م ا��/�ل، و�د2ل ا����7 ��

 ��  وھو �� �/�ل �د2ل ا����7 ا��.��ءا �� �� ��رره،������ھ��ن �ر/6 ا����� ا:�2رة دا2ل ا�/����ت ا���

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، ص  1��  481أ"$,+ .�$�ة، ا����� ا�

2
Hemard. Térré : Mabilat . 1974,op.cit, N° 390 

3
Cass.com 23 Jan 1950, D 1950, P 300 ; cass.com 12 Juin 1961, D 1961, P 661 
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  :�A#�� ا�	�ب ا����� 

 ،��A��7�ا ������ ����� ھذا ا���ب ��ون �د أ����7 ا��وء ,�' ا��وع ا2Lر �ن ا�3���� ا��7ررة �����ھ��ن وھ� ا�3

��,���ر أن ��ظم �وا,د وأ�س وأ!��ل ا�3���� ا��5رو�� ھ� ذات أ�ل ����A وإ�' �و��� ھذا، ذ�ك أن ھذه 

���7ون ا�ذي أ�ر�� ��ظم ا�7وا��ن وا��!ر���ت ��د�ل ,�' ���7ون ا:����M ھذا ا ا���Tا���2دام ,�د ا�3���� �7رر 

��ع و ذ�ك ,�د ��دأ ا@/��ع و/@�� ،�����ظر إ�' ا���و�� �ل وا���3�� �ا��2ذ ا�7رارات دا2ل ا�/����ت ا���

ا�و�ول إ��� �ؤدي إ�' ,ر��� ��ر و�!�ط ا�!ر�� و������� ا@�رار �������3 ا��� ��ط�ب �درا �ن ا���و�� 

  .ا��2ذ ا�7رارات ��و�� وا��ر

أ��ر  ن��ن ���ون ا:����M وھو ا��.��ء �!�ل ����� ��!ر�� و�����ھ��ن ,�' أن ا�7رارات ا���2ذة ���ر , @ن و

 ��,��و������� �وا��7 ھذه ا�7رارات �����3 ا�!ر�� وا�����3 ا�/��,��، إ� أن ا��دف ، �در �ن ا@رادة ا�/

��، ���2ق !���7 وI2ط ��ن ����Aوا�#��� �ن ا��2دام ھذا ا���7ون �د ��� ����, NA���� وا:����،  نو���� ����M:ا

������3 #��� �5رض إراد��� ����2وع �7رارا��� �+ن �����2دم ا:����M ��ط��� �� ا��7ر�ر وا��زام ا:���� 

����3 ا�/��,��  ة���د�� �ذ�ك ,�' ��دأ ا����واو ا�!���2 ,�' 3��ب ����3 ا:���� ���5 ��2���ن ا����ھ��ن، و

��5وم ���ف ا:���M، ا�ذي �ر��ز ,�' �وء ا��2دام �>����M  ،و����3 ا�!ر�� ��, N��� ����ط��� �� �وھو 

��7ء /زاءات ��راوح �� �و��� و�������� 3�ب !�ل وطر��7 ا@,�داء وظروف ��ر ���!ر��، وا�ذي ر�ب �� ا�

  .�ل !ر��

��ن �>����،� ��إ��ءة ا��2دام ���ون ا:����M �+ن ��ر�ل ا��2ذ ا�7رارات دا2ل  ،رMم �و��� ا�طرف ا����ف و�

������3 وإ�رار ������3 ا�!ر�� �وھ� �ذ�ك ��2�ف �ل و��ر ، �:����M � اا�/����ت ا����� ��دف 2د

����� ا��2دام 73و��� ا��� ���ل ا���75ء وا���7ء وا����ھ�ون أ�5��م ���3ول ,����، � ��� ،��,��وا�����3 ا�/

�� ��2ق ا��طراب وا��2ل وا����زع دا2ل أ/�زة  ،��� ����ا��2دا�� �����5 ����#ط ��� ,�' ا:����M و���و

Q� ك�رر، و�ذ� ��  .ن ا���7ء �د2ل و�3ول إ�رار ا�/زاءات ا������� ����ف ا:����ا�!ر�� وھو �� ��ر ��� أ�

��ر� ����ت ور2ا� و,��� و��/�ب ھذه ا��/�وزات و��ل 73و��م  ��ط��ق ��دأ ا:��Q� ����M ,�' ا����ھ��ن و��د 

���� ��و�  ،�دا2ل ا�!ر��، ����� �73م �� ا@,Iم، ا�����ل �73م �� ا���و�ت دا2ل ا�/����ت ا����� ا��2دا

إ� إذا ���ت ھذه  -����ھم ا هوز3أھم 3ق � -���ن �+ي �3ل �ن ا:3وال ا����م ,ن ا������ل ا����م �3ق ا���و�ت 

 �3�����ر�� ���وط� ���3رام �ل و������ ���73ق ����3 ا�!ر�� وا�����3 ا��!�ر�� �����ھ��ن، ��ا�

�� ا�����3 ا��!�ر�� ����م وھ� �/�ح ا�!ر��  ا����ھ��ن �د ���2ف �ن ���ھم إ�' آ2ر، ����� ����7 ����

�3' و�و ، وھو �� �و/ب ا�����3 �������G ا�5رد�� :/��، و��ذا �Qن ا@رادة ا�/��,�� ��ون �و3دة، وازدھ�رھ� 

  .�3ل اI�2ف �Qن أ.ره ���7' �3دود

:ن �� �ؤ/N ا���I2ت ��73ق !����5 أ�.ر �� ����ر !ر��ت وا��2ذ ا�7رارات ���� ��ن /�� أ2رى �/ب ا���� 

 ����M:ر و�3' ا�����أ/�زة ا '��� ،��وا��را,�ت ��ن ا�����G وا�#�وض و�7ص ا�!����5 وا��5راد ������و
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و����ن و���ل ,�' ا����ھ��ن  ،��,���رھ� ����3 ا���ط�، ا���� إ�' �3��ن ���وى ا�!����5 دا2ل ا�!ر��

��ر�� 73و��م�.  

�ن ا�/��ب ا��!ر��� ��م أن ا��زاع ��ن ا����ھ��ن � ���ن ا��/وء :/ل ,I/� ����7ون، ����!رع ��5رض �رM ،أ

���م ھو ����3 ا�!ر�� /� ���� ,�' �وا�ق :ن Aن ھم دا��و�3' ��3ت ا�I2ف ا��� ���ن أن �67 ، أن ا����ھ

ن ��ل ا���I2ت ��ن ن أ���� ��ق ������، �، أ����M  ذ�ر و,�����N 3�ب ا���7ون ����� وآ.�رھ� �3دودة و�7د 

ا��A��7ّ�، ��ذا � ���ن أن  ىا����ھ��ن إ�' �3�� ا����ف و�#��ب ا�����G ا�!���2 وا����و��ت و3رب ا�د,�و

�G ��+��س ا�!ر�� �ن أ��� ���75دان ��� ا��!�ر�� ��ل �� �����،  ��ط�ب �ن ا��!رع ا��د2ل ���، :�� �و �د2ل �

وا���ع ��5وم  ���I2ت � ���ور إ� �ن ا���7ء ا�ذي و����#Iل �رو�و,��� ��Iج ھذه ا�و ��ل �ظ�ھرھ� ،

��ن ا��5ل �� ھ��� ا��زا,�ت و3���� ا�!ر�� و3���� ا:طراف ا�����ف �� ��73� ��,��  .ا�����3 ا�/

 ��������، و,دم  �ن��ن ورMم ھذا ����Q � �رى ���د2ل ا��!رع �و�6 �وا,د و��5ھ�م ���,د ا���7ء ,�' أداء 

  .��7,دة ,دم ا��د2ل �� ��3ة ا�!ر�� رMم �را/6 �وة ھذه ا��7,دة ا��ّ��Nرك ا����درة ����7ء و3ده �

و,�' ا��!رع ا�/زاAري �7د و/��� �� ,دة �3Iظ�ت و�و���ت و�وا�6 �/ب ا��د2ل ���� و��ظ���� ,�' Mرار 

3���� ا����ھ��ن ���� ا�7وا��ن وا��!ر���ت، و�� أ�رع و�ت ��دارك ا��7ص ا��و/ود ,�' ���وى.  
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  : ا������

إن �و�وع ����� ا����ھم �� �ر
�ت ا����ھ�� ھو �ن ا��وا��� و ا�����ل ا�	� 	
	�ب أھ���     

�� ا����ر	� )'ل	 ذل ����� ا&�	%��ر ، ھذه ا������ ا�	� �روع �ن ،  �"	 �ره �رع   ���� �� و

�ظر )ز�� ا�%-� ا�	� أ, �ت 	��ز ا�*(��  �ن��  ، ����و�� ا�و,ول إ���1 �'1ودات 
 �رة ا�	,�د�� و

�	,�د�� و 4ر�ن و �ن ا��ر
�ت و ا��ؤ���ت ا������ ، و ذ�ك  � ب ا)ز��ت ا&دوا�� ا����ھ��ن

ا	'1ت ا�	�ر�*�ت ،ق و �	�'� ��� �  ،�-ت  ��*د�د �ن ھذه ا��ر
�ت و ا��ؤ���ت�ا�5���6 ا������ ا�	� 

ا��د4ر�ن  	-و�	�1 و د"��1 ، و ا�*�ل "89  ا����ھ��ن و و  'رأة 
 �رة إ�8 �را'*� و���ل �����

��
 �� ��-ق ����� �,���1م  ،���ة ا��ر
� و ���ر�� دورھم �� ا�ر�� � "�1�9 �ن ا�	د4ل أ
%ر �� 1م	�

  . ���ر
�  و : ��ر

� �4	9ف ا�	�ر�*�ت و ا�	� و�ر	1 ھ�	=، و���ل ا������ا� �ث "ن  ،و �-د ��و��� �ن 4(ل ھذا ا�*�ل    

ا�	�  ا�� �دئو ،�(ء�	�1 �ط �*� �ر
� ا����ھ�� �*���	�1 و ا�'زا�ري ، و �دى 
��6	�1 و  	�ر��أو��1 ا�

���� و �	��دة �� 
%�ر �ن ا)���ن ، ��ن 'D� �1ن �ر
� 	-وم "�1�9، و ا�	� ��ا����ھ�� *	 رھ� �	

�ون ا)���� � ���1 أن �وا"د ا������ 	6رض �� ا�- ب "ن ذ�ك �ن �	��E ، و ا�	� �ن، ��� �	ر	ھ� "-د 

�ظ�م  �� �	ر	 أي  ��	*��د  �ن ا����ھ��ن ، و �ن '�1 أ4رى �1�ب "89 ذ�ك �ن ��ظر إ�8 ا��ر
� "89 أ

 E��	��و���  ����� ا����ھ��ن �6ر��1 ا���رع���1 أن  ،���ك "89 ا�-��ون و  ، �� إ�-�ط 
ل ذ  �,وص 

  .ا�وا�� ا�'زا�ري

�ن  و ا�-���ون  Dدار	�1 ���روا ا��ر
� =  �	�	� ا����ھم و ا��د4ر   ���ظر ��� و 	ز�د أھ��� �����   


����،	ط �-� �� دأ �ر�� ا)"��ل،و�9ط�ت وا�*�  ����  ،ھذا �	�
�ن ا��ر
� �ن ا�*�ل  �ر�� و�رو

-� �9ر�� � و ا�	د4ل : د أن ���5 �ن ����� أ4رى �Dن � و �	���8 �� �ر"� ا����ط ا&�	,�دي ، �
ن

�1م ا�	د4ل �
  .� �,���1م��� ���ة ا��ر
�  �� ��-ق �,�9	�1 و  ��	����9ھ��ن وا�ذي  �و' = ��

و ھ� ����� ،�Dن ����� أ4رى :  د �ن �����1  ا&داريإ���� إ�8 ����� ا����ھم �ن ا�'�1ز  و  

دا4ل ا�'�*��ت ا�*��� و�-� ا�	� 		4ذ ا�-رارات �ن  ا������ 
ذا ا����ھم ا��د4ر �� �وق ا���ل ، و

"دد �ن ا����ھ��ن  �-��ون ا)9H �� ، ھذا ا�-��ون ا�ذي �	ر'م ا&رادة ا�'��"�� و ���ن ���ر
� أ
 ر

، ا�	� ھ� �'�وع �,��5  ا��ر
� ���9, �	�-�ق ��� ھ�����
ل ���� ا	�4ذ ا�-رار و ھو �� 

 ه ا������ إ�8 و���9 	*�ف �واء �ن ا)9H �� أوذا�-��ون �-9ب ھ �1ذا ��Iا&�	*��ل ا�ا����ھ��ن ، �
ن 

ا�	� 	-وم "�1�9 ا��ر
�  ا�� �دئ�ن أھم  ، ا�ذي �*	 ر � دأ ا����واة  �ن ا����ھ��نا)���9 و ھو �� ��س  

   ."	داء "�9= ����� ����9ھ��ن &�وال ا،و: �'وز �� اي ��ل �ن ا)
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���ل %� 	� �	�-�ق إن 
ل ھذه ا��*ط��ت و ا��	��رات 	'*ل �ن ا�,*ب ا�و,ول إ�8 �16وم د��ق و و   

� ، و �ن ا�,*ب ��و��، ذ�ك أن �1ذه ا������ ��دا ���6�9 و�
ر�� و � �تا��ر
 ا ا��وع �ن ����� دا4ل ھذ

  . �� ظل ھذه ا��	��رات %� ت و ��	-ر ��د ا�و,ول إ�8 

و �د ��و��� �ن 4(ل 	-��م ھذا ا� �ث ا&��ط�  �4	9ف ا�-وا"د و اK���ت ا�	� ر,دھ� ا���رع    

�و�� �واء ����� ����9ھ��ن ، ����1 �� ھو �-رر و ا�	�ر�*�ت ا��-�ر�� ، �	�-�ق  ،ا�'زا�ري �4,��� ،


�ن ذ�ك دا4ل أ'1زة ا��ر
� :���� ا�'�*��ت ا�*��� ، ا��9ط� ا)و�8 وا),��9 �� ا��ر
� ، أ�ن �	�	� 


د � ا����ھم  �'�و"� �نL	�و ا ، �
�و�� دا4ل ا��ر � ��ن ا��-وق و اK���ت ا�	� 	��5 �=  ���ر�� ر

و ذ�ك  ���ر�� ا��ق ��  ،
��Lس و �*��ر �
ل 	,ر��	1م  �,�9	��1دى ا�	زام ا�-����ن  �&دارة  

ا&"(م ، و ا����ر
� و ا�	,و�ت �� ا�'�*��ت ا�*��� و  ��	��� ا����ر
� �� ا�	���ر و ��  	
و�ن 

   . ا&رادة ا�'��"�� ، �� 
ل ا��وا ط و ا������ت ا��,�� � �1ذه ا��-وق  �� ��-ق ا�6*���� �� ا������ 

، �Dن ا������ و ا�ر�� �  ھذه ��-��= "ن ا�و,ول �1د�= و )ن �درات ا����ھم و "�,ر ا�و�ت �د �*�    

 ، �
أ'1زة �4ر'�� ر,د	�1 ا�	�ر�*�ت ا��-�ر�� ����9"دة �� 	�-�ق ا������ ا�(ز�� ����9ھ��ن و��9ر


�	4,,� ،��1 �ن ا�
�6ءة و ا&�	-(��� �� ���5  أ'1زةو ھ� L	�� ط و,��(��  �ن د���� �1���-	 �


9م ھ�� "ن '�1ز ا��ر
� و 	,ر��ت ��ّ 	��ر��1 ، :���� �� �'�ل ا��*9و��ت ا��-د�� ����9ھ��ن ، و

و ھ���ت ا��وق ا������  ���� � ����9ھ��ن ا��د4ر�ن ، �	9*ب ھذه  أ'1زة����ظ� ا���� �ت ، و "ن 

و '1زة ا�دور ا�ر�� � ا��1م ا�ذي �ؤھ�19 )ن 	
ون  و,�9 ا����ھ��ن ود��19م ا�-وي "ن ���ط ا��ر
� ا)

�1'��	�5 ����9ھ��ن  ��	د4ل �� ، و ھو �� ��� ا&دارةو �دى �را"�ة �,�9	�1 �� "���9ت ا�	���ر و  

   .ا�و�ت ا�����ب �� ��ل ا�	'�وز أو ا&4(ل ا��1دد ��,�9	1م 

ا�(زم ، �Dن ا���رع �د أ��4 ���ري ا��ر
�  و
و���9 أ4رى ������9 ا�-��و��� ، و �	�-�ق ا�ردع    

وا�	�  ، Dدار	�1 �-وا"د ا���ؤو��� وا�*-�ب ، �� ���� ار	
� 1م 	'�وزات "�د ���ر�� �1��1م وا�-����ن

