
 1ةــــــــــــــــــقسنطينة ـــــــــــــــــــــــــــجامع
 وقـــــــــــة احلقــــــــــــــكلي

 قانون اخلاصقسم ال
 فرع قانون األعمال

ـة ادلسامهة الرقابة على أعمال جملس إدارة شرك
  هوادلسؤولية ادلدنية ألعضائـ

 يف القانون اجلزائري

 مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري يف القانون  
 :الدكتوراألستاذ حتت إشراف  :من إعداد الطالب

   مــــــــــــبودراع بلقاس           و عادلــــــــــجري   
 :أعضاء جلنة ادلناقشة

 ـاـــــــــــــــــــــرئيس   1 امعة قسنطينةأستاذ التعليم العايل جب      قموح عبد اجمليد
 مشرفا ومقررا   1أستاذ التعليم العايل جبامعة قسنطينة        ـــاسمــــــــــــبودراع بلق

 اعضوا مناقش   1أستاذ التعليم العايل جبامعة قسنطينة     وش حممد   ـــــــــــزعم
 

 4112 -4112 :السنة اجلامعية



1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دقمـــــــــ ادل      

 

 

 

 



2 

 

 ادلدقمـ 

ث يف ال زالت الشركات التجارية بصفة عامة تثَت اىتماـ الباحثُت كتدفعهم إُف البح
من  األخَت نظرا خلطورة ىذا الشكل ،كبصفة خاصة شركات املساشمةجوانبها القانونية املختلفة 

 كاليت تتميزالشركات اليت تقـو على ٕتميع رؤكس األمواؿ من كبار املساشمُت كصغار املدخرين 
من القياـ باملشركعات االقتصادية الكربل اليت يتطلب  مكنهاما ا رؤكس أمواهل  بضخامة

تنفيذىا قدرات مالية كعلمية ال تتأتى لغَتىا من الشركات، فأصبح هلا دكرىا املؤثر يف عملية 
من جمرد اعتبارىا  اتشركىذا النوع من الالتنمية االقتصادية، دما أدل إُف تغَت النظرة إُف 

 من أكرب املشاريع أشمية.مشركعا جلٍت األرباح إُف اعتبارىا 
 تباشر نشاطها بواسطة ىيئات إدارية كرقابية متعددة أحكم املشرع تنظيمها، شركة املساشمةك 

تتمثل يف كل ، هابوجود عدة ىيئات لإلدارة كاإلشراؼ على نشاط تتميز ة املساشمةكإدارة شر ف
بة الكلمة العليا يف إدارة صاحالقانونية اجلمعية العامة للمساشمُت كاليت تعترب من الناحية  من

جملس اإلدارة ككذا  ياة الشركةاملتعلقة ْتالشركة، باعتبارىا جهة االختصاص باٗتاذ أىم القرارات 
 يف الشركة. اجلمعيات العامة طرؼالذم يتم انتخابو من 

يف دمارسة ضعف تتميز باجلمعيات العامة للمساشمُت ذمد أف  ةالعمليكمن الناحية  
كافتقار معظمهم للخربات الالزمة إلدارة  يف الشركة ضخامة عدد املساشمُتل نظرا سلطاهتا،

عطاء االىتماـ الشركة كتفشي ظاىرة غياب املساشمُت عن اجتماعات اجلمعيات العامة كعدـ إ
شؤكف الشركة كعدـ التطابق بُت مصاٌف الشركة كمصاٌف بعض املساشمُت يف بعض ل الكايف

غالبية األسهم  تتم على أساست اليت االتصويت كاٗتاذ القرار  األحياف، باإلضافة إُف نظاـ
نتيجة ك  املمثلة يف االجتماع كاليت ال تعرب يف كثَت من األحياف على غالبية املساشمُت يف الشركة.