��1 ا&�رار  ���ر
� و �,��5 ا����ھ��ن ، :���� 	9ك ا��	���� 	��9ب �,���1م ا��4,�� L� ن�

�� و ھو ،"89 �,��9 ا��ر
� ، �	ط ق "1�9م �	�'� �ذ�ك �وا"د ا���ؤو��� ا��د��� وا�'زا��� �� ��

  .  	��9ط ا��وء "�9= و�*ر�� �دى 
���6 ا�*-و �ت ا��-ررة و	�-�-�1 �9ردع ا�(زم 

ء "	داا& أ�� ���� �4ص ا������ ا�-����� ، و ھو ا�-�م ا�%��� �9 �ث ، �-د 	��و��� ��= ا��وع ا4Kر �ن* 

د ا	�4ذ ا�-رارات  *�1م ا� *ض "� �,��5 "	داؤھم "89اا�ذي ��
ن أن �	*رض �= ا����ھ�ون ، وھو 

�ون ا)9H �� ا��-رر أ,( ������ ا����ھ��ن وا�	* �ر "ن ��دا4ل ا�'�*��ت ا�*��� ،  ��Dءة ا�	4دام 

أو  ،"89 ���ب ��� أ4رى ا����ھ��ن ��	4دا�= �	�-�ق �,��9 ��� �ن  ا�'��"�� ، و ذ�كا&رادة 
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�=  �O، �1رار �D� ذ�ك  �	*�ف 	*�ف ا)و أ���� ،�-ق �� ���8  ��	9 ��H  �� 6,�ل	م ا�	ا�ذي 

�ظر�	=  ، ����= : ،و : 	زال 	ط �-�	= إ�8 ا��وم ������ ،ھذا ا��16وم ا�ذي 
�ن �ن إ�'�د ا�-��ء ا�6ر(

 �� 9H(ون ا��� ��إ�8 ا�	ر��د  ، و 
�� رأ���، و إ��� 	�*8 ا�	�ر�*�ترHم "�و = ،��
ن ا&�	���ء "ن 

�= �وء ا&�	*��ل�4,� و أن ، "ن طر�ق "دة و���ل  ا�	*���=" E	�� : �� 9H(*�ف ا	ل  �-ط   ،

،و ھو �� 
�رو	*�ف ا)���9 ا�	� �د 	�*8 �*ر��9 ا	�4ذ ا�-رارات دا4ل ا�'�*��ت ا�*���  �� ��ر  ���

=�9" ��  .	*ر�

�,وص ا���رع ا�'زا�ري �واء ا�	� '�ء  �1 ا�-��ون ا�	'�ري *    � ��و�� 94,�� إ��= �ن 4(ل 	�9�9

���-�ر�� و  ا��*دل وا��	�م ، أو 	9ك ا�	� �ص "�1�9 ا�	�ر�� ا��	*9ق  �وق ا���ل و ا� ور,� ، 

�وا��د4ر�ن  أن �-,� وا��� �� آ���ت و و���ل ����� ا����ھ��ن� ا�*ر �� ،1 ��	�ر�*�ت ا)4رى و �

��	E "ن ا�ّزھد ا�-��و�� و ا�	�ر�*� �� ھذا ا��و�وع �� �ر
�ت ا����ھ�� ،�-ص 
�� و�و"�  ، .  

 'دا ، ��ن ��ث ا�
م �Dن ا�و���ل واK���ت ا����و�� ����9ھم ا����4 �9-��ون ا�'زا�ري ��دودة   

��1 و �	8 ا�-�ر��  �� ھو �*�ول  = �� ا�	�ر�*�ت ا��-�ر�� ا)� �� ��*ر �� ، �����رع ا�'زا�ري '

 ��
ل  ( وا�دا "89 ا��,وص ا���ظ�� ��ر
�ت ا����ھ�� ،  ��رHم �ن�، �م �د4ل 	*د1993و��ذ �

ا&�	,�د�� ا�	� ھزت ا�*��م ، و ھو أ�ر �م �	�6"ل �*= ا���رع  ا��	��رات و ا)ز��ت ا������ و

�� 9Hر�*�ت ، و ھو  ا�'زا�ري "89 4(ف أ�	ن و ا���، : �رHوب ��=  �Hر� رر و  �Hر�راه  ��ا�-وا

���� و أ�= ، و �ن 4(ل �� 	و,9�� إ��= أن ����� ا����ھم  و����19 و �وا"دھ� و ����	�1 ھ� �و�وع 

�'د أ���= و ��ده �� ا�-��ون : "-د ا��ر
� ، �وا�5 أن �ر
�ت ا����ھ�� أ, �ت �ظ��� ، و أن 


	,رف ���L و �
ون ��9ر
� �ن طرف ا��ؤ���ن : �Hر ، �
رة و أ��س ا�*-د �م �*د ��ظر إ��= إ: 

�وا"د 	*د�9= �-دت �د��	�1 و ���	�1 ، �����رع ، وو�ق ، ����	= ا:�	%��ر�� و 	و'�1	= و  8	��

ھو ا�ذي ��دد ا������ ا�������  �� ��-ق ) و ا������� �� ا�'زا�ر( �واز��	= ا:�	,�د�� و ا:'	��"�� 

-�  �� ا:�	%��ر : ���� �دى ا����ھ��ن و ا��د4ر�ن ا�6رادى ، و ھو �� �'*ل ا����ن و ا)�ن و ا�%

�� ا�'زا�ر �-وق ا����ھ��ن و آ���ت ����	1م ، �� 	4Lر 
 �ر، �)ا��9ط� ا�������( ا���رع ا�'زا�ري 

��ت و ا�	�*���ت ���ت 		���ب �� �	رة ا�%���
  .ھ� 	9ك ا�	-�9د�� ا�	� 


%�ر �ن ا)���ن  ���ن ا������ ا��و"�� ، �Dن �	8 �-وق ا����ھم و آ���ت ����	= ا��و'ودة ھ�  و     

8
���� �Hر ��	�-�ق ا������ ا�6*��� و ا�-و�� ، �*89 � �ل ا��%�ل : ا��,ر ، �Dن ا�
%�ر �ن  و : 	ر

���
"	داء "89 &ا�%( � ، �ا�*-و �ت ا�'زا��� ا��-ررة �	�'� ا&"	داء "89 �-وق ا����ھ��ن ھ� �Hر 

 =�، : و ����	�1 �ق ا����ھم �� ا&"(م ، أول و أھم �ق ��9
= ا����ھم �9	�
ن �ن ا�د��ع "ن �-و
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�� ا�-����ن "-و 	= 		'�وز�
��ر �د�*�1 ا�-���ون  �&دارة ، و  ���ظر ��'م ا��ر
� و ���  �&دارة ،  �� د

��,ر 	�-�ق ا������  أھما�ردع  ر	�-�ق "�, *د "ن � *�د 
ل ا�Dن ھذا " .  

    ,��ض ا��و'ود  �ن ��وص ا�-��ون ا�	'�ري ، و ا���	'� ھذا  �&���� إ�8 "دم ا�	���ق و ا�	

و �ن �,وص ، 1993"دم ا�	���ق  �ن ا��,وص ا�	� "د��1 ا��ر�وم ا�	�ر�*� �ـ  ,و,� "ن4

�ب "89 "دم ، ��'د ا���رع :أ4رى �	*9-�  �1 �م �	م 	*د��19 أو �ذ��1 �*�� �	L� م %م
�ص "89 �� 

=�
م و: �*��ب "89 �4 إ	���  �	L� = ، و�، أو	و�ل و  �ؤدي �6L	�ق إ�8 ا���ھذا ا�	دا4ل و "دم ا�	

  . : �4دم ا����ھم و : ا��ر
� �� ھو وا&'	�1د ،

�'د أ%را     )� ، ���4ص  :'	�1دأ�� ���� �	*9ق  �&'	�1د ا�-���� �1و ��*دم :���� �� 	*9ق  �و�و"

  �-وق ا����ھ��ن دا4ل ا��ر
� أو آ���ت ����	�1 ، 
�� أن ا��ظر��ت ا�	� ھ� �ن 94ق ا&'	�1د


�� ھو ا���ل  ���� �  ،ا�-��ء ا�'زا�ري و �م �	�6"ل �*�1�م �	��و��1  : ���� �� �ر���  ا�-����

��9�و ا���	E "ن  ،و ھو د��ل "89 ��9 ا�-���� ا��طرو�� "89 ا�-��ء ، �	*�ف ا����ھ��ن ا)9H �� وا)

  . �*ف و �-ص �ر
�ت ا����ھ�� �� ا�وا�� ا&�	,�دي ا�'زا�ري

�و�� �(�م ��O	%��ر  ��ن  *دة و ذ�ك �ن 4(ل ا&	�� ،إن ا���رع ا�'زا�ري �*8 إ�8  ��ء إط�ر 

د4و:  ،�	%��ر و ���و�� ا�-��م  ��	,�د �-�-� و �وي&إ,(��ت ا�	,�د�� 	ر�� 
�19 إ�8 د"م ا

� و ا 	*�دا "ن ا�	,�د ا�ر�� ،&�	,�د ا��وق ،
�� ا�و,ول إ�8 ھذا ا�1دف ،  اKن�م �و�ق إ�8 �د  =�

�	�1 : 	زال ھ� و �ؤ�� ��دام أن ا��د4ر�ن ا�4واص ��س �1م دور �� 	�و�ل ا&�	,�د، و أن ا�دو��

طر�ق  �	,�د��ت ا�-و�� ، ا�	� 	�*8 إ�8 ا�	�و�ل "ن&���د4ر ا��* � ھو ھدف اا���ول ا����طر ، �

��زھ� ا�	1داف �د4رات ا)�راد ،  دل �ن و�*�1 	
و ،  أو �� ا�4زا�ن ا��د�د�� ا��4,� �� ا� �وكو ا

ھ�� و إ�8 �وق ا���ل أو ا� ور,� ، و �ر
�ت ا����ا�	*����1 �	�و�ل ا����ر�� و ذ�ك  �&����م إ�8 

�� دام أ��1 ا��	�
م ا�ر���� �� ا�4طط و  -ري �	8 : �-ول ا��9ط� ا������� �رى أن ا���رع ا�'زا�

 �	5 ،ا��4,� ا)�والا:�	�6دة �ن ا��د4رات و إ�8 �رورة  "�د�� 	� = -ا:�	,�د�� �9دو��  ا�	و'�1ت

، !! "ن طر�ق ا� �وك و �و 
�ن �,درھ� �Hر ��روع ؟؟ ا)�وال�ع ھذه ا� �ب "89 �,را"�= :�	ر'

ا�	ر � ا�-��و��� و ا�	�ر�*�� ا��(��� � *ث روح ا:�	%��ر "ن  إ�'�د�*وض ذ�ك 
�ن ا)و�8 ���و�� 

"ن طر�ق ذ�ك �وق  إ���ء�� وو ��� ،�ر
�ت ا����ھ�� أھ��1طر�ق ا��ر
�ت و ا��ؤ���ت ، و ا�	� 

  . "��قا�ذي �*	 ره �� � �ت  زا�ريا���ل ا�'
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 *ث و 	���ط ا:�	%��ر : ���� �دى ا��د4ر�ن و  	���1 ا�	ر � ا�,���� ،و :  و : ��
ن ا�
(م "ن   

و ا�5���6 ا�	�  ا)ز��ت: ����  *د  ،، دون 	و��ر ا������ ا�	��� و ا�6*��� )�وا�1م ا)�رادا����ھ��ن 

  .ا�'زا�ر��  و ا�دو����1 ا����� ا:�	,�د�� �1د	

و �(�ظ أن ا���رع ا�'زا�ري ، و "وض ا:	'�ه ��ر
�ت ا����ھ�� �� ���و�� �49روج �ن    

ة �9��� ��9د ذات ا���ؤو��� ا���دودل أ�
�م ا��ر
�ت ��*دّ �4طط ا��ر
�ت ا�*����9 و ا�,��رة ، راح 

8�و ,���� �د ا��ر
�ت  دا���ن��� �9ا���	رط �	��Lس ا��ر
� ، و ا�ذي �*	 ر �� �ن رأس ا���ل ا)د

�%ل ھذه ا��ر
�ت و  ��	��� ���و�� ا�	-�9ل  إ���ء"89  ا)�رادا�,ور�� و ا�وھ��� ، و ذ�ك  1دف 	�'�� 

إ�8 	-و�� و د�� ا:�	%��ر �� ا�-�م  و ا:	'�ه ��	8 و �و �م �	م  *د ا�	6
�ر ،�ن ا:�	,�د ا��وازي 

و  	���1 ا����� ا�-��و���، ا)�لب �ن ا���رع ا�'زا�ري "89 ا���-و�� و ا��ر
�ت ا�
 رى ، ��ط9

�=ا�	�ر�*��، �	8 إذا 	م ا�	6
�ر �و�� �� ھذا ا:	'�ه ،D�، ون  *�دا
��ه أن : ��	�
ون �د��� �ن  و ا�ذي �

  .ا�-وا��ن �� ���5  ذ�ك 

�� ، و و 
�%�ل  �)
�ن ا�-��ون 619 ا���دة  �ص  
ر "ن وا�� �ر
�ت ا����ھ�� �� ا�'زا�ر �ذّ  "ن 


1�Lم �ن رأس ��ل ا��ر
�  % 20ا�	(ك �� �� 	=    �&دارةو ا�	� 	�	رط �� ا�-����ن  ا�	'�ري ،

ھو أ
 ر د��ل "89 وا�� �ر
�ت ا����ھ��  1975، � -�ء ھذا ا��ص "89 ���= ��ذ ��� ����ن 	���رھم 

ھذه ا��� � ، ودون ا�	'�ج أو �ط�� �  ��	*د�ل إ���  �� ا�'زا�ر، ���	راط ا�	(ك أ"��ء ا�'�1ز ا&داري

  : �دل "89 أ�د أ�ر�ن

�-ول ا�*دا��1 ��  9د 
��'زا�ر، ھ� : اول : 8	�1 �	9�أن �ر
�ت ا����ھ�� �� ا�'زا�ر و"89 

�ر
�ت "����9، أي أ��1 �ر
�ت ��9-� "89 ��1�6، و: 	ر�8 إ�8 �ر
�ت ���ھ�� ا�	� 	�ط�9 

  . �� "دا �ر
�ت ا����ھ�� ا�*���، وھ� �-�-� '��9  �����ر�� ا����4،


ن ا�	(ك : ا������� =�أن �ر
�ت ا����ھ�� �� ا�'زا�ر، ھ� �ر
�ت ,��رة و��دودة، إ�8 در'� أ

 � ��  .�ن أ��1�1  �1و�� 	���، ودون "��ء، و ھ� 
ذ�ك �-�-�  20%

�	,�د ا   )� � ��
�ر%��  �� �*��'زا�ري، �1ذه ا��ر
�ت ھ� �*��ر �-وة و�� ا����	�ن �Dن ھذا ��
ل وا

و ا�	 *��  ا�4روج �ن ا:�	,�د ا�ر�*� ا�و,ول إ�8 ا:�	,�د �� أي دو��، �Dذا أرادت ا�'زا�ر

ا�	-���ت واK���ت ا�	� : د �ن ا��رور  إ�دى، ��ر
�ت ا����ھ��  ���16وم ا�*���� ھ� ���9رو��ت 

�1�9" .  
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�وق ����� ��ط� ، و ا�	� 	*	 ر �ر
�ت ا����ھ�� ا��
ون  Dن ا�و,ول إ��8و �	�-�ق �� � ق ،   


ن أن �	م  دون ا&ھ	��م  دور ا��د4ر�ن وا�4واص �� 	�و�ل ا&�	,�د ، �
ن و �
�  ،ا)���� ��1�� :

 أن�( د و 
�رط أ���� 	و��ر ا������ ا�(ز�� &�	%��ره ، ذ�ك  ا&�	,�د �	����� �	��ل ا��د4ر دوره 

ا��د�د �ظرا �9-���  �ذر�ز  ���	�، �ن "�9= ا�ذي ��	%�ر �د4را	= ا� ��ط� وا�	� �'���1 ا��د4ر ا�6رد 

�د4را	�1 ، 		��ز و����� "89  ھذه ا���6 ، أنھ��� ا�-,وى �1ذه ا��د4رات �� ���	= ، 
�� ا� ���� و ا)

�ذ�ك 	و'ب "89  ،�رار  �,����1 �1ل و ��
ن��1 �� ھذا ا��'�ل ، ��� �'*ل ا& 	وا�� �*�ر أ���

ا�دو�� أن 	�*8 إ�8 ���ن �در �ن ا������ �� ھذا ا���دان ، �واء 
�ن ھذا ا��4ص ���ھ�� ���ب أم 

���ھ�� �د4را �� ا� ور,� ، 
ون ھذه ا������ ھ� ا�	� �	�'� "89 ھذا ا���ط �ن ا&�	%��ر و ���ن 