إفساح اجملاؿ أماـ جملس اإلدارة لكي يتمتع بسلطات و تب عنيًت قد ف ضعف ىذه األخَتةل
بح مركزا الٗتاذ العديد من القرارات الالزمة إلدارة الشركة كتقدًن كاسعة إلدارة الشركة، ْتيث أص
اليت غالبا ما توافق على ىذه األخَتة  ،ت إُف اجلمعية العامةااالقًتاحات كمشركعات القرار 

 اٗتاذىا.
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كاعتمادىا على االدخار القومي،  ، كما قلنا سابقا،من الشركات خلطورة ىذا الشكلكنظرا 
كضعت العديد من القواعد لتنظيم اهليكل قد  شريعات القانونية يف العاَفنجد أّف أغلب التف

املاِف للشركة، فلم يًتؾ للمساشمُت من خالؿ مجعيتهم العامة أك جملس اإلدارة حرية التصرؼ 
 .فيما ٖتققو الشركة من أرباح، بل استلـز التصرؼ فيها على رمو معُت

عن  َف يتغاضى-ت اليت عاجلت ىذا املوضوعمثلو مثل ىذه التشريعا -اجلزائرم  كاملشرع
قواعد قانونية تنظم أجهزة اإلدارة يف الشركة كٖتدد اختصاصاهتا كنظاـ اٗتاذ ضع ىذا األمر، فو 

القرارات فيها كاليت ٗتتلف باختالؼ النظاـ اإلدارم اليت تتبعو الشركة يف التسيَت سواء كاف نظاـ 
 ث.تقليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  أك حدي

 سلطاتو من يتمتع بنظرا ملا  يعترب أىم أجهزة اإلدارة يف شركة املساشمة، جملس اإلدارةك  
كأعماؿ يف ىذا اجملاؿ، فهو صاحب االختصاص الفعلي يف تسيَت أمور الشركة كاملهيمن على 
ذلك لألسباب اليت ذكرناىا سابقا، كىو ما يتطلب كضع نظاـ للرقابة عليها، لذلك ذمد أف 

 اجلزائرم قد كضع قواعد قانونية عدة ٖتدد كسائل الرقابة اليت طمضع هلا، قد تكوف ٖتت املشرع
فإذا ثبت أك ىيئات خمتصة داخلية  كانت أـ خارجية،  كأجهزة اإلدارة نفسها تصرؼ املساشمُت

من خالؿ ىذه الوسائل الرقابية إخالؿ أعضاء اجمللس بواجباهتػػػػم أك قيامهم بأم خمالفة أك خطأ 
-ن أك للغَت، فإف ذلك يعرضهم للمسؤكلية املدنية ػػػػػػػػل إُف حدكث ضرر للشركة أك للمساشميأد

 مسؤكلية االجتماعية حسب علم اإلدارة.  للأك اجلنائية كحىت  -موضوع دراستنا

كمن خالؿ كل ما سبق يتضح لنا أشمية اختيار ىذا املوضوع كالذم عاجلناه من خالؿ طرح 
 أك إشكاالت أساسية كفرعية كاإلجابة عليها كاليت تتمثل فيما يلي:  تساؤالتعدة 

   اإلشكال الرئيسي األول ـتعلق بتحميم األجهزة اليت تشكل إدارة شرك  ادلسامه
 حسب الدقانون اجلزائري.

 ىذا اإلشكاؿ تتفرع عليو عدة إشكاالت فرعية، تتمثل على التواِف فيما يلي:
 ة اإلدارية ؟ ما ىي اختصاصات ىذه األجهز  -
 ما عالقة جملس اإلدارة بالشركة حسب القانوف اجلزائرم ؟  -
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 كما موقف املشرع اجلزائرم من ىذا النظاـ ؟نظاـ اإلدارة يف ىذه الشركة؟ ما املقصود بازدكاجية  -

  اإلشكال الرئيسي الثاين ـتعلق بتحميم وسائل الرقاب  اليت وضعها ادلشرع اجلزائري على
 إدارة شرك  ادلسامه .أعمال رللس 

  اإلشكال الرئيسي الثالث ـتعلق بتحميم اإلطار الدقانوين للمسؤولي  ادلمني  ألعضاء رللس
 إدارة شرك  ادلسامه  يف الدقانون اجلزائري.