"89 ا�رأ���ل ا�(زم �	�و�ل ا��ر
�ت ا��,ول  ��	��� ا��ر
�� ا&�	,�د�� و ا������ ا�(ز�� ، و ���ن 

وا�4روج �ن ��
�9 ا�	 *�� ���9رو��ت ا�	� �� � ث 4طرھ� �ظ1ر و�ؤ%ر  "89 ا�	,�د��  ،و ا��ؤ���ت

 ��  . ا�وط

ط �*� و �و"�� ا������ ا��-ررة �,��5 ا����ھ��ن وا��د4ر�ن ، "�,را ھ��� و ����� �� و 	�
ل      

و ،ذي ��	4ذه ، إ�8 '��ب ا�	��6زات ا��ر� �� و  *ض ا�*وا�ل ا)4رى ا���4ر أو ا�-رار ا&�	,�دي ا�

 �4,� �*��6 و �Hر �	�رس ،�%ل  �"	 �ره ا�(ز�� �=	و��ر ا������  �رورة ھو �� �د"و ا���رع إ�8

�
و "�دة �� ،�� ھو ا���ل  ���� � �9*��ل أو ا���	91ك ، �� ا4	(ف ا�4,و,��  ��1م  �"	 �ره �ر�

  .ا����ھ��ن ا��ؤ���	��ن��ط ق ھذا ا�	� �= "89 ا����ھم ا�6رد وا���ل ��س 
ذ�ك "89 

   *='�	�ھو أن  ،�� �'�ل ����� ا����ھم �ن 4(ل ا�درا�� و ا�	��9ل  �
ل "�م ، و و �� ��
ن ا�	

��ور ����� ا����ھم ود"�= و	ر�H = �� ا�و�وج إ�8 ���ة ا��ر
�  	��1ل ���ر�� �-وق و	-و�� 

�6�م ظ�ھرة 	 �'�	�أ4رى، ھو �ن أھم وأ رز �� 	��ول ا�	�ر�*�ت ا�	'�ر�� ا��-�ر�� ا�-��م  =، وذ�ك 

"زوف ا����ھ��ن "ن ا��ر
�، و�� ,�� �1 �ن ���4ر و إ�(��ت و����5 ��-ت  �ر
�ت 
 رى 

  .وا�	� أ��-ت  دورھ� أ�رار  ��	,�د��ت ا�دول ا�	� 		 *�1 ھذه ا��ر
�ت

وذ�ك ،�	�ر�*�ت إ�8 ���و�� إ"�دة ا�	وازن  �ن ا��9ط�ت �� �ر
�ت ا����ھ�� و�د ھد�ت ھذه ا  

  . D"�دة دور ا����ھم ا�ذي �� �� أن �9* = �� ھذه ا��ر
�ت

��� �	*9ق  �ق ا����ھم �� ا&"(م �-د ���ت �4	9ف ا�	�ر�*�ت ھذا ا��ق و"�9ت "89 	-و�	= �6  


�� و	��1ل ���ر�	=  ��	*��ل ا�و���ل ا��د�%� �( ،�
	,�ل، وذ�ك �	'��ب ا����ھم ا�	�-ل إ�8 �-ر ا��ر

�ت ا����ھم �ن ا:�	*���  4 �ر ����9"دة "89 �1م وا�	�*�ب ا�و%��ق ا�	� 	و�� 	�ت 	,ر�=، 
�

�	�  .�واء 
�ن إ"(�� دا��� أو �ؤ
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   �
ھذا �-د 
96ت �*ظم ا�	�ر�*�ت ����9ھم �� ا�'�*��ت ا�*��� ،و"ن �-= �� ا���ور وا����ر

، و)
%ر ����� �Dن ا	'�ه ا�	�ر�*�ت ا��د�%� ھو �9'�*��ت ا�*��� و إ"(�=  'دول أ"����1 �ق  د"و	=ا�

�� ا�	راط ا�	(ك ا����ھم �*دد �ن ا)�1م �9د4ول وا����ر
� �� ا�'�*��ت، ���ق �
ل ���ھم �


�ن "دد ا)�1م ا�	� ��9
�1، و
ل �رط ��4�ف �-�  �ط( ��1� �
  1.ا����ر

ا�	*��ل ا�و
��� ��  ، و إ���� ���9ور ا��4,� ،و�	��1ل ا����ر
� أ'�زت ا�	�ر�*�ت  

 �
���ھ��، 
�� أ'�زت  *��1 ا�	,و�ت  ���را��9،  ا�و
�ل  �رط أن �
ون ،ا���ور و ا����ر

                            �(	,�:ت '�زت ا����ر
� وا�	,و�ت  ��و���ل ا��د�%� إوا	'1ت أ4رى إ�8 

 (vision conférence)ت� ���وان ا��د �ن ظ�ھرة ا��  .، 	�ت "

وذ�ك  ،و���� �	*9ق  �ق ا�	,و�ت ���-�"دة ھ� � دأ ا��� ��، وأن �
ل ���ھم ,وت "89 ا)�ل  


�� �'وز ا�د4ول �� ا	�6��ت 	,و�ت، وا�1دف دا��� ا��-ررة 	�ت ط���9 ا� ط(ن و	ط �ق ا�*-و �ت ،

  .� �9'�*��ت ا�*���ھو 	'��د ا�ط� � ا�د��-راط

و "ن �وق رأس ا���ل و ����� ا����ھ��ن ا��د4ر�ن �� ا�-�م ا���-و�� ا�	� 	,درھ� �ر
�ت   

�Dن أ9Hب ا�	�ر�*�ت ا��د�%� 	�*8 و  
ل ا�طرق و  و �9و,ول إ�8 �وق آ��� و و��� ، ا����ھ�� ،

ا��وق ا������  �را"�ة و  �
ل أ���� "�,ري ا)�ن و ا������6 ، �� و�� و �را� � ا�و���ل  �	�ظ�م 

�9	1م "89 �دم ��* و،  �	�(ل����� ا����ھ��ن و ا��د4ر�ن �ن 
ل أ�واع ا�	'�وز أو ا&�
ل اK���ت 

  .ا��*9و��ت  ا��,ول "89 ا����واة : ���� ��

دورا ھ��� �� ���ر 	= وا��
م   ط(ن ، -����أ�� ���� �	*9ق  	*�ف ا)9H �� �-د �*ب ا:'	�1د ا�    

، و ذ�ك  ��	*��ل "دة  �)���9 و	 *دھم أ
%ر "ن ا��ر
�ا�-رارات ا�,�درة "ن ھذا ا�	*�ف وا�	� 	�ر 

ھ�م أھ��1 � دأ ا����واة  �ن ا����ھ��ن ، و �را"�ة ا��,��9 ا�'��"�� ا�	� 	�
م ا��ر
� و �� �دئ و �6

�ت �رارا	�1 ،أ'1ز	�1 �� 
ل 	,ر��	�1 و 

�� أن ا�	�ر�*�ت، و�� � �ل 	�-�ق �6س ا�1دف، �د �


�� 	م 	 ا)���9 �ن "دة و���ل وآ� ،�1�6�وا�1دف ھو ا�و,ول إ�8 ���ھم ا�'� � ذا  ،��=���ت ������ 

�
  .إرادة �-�-�� �� �*ب دوره ا	'�ه ا��ر

و دورھم �� ا�وا�� و ا�ذي � *د  و "ن 	-�9ص ا�1وة  �ن دور ا����ھ��ن �� ���ة ا��ر
� �� ا�-��ون 


ل ا� *د "ن ا)ول ، �Dن ا�	�ر�*�ت و ا�-وا��ن ��و�ت و : 	زال د"م و 	-و�� دور ا����ھ��ن : ���� 

�� ���ر�� ا�ر�� � و ا:ھ	��م  ���ر
� و 	���رھ� و ��	- �19 ، و  ��	��� �*ب دورھم 
و���9 و آ��� 

�9
�ف "ن ا�4رو��ت و ا�	'�وزات ا�	� � �����و��  ا��'1ودات، و �ن ھذه  ا)'1زةد 	��ر��1  �
                                                           

1
  .��� ���� ا���ل ا��
�ع ا������
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�1م �ن 
 :	���ر طرق ���ر�� ا����ھ��ن ��-و�1م ��� ���"د "89 �*��'�  ��
ل و أ� �ب ا�	��ب �
�	

و إ'�زة ا�	,و�ت ،ا����ر
� �� ا�'�*��ت  1�Lل ا�طرق ، و "دم ا�	راط ا����ر
� ا��4,�� 

�1 ���ت  *ض ا)�1م �زا�� �واء �� ا�	,و�ت أو  ���را��9  ل و  ��و���ل ��و�و'�� ا��د�%� ، 
�� أ
ا�	


�)�1م ذات  ،ا)ر �ح ،  ل و أو'دت أ�واع أ4رى �ن ا)�1م 		(ءم و ��'�ت ا����ھم و 	و'�1	=

ا�,وت ا��	*ددة ،أو 	9ك  دون �ق ا�	,و�ت �� أو�و�� �� ا)ر �ح، و ا��4,,� �ط���6 �ن 

و اھ	���1م ا)ول ھو ا��,ول �-ط "89 ا)ر �ح ، و ،H ون �� 	��ل "بء ا�	,و�ت ا����ھ��ن : �ر

�و�� و �� ا�وا�� ھ� 
ل ھذه ا��'1ودات و �Hرھ���  .�� � �ل 	���ق ا�6'وة  �ن دور ا����ھم 

�=  و  ��*ودة  * D� ، م ��� � ق���9رع ا�'زا�ريHون ا�'زا�ري  ،و  ��ر�و ا�-,ور ا�ذي �����ه �� ا�-�

و و�� ،�	�-�ق ھذه ا������  ذل �'1ودا :  Lس  = ا���رع ا�'زا�ري  ا������ ، �Dن ھذه �� �'�ل


�ن أ
%ر �� �'�ل ا� ور,� و �وق ا���ل ،  ���ظر ��'�و"� ا��,وص ا�	� ، �
ن ذ�ك �����ت ��1 

 �� ا�	� و�*�1 دا4ل '�1ز ا� ور,� ، "ن طر�ق ا�ر�� � ور,دھ� �ذ�ك ، و  ���ظر ������9 ا��ؤ���	

م إ�8 	�-�ق ا��ؤ���ت ، 
�� 	م 	و���= ، و ا�	� 	1دف  �
ل "� ا��9ط�ت ا�وا�*� ا�	� 	�9
�1 ھذه

�ظ�م "���9ت ا� ور,�   ل و �-د أ"ط8 ا�-��ون �1ذه ا��ؤ���ت �وق ���� �وي و آ�ن ،	 ��: ���ل �'

�1	 � 4(ل ا�	�د�د ا��-�-� �ن�	8 �� �ر
�ت ا����ھ�� ����� ����9ھ��ن ، و ذ�ك �9ط� ا�	د4ل  و �را

و 	-ر�ر ��دو � ا���� �ت ا��*رو�� "89  ،ن�ر �'9س ا&دارة أو �'9س ا��د�ر����	وى 	-�ر

و ا&�6,�ل ، أ"�د ا&�د��ج  أو ،�����9ق ا) إ���ءا�ز��دة �� رأس ا���ل أو  ا�'�*��ت ا�*��� "�د

��� ا�	راح  *ض ا�	*د�(ت ا�(ز�� و ا��4,�  إ�����
9���  �را� � ا��ر
�ت ا�	� 	L  L'9'1زةإ�8 إ�"

و �وا�-	�1 � ل 	*��ن ��دو � ا���� �ت �دى �ر
�ت ا����ھ�� ، و 
ل ذ�ك  ا�9'��  �Oد�4ر ، 
4Lذ رأي

��'*� �ن طرف ا���رع  �راهو ھ� 	د4(ت �راھ� ,�� � ،و	�ظ�م  ،��وق ا���ل �"	 �رھ� �9ط� � ط 

  . ا�'زا�ري "89 ا�رHم �ن و�*��  ور,� ا�'زا�ر ا�	� : �زال ���ط�1 'د ��دود 

 ��
�� �(�ظ أن ا���رع ا�'زا�ري و�ن 4(ل 	*د�9= �9-��ون ا���ظم ��1�� ����ظ� ا���� �ت �

	در�ب وا�	ر ص ، �د 	�دد �� "���9 ا4	��ر أ"��ء ھذه ا��1�� ، ��ن 4(ل ا��ؤھل ا�*�9� وا�2010

و��5 ا:"	��د، �د 
6ل 	
و��� "���� و�1���، وھو �� ��
ل ����� ھ��� ��9ر
�ت و:���� �ر
�ت 

  .ا����ھ�� وا����ھ��ن، و��ن �*ل ا���رع  	�ظ��= ھذا

ن ا���رع ا�	'�ري ا�'زا�ري �د �ظم "���9 ا�9'وء ا�*9�� �(د�4ر �ن طرف ،�Dو �� �6س ا:	'�ه   

إ'راءات 	��Lس ا��ر
�  طر�-� ��ول �ن 4(��1  4	�ر ھذه ا�طر�-� �� ا�	��Lس، �ر	با��ر
�ت ا�	� 	

���ن ا)�ن وا������ ����9ھ��ن ا��د4ر�ن ،وھو �6س �� ��ول ا�-��م  = "�د ا�9'وء "�9�� �(د�4ر �ن 

�و�� ,�رم��  .أ'ل ا�ز��دة �� رأس ��ل ا��ر
� ، �-د أ��4 ھذه ا�طر�-� إ�8 �ظ�م 
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ات ا���رع ا�'زا�ري �� �'�ل �و
�� ا��ر
�ت ،�رH � �ن ا�'زا�ر �� ز��دة ا�	
��ل و "ن �'1ود

�-د  ذ�ت '1ود ��و  ��ء إط�ر �ؤ��� ��و
�� ا��ر
�ت، ��ث "�9ت ،�� ا��'	�� ا:�	,�دي ا�*���� 

��6ذ إ,(��ت ھ�
��9 و
ذ	  ��
ا "89 	���ن ���خ ا)"��ل  �1 وا�6	�ح ا�	,�دھ�، ��( "ن ���م ا��و

89 �2009�� �� ا�'زا�ر إ,دار ��%�ق ا��
م ا�را�د " ��

��*8 �1دف إ�8 	ط �ق � �دئ ا��و ،

��  . أرض ا�وا

��
ھو  ،و�*ل �ن أھم ا�*وا�ل ا�	� د�*ت ا�'زا�ر إ�8 ا�	6
�ر وا�*�ل "89 	ط �ق �وا"د ا��و

�*��1 إ�8 ا:�	-�ل إ�8 ا�	,�د ا��وق وا:�د��ج �� ا:�	,�د ا�*����،��� '*�19 	��4 :�	زا��ت 

������ وز��دة 	�ر�ر ا���ظ��ت ا�*����� وا�	'�*�ت ا&�����9 ا�	� 	-وم "89 ا������6 و	*ز�ز ا	�

�و��� وا�	,ا:�	,�د، ��ا��*� إ�8 :  �د�� ���1و�	�-�ق ھذا ا�1دف �-د  ذ�ت ا�'زا�ر "دة �'1ودات 

ا�*���9ت ا��	*D  �-9دارة ا)"��ل، ا��*� ����ن ا����ء�� وا������6 �� 	���ن ���خ ا)"��ل �ن 4(ل 

ا�*�ل "89 �را'*� ا���ظو�� ا��,ر��� وإ,(��1 �ن '�1، و�ن '�1 أ4رى 	��Lس �وق ����� 	�
ن 

��Lول ���1، �ن ��ث �'��1 ، 
ذ�ك �را'*� �ن طرح  دا�ل 	�و���9 � ��رة، ا�	� 	 -8 دون ا���	وى ا�

ا�دو��� وذ�ك ��ذ ��� ا��ظ�م ا����� �  �"	��د �ظ�م ���� � و���� 'د�د و�-� ��9*���ر ا����� �� 

أن 	ط �ق ھذا ا��ظ�م � -8 ��دود ا�6*���� �� ظل و'ود �ط�ع �وازي �4م �	'�وز  �Hر، ، 2010

�را'*� ا�-وا��ن ا���ظ�� ��1ن ا����� � وا�4 رة ا����� ��، �ن ا���	E ا���9� ا��4م، أ���  13%

 ��و���ن 	Lھ�ل أ
%ر ��9را'*�ن ،، �	8 	وا
ب ا�	طورات 2010وا��را'*� ا��4ر'�� وذ�ك �

  . ا��4ر'��ن

إ: أ�= و  ��رHم �ن ھذه ا�'1ود �Dن ا���رع ا�'زا�ري و ا�دو�� ا�'زا�ر�� "�و�� وا'1	�1 "دة 

�و
�� ا��ر
�ت  و�� ، وط �ق � �دئ ا��و
�� �� ا����ط ا:�	,�دي "�*��1 �	,*و �ت �� �

  و أن أ�ر�� إ�8 ھذه ا��*و��ت و ا�,*و �ت "�د �د�%�� "ن �و
�� ا��ر
�ت  4,و,� ، و �د � ق

�= �'ب  ذل '1ود أ
 ر �ن ا���رع ا�'زا�ري �	'�وز ھذه ا�*- �ت ، ذ�ك أن   ا)�وال، و �� 
ل D�

أ	ت �ن ر�م �وا��ن ا��ر
�ت ا�	'�ر��، وھ� �
��9 � *ض 'وا�ب ا��-ص أو  � �دئ �و
�� ا��ر
�ت

�ون ا��ر
�ت��ت ا�
�6ءة �� إدارة و	�*8 �9و,ول )�,8 در'� ،ا�-,ور �� ا)�
�م ا�واردة �� 

�*89 ا���رع ا�	'�ري  ،-��ون ا��ر
�ت ا�'زا�ري : �'ب أن ���ر �� ا:	'�ه ا��*�
سا��ر
�ت، �

�ظ��= ���ر و���ط ا��ر
�ت ا�	'�ر�� : ���� �ر
�ت ا����ھ��،   ا�'زا�ري �را"�ة	 �� ��
� �دئ ا��و

، و ذ�ك �� ظل ا�(� �:ة ا�	� �� 5 ���1 ا����ھ�ون �� ھذا ا��وع �ن و 
ذ�ك  �وا��ن رأس ا���ل

������ �ت ا��	
ررة، و ا�	L'�(ت ا��		� *� و ا�	� 	
9ف ا�
%�ر، 	�9ق أ�رارا  ���ر
�ت �ن  ،ا��ر
�ت
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'راء 	*ط�ل ���ط�1 و "دم �وا
 � ا�	���رات ا:�	,�د�� و ا�	� 		ط9ب ا��ر"� و ا��رو�� �� ا	�4ذ 

  .ا�-رارات

�ط��ب ا���رع ا�'زا�ري إ�8 ذ�ك وا�	��دا     ���D� ،�ون ا�4ر ، و إدراج 	'�ري ، ھو اK �را'*� ا�-�


6ل 	�-�ق ����� �*��� و�و�� ����9ھم ، �� ���و�� �	ر��m %-��� ا&�	%��ر �� �6س ا�6رد ا�'زا�ري � ��

��م  إ�8 �ر
�ت ا����ھ�� = إ�8 إ���ء و ا&��، و ذ�ك  	 د�د ��4و�= ، و 	�94,= �ن �-ص ا�%-� ود�*

و �ن ا�دول ا�*ر �� �� �'5 �� 	�-�ق ھذه ا)ھداف و ھو  ا&�	,�دي ا��-�-� ، و 4وض ��Hر ا&�6	�ح

  .  ,دد �طف %��رھ� 

��  = �ن درا�� و 	��9ل و �-�ر�� ، �-د و�ق ��أ�4را ، و و     ��  ���	��E و ا� �نإ�8 �'�و"� 	و,9

9-� و ا��	*،ا�'زا�ر�� و ا�	� 	-ود�� إ�8 	و,��ت �ر�*�1 �9�9ط� ا:�	,�د�� و ا�	�ر�*�� �(�ظ�ت ا�

وا&�	%��ر  ,�6 "��� ، و ا�	� ��
ن 	�1,�49  د�4ر& ����� ا����ھم  ,�6 �4,� ،و ��	�'�� "89 ا

 �� :  

�ن ���1 ا&دارة ا�	��6ذ�� ، ��'ب 	'�ب �ظ�م ا�ر��س  �رورة ا�6,ل  �ن �'9س ا&دارة و  •

، و ذ�ك  ���ظر &% �ت ���19 �� 	�-�ق ر�� � دا4ل  �� إدارة �ر
�ت ا����ھ��  ا��د�ر ا�*�م

 إ�����1و  ،دارة&'�1ز ا�	���ر ��6= ، ���	و'= ا��د�ث ھو �,ل ا���1م ا�	��6ذ�� دا4ل �'9س ا

  .  ر�� � دا4ل ا��'9س ذا	= 


ل وا�دة ���1 � 4,ص	-��م ا���1م دا4ل �'9س ا&دارة أو �'9س ا��د�ر�ن �� �
ل �'�ن 		 •� 

���*� ��L�� :�ا ��  ...د��ق ، �'�� ا��
��nت، 	�'

�رورة ا�6,ل  �ن ا��9
�� و ا&دارة �� ا��ر
� ، ������ر��ت ا�����9 	-	�� ا: 	*�د �در ا&�
�ن  •

"ن ا��ر
�ت ا�*����9 أ�ن �ن ��9ك ��ّ�ر ، ذ�ك أن ا�و,ول إ�8 �ر
�ت 
 رى 	�ط�9  ���ر�� 


ون ا����ھم ا)، و ا�ذي  
 رى �-	�� ا�6,ل  �ن '�1ز ا�	���ر� �� � ��H،�
و �ن  
 ر �� ا��ر

 -�� ا����ھ��ن ، و ذ�ك �9-درة "89 	�د�د ا���ؤو���ت ، و إ"ط�ء ا�6ر,� �'�1ز ا&دارة  	���ر 

 . ا��ر
� و�ق �وا"د "���9 �و�و"�� و ھو �� ��-ق 	-د��1 

��ت ا�*��� ، و ا��د �ن ظ�ھرة ا�*�ل "89 	��1ل ���ر�� ا����ھ��ن ��-و�1م :���� دا4ل ا�'�* •

ا�	��ب ا�	� أ, �ت 	��ز ھذه ا�'�*��ت ، 
D'�زة ا���رع ا�	*��ل ا�و���ل ا���*�� ا� ,ر�� 

 . �� ا�	راط ���ن �(�� ا�*���9 	-��� ،����9ر
� وا�	,و�ت �� ا�'�*��ت ا�*��� 
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"(م ا����ھ��ن و	 �9�1م ، 
و���9 ��
ن ا�	*����1 & )ا&�	ر�ت  (إدراج و���ل ا&	,�ل ا��د�%�  •

درج ���1 ا��*9و��ت و 	ا��ر
�ت  D"داد �وا�� ا�
	رو���  إ�زام، ��  )ا� ر�د ا&�
	رو��   ( ��و%��ق 

 �1� .ا&"(��ت ا�	� 	1م ا����ھ��ن �� 	���

�د"وا ا���رع ا�'زا�ري،و �(�	راب أ
%ر �ن  �وا"د ا&�,�ح وا������6 ا�	� أ, �ت 	��ر     •

، ���و%��ق ا�	� و�*�1 ا���رع  ا&"(ما����ھ��، إ�8 	���ن و 	-و�� �ق ا����ھم ��  �ر
�ت

����
�1م �ن إ داء رأ�1م "ن "9م ودرا��، ذ�ك أن ���و��1  ،	�ت 	,رف ا����ھ��ن �Hر 
و: 	�

&رادة ا�-����ن  �&دارة، 
�ف : وا���رع ��	*�ل �,ط��9ت �����6 	�د�ده و��	واھ� 	رك 


�� �رو�=   �ب "89 �,را"�= أ��م ا����ر�ن �
� �4	 �وا وراءھ� �	-د�م ا��ق �� ا&"(م،	6	5 ا�

  . ا�ذي �ن ا��6	رض أن �*�ل ا���رع ا�'زا�ري "89 	�,��= ،و 

�ن ا�-��ون ا�	'�ري، "�د 
(�= "ن ���ون  ���716	*�ل ا���رع ا�'زا�ري �%( ،�� ا���دة 

ا�	� 		
9م "ن ���ون ھذه ا�و%�-� رHم أھ��	�1، " �رة  ا�	-ر�ر ا���وي، وھ� ا���دة ا�و��دة

، ��ذا ��
ن أن ..."و��*وا 	-ر�را �
	و � "ن ���� ا��ر
� و���ط�1 أ%��ء ا���� ا������ ا���,ر��"...


���� ����9ھم؟ :  ���16م �ن ھذه ا�* �رة؟ و
�ف ��
ن أن �ط -�1 �'9س إدارة ا��ر
�؟ وھل 	�-ق ���


9م	� ���"ن ا�و%�-� ا)����� &"(م ا����ھم، أ�� 
�ن "89 ا���رع ا�	*��ل ا�� ط ا�	-��  ذ
ر  ���� وأ

  ؟ �در ا&�
�ن  �� �'ب أن 		���= ھذه ا�و%�-�  د�� و��و���

إن �'رد ذ
ر ا�و%��ق ا�	� 	
ون ��ل اط(ع أ, 5 : �9 � ��'� ا����ھ��ن �� ا&"(م    

����ظرا ��-ص ����	1م �� �%ل ھذه ا��ر
�وا&�,�ح، و: ��
ل دا�*� �1م �( ،�
  . �م إ�8 ا��ر

��� 	 p�9 ا����ھم  ��و%��ق ��ل     •�
،  ا&"(مإذا 
�ن ���ب ���9رع ا�'زا�ري ا��ص "89 إ�

�'د أي أ%ر �	�ظ�م ھذا  : ���D� ����د"��  ذ�ك ��-= �� ا&"(م، �
ن و ��ر'وع �9�,وص ا�-��و

 ط9ب �ن ا����ھم؟ ھل �	م إر��ل 
ل ا�و%��ق أم  *��1؟ 
�ف �	م و Lي ا�	 p�9، ھل �
ون 	9-���� أم 

  و���9؟ 

  . وھو �� �د"و ا���رع إ�8 	و���= أ
%ر، �� ا�	6,�ل �� �روط= و �وا ط=

��	 *د أن 	, 5 و���ل ا�	وا,ل ا:'	��"� و���9 �ن  • : ���D� ا���,ل �و�و'�
�ظر �9	طور ا�	�� 

�و�و'��، و ��ر'وع ���9رع  و���ل إ"(م ا����ھ��ن  ���ظر
�(�	*��ل ا�وا�� وا��1ل �1ذه ا�	

ا�'زا�ري �-ول أن �4,�� ا��ر"� أ, �ت �ن أھم ا�4,��ص ا�	� �'ب إ رازھ� �� "��م 

ھذه ا�و���ل  �� ا�	*��ل ا�و���ل ا��د�%�، ����بو 		�-ق ا��ر"�  		(ءم ا��ر
�ت، وأن ھذه 
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 �� �,�4 ��9
، �,*ب �ن �ظ�م ا�ر�� � ا�6رد�� ����9ھم، �ن ، آ���ت ا&"(م طر�-� 
��9 أو � = 

�1�  . ��ث �ر"� 	9-� ا��*9و�� ود�� ���و

�و���و ��ءا "89 ھذا �Dن إ���م ا�و���ل ا��د�%�، �� آ���ت ا&"(م ����L�� ، و  	�ظ���1 و � ط�1 

وآ���ت إ"(م ا����ھ��ن،  �(ر	-�ء  و���ل�ذ�ك ،�د"و ا���رع ا�'زا�ري � �ر��1 ا�وا�� ا:�	,�دي،

  . و���و�� ا:�	%��ر �� ا�و���ل ا��د�%� �(	,�:ت

��� ا�	*��� ا����ھم  4 �ر �ن أ'ل ا:ط(ع "89 و%��ق   •�
�م ��ص ا���رع ا�'زا�ري "89 إ�

ا��ر
�، و�*ل دا�*= إ�8 ذ�ك ھو ا��رص "89 �ر�� ا��*9و��ت وا�و%��ق ا�	� 	
ون ��ل اط(ع، 

����ھم �ن و���9 �*��� �ن و���ل وآ���ت ��ن ا&"(م، 
ون ا:�	*���  4 راء �
ن ھذا ��رم ا

�4	,�ن 	�
ن �ن ا��,ول "89 	��9ل ,��5 و��ط-� ��9*9و��ت ا��-د�� �=، 
�� 	�1ل "�9= 

�4,� وأ�1م - ا
	��ف أي 	��9ل �د �L'9 إ��= ���رو ا��ر
� وا�-���ون  Dدار	�1 &�64ء أي 	'�وز،

 ھو �� �'*لج ��6ھ�م و�,ط��9ت �*-دة و	-���، : ��1�16 إ: أھل ا:4	,�ص، و�د �	*�دون إدرا

��درا و�ؤھ( :	�4ذ ا�-رارات ا�(ز�� وا��رور�� ������ �,���= و�-و�= �� ا��ر
� ا����ھم  .  

•    ��، �9م �*د 1993�م ��ص ا���رع ا�'زا�ري "89 �ق ا����ھم �� ا&"(م ا�دا�م �� �ر�وم �

�ون  684	�ظ�م �و�وع ا���دة ��ا�	� "د��1، و: �دري � ب ذ�ك، )�=  1ذا �
ون �د  �1975ن 

=
 .�رم ا����ھم �ن آ��� ھ��� ��9,ول "89 ا��*9و��ت، و ھو �� �د"وه إ�8 	دار

�ن ا�-��ون ا�	'�ري، �م �ط�19 ا�	*د�ل إ: ���� �	*9ق  -��� ا��را�� ا��6رو��،  819إن ا���دة     •

و�1ذا ��(�ظ و'ود  680، 678ا�9	�ن أ���	�، و"و�	�  ����د	�ن  651، 648"89 ��4��6 ا���د	�ن 

 ّ�H وص، �����رع,��ض و��Hب ا�	���ق �� ھذه ا���ر �ن �4طط اط(ع ا����ھم "89 ا�و%��ق، 	

�= �م
�=  �ر ا)�
�م ا�	� 	*��ب "89 "دم ا:�	زام  1ذا ا��4طط��ّ  �( ،=
، وھو أ�ر "�9= 	دار

�1م �د �'دون أ�1�6م D� ،ا&"(م �م ا�-���ون  �&دارة وا����ھ�ون  ���ر�� �-1م �	و"وض أن �1

�ض �� ا��,وص �� �د �د194م �� �زاع �ول 	��6ر و�1م ھذه ا��,وص�� . �� �Hوض و	

ا���رع ا�'زا�ري  إ�8 	و��� ا������ ا�'زا��� ����9ھ��ن �� ا��ر
�،  	�ط�� 	�ر�*�� �د"وا      •


ل 	,ر��ت ا�'�1ز ا&داري ا�	� �د 	�ر  ���,��9 ا�'��"�� ����9ھ��ن، ���*د�د �ن ا�'را�م ا�	� �

	م 	��و��1 و ا��	*9-�  ����� �-وق و �,��5 ا����ھ��ن ، �Hر ��,وص "�1�9 �� ا�-��ون 

أ�واع  أ�وى  ا�ري، وھو �� �*	 ر 	-,�ر �ن ا���رع ا�'زا�ري 
ون  ا�*-و � ا�'زا��� ھ� أ�دا�'ز

و و���ل ا������، �	8 وإن 
�ن � رر ا���رع ا�'زا�ري ھو ا��-ص ا��6دح �9-���� ا��طرو�� 

وا��	*9-�  �ر
�ت ا����ھ�� و	���رھ� ور�� 	D� ،�1ن ھذا : ���� �ن إ"داد و	���ر ا����� 

  .ا�-��و���  �� �'ب أن �
ون
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����ھ��ن :���� �-و�1م ا��	*9-� ا�	�د�د �ن ا�*-و �ت ا��-ررة "89 ا&"	داء "89 �-وق ا     •

�� ا�-��ون ا�	'�ري  ��'�*��ت ا�*��� ، 
�ق ا&"(م ، و ذ�ك �	�-�ق ا�ردع ا��ط9وب ،����(�ظ 

: ا��-وق ا��*	دى "�1�9 ،"89 � �ل ا��%�ل أھ��� ا�'زا�ري ،��Hب 	�م �9	���ب  �ن ھذه ا�*-و �ت و 

 ھذا ا��ق ا&"(م و�� ��--= 8 �ق ا����ھم �� �-� ل ا:"	داء "��9��� و ��ط�،  	6رض "-و � 

���� ا��را��  ��n� ��� ،,و�ت ا���9م وا�,��ب	، �1و أ��س ا������9ھ��ن �ن �,��9 و���دة  ���


ن أن �	,ور ����� �و�� و�*��� �1ذا ا��ق، وھو �� �د"وا ،و��Hب ا�*-و � ا���� � ��9ر�� �� :

)'�" =
  .ا���رع ا�'زا�ري إ�8 	دار

�Hر �ؤ%رة :�	د"�ء، �1� ا ا��-ررة �("	داء "89 ا��ق ��  ���� � �9*-و � 
ذ�ك ا���ل    

�ظر )ھ��� ھذا ا��ق  ���� � ����9ھم�� . 