 ىذا اإلشكاؿ تتفرع عليو عدة إشكاالت فرعية، تتمثل على التواِف فيما يلي:       
 طبيعة كأسباب ىذه املسؤكلية ؟ىي ما  -

ما ىي طرؽ ككسائل مطالبة األعضاء عما تسببوا بو من ضرر للشركة كاملساشمُت كالغَت نتيجة  -
 خطائهم ؟ أل

نه  امليف األخَت كمن أجل اإلجابة على ىذه التساؤالت كاإلشكاالت ارتأينا استعماؿ ك 
كفق  يف ذلك مع االستعانة باملنه  التارطمي كاملقارف يف بعض األحياف كذلكالتحليلي الوصفي 

 خطة ثنائية على النحو التاِف: 

  ."يف الدقانون اجلزائري "أجهزة إدارة شرك  ادلسامه فصل أكؿ أتطرؽ فيو إُف 
سؤولي   "الرقاب  على أعمال رللس إدارة شرك  ادلسامه أتطرؽ فيو إُف  مث فصل ثاف ـو

 ." أعضائو ادلمني  يف الدقانون اجلزائري
  نتائ  كاقًتاحات. كضعكيف األخَت، أهني ْتثي ٓتا٘تة تتضمن 
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 ول الفصل األ
 أجهـــــــــــزة إدارة شركـــــــــــ  ادلسامهــــــــ 

 يف القانوف اجلزائرم
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 األول الفصل 

 اجلزائري دقانونيف ال أجهزة إدارة شرك  ادلسامه 

ها ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملساشمة عن غَتىا مػن أنػواع الشػركات األخػرل، بسػبب طبيعتنظرا ملا تتميز بو شركة 
كمجػيعهم  2، األمػر الػذم يصػل فيػو عػدد املسػاشمُت إُف ا الؼ أك يزيػد1عػدد املسػاشمُت فيهػا ةكثر ك 

مالؾ لرأس املاؿ ككلهم هلػم اقػق يف إدارة الشػركة، فكيػف ظمكػن أف يتسػٌت هلػذا العػدد الكبػَت مػن 
 املساشمُت من مباشرة ىذا اقق؟

من أجل ذلك تدخل املشرع لتنظيم ىذه الشركات بنصوص آمرة، حيث َف تعد نظرة املشرع 
جلػٍت األربػاح بػل باعتبارىػا مشػركعات ذات صػلة كثيقػة  اتهنا جمػرد مشػركعأاملساشمة ب اتإُف شرك

باالقتصػػاد الػػوطٍت للدكلػػة ك٘تػػس عػػن قػػرب مصػػاقها العليػػا، كلػػذلك َف يكػػن ىنػػاؾ منػػاص مػػن أف 
 الدظمقراطيةبُت ىيئات متعددة على غرار ما صمرم يف تسيَت إدارة الدكلة  اإلدارةيقـو املشرع بتوزيع 

نص علػى أف يكػوف فظاـ  أساسي شأنو شأف الدستور يف الدكلة، النيابية، فجعل لشركة املساشمة ن
 ،  تتػػػػداكؿ أمػػػػور نشػػػػاطها كإدارهتػػػػا كالربملػػػػاف أك اجملػػػػالس الشػػػػعبية يف الدكلػػػػةمػػػػةامجعيػػػػة عللشػػػػركة  

دارة يػػدير شػػؤكهنا كاقكومػػة بالنسػػبة للدكلػػة، كأخػػَتا جعػػل للشػػركة إكاجػػب أف يكػػوف هلػػا جملػػس ك 
رد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػدفاتر كاخلزينػة كافافظػة علػى أمػواؿ الشػركة كمراقبػة صػحة اجلمراقبُت يعهد إلػيهم بفحػص 

كامليزانية ككذلك القياـ ٔتراقبة دقػة املعلومػات املقدمػة فيمػا طمػص حسػابات الشػركة، كىػذه الوظيفػة 
انػات يف الربملذمػدىا تشػبو إُف حػد كبػَت كظيفػة اللجػاف الربملانيػة الػيت تشػكلها  –الرقابة  –األخَتة 

  .3ق كاإلشراؼ على أعماؿ اقكومةقيػللتح الدظمقراطية ؿالدك 
إدارة شػػػركة املسػػػاشمة تشػػػمل ثػػػالث  أف لػػػى نصػػػوص القػػػانوف التجػػػارم اجلزائػػػرم ذمػػػدعكبػػػاالطالع       

 .اب  ىيئ  الرقك  مجعي  ادلسامهني ،رللس اإلدارةىيئات إدارية تتمثل يف: 
 اأمػػ  –اشمُت سػػة امليػػس اإلدارة كمجعجمػػ –تػػُت علػػى اهليئتػػُت األكل نقتصػػر يف دراسػػتنا هلػػذا الفصػػلس      

 .من ىذا البحث فسنتطرؽ إليها بالتفصيل يف الفصل الثاين ابةرقفيما يتعلق هبيئة ال

                                                 
 .القانوف التجارم اجلزائرممن  592املادة  1

 . ضمدد حدا أقصى لعدد املساشمُت يف شركة املساشمةَف اجلزائرم املشرعلإلشارة بأف  - 
2  Philippe Marl, Droit commercial, Sociétés commercial, 5eme Edition, 1996, Dalloz, P 458.  

 .97، ص 1997أمحد حممد حمرز، النظاـ القانوين لشركات املساشمة، النسر الذىيب للطباعة، د. 3
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 ادلبحث األول 
 اجلمعي  العاـ  للمسامهني

ٔتا أف املساشمُت شركاء كهلم اقق يف إدارة الشركة، فهم يباشركف ىذا اقق من خالؿ اجلمعية 
 على أعماؿ جملس اإلدارة. راؼشباإلالعمومية 

كتعترب اجلمعية العامة للمساشمُت مصدر السلطات ألهنا تضم مجيع املساشمُت يف الشركة، 
لتصديق على نظامها األساسي كتعيُت أعضاء إنشاء الشركة كابت احيث يعود إليها اٗتاذ القرار 

 .1جملس اإلدارة كمراقيب اقسابات كعزهلم كىي اليت تراقب أعماؿ اإلدارة كافاسبُت

كتنعقد اجلمعية العامة للمساشمُت يف مواعيد دكرية سنوية للنظر يف املوضوعات اليت نص 
ة ػػػػػػػػػػػػػياملنتهية كتصادؽ على امليزان عليها القانوف كنظاـ الشركة، فهي تفحص حسابات السنة املالية

كحساب األرباح كاخلسائر كتنتخب أعضاء جملس اإلدارة كتعزهلم كتراقب أعماؿ جملس اإلدارة 
تتم بصفة  اليت تقـو هبا اجلمعية العامة كنظرا ألف ىذه األعماؿ .كالنظر يف إعفائو من املسؤكلية

 .2 اجلمعي  العاـ  العادي  ية سمت ى ىذه األخَتةعل يطلقفدكرية بشأف أعماؿ اإلدارة العادية 

 املتعلقة بتعديل النظاـ األساسي للشركة كقد تنعقد للنظر يف املسائل ذات الطابع االستثنائي
 ."اجلمعي  العاـ  غري العادي  ية سمتيطلق عليها ف

 اب.تاليت تنعقد بعد التصريح باالكت  اجلمعي  العاـ  التأسيسي  كىناؾ 

)املطلب ختصاصات ىذه اجلمعيات العامة السندرس ىذا املبحث من خالؿ التطرؽ 
اجلمعيات العامة كسَت اجتماعاهتا ىذه األحكاـ القانونية املتعلقة بتكوين كانعقاد ك األكؿ( 

  )املطلب الثاين(. كاقماية القانونية هلا بصفة خاصة

 

                                                 
 .113ص  حمرز، املرجع السابق، حممدأمحد  .د 1
 .273، ص2007، 2نادية فضيل، شركات األمواؿ يف القانوف اجلزائرم، ديواف املطبوعات اجلامعية، ط .د 2
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  ادلطلب األول  اختصاصات اجلمعي  العاـ 

 ها.ْتسب اختالؼ نوع ٗتتلف يف القانوف اجلزائرم عامةال ةاجلمعياختصاصات 

 أوال  اختصاصات اجلمعي  العاـ  التأسيسي  

فيما  اتتمثل اختصاصاهت ،1أكؿ مجعية تنعقد يف حياة الشركة ىي اجلمعية العامة التأسيسية
 يلي: 

 .2مستحق الدفع بصفة كاملة كأف مبل  األسهم مت ب بو قدتتثبت أف رأس املاؿ املكت (1

كعند عدـ  بُتتمجاع املكتإصموز ٗتفيضو إال ب تفصل يف تقدير قيمة اقصص العينة كال  (2
 .3صراحة من طرؼ مقدمي اقصص تعد الشركة غَت مؤسسة -التخفيض -املوافقة عليو 

 

ب هبا تب عدد من األصوات يعادؿ عدد اقصص اليت اكتتمع املالحظ أف لكل مكت
ب نفس عدد تمن العدد اإلمجاِف لألسهم كلوكيل املكت %5نسبة دكف أف يتجاكز ذلك 

 .4األصوات اليت ظملكها موكلو حسب نفس الشركط كنفس اقد

كال صموز أف يسحب ككيل الشركة األمواؿ النإتة عن االكتتابات النقدية قبل تسجيل 
 الشركة يف السجل التجارم.