�رى ا��ر,ودة ���4��6 �وا"د ��ر ا�'�*��ت و ا�	� 	*	 ر ����� ����9ھ��ن ،و ���� � �9*-و �      •�

�'را�م �ر
�ت ا����ھ��، ���دام أن ا���رع �م �رى �رورة ا�	�دد ���1، �1� أد�8 "-و � ر,دت 

�= �9زم "89 ا)�ل  ر�� ���� ا��را�� ا��6رو�� 
و���9 ردع D� ،رورة &دراج "-و � ا�� س� 

  .�	و��ر ����� أ
%ر �9-وا"د ا��	*9-�  ��*-�د ا�'�*��ت و��رھ�،

�را"� �� �و��� 	و'= ا���رع و،ا�*-و �ت  ھذه �ذ
ر ا���رع ا�'زا�ر  �رورة ا�	�دد أ
%ر ���     

)ن ذ�ك �د �د�*1م إ�8 ،ا)�4ر إ�8 "دم ا�	�د�د �� ا�*-و �ت "89 ���ري ا��ر
�ت و�د�ر��1 

ا�*زوف "ن ھذه ا���ؤو���ت �4,� �� ا��ؤ���ت ا:�	,�د�� ا�*�و��� وا� �وك، �������� ا�*-� �� 

�وات �� -� '*9ت ھذه ا��ؤ���ت وا��ر
�ت وا� �وك  يا�'زا��� ا�	� ا	 *�1 ا���رع ا�'زا�ر� ��

�4و�� "89 "رو��1 �ن ��ث ا�
�6ءات �� ا�	���ر، وھو �� '*ل ا���رع �	را'� "ن ھذه ا������ 

�*�� "89 'را�م ا�	���ر  	�64ض ا�*-و �ت ا�'زا��� ،و���رھ� إ�8 ����� أ
%ر �رو�� و	���5 

�	���ر ا�ذي �د : �,در �	8 ��1م، 	��ل 	 *�ت �وء ا �ن �'ذب ا�
�6ءات و	1,�94م �ن 4و�1م


ن ھذا : �*�� ا�	��ھل و 	رك ا�� ل "�H 89� = ، �(  د �ن 	و��ر ا��د ا)د�8 �ن ا�,را�� و �

 . ا�ردع

• ������ ا�	د"�ء ا����ھ��ن �9'�*��ت ا�*��� ا�
	رو�
 .إدراج إ�

��� ا�	د"�ء     •�
ا�'�*��ت ا�*���، �ن طرف و
�ل �*�ن �م �*د ا���رع ا�'زا�ري ا��ص "89 إ�

������،  ط9ب 
ل �ن �*�� �� ���� ا:�	*'�ل أو  طب وا�د أو أ
%ر �ن ا����ھ��ن ا�ذ�ن ��9
ون 

��� *د�� �ص "89 ھذه  رأس ��ل ا��ر
�،) 10/1(ا)�ل "�ر "89 �
�ن  �644� ا���دة  ا&�

 ���ت 	�دد ا����1ت وا) 1975ا�-��ون ا�	'�ري ���
��1 ا�	د"�ء ا�'�*��ت ا�	� 
طراف ا�	� ��
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�Dن ا���رع �م �*د ذ
ر و: �
م �	*9ق  08-93ا�*��� ،إ: أ�= و �'�ء ا��ر�وم ا�	�ر�*� 

 وا��	*9-� �4
رر  715ا���دة  �)'1زة  ا�	� ��1 ا��ق �� ا�	د"�ء ا�'�*��ت ا�*���، �� "دا 

�ظر  ��دوب ا���� �ت، و ھو �� �د"وا ا���رع إ�8 	دا��  ، =
 .����9ھ��ن  )ھ��	=ر

و'و �1 و: �ن ��ث ���و��1،   : �ن ��ث ، ا)"��ل�م ��ظم  ا���رع ا�'زا�ري و%�-� 'دول     •

  .وھو أ�ر �Hر �- ول �4,� �� �%ل ھذا ا�و�ت

��� ا�	,و�ت  ���را��9 �� ا�'�*��ت ا�*��� ، وأ��م إ'�ز	=    •�
�م ��ص ا���رع ا�'زا�ري "89 إ�

���، ��� ��1 �ن أھ���  �9	و
�ل�
�د"وه &د�4ل �%ل ھذه ا&� ���D� 89  ��ض".  

•    
�� ا���دة � و ا�	,و�ت �� ا�'�*��ت ا�*��� �ص ا���رع ا�'زا�ري "89 ا�و
���  �� ا����ر

646  ���ت 	'�ز ����9ھم أن ���ب "�= ���ھ�� آ4ر، أو �1975ن ا�-��ون ا�	'�ري ���
، وا�	� 


ن ����9ھم أن �	9-8 ا�و
��� ا�,�درة "ن ���ھ��ن آ4ر�ن أن ���ب "�= زو'=، �� =�L  و���ف

ا��*دل وا��	�م �9-��ون  93-08�,د 	�%�19م �� ا�'�*��، �
ن و ,دور ا��ر�وم ا�	�ر�*� 

� ���"89 ا���رع 	دارك ھذا و�م �ذ
رھ�، ��� ا��
م �ن ذ�ك؟ ا�	'�ري، �Dن ا���رع �م �*د 	�ظ�م ا�

 إ'�ز	�1 ، و ھو ا)�ر� �ن �و�6= �ن ا�	و
�(ت "89  ��ض ، و �� ����  ، 
�� �'ب أن ا)�ر

  .ا����ب ، أن ���ط�1  �'�و"� �ن ا������ت  ���ظر �4طور	�1 

 .�م ��ظم ا���رع ا�'زا�ري �
	ب ا�'�*�� وا
	86  ذ
ره "�د 
(�= "89 ور�� ا���ور •

،  ا�'�1ز ا:داري ا�	'واب أ"��ء �د"وا ا���رع ا�'زا�ري &"ط�ء ا����ھ��ن ا��ق �� ���ء�� و •

 ."H 89رار  ��� ا�	�ر�*�ت و ����� ھذا ا��ق


ل '�*��ت �9د��ع "ن �-و�1م ، و ����� �,���1م :����  أ�1�6م	�
�ن ا����ھ��ن �ن 	�ظ�م  •� ��

��9� . ا����ھ��ن ا)


و�ن ���ة �	4,,�ن �� ا�����ل وا��زا"�ت ا��	*9-�  �ر
�ت ا����ھ�� و 	��زع ا •	 5 ���1��,��. 

 . ا	�4ذ ����� �ر� �� ��6زة ��9د4ر�ن ا���	%�ر�ن •

�8 %-��� و إ ،وا:�6	�ح�	%��ر ا�وا�� &�8 %-��� ا4روج �ن %-��� ا��ر
�ت ا�*����9 إ���و�� ا� •

'راء إ,(��ت ا�	,�د�� ����9 ، و�ق ��1'�� وا��� و Dد�4ر �� ا�-�م ا���-و�� ، و ذ�ك  &ا


���9 ، و ذ�ك �� '��� ا�-ط�"�ت 	�)   ، �������تا� �وك ، ا��را�ب،ا�'��رك، ا����L	�ا�-ط�ع ا ،

، �� و�� �� �'ب �ن �����ت و آ���ت ������ ا���	%�ر ا��ؤ���	� ��= و  )ا�*�م �4,� ا&دارة

 .ا�6رد 

��ء ا�	,�د أ4(��  ا)4(���	'��د ا�-�م  •  8�
��� ا���	و��ت �	8 �	� �� . 

•  �� . إ,(ح ا&دارات و ا)'1زة ا��
و��� و 
��� ا��ظم ا��ؤ%رة "89 ا&�	,�د ا�وط
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 .ا�	� 	-وم "�1�9  ا�� �دئ ��ء %-��� ا�*و��� ا�ر��دة ��9ر
�ت :���� �� ا�-ط�ع ا��4ص ، �� 	ط �ق  •

ھروب ا&�	%��ر ا)'� � وا���9� ، :���� ا���6د �� ب و'وده �-��ء و ���ر � ا���6د ا�ذي �ر	ّ ا •

ا�	,�دي �وي و���م  ذا	= و  �9	-� �� ���طا)'1زة ا��
و��� ، )ن و'ود ا���6د : ��
ن أن 

 .��	-ل

و ا��د�%� ���1 �� ا�	رو��O� E	%��ر و ا&�	�ج و 	�'�� ا)�راد "(م ا��4	9ف &ا�	*��ل و���ل ا •


6و�� �1مو ا
	��ب %-��� ا��1م وا� ور,� �� ا&"(م  و���ل ا������ ا� ،��وق ا���ل"89 ا�و�وج �.  
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	ـــ��ا��ـــ���

 

 

� أو� :������ ا��ر�

  I- ا���ب

    .2002أ��د ، �و�و�� ا��ر��ت ا����ر�، ا����ب ا������ ا��دث، ا����در� ، أ	و ا�روس -1

  .1983 أ	و زد ر*وان، �ر��ت ا����ھ�� وا�$ط�ع ا���م، دار ا�%�ر ا��ر	�، ا�$�ھرة، -2

  1998أ	و زد ر*وان، ا��ر��ت ا����ر�، ا��زء ا1ول، دار ا�%�ري ا��ر	�، ا�$�ھرة،  -3

�4�ر،  -4� �  .1984أ	و �ر6 ���ل ���د ، ا��ر��ت ا����ر�،  ا�$��ون ا����ري، دار ا��5*� ا��ر	

  .1976 	>داد،، ������ط	�� ا ��ت ا����ر� ;� ا�$��ون ا��را:�، ا�ط	�� ا���9�،ا��ر أ��د إ	راھم ا�	��م، -5

روت، �	��ن،  -6	 ،�  .2004ا�	����� ��د و�ف ، :��ون ا1���ل وا��ر��ت، ���ورات ا��4	� ا��$و:

ا��ر��ت ا����ر� ;� ا�$��ون ا��را:�، �ط	�� وزارة ا���4م ا�����، ا��و@ل،  ،ا�	4داوي ���ل �	د ا���ن  -7
1990.  

  .1959 ا����	�ت، ا�ط	�� ا����A�، دار ا����رف، ا�$�ھرة،ا���رو�� ���د ���ل، �را���  -8

4ل ، ���� أ:4� ا����ھ�ن أو ا��ر��ء ;� ا��ر�� ا����ھ�� ا�A@و@� وا��ر�� ذات  -9A ا���وي ���د
 1987.ا���ؤو�� ا���دودة، درا�� �$�ر�� و�4ول �$�ر��، �ط	�� ا��و;ق، ���ن، ا1ردن، 

4�ر��ت، دار  ا���دي  -10� �Eا����ب ا1ول، ا�$��ون ا���� ،�ن ، ا�$��ون ا����F����4� �Eت ا����ر��
  1989.ا��5*� ا��ر	�، ا�$�ھرة، 

  .1966 دار ا��5*� ، 	روت، أ�9م ، :��ون ا����رة ا�4	���� ا��$�رن، ا��زء ا1ول، ا�Aو�� - 11

 ا��زء ا����9، ا��ر��ت ا����ر�، دار ا��5*� ا��ر	�،ا�Aو�� أ�9م، :��ون ا����رة ا�4	���� ا��$�رن،  - 12
 .1968 ،ا�$�ھرة

، ا��1	�ا�را;�� ���د ��ور، @>�ر ا�����9رن ودور ھE� �وق ا���ل ;� ����5م �$�ر�� 	�Gواق ا���ل  - 13
 ،� .2007دار ا��5*� ا��ر	

14 - ��وا��$�رن، ا��زء ا���دس، �ر��ت ا�1وال ، ا�و�ط ;� ا�$��ون ا����ري ا��>ر	� ا��د ��ري  ا��	�
  .1993وا��ر��ت ذات ا���ؤو�� ا���دودة، دار ا���ر ا���ر;�، ا�ر	�ط،، 

  .1964روت، 	 ا���5وري �	د ا�رزاق، ا�و�ط ;� �رح ا�$��ون ا��د��، ا��زء ا���	6، - 15

  .1966ا��5*� ا��ر	�، ا���5وري �	د ا�رزاق ، ا�و�ز ;� ا��ظر� ا����� ���Fزام، دار  - 16
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�ر��ت ا1��Aص وا�1وال وا��9��Jر، ���Gة  - 17 ،�ا��وار	� �	د ا���د ، �و�و�� ا��ر��ت ا����ر
 .2002ا����رف، �@ر، 

�ت  ا���ري -18Jن ا�وط��� ، ��4س إدارة �ر�� ا����ھ��، درا�� �$�ر�� ;� ا�$��ون ا��و�� و :وا�
�، �ؤ��� �  .1985ا��وت ��4$دم ا����4، ا��وت، ا����دة ا�1ر

� ;� ا���4و��ت ا����4$� 	�1وراق ا����� ا��� -19;�%�داو�� ;� ا����9ن ���ل �	د ا��زز ، ا�;@�ح وا�
�  .�2010$�ر��، دار ا��5*� ا��ر	�، ا�$�ھرة،  ا�	ور@�، درا�� :��و�

20- �	� L���ن،  سا��	دي ;4 ،6�رزوق، ا����Jب ;� رأ���ل ا��ر�� ا����ھ��، دار ا��$9;� ��4�ر وا��وز
1998.  

21- ��روت، ا�دار ا������ ،، ا�$��ون ا����ري ا�4	����،  ���د ;رد ا��ر	1985. 

22- ���ر��ت ا����ر�، ا����در�، دار ا��ط	و��ت ا���د ;رد ، ا�$��ون ا����ري ، ا��ر� ،�ا�����
1994.  

23- ��ن و�دة ا�ط�ر ا�$��و�� و��دد  ا��ر	 �����د ;رد، ا��ر��ت ا����ر�، ا���روع ا����ري ا����
  .2008، ا����در�ا1���ل، دار ا������ ا��ددة، 

24-  ،�  .2003ا��ر�� ���د ;رد ، ا��ر��ت ا����ر�، دار ا������ ا��ددة، ا����در

25-  �4� �$�ر��، ا�ط	�� ا1و�M، دار ا�9$�;� ا���E�*: ��زز ، ا�و�ط ;� ا��ر��ت ا����ر�، درا�� ;5$
���ن، ا1ردن،  و ��4�ر ،6  .2007ا��وز

��1984�� ، ا��ر��ت ا����ر�، دار ا��5*� ا��ر	�، ا�$�ھرة،  ا�4$و	� -26.  

  .1993دار ا��5*� ا��ر	�، �@ر، ، ���� ، ا��ر��ت ا����ر�، ا��زء ا����9 ا�4$و	� -27

ا����وي ��د� أ	و ;Aرة ، ا���ه ���@ر ;� إدارة ا����Nت وا�1واق ا�����، دار ا��5*� ا��ر	�، ا�ط	��  -28
  .1990ا1و�M، ا�$�ھرة، 

�د��ن أ��د و�� ا��زاوي  -29 ،L��@ م ���د��	 ،�  .1989، ا��و@ل ، ا��ر��ت ا����ر

ر ا���رو�� ;� 	ور@� ا1وراق ا�����، درا�� :��و�� وا:�@�د� ���د @��L  	ر	ري -30 P ا����ر��ت ،
Mا1و� ��	ر��، ا�ط�$� ،� .2001، �ر�ز ا�����دة ا�$��و�

ا����ھم ;� �ر�� ا����ھ�� درا�� �$�ر��، دار ا����د ��4�ر و  ا��زا��ت 	�رى ��Aد �ر�� ا��و��، -31
 6ا��وز��  .2010�، ،ا����4� ا1رد�� ا��5

��ل �ر��ن -32ت ا����ر�، ;� ا�$��ون ا����ري ا��ر�� ��@ور ا�$�*� و�4م �داد، ا��طول �ر���: �
روت، ا��زء ا1ول، ا���4د ا1ول	 ،6  .2001، ��د ا��ؤ��� ا������ �4درا��ت وا���ر وا��وز

� ;� ا���4و��ت ا����4$� 	�1وراق ا����� ا��� ا�;@�ح ���ل �	د ا��زز ا����9ن، -33;�%�داو�� ;� وا�
� .�2010$�ر��، دار ا��5*� ا��ر	�، ا�$�ھرة،  ا�	ور@�، درا�� :��و�
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� ا��ر��ت ا����ر�، درا�� �$�ر��، ا�ط	��  ��طوم -34��� �; ��و�دي ���4ن ، دور ا��@�4� ا����
	 ،��ورات ا��4	� ا��$و:�� ،Mن، ا1و���	2007روت، �. 