تاريخ إيداع مشركع القانوف  كإذا َف تأسس الشركة يف أجل ستة أشهر ابتداء من
ب أف يطالب أماـ القضاء تاألساسي باملركز الوطٍت للسجل التجارم، جاز لكل مكت

بُت بعد خصم مصاريف التوزيع كإذا تبتعيُت ككيل يكلف بسحب األمواؿ إلعادهتا للمكت
كجب القياـ بإيداع األمواؿ من جديد كتقدًن  قرر املؤسسوف فيما بعد تأسيس الشركة

                                                 
 .620، ص 2000، 1، دار النهضة العربية، ج3ارم املصرم اجلديد، طتجثركت على عبد الرحيم، شرح القانوف الد.  1
  من القانوف التجارم اجلزائرم. 600املادة   2
 من نفس القانوف. 3ك601/2املادة   3
 من نفس القانوف. 1/ 603املادة   4
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من القانوف  599ك 598صريح املوثق يف عقد كما ىو منصوص عليو يف املادتُت الت
 .1التجارم

كيشمل القانوف األساسي على  2أف تثبت الدفعات ٔتقتضى التصريح األخَتصمب ك 
األساسي  ة، ىذا األخَت الذم يتم بناء على تقرير ملحق بالقانوفيتقدير اقصص العين

امتيازات  كيتبع نفس اإلجراءات إذا مت اشًتاط يعده مندكب اقصص ٖتت مسؤكليتو
 .3خاصة

تقـو اجلمعية العامة التأسيسية باملصادقة على القانوف األساسي للشركة بعد أف يتم  (3
التوقيع عليو من طرؼ املساشمُت إما بأنفسهم أك بواسطة ككيل مزكد بتفويض خاص، 

بالقانوف األساسي ٖتت تصرؼ بعد التصريح املوثق بالدفعات كبعد كضع التقرير امللحق 
 .4املساشمُت

كجملس املراقبة، كما يثبت  5ٗتتص اجلمعية العامة التأسيسية باختيار القائمُت باإلدارة (4
موافقة األعضاء املكلفُت باإلدارة أك أعضاء جملس املراقبة أك مندكيب اقسابات على توِف 

 . 6ىذه الوظائف يف حمضر اجللسة

 

 اجلمعي  العاـ  غري العادي ثانيا  اختصاصات 
من القانوف التجارم على أف اجلمعية العامة غَت العادية كحدىا ىي  674/1تقضي املادة 

 اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنظرا لكوف ىذا االختصاص يتعلق بالنظاـ الع .اليت ٗتتص بتعديل القانوف األساسي
فإنو يعد باطال كل نص يف القانوف األساسي يقضي  -ساسيمصدره القانوف كليس القانوف األ -
 .رماف اجلمعية أك تقييد سلطاهتا يف تعديل أحكاموْت

 

                                                 
1
 .القانوف التجارم اجلزائرممن  604املادة  
  من نفس القانوف. 606املادة  2
  من نفس القانوف. 2ك607/1املادة  3
  من نفس القانوف. 608املادة  4
 من نفس القانوف. 611املادة  5
 من نفس القانوف. 600/2املادة  6
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كلكن ىذا اقق يف تعديل القانوف األساسي أك نظاـ الشركة ليس مطلقا بل ترد عليو عدة  
 :1استثناءات

ـا عما العمليات الناذب  عن ال جيوز أن ترفع اجلمعي  العاـ  غري العادي  ـن التزاـات ادلسامهني  (1
  .2ذبمع األسهم اليت سبت بصف  ـنتظم 

 

ن أـثل  ىذه الزيادة يف االلتزاـات  :ـو

إضاف  الدقيم  االمسي  لألسهم لزيادة رأس ادلال ـا عما إذا ربدقق بإحلاق االحتياط أ/ 
  .أو زبفيض رأس ـال الشرك  3أو عالوات اإلصمار أو األرباح

  ف ىذه الزيادة ال تتم إال بشركط إ: فبالزيادة يف رأمساؿ الشركةفيما يتعلق
 ك طرؽ حمددة.