�@�م  ���ب -35،�4�ر��ت ا����ھ�� ا���4 ا��>Fل ��ر� �4Aو��ت ا�دا �درا�� �$�ر�� ،دار ا��5*� ا��ر	
   .2012،�@ر ،

  .1996و�راء ا��ر�� �5�5�1، دار ا��5*� ا��ر	�، ا�$�ھرة،  ��Jرداد��ن ;���، ا���ظم ا�$��و��  -36

�ر�� ا����ھ�� ��داوي �	د ا�وا�د ،  -37 �; �	4P1ر ���ف ا��4� �درا�� �$�ر��، دار اS;�ق ا��>ر	
  .2013وا��وز6، ا�ر	�ط، 

  .1994ھ��� ، �	�دئ :��ون ا���روع ا�رأ�����، دار ا��ط	و��ت ا������، ا����در�،  دودار -38

;� *وء آراء ا�%$U وأ���م ر��ب ���ود دا�4A، ا�����ت ا����� ودورھ� ;� إدارة �ر��ت ا����ھ��  -39
 .2011، ا�$�ھرة،  ا�ط	�� ا1و�M، دار ا��5*� ا��ر	� ا�$*�ء،

  .2001، ر�ب �	د ا���م �4م، �رح أ���م :��ون ا��ر��ت، ا�ط	�� ا���9�، �@ر -40

ر*� ا��د �	د ا���د، و:ف و 	طFن :رارات ا�����ت ا����� ;� �ر��ت ا����ھ��، دار ا��5*�  -41
�، ا��ر	1993.  

�Gة ا����رف ، ا����در� �@ط%M ، �دو�� ا�%$U وا�$*�ء ;� ا�$��ون ا����ري، ا��زء ا1ول ر*وان -42�� ،
،1972. 

�ر��ت ا�1وال درا�� �$�ر�� 	ن ا���ظم وا���رم، ا�ط	�� ا1و�M، دار ا��ط	و��ت  �و4م -43 ، �4����د 
 ،�  .2013، �@ر، ا����در�ا�����

44- ،Mا1و� ��	ا�ط ،�دار ا��5*� ا��ر	�، �@ر،  �و4م ���د ��4 ، �و��� ا��ر��ت ;� ا�1ظ�� ا��ر	
2012.  

ق ���ن ، ا�و�ط ;� ا�$��ون ا����ري ا��@ري، ���	� ا��5*� ا��@ر�، ا�ط	�� ا�9��9�، �@ر،  -45%�
1975. 

1999���ون ���ون ،ا�	ور@�، دار ھو�� ، ا��زاEر  -46.  

ا��$و:�،  �	� ا�$��ون ا���ودي، ���ورات ا�����4د �ران، ��4س إدارة ا��ر�� ا����ھ�� ;@�دق  -47
2006. 

 .2005د، �و��� ا��ر��ت، ا�دار ا������ ا��ددة، �@ر ، �ط�رق �	د ا���ل �� -48

 .�2009@ر، ط�رق �	د ا���ل ���د، �و��� ا��ر��ت وا1ز�� ا����� ا������، ا�دار ا������ ا��ددة،  -49

���ن،  -50 ،6�	�س �رزوق ،;4L ا��	دي، ا����Jب ;� رأ���ل ا��ر�� ا����ھ��، دار ا��$9;� ��4�ر وا��وز
1998.  

� ا����ھ�ن ;� ا�����ت ا�����، درا�� �$�ر��  -51	4Pن :رارات أ� ��	د ا�%*ل ���د أ��د، ���� ا4:1
 .1981ا�%�ر وا�$��ون، �@ر، 	ن ا�$��و�ن ا��@ري وا�%ر���، دار 
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1991��4 ��ن و�س، ا��ر��ت ا����ر�، دار ا�%�ر ا��ر	�، ا�$�ھرة،  -52.  

���ر �	ب � -53 ،Mا1و� ��	ا�ط ،�45ول آل ��A �4ن، ا��ظ�م ا�$��و�� ��و��� ا��ر��ت، دار ا���ب ا�$��و�
 .�2011@ر، 

��ر ا���د ر�*�ن، -54 ��، دار �رح :��ون ا��$و	�ت، ا�$�م ا���م، ا��زء ا1ول، ا��ظر� ا����� ��4ر
 ،� .1995ا��5*� ا��ر	

د -55��ر��ت ا����ھ��،إ   ،�  .1970 �	��ن، 	روت، �ط	�� ا���وى،دوارد ، ا��ر��ت ا����ر

ز -56�Pة  ��4�2007�ر وا��وز6، ا�ر	�ط،أ��� ، ���ف ا����ھ�ن ;� �ر�� ا����ھ��، دار اS;�ق ا��>ر	.  

روت، �	��ن،  �ا����ھ��، ���ورات ا��4	 راھم ���م، �$وق ا����ھم ;� �ر��;�روق إ	 -57	 ،�ا��$و:
2008.  

;���� ���د، �ر� �داول ا5�1م ;� �ر�� ا����ھ�� ;� ا�$��ون ا��زاEري، درا�� �$�ر��، دار  -58
 .2013ا�4Aدو��، ا��زاEر، 

، دار ا��$9;�، ���ن، �$�ر�� ���د ����، ا��ر��ت ا����ر�، ا���1م ا����� وا��A@�، درا��;وزي  -59
 .1999ا1ردن، 

�4 �د، �را:ب ا����	�ت، :��م -60��را:ب ا����	�ت ;� �ر�� ا����ھ��، دار ا�%�ر درا�� :��و�� �دور  
 .1991،  ا�$�ھرة ا��ر	�،

1982 ����ة ا����رف، ا���Jدر�،���ل طU �@ط%M، ا�$��ون ا����ري،  -61.  

62- Uدة، �@ر،  ���ل ط  .�1997@ط%M ، ا��ر��ت ا����ر�، دار ا������ ا��د

63-  ،� .���2006ل طU �@ط%M ، واEل 	�دق، أ@ول ا�$��ون ا����ري، دار ا�%�ر ا������، ا����در

�Gة ا����رف��رز أ��د ، ا�و�ط  ;� ا��ر��ت ا����ر�، ا�ط	�� ا�9��9�،  -64��، �  .2004، ا����در

1�*�ء ��4س ا�دارة ;� ا��ر��ت ا����ھ�� ا�����، دار -65 ������� ���د �	د ا�وھ�ب ، ا���ؤو�� ا��د�
4�،2014س ا�ز��ن، ���ن، ا1ردن. 

ا�ط	�� را�� �$�ر��، � ھE� �وق رأس ا���ل �M4 ا��ر��ت ا����ھ��، د���ود ���ر��، ر:�	���د أ��د  -66
  .2014@دارات ا�$��و��، ا�$�ھرة، ا�$و�� �W ا1و�M، ا��ر�ز

67-  ،����د أ�ن ا��د ر�*�ن، ���� ا����ھم ;� ا��ر�� ا����ھ��، درا�� �$�ر��، دار ا���ب ا�$��و�
  .�2008@ر، 

ا��ددة، �@ر، ���د إ	راھم �و�M، �و��� ا��ر��ت ا��$دة 	�وق ا1وراق ا�����، دار ا������  -68
2010.  

4� ا����ھ�ن ;� �ر�� دور ا�5E� ا����� ��وق ا���ل ;� ���� أ ���د �ط� X ا����م ا���*�، -69:
 .2012 ا�� �$�ر��، ا�ط	�� ا1و�M ،���	� ا�$��ون واJ:�@�د، ا�ر�ض،در ا����ھ��،
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� �	ور@� ا1وراق  -70Eا���� �ر�� ،دار ا������ ا��ددة ا����� ،درا�� �$����د ;�روق �	د ا�ر�ول،ا����
��4�،2006�ر ،ا����در.  

4��ن، �و��� ا��ر��ت و������ ا�%��د ا����� وا�داري  -71 � M%)درا�� �$�ر��(���د �@ط ��	ا�ط ،
 ،�  .2006ا1و�M، ا�دار ا������، ا���Jدر

4�ر��ت ا� -72� �� ا����و@A����ر�، درا�� �$�ر��، دار ا�%�ر ا��ر	�، ���ود ���Aر أ��د 	رري، ا�
  .1985ا�$�ھرة، 

  .�1969ر�*M �@ر X، ا��ر��ت ا����ر�، �ط	�� ا�ر��د، 	>داد،  -73

4��ن ،ا�وا;� ;� �رح ا�$��ون ا��د�� ;� ا��Jزا��ت، ا���4د ا����9، ;� ا�%�ل �ر:س -74�  �ا�*�ر وا���ؤو�
 ،����Aا� ��	ا�ط ،� .1992ا��د�

ن ا� -75�ري �ر�� ا����ھ�� ;� ا���ر�� M4�4	� وا��>ر	�، ا��زء ���ود ا�@>ر إ	راھم ، ا�ر:�	� 
� ا�%�ر ا����ھري، اا1ول، ا�ط	��، �� ا1و�M، أ��د	 .����2006ھر� ا��ر	� ا�4

روت،  �>	>ب -76	 ،Mا1و� ��	ل وا�$��ون، ا�ط�����2003م ، ر�ل ا1.   

�ورات �ودات، 	روت، ��@ف  -77�� ،�إ��س ، ا����ل ;� :��ون ا����رة، ا��ر��ت ا����ر�، ا�ط	�� ا���9
1992.  

78- ��4�� ،� ا�ط	�� ا���9�، أ�رم ، ا�و�ز ;� �رح ا�$��ون ا����ري ا��را:�، ا��زء ا����9، ا��ر��ت ا����ر
  .1972	>داد،  

II-ل���  ا��ذ�رات و ا�ر

1- �; �9�M، ا���Jھ�ت ا��د��M4 ���	�ت �ر��ت ا����ھ��، ر���� د��وراه  أ	و ط	ل  �ا�ر:�	� ا��Aر�
4�،1960� ا����رة ،����� ا�$�ھرة ، .  
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�، ����� �و�و;� ا��4وم، �4� ا��$وق وا��4وم �� .2012د ���ري، �زي وزو، ا��زاEر ا��

4�ت 	ور@� ا1وراق ا����� ا�%ور� وا4�S� �ن ا�و�5� ا�$��و��، ر���� د��وراه، �4 	دوي -9�� ، Uد ط� �
 .2000ا��$وق،  ����� ا�$�ھرة، 

دة �	د ا�ر�م، 	ن - 10	�� ��4س ا�دارة �%5وم �@�4� ا��ر�� �*�	ط ���دد ا�A@�@�ت و��ؤو� 
ن ا���س، ر وا����� ا�����،� .���2000� د��وراه �$د�� ��4� ا��$وق، ����� 

ا�����، درا�� �ظر� �$�ر��، ر���� د��وراه ����� ا���@ورة،  ا1وراق���� ���X ���� F، أ�واق  - 11
 .�2005@ر، 

12 - ا�د��وراه ;� ا��4وم، ل �وارة، ا��ظ�م ا�$��و�� ��4وق ا����� ا��زاEر�، أطرو�� �$د�� ��ل در�� ��4
 ��، ����� �و�ود ���ري ، ا��$وق وا��4� 4�� .2013 ا��زاEر ،�زي وزو،وم ا��

4� ا��$وق، د��وراه �$د�� 	 �Fب ا�%�Fوي أ��د ��ن ، ا��ظ�م ا�$��و�� ��$د ا��9��Jر، أطرو�� - 13�
 .����2006� ا��5رن، 	>داد، 

را�� ا��د،  - 14	A �طر ا��را���A� ط	ت ;� *�	وا�ل �ودة ا1داء ا����5 ����;ظ� ا����� –�دى ���ھ�� 
4� ا��4وم اJ دة ا������ر ;� ا��4وم ا����ر�،�ذ�رة �$د�� ��ل ��5 –درا�� ���� ا��زاEر � �:�@�د� وا����ر

 .2013 ر، ����� :�@دي �ر	�ح ور:4�،ا��زاEر،و�4وم ا���

4A%�وي �	د ا�	�:�، �ق ا����ھم ;� ر:�	� �ر�� ا����ھ��، ر���� �����ر، �4� ا��$وق، �����  - 15
،�� .2009 ا��زاEر ،���وري، :��ط

��ر، ا���ظم ا����5 ��4را���، - 16 �$أطرو�� �زاEر و�و�س وا����4� ا��>ر	�، درا�� �$�ر�� 	ن ا� �ر
ر، ����� �4� ا��4وم اJ �وراه �4وم ;� ا��4وم اJ:�@�د�،�$د�� ��ل ��5دة د�:�@�د� وا����ر� و�4وم ا���

 .2013 ، ا��زاEر ،�1طف

�زوار ;���، ���� ا����ھم ;� �ر�� ا����ھ��، درا�� �$�ر��، �ذ�رة ��ل ��5دة ا������ر ;� ا�$��ون  - 17
  .2012-2011ا��زاEر ،����� أ	� 	�ر 	�$4د، ����4ن، ا��Aص، �4� ا��$وق، 

��� ;4�، ر:�	� ا����ھم ;� �ر�� ا����ھ�� ;� ا�$��ون ا��زاEري، 	�ث ��4@ول �M4 در�� ا������ر  - 18
  .1998;� ا��$ود و ا���ؤو��، ��5د ا��$وق، ����� ا��زاEر، 

III-ت�  ا�����ت و ا�����

  ا�����ت  - 1

ا�	��A ط�رق ، دور ا�$*�ء ;� ���� ���ھ�� ا4:1� داAل �ر�� ا����ھ��، �$�ل ���ور ;� ا���4�   -1
 �4  .2013ا��>ر	� �Wدارة ا���4� و ا�����، �و

���د ، أ@ول ا��ظ�م ا�$��و�� ��ر��ت ا����ھ�� ;� ا��ر�� ا4��1و����و��، ��4� ا��$وق،  ا���وري -2
  .��1986وت، ��رس ا��دد ا1ول، ����� ا



634 

 

ا���ري ���ل ، �ق ا4:1� ;� ا�Aروج �ن ا��ر��، �$�ل ���ور ;� ��4� ا�$*�ء وا���ر6، �ر�ز   -3
�، وزارة ا��دل و�$وق ا����ن، ا���5ور� ا��و���، ا��دد E�*$وا� �4� ��4�51�  7ا�درا��ت ا�$��و�، �و

2009.  

4-  �ا��Aر�� ��4زاEر، أ�	�	�5 وآ�9رھ�، ��4� ا��4وم ا������، ����� 	و��دار ا��5���، أز�� ا��دو�
�دد ،�� .1999، ���12وري، :��ط

أ��د ، ا���د 	ر��، �%�ءة ا�1واق ا��ر	� و��ول اJ:�@�د، درا�� ا���را;� �وا:6 ا�1واق  	وراس -5
  . .arabiefpedia.com/ wwwا��ر	�، �$�ل ���ور ;� �و:6 ا���رو��

  
�ز -6 M%ا���را��، ���د �@ط �ب، �ق ا����ھ�ن ;� ا�ر:�	� �M4 إدارة ا��ر�� ;� :��ون ا��ر��ت ا����ر

 .http://www.kantakji.com/media/7008/6116.swf �$�ل ���ور ;� ا��و:6 ا���Jرو��

ھ��، �$�ل ��داوي �	د ا�وا�د، دور �را:	� ا����	�ت ;� ���� أ:4� ا����ھ�ن داAل �ر��ت ا���� -7
  .، ا��>رب، ا�ر	�ط2007، أ��و	ر ��3�ور 	��4� ������، �دد 

8-  ، �4A%�وي �	د ا�	�:� ، ا�J%�:�ت 	ن ا����ھ�ن ;� �ر��ت ا����ھ�� ، �$�ل ���ور 	��4� ا��4وم ا�����
  .����2015� ا�Aوة ���وري ، ��ي ، 

� ا����ھ�ن ;� ،�	د ا�%*ل ���د أ��د -9	4Pن :رارات أ� ��� ;� درا�� �$�ر ا�����ت ا�����، ���� ا4:1
� ا�$��و�ن ا��@ري وا�%ر���،�، دار ا�%�ر وا�$��ون، �$�ل ���ور 	��4� ا�	�وث ا�$��و�� واJ:�@�د� وا��ر

 .1982 ، ����� ا���@ورة، �@ر،1982ا��دد ا1ول، ا���� ا1و�M، أ��و	ر 

���4�ت ا����� ��ر��ت ا����ھ��، �$�ل ���ور ;� ��4� ا�$��ون  �زز - 10� �4� ا���9����اطو	�ن، ا�
  .، ا��>رب2011أ;رل  17ا��>ر	�، ا��دد 

11 - 4�د;6 �و��� ا��ر��ت ;� ا��زاEر، �و��� ا��ر��ت :*�� وا���ھ�ت � ا���دي، ا�$ط�ع ا��Aص 
�$4�رق ا1و�ط، و���ل إ;ر� �21�رو��ت ا�دو�� ا��A@�، ا��دد ، @درھ� �ر�ز ا����ر� دور.  

ا����$	ل، ��4� ا��4وم ا������ �����  ا��زاEري، ا���*� ا�$رب وا���راف���ري ���ر، اJ:�@�د  - 12
 .2000، د��	ر ���14وري، :��ط��، ا��دد 

� وا�;@�ح و*رورات ا��ر�  � ���د، �ق ا����ھم ;� ا��Fم 	ن���� - 13;�%�ا��ر��ت (�$�*�ت ا�
، �$�ل ���ور ;� ��4� ا�$��ون وا1���ل، ����� ا���ن ا1ول، �AGوذ �ن )ا��@درة �rوراق ا����� ��وذ��

  .12:22، ا����� 0142أوت  20	��رwww.droitetentreprise.org  s: ا��و:6 ا����رو��
  

ر ;� ا��ر��ت ;Aري - 14�$�ل 	�ث ���ور ،�$�ر�� ;� ا��@وص و ا�5��Jد ا�$*��E: ر�ض ، A	رة ا���
  .;� ��4� ا��$وق ا��>ر	�، أ	��ث و درا��ت 

  
15 -  ،���، E�@Aص ا��ر��ت ا����ر� ;� ا���ر6 ا��دد، ��4� ا�����م ا��>ر	����د ا�در�� ا����4 �

2000، ��� 80�دد .  
  

���د و�د ا�دن 	�وار، ا���Jھ�ت ا����� ;� :��ون ا�����Fت ا����� �دو�� ا���رات ا��ر	� ا����دة،  - 16
��1988�ورات ����� ا���رات ا��ر	� ا����دة، ا��ن، . 
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���� درا�� (�وي، ا��ر��ت ا����ھ�� �� 	ن ا��و��� وا�$وا�ن وا���4��ت ر�زي ر� ��5 ���ود - 17
� ، �$�ل ���ور ;� ��4� ����� د��ق، �4�4وم اJ:�@�د� وا�$��و��، ا���4د)�4�ر��ت ا����ھ�� ا����� ا�����

  .2008، ا��دد ا1ول، 24
  

s، وا:6 ا��و��� ;� 	E� ا1���ل ا��زاEر� ;� ظل ا�����دات  - 18���ر��ن �	د ا�ر���ن، ��رة 	ن ا�
� .M4 :manifest.univ-ourgla.dz ا��و:6 ا���Jرو�� ������ ور:4�ا�����، �$�ل ���ور 

  
�M4 ��ظم ��5� وزارة ا����� ���ر�6 ا"��ت ��وان  �رار،�$�ل ���ور ;� �ردة @وت ا1 - 19 ��و@�

  .��2010رس  07، 	��رs "ا�����	�
  
  ا������ت-2

� :	و:رة را	��P،Lم ھ�رة ،ا��و��� -1�N� ر��ت�ا��%5وم وا1ھ�� ،�دا4A� ;� ا��M$�4 ا�وط�� �ول �و��� ا�
	�وك وإدارة ا1���ل ،�4� ا��4وم ،�A	ر ���� و ��2012ي  07، 06 :�ن ا�%��د ا����� وا�داري ،أ�م��4د 

*ر A ر ،����� ���د   .، ا��زاEر 	��رة–اJ:�@�د� وا����ر� و�4وم ا���

2-  ،�� : � ;� ا��M$�4 ا�وط�� �ول ��دا4A� �$د�روة �را�� ،��زة ;�ط�� ،����� ر:�N� ر��ت��و��� ا�
	�وك وإدارة ا1���ل، �4� ا��4وم  �A	ر ���� ،،��2012ي  07و 06 :��4د �ن ا�%��د ا����� واJداري، و��

ر، ����� ���د اJ:�@�د� وا����ر*� و�4وم ا���Aرة-ر��	ر ، E2012، ا��زا.  

دا�و @��L، 	و:%� �Fء، -3�� Eا��زا ��دا4A� ;�  ر� ;� ظل إ@Fح ا��ظ�م ا�����	�،وا:6 ا�	E� ا�����	
، 05: �ت ا�@>رة وا���و�ط� ;� ا��زاEروا:6 وآ;�ق ا��ظ�م ا�����	� ا����� ;� ا��ؤ��: ا��M$�4 ا�وط�� �ول

 .2013ا��زاEر ، ، ����� ا�وادي ،��2013ي  06

4-  �4Aدا� ،�4ل ا�وزر، دور ا��و��� ;� ���ن ا����ھ�ن وا�����9رن وا��$رار ا�1واق ا����A �5د�
 ،��  .�2007$د�� إ�M ا��M$�4 ا���وي ا1ول ��وق رأس ا���ل ا�%�4ط

� وا�;@�ح وا91ر �M4 �%�ءة �وق  -5;�%���� �وق ا��وت ا���ل، � رأس@%وت �	د ا��Fم �وض X، ا�
�ر، �rوراق ا�����، 	�ث �$دم ;� ا����4� ا��ر�� وا�$��ون ����� ا���رات ؤ��ر ا����4 ا���وي ا���Aس 

AG� ، :-www.sclonf/uaeuوذ �ن ا��و:6 ا����رو��6، ص 2007ا��ر	� ا����دة، د	�، ��رس 
vverb/46swf-ac.ae/old . 

دة ;�  -6�س أ���ب ���ر�� �4ط� ا�دارة ا�ر�G� لا����� وا�@��دة وا����و��، Pر;�  اJ:�@�د�تد�
�، وا��طن، �  .2002ا����رة ا�1ر

  

IV- ا�'&وص:  

-  �%  .ا�$رآن ا��رم و ا���� ا��	و� ا��ر

  :ا�'&وص ا�
زا�ر�   -  أ

ا����4ق 	|@دار �ص ��دل د��ور ا���5ور�  1996د��	ر  7ا��ؤرخ ;�  438-96ا�ر���E ا��ر�وم  -1
4U ;� ا��%��ء �� ا��@�دق 	��، ا�@�در ;� 76، ج ر �دد  �1996و;�	ر  28ا��زاEر� ا�د�$راط� ا�

  .، ا���دل و ا����م 1996د��	ر 8



636 

 

ا���*�ن ا�$��ون  �1975	��	ر ���  26ق ا��وا; 1395ر�*�ن  20ا��ؤرخ ;�  59 – 75ر:م  ا�1ر  -2
  .���1975�  101ا���دل و ا����م ،ج ر  ا��زاEري ا����ري

، ا���دل وا����م، ا���*�ن �1975	��	ر  26 ا��وا;ق ل 1395ر�*�ن  20 ا��ؤرخ ;� 58 -75ا�1ر -3
  .���1975�  78،ج ر ا�$��ون ا��د�� ا��زاEري 

ا��راءات  �*�ن :��ون 2008;	رار  25ا��وا;ق ل  1429@%ر  18ا��ؤرخ ;�  09-08 :��ون -4
 �  .ا��زاEريا��د�� و ا�دار

، ا���*�ن ا�$��ون ا��و��5 ��4ؤ���ت ا���و�� ���1988%�  12ا��ؤرخ ;�  01-88ا�$��ون ر:م  -5
�  .���1988�  02، ج ر �دداJ:�@�د

ر�*�ن  20ا��ؤرخ ;� 75-58�دل و ��م ا�Jر ر:م  �2005وان  20ا��ؤرخ ;�  10-05ا�$��ون -6
  .���2005�  44ا���*�ن ا�$��ون ا��د�� ا��زاEري، ج ر �دد  �1975	��	ر  26ا��وا;ق ل  1395

، ا����4ق 	���$د وا�$رض 1990أ;رل  14 ا��وا;ق ل 1410ر�*�ن  19 ا��ؤرخ ;� 90/10ا�$��ون ر:م  -7
 M<4�1ر ا���	27ا��ؤرخ ;�  11-03   ��ت 26ا��وا;ق ل 1424 ���دى ا���9P 2003  دد�����  52ج ر 
�ت  26ا��وا;ق ل  1436ر�*�ن  16ا��ؤرخ ;�  04-10ر:م  	��1را���دل و ا����م ، 2003P2010 .  

ر ا�����ب و  1991أ;رل  27ا��وا;ق ل  1411�وال  �12ؤرخ ;�  08-91:��ون  -8	A�5� ا��	4ق ��
  .���1991�  20، ج ر �دد ا����	�ت و ا�����ب ا�����د���;ظ 

���ت ا�@>رة ا���*�ن ا�$��ون ا��و��5 ��ر:� ا��ؤ 2001د��	ر  12ا��ؤرخ ;�  18-01ا�$��ون ر:م  -9
 .���2001�   77ر .وا���و�ط�، ج

�دل و ��م ا��ر�وم  2003;%ري  17ا��وا;ق ل  1423ذي ا����  16ا��ؤرخ  04-03:��ون  -10
 ����4ق 		ور@� ا1وراق  ��1993ي  23ا��وا;ق  1413ذي ا����  02ا��ؤرخ ;�  10-93ا���ر

  . ���2003�  32، ا��Jدراك ج ر �دد  ���2003�  11، ج ر �دد ا���$و��   ا���دل و ا����م 

�دد ا�$وا�د ا��ط	$� �M4 ا����ر��ت ا����ر� ، ا���دل و  �2004وان  23ا��ؤرخ ;�  02-04 :��ون-11 ،
  .���2004�  41ا����م ، ج ر �دد 

ا���*�ن ا��ظ�م ، �2007و;�	ر  25ا��وا;ق ل  1428ذي ا�$�دة ��م  15ا��ؤرخ ;�  11-07ا�$��ون  -12
  .���2007�  74، ج ر �دد ا����� ا�����	�

ر  2010و�و  29ا��وا;ق ل  1431ر�ب ��م  16ا��ؤرخ ;�  01-10:��ون  -13	A5ن ا��	4ق ��
  .���2010�  �42;ظ ا����	�ت و ا�����ب ا�����د ، ج ر �دد ا�����ب و ��

14-  ��ا���*�ن ا�$��ون  75-59�دل و��م ا�1ر  1993أ;رل  25;� ا��ؤرخ  08- 93ا��ر�وم ا���ر
  .���1993�  27، ج ر �دد ا����ري

15-  ����4ق 		ور@�  ��1993ي  23ا��وا;ق  1413ذي ا����  02ا��ؤرخ ;�  10- 93ا��ر�وم ا���ر
  .���1993�  34، �ر �دد ا���دل و ا����م   ا1وراق ا���$و�� 
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ر  10ا��وا;ق ل  1416��	�ن  19ا��ؤرخ ;�  10-96أ�ر ر:م  -16���دل و ��م ا��ر�وم  1996
����  03ا����4ق 		ور@� ا�$م ا���$و�� ، ج ر �دد  ��1993ي  23ا��ؤرخ ;� 10-93ا���ر�� ر:م 

1996.  

�دل و��م ا�1ر 1996د��	ر  9ھـ، ا��وا;ق �ـ 1417ر�ب ��ن  �28ؤرخ  27-96أ�ر ر:م  -17 ،75-
  .ا���*�ن ا�$��ون ا����ري 59

����  43ا���دل و ا����م ، ج ر �دد  ا����4ق 	�����;�� 2003و�و  09ا��ؤرخ ;�  03-03أ�ر ر:م  -18
2003.  

م ��1991ي �28ؤرخ ;�   169-91ا��ر�وم ا���%ذي ر:م  -19$��	 �@�Aت ا�Fم ا�����، ا���*�ن ��ظ
  . ���1991�  26، ج ر �دد ا���$و��

�دد أ�واع ا�$م ا���$و�� و أ�����5 و��1991ي  28ا��ؤرخ ;�  170-91ا��ر�وم ا��%ذي ر:م  -20 ، 
  .���1991�  26، ج ر �دد �روط إ@دار �ر��ت رؤوس ا�1وال ��5

����  26، ج ر �دد ا����4ق 	��4� ا�	ور@� ��1991ي  28ا��ؤرخ ;�  171-91ا��ر�وم ا���%ذي  -21
1991.  

�*�ن 1995د��	ر  23ا��وا;ق  �1416ؤرخ ;� أول ��	�ن ��م  438 – 95ا��ر�وم ا���%ذي  -22 ،
 .���1995�  �80ون ا����ري ا����$4� 	�ر��ت ا����ھ�� وا������ت، ج، ر، ر:م �ط	ق أ���م ا�$�

�*�ن :��ون  1996أ;رل  15ا��وا;ق  1416ذي ا�$�دة  27ا��ؤرخ ;�  136 -96ا��ر�وم ا���%ذي  -23
ر ا�����ب و ���;ظ ا����	�ت و ا�����ب ا�����د 	Aت ا��:FAأ.  

��4ق 	���1وى ا��� ��@�54 ���� ��ظم  ��1998ي  �20ؤرخ ;�  170-98ا��ر�وم ا���%ذي ر:م  -24
4�ت ا�	ور@� و�را:	��5��  .���1998�  34ج ر �دد  

4� ا���4س ا�وط�� �����4	�  ،���2011%�  27ا��ؤرخ ;�  24-11م ا��ر�وم ا���%ذي ر: -25���دد �
 .���2011�  02، ج ر �دد  و��ظ�U و:وا�د �ره

4� ا���4س ا�وط�� ��4@ف ا�وط��  ���2011%� 27ا��ؤرخ ;�  25-�11ر�وم ��%ذي ر:م ا� -26���دد �

��U و:وا�د �ره�F@ن و .���2011�  02، ج ر �دد �A4	راء ا�����	

4� ا���4س ا�وط�  ���2011%� 27ا��ؤرخ ;�  26-�11ر�وم ��%ذي ر:م ا� -27���دد � �� �4>ر;� ا�وط�

��U و:وا�د �ره�F@ت و�	دد ����;ظ� ا����� .���2011�  02، ج ر 

4� ا���4س ا�وط�� ���4ظ�� ا�وط��  ���2011%� 27ا��ؤرخ ;�  27-�11ر�وم ��%ذي ر:م ا� -28���دد �

��U و:وا�د �ره�F@ن و .���2011�  02، ج ر �دد �����4	ن ا�����د

�ت ���2011%� 27ا��ؤرخ ;�  30-11ر:م  ا��ر�وم ��%ذي -29%�دد �روط و � L��  �د ����ر�����Jا
ر ا�����ب و ���;ظ ا����	�ت و ا�����ب ا�����د 	Aدد ��5� ا��  .���2011�  02، ج ر 
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ن ���;ظ� ا����	�ت ���2011%� 27ا��ؤرخ ;�  32-11ا��ر�وم ��%ذي ر:م  -30، ج ر �دد ��4ق 	��
02  ����2011 .  

�ت ���ر�� ا� ،2011;%ري �16ؤرخ ;�  73-11ا��ر�وم ا���%ذي ر:م  -31%�دد � ���5� ا��*���
  .����;ظ� ا����	�ت

�ت �ر ا��ر	ص , �2011و;�	ر  24ا��ؤرخ ;�  394-11ا��ر�وم ا���%ذي ر:م  -32%�دد �روط و�
 65ج ر �دد  ، ، وا�����	ن ا���ر	@ن،� ا����	�ت ا����5 وا��$	�ل ود;6 أ�ر ا�A	راء ا�����	ن و���;ظ

 ����2011.  
  

4�ت  ����ا�@�در �ن  02-�96ن ا��ظ�م ر:م  02،و�ذا ا���دة 438-92ا��ر�وم ا���%ذي ر:م  -33����ظم 
  .ا�	ور@� و �را:	��5 

م وا�����	� و���وى ا���وف ا����� و�ر*�5  26/07/2008:رار �ؤرخ ;�  -34و�ذ�ك �دد :وا�د  ا��$
 .�دو�� ا����	�ت و:وا�د �رھ�

����  �159ط	$� ��EF� ا���%ذ� ر:م  ���1982�  96:رار وزر �ؤون ا��9��Jر وا����ون ا�دو�� ر:م  -35
1981�  .، ��5ور� �@ر ا��ر	

وا����4ق  170-�98ن ا��ر�وم ا���%ذي ر:م  3ا���*�ن �ط	ق ا���دة  1998أوت  2ا�$رار ا��ؤرخ ;�  -36
4�ت ا�	ور@� و�را:	��5 ���دد 70ر .ج،	���1وى ا��� ��@�54 ���� ��ظم   ����1998.  

�*�ن ا��وا;$� �M4 ا���زات وا���5دات و�ذا �روط ا�A	رة ا� �24/03/1999$رر �ؤرخ ;�  -37 ��5�
ر ا�����ب و�	Aول ا��ق ;� ���ر�� ��5� ا�A� ت وا�����ب ا�����دا����	دد ج ر ،  ��;ظ ا�����32 ،

  .03ا���دة  ،1999
  

وا���*�ن ا��وا;$�  ،��1999رس  24م ا��$رر ا��ؤرخ ;� �دل و�� ��2006ي  �13$رر �ؤرخ ;�  -38
ر ا�����ب 	Aول ا��ق ;� ���ر�� ��5� ا�A� ا��� ��M4 ا���زات وا���5دات و�ذا �روط ا�A	رة ا���5

41،2006�ددج ر ���;ظ ا����	�ت وا�����ب ا�����د،و. 

ر 	ور@� ا�$م ا���$و�� ر:م  -39. 04- �98$رر �ر�� ��  
 

4�ت ا�	ور@�  -40����4ق 	���Fم  �1996وان  �22ؤرخ ;�  96/02ر:م  ،و�را:	���5ظ�م ���� ��ظم 
� إ�M اJد�Aر ��د إ@دارھ� :م ��$و�� ،ج�F� 36.ر.ا�وا�ب ��ره �ن طرف ا��ر��ت وا�5�Eت ا��� ���4 

 ����1997.  

4�ت ا�	ور@� و�را -41��ا����4ق 	�روط  1996و�و  03ا��ؤرخ ;�  96/03 :	��5،�ظ�م ���� ��ظم 
�4�ت ا�	ور@�  ���د ا�و�ط�ءا��  .���1997�  87ا�	ور@� �$4م ا���$و�� ، ج ر �دد  إدارة;� رأس ��ل ;� 

4�ت ا�	ور@� و �را:	��5،  -42�� 18ا��وا;ق ل  1418ر�ب  17ا��ؤرخ ;�  97/03ر:م �ظ�م ���� ��ظم 
  .���1997�  87، ج ر �دد ا����4ق  	���ظ�م ا���م �	ور@� ا�$م ا���$و��  �1997و;�	ر 

4�ت  �1997و;�	ر  �25ؤرخ ;�  05-97ا��ظ�م ر:م  -43����4ق 	��%�:�ت ا����ب 	ن ا�و�ط ;� 
  .���1997�  87ر .ا�	ور@� وز	�5�Eم ،ج
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4�ت ا�	ور@� و�را -44��وا����4ق  �1997و;�	ر  18ا��ؤرخ ;�  97/10ر:م :	��5 ،�ظ�م ���� ��ظم 
4�ت ا�	ور@� �� .;� رأس ��ل �ر�� إدارة ا�	ور@� �$4م ا���$و�� ا���دل وا����م	���ھ�� و�ط�ء 

4�ت ا�	ور@� و �را:	��5،  -45��4�ت ا�	ور@�  98/01 �ظ�م ���� ��ظم ��ا�@�در �ن ���� ��ظم 
ر 	ور@� ا�$م  1998أ��و	ر  18و�را:	��5 ا��ؤرخ ;� �دد :وا�د ���ب ا���وJت ا��� ��@�54 �ر�� ��

 18ا��ؤرخ  09/03أ�>� 	���ظ�م ر:م  ،���1998�  93ر .ا���$و�� �ن ا���4�ت ا��� ��ري ;� ا�	ور@�، ج
ر ا�	ور@� �$4م ا���$و�� �ن ا���4�ت ، �دد :وا�د �2009و;�	ر ���ب ا���وJت ا��� ��@�54 �ر�� ��

  . ���2010�  45ر .ا��� ��ري ;� ا�	ور@�، ج
 

4�ت ا�	ور@� و�را:	��5 -46��ر  20ا��ؤرخ ;�  02-2000ر:م  ،�ظ�م ���� ��ظم ����4ق  2000
��  .���2000�  50ر .ج.�5 ���رة ;� ا�	ور@� 	����4و��ت ا�وا�ب ��رھ� �ن طرف ا��ؤ���ت ا��� ��ون :

4�ت ا�	ور@� و �را:	��5، �ظ�م  -47����4ق 	���ظ�م  ��2003رس  18ا��ؤرخ ;�  01-03ر:م ���� ��ظم 
 .���2003�  73ر .ا���م ��4ؤ��ن ا��ر�زي �M4 ا���دات، ج

4�ت ا�	ور@� و�را:	��5 -48����4ق 	��ك ، ��2003رس  18ا��ؤرخ ;�  02-03ر:م  ،�ظ�م ���� ��ظم 
 .���2003�  73ا����	�ت و �%ظ ا���دات ، ج ر 

4�ت ا�	ور@� و �را:	��5،  -49��4�  08ا��ؤرخ ;�  01-�04ظ�م ���� ��ظم �دل و ��م �2004و،
5�Eت ��4ق 	���Fم ا�وا�ب ��ره �ن طرف ا��ر��ت وا� �1996وان  22، ا��ؤرخ ;�  02-96ا��ظ�م ر:م 

� إ�M اJد�Aر ��د إ@دارھ� :م ��$و�� ، ج�F�  .���2005�  22ر �دد  ا��� ���4 

4�ت ا�	ور@� و�را�ظ�م   -50����4ق 	�روط  2004 �و;�	ر10ا��ؤرخ ;�   04/02ر:م  :	��5،���� ��ظم 
 .���2005�  22، ج ر �دد ا��داول �Aرج ا�	ور@�

4�ت ا�	ور@� و �را:	��5 ر:م  -51��ا���دل و ا����م  ���2012%�  12ا��ؤرخ ;�  01-�12ظ�م ���� ��ظم 
ا����4ق  	���ظ�م ا���م �	ور@�  �1997و;�	ر  18ا��وا;ق ل  1418ر�ب  17ا��ؤرخ ;�  03-�4�97ظ�م ر:م 

.���2012� 41ا�$م ا���$و��، ج ر �دد   
 

4�ت ا� -52��ا��� ��دد  �1997و;�	ر 30ا��ؤرA� ;�  01-97	ور@� و�را����5 ر:م ��4�� ���� ��ظم 
4�ت ا�	ور@� ��� ا����د ا�و�ط�ء ;� %�.  

 
53-  ��4�ت ا�	ور@� و�را���4���5��ا���*���  �1997و;�	ر  30ا��ؤرA� ;�  03-97ر:م  ���� ��ظم 

�Fم ا�وا�ب ��ره �ن طرف ا����4ق  1996 �وان 22ا��ؤرخ ;�  02-�96ط	ق �ظ�م ا���4� ر:م ��	
� إ�M اJد�Aر ��د إ@دارھ� :م ��$و���F�.ا��ر��ت وا�5�Eت ا��� ���4   

   

�ا�'&وص  -ب�'
 : ا(

 .ا���*�ن :��ون ا��ر��ت ا��@ري ، ��5ور� �@ر ا��ر	� ���1981�  159ا�$��ون -1

	|@دار ��4� ا��ر��ت ا��و��� ،ا�راEد ��4ق �2000و;�	ر  �03ؤرخ ;�  ���2000�  93:��ون �دد  -2
�دد  �  .�2000و;�	ر  07ل  89ا�ر��� �5��4ور� ا��و��

��را�� ر:م -3J24/12/1942ا�@�در ;�  304ا��ر�وم ا  �ا���دل و ا���*�ن  :��ون ا����رة ا�	ر
  .ا�4	����
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  .:��ون ا��ر��ت ا��وريا���*�ن  ���2011م  29ا��ر�وم ا���ر�� ر:م  -4

ر	6 ا����9   14ا����4ق 	�ر��ت ا����ھ�� و ا��ر�وم ا���%ذ �U ا�@�در ;�  17-95:��ون ر:م   -5
  .ا��>رب  1996أ�Pطس  30ا��وا;ق ل 1417

 .  2003،  2002و ا��@وص ا���د�� �U ا�@�درة ����  ���1998�  22:��ون ا��ر��ت ا1رد�� ر:م  -6

  ا��ر��ت ا�$طري ا���*�ن :��ون ���2002�  5ر:م  :��ون -7

  .2004ا���دل ���  ا��ر��ت ا��را:�ا���*�ن :��ون  ���1997�  21ر:م :��ون   -8

  .و ��دU�F ا���وديھـ ا���*�ن �ظ�م ا��ر��ت  22/03/1385ا��ؤرخ ;�  6ا��ر�وم ا����4 ر:م  -9

�� ����  ���1984�  8:��ون ا��ر��ت ا��Jرا�� ر:م  -10� J U�F  . 2015و ��د

  .���1992�  95ا��EF� ا���%ذ� �$��ون �وق رأس ا���ل ا��@ري ر:م  -11

5E� ا�%�وى وا���ر6 	��4س ا�دو�� ا��@ري ر:م  -12� �، 22/3/1982	��رs  654;�وى ا����� ا���و�
  .4�86/3/587ف ر:م 

 .�ظ�م �و��� ا��ر��ت ;� :طر -13
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 :الملخص -

و االستثمار في  األعمالتعتبر شركات المساهمة من أهم أنواع الشركات التجارية في مجال المال و    

من خصائص جعلتها تكون أحسن إطار قانوني و  هباالقتصاديات الحديثة ، و ذلك بالنظر لما تتمتع 

 األموالالرأسمالية الضخمة ، بالنظر لقدرتها على تعبئة االدخار و تجميع رؤوس  لألنشطةاقتصادي 

، بالطرق التجارية ، و  باألسهمتداول حصص الشركاء فيها و التي تسمى  إمكانيةالضخمة ، إضافة إلى 

 .لى قدر حصتهم في رأس المال و ذلك عأخيرا المسؤولية المحدودة  للشركاء فيها 

اطها تميل إلى اعتبارها بمثابة دولة هذا النوع من الشركات سواء من حيث إدارتها و نشو ألن فلسفة    

عديدة يعهد بها إلى جهاز مختص ، قد ال يكون  ألسبابحديثة ، فإن إدارة الشركة ، و ديمقراطية 

 و اإلشرافمة التي تمارس ايتجمعون في جهاز آخر هي الجمعيات الع فهؤالء أعضاؤه من المساهمين ،

ي في إدارة الشركة ، خاصة و أن له من الرقابة على جهاز التسيير خشية خروجه عن الطريق السوّ 

السلطات و الصالحيات داخل الشركة ما يجعل هذا الخروج ضارا بمصلحة الشركة و بالتالي مصلحة 

 . المساهمين، بل و بعدة أطراف أخرى و حتى باالقتصاد الوطني 

سعت  األفراد على االستثمار في مثل هذه الشركات و في سوق المال ،، و لتشجيع ألجل ذلك   

إلى فرض حماية على مصالح المساهمين و حقوقهم داخل  الحديثة، و ال تزال ، التشريعات و القوانين

من تحقيق هذه الحماية ، التي تتجسد في هم نونية لتمكينالشركة ، و ذلك بتوفير عدة وسائل و آليات قا

بالحقوق التي  جّسدحماية داخلية ت :و هي حماية يمكن تقسيمها إلىالحماية القانونية، منها  ف: عدة صور

كفلتها القوانين للمساهمين ال سيما في إطار الجمعيات العامة ، و إلى حماية خارجية تحقّق بواسطة 

بة قوية أجهزة متخصصة تحرص من خالل مهامها على حماية مصالح المساهمين و الشركة بتحقيق رقا

و فعالة ، و نتكلم هنا عن جهاز محافظة الحسابات و عن سوق رأس المال و دورها في حماية المساهم 

 . المدخر 

أما النوع الثاني من الحماية فهو الحماية القضائية التي تسعى إلى الوقوف في وجه االستعمال السيئ    

بتغليب فئة من المساهمين  كونة ، و الذي يمن طرف المساهمين داخل الجمعيات العام األغلبيةلقانون 

على حساب مصلحة باقي  -و ذلك عند اتخاذ القرارات في الجمعيات العامة  –لمصالحها الخاصة 

إلى  نتيجة لذلك غلبية ، فتسعى القوانينو هو الذي يعبر عنه بتعسف األ،المساهمين و مصلحة الشركة 

ا ، كما أن وجها آخر للتعسف يمكن أن يتحقق لكن هذه المرة ف في حقهالمتعسّ  لألقليةتحقيق حماية أكثر 

حقوقها في الشركة تستعمل   قدفي وجه اتخاذ قرار هام و مصيري للشركة ، أو التي قد تقف  األقليةمن 

 .و لتحقيق مصالحها الخاصة و هو ما يسمى بتعسف األقلية  باألغلبية بهدف اإلضرار



إضافة لكل ما سبق فإن جهودا بذلت و ما تزال لدفع و تشجيع المساهمين على ممارسة حقوقهم في      

الشركة و االهتمام بها أكثر بالنظر لموجة العزوف و الهجر  الذي أصبح يميز العالقة بين الشركة و 

 .مساهميها 



Résume  

       les sociétés par action sont les sociétés commerciales les plus importantes 

dans le domaine des finance et des affaires et de l'investissement dans les 

économies modernes vu  leurs caractéristiques les permettent d’être  le 

meilleur cadre juridique et économique pour les activités de capitaux énormes, 

aussi ,vu  leur capacité de mobiliser l'épargne et d'assembler les capitaux 

massifs, en plus de la possibilité de circuler les parts des associes commerciaux 

(action ),qui sont appelés capitaux propres, par des moyens commerciaux, et 

finalement, la responsabilité limitée des associes qui depant de leurs parts dans 

le capital. 

       Et à cause de la philosophie de ce type de sociétés ,soit du coté de sa 

gestion ou de son activité, qui les considère comme un état démocratique 

moderne, les membres de la  gestion de la société, et pour de nombreuses 

raisons, peuvent ne pas être des actionnaires puisqu’ils peuvent se réunir dans 

un autre appareil,  c’est les assemblées générales qui exercent la surveillance et 

le contrôle sur le dispositif de gestion de peur que ce dernier quitte la voie 

correcte  lors de la gestion de la société ,et cela pour garantir l’intérêts de cette 

dernière, et donc les intérêts des actionnaires, aussi l’intérêt  de plusieurs 

autres partis et même l'économie nationale. 

        Et pour encourager les individus à investir dans ces sociétés et dans le 

marché des capitaux, les législations et les lois modernes ont cherché et elles 

cherchent encore l'imposition de la protection des intérêts des actionnaires et  

de leurs droits au sein de la société en offrant divers moyens et mécanismes 

juridiques pour leur permettre d'atteindre cette protection, incarnée sous 

plusieurs formes : la protection juridique qui ,à son tour, peut être diviser en :  

une protection interne représentée par les droits garantis par la loi aux 

actionnaires, en particulier dans le cadre des assemblées générales, et une 

protection externe représentée par des organes spécialisés pour protéger les 

intérêts des actionnaires et de la société en réalisant une surveillance stricte et 

efficace. Et on parle ici des commissaires aux  comptes et  de l'appareil du  

marché financière et son rôle dans la protection des actionnaires épargnants. 

        La deuxième forme du protection est la protection judiciaire qui cherche à 

lutter contre la mauvaise utilisation de la loi de la majorité  par les actionnaires 



au sein des assemblées générales, cette loi se manifeste par la prédominance 

des propres intérêts d’une catégorie d'actionnaires sur le reste d’intérêts des 

autres actionnaires et les intérêts de la société, on peut l’exprimer par  L abus 

de majorité, et donc les lois ont comme but de protéger la minorité. On a aussi 

un autre aspect D’abus, et cette fois ci de la part du minorité qui peut bloquer 

une décision importante pour la sociétés, ou elle peut utiliser ses droits dans la 

société afin d’ infliger des dommages à la majorité et de réaliser leurs propres 

intérêts et ça ce qu’on appelle L’abus de minorités . 

         En plus de tout ce qui précède, des efforts ont été fait et sont encore fait 

pour pousser et encourager les actionnaires à exercer leurs droits dans la 

société,s et de lui donner une plus grande attention en vue de la vague 

d'aversion et d'abandon qui est devenue une caractéristique de la relation 

entre la société et ses actionnaire. 

  

  



  Abstract : 

joint-stock companies are the largest trading companies in the finance and 

business sector and investment in modern economies saw their characteristics 

enable them to be the best legal and economic framework for huge capital 

activities, as given their ability to mobilize savings and assemble the massive 

capital in addition to the possibility of circulating shares of commercial 

associates (share), which are called equity by commercial means, and finally, 

the limited liability of associates who depant their shares in the capital. 

       And because of the philosophy of this type of company or the side of its 

management or of its business, which sees them as a modern democratic state, 

members of the management of the company, and for many reasons, may not 

be because shareholders may meet in another device, it is the general 

assemblies that exercise supervision and control over the management device 

afraid that he leaves the correct way in the management of the company, and 

to ensure that the interests of the latter, and thus the interests of 

shareholders, as the interest of several other parties and even the national 

economy 

And to encourage individuals to invest in companies and the capital market 

legislation and modern laws have sought and are still seeking the imposition of 

the protection of the interests of shareholders and their rights in the society by 

providing various means and legal mechanisms to enable them to achieve this 

protection, embodied in several forms: the legal protection which, in turn, can 

be divided into: internal protection represented by the rights guaranteed by 

law to the shareholders, especially in as part of the general assemblies and 

external protection represented by specialized bodies to protect the interests 

of shareholders and society by carrying out a strict and effective supervision. 

And we are talking of the auditors and the financial market system and its role 

in the protection of savers shareholders. 

The second form of protection is the legal protection that seeks to fight against 

the misuse of the law of the majority by the shareholders in general meetings, 

this law is manifested in the dominance of interests of a class of shareholders 

on the balance of interests of other shareholders and the interests of society, it 

can be expressed by The abuse of majority and therefore the laws have the 



goal of protecting the minority. It also has another D'abuse aspect, and this 

time from the minority can block an important decision for the company, or it 

can use its rights in society in order to inflict damage on the majority and carry 

their own interests and it called the abuse of minorities. 

         In addition to all the above, efforts have been made and are being made 

to push and encourage shareholders to exercise their rights in society, s and 

give it greater attention to the wave of aversion and abandonment that has 

become a feature of the relationship between the company and its 

shareholder. 