 شركط الزيادة يف رأس املاؿ : 

 فيما يلي: شركطتتمثل ىذه ال

تسديد كامل رأس املاؿ قبل القياـ بأم إصدار ألسهم جديدة كاجبة التسديد  -
 .4نقدا

أف يصدر قرار من اجلمعية العامة غَت العادية هبذه الزيادة كذلك بناء على تقرير  -
كلكن صموز تفويض إصدار ىذا القرار  جملس اإلدارة أك جملس املديرين حسب اقاالت

كاستثناء مرة كاحدة أك أكثر، مع ٖتديد كيفية ذلك يف القانوف األساسي للمجلس  
 .5للشركة
( سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد اجلمعية 5يف أجل مخس) أف تتحقق الزيادة -

العامة اليت قررت ذلك كلكن ال يطبق ىذا األجل على زيادات رأس املاؿ اليت ظمكن 

                                                 
1
 كما بعدىا. 299املرجع السابق، ص  ،فوضيلنادية .د 
 اجلزائرم. من القانوف التجارم 674/1املادة  2
 .من نفس القانوف 689املادة  3
 .من نفس القانوف 653املادة  4
 . من نفس القانوف 3ك691/2املادة  5
 جاء يف الفقرة الثالثة من نفس املادة.وؿ اجمللس السلطة األصلية إلصدار ىذا القرار كما طميقع باطال كل نص يف نظاـ الشركة ك  -
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االكتتاب، كما ال يطبق على  ٖتقيقها بواسطة ٖتويل السندات إُف أسهم أك تقدًن سند
ركا التحويل أك أصحاب الزيادات التكميلية املخصصة ألصحاب السندات الذين اختا

سندات االكتتاب الذين مارسوا حقوقهم يف االكتتاب كال يطبق أيضا على زيادات رأس 
 .1املاؿ املقدمة نقدا ك النإتة عن اكتتاب أسهمهم مت إصدارىا بعد زكاؿ حق االختيار

 2طرؽ الزيادة يف رأس املاؿ: 

 ما يلي: تتمثل في  3تتم ىذه الزيادة يف رأمساؿ الشركة بعدة طرؽ

 الزيادة ْتصص نقدية أك عينة. -1

 الزيادة بطريقة املقايضة. -2

 بضم االحتياط أك األرباح أك عالكات اإلصدار: -3

ات ػػػػػػػػػػػػػػػك يتم ذلك لتعويض املساشمُت القدامى عن اشًتاؾ املساشمُت اجلدد يف االحتياط
 4.اؿامل سكاألرباح غَت املوزعة كاليت مت تكوينها قبل إصدار أسهم زيادة رأ

  بتخفيض رأس املاؿفيما يتعلق: 
ة العامة غَت العادية معييتم ٖتديد كيفية ٗتفيض رأس املاؿ عادة يف القرار الصادر من اجل

أك جملس اإلدارة أك جملس املديرين عند التفويض بذلك كلكن دكف املساس ٔتبدأ املساكاة بُت 
 لطرؽ ا تية:كاألصل ىنا أف تتم ىذه العملية بإحدل ا .املساشمُت

 ٗتفيض القيمة االمسية للسهم. -1

 ٗتفيض عدد األسهم األصلية. -2

                                                 
1
 اجلزائرم. من القانوف التجارم 692املادة  
  .كما بعدىا 303، صالسابق نادية فوضيل، املرجعكتورة د ال أنظر مؤلف ملزيد من التوضيح: 2
 .من نفس القانوف 688ك 687املادة  3
الزيادة يف رأس املاؿ عن طريق إصدار أسهم جديدة تطرح لالكتتاب العاـ من شأف ذلك أف يؤدم إُف دخوؿ طائفة جديدة من  إفّ  4

القدامى من نات  الشركة كمن مث إفادة املساشمُت اجلدد كاإلضرار باملساشمُت القدامى، كمحاية الفئة األخَتة،  املساشمُت تزاحم املساشمُت
 .بدفع ما يسمى بعالكة اإلصدار -:أف تتبع أحد اقلوؿ ا تية ظمكن للشركةكلذلك 

 لمساشمُت.لتقرير امتيازات خاصة  -

 .لوية للمساشمُت القدامى يف االكتتاب يف أسهم الزيادةك األحق تقرير  -
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  1ٖتويل الشركة إُف شركة التضامنب/ 

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإُف اعتبار املساشمُت مسؤكلُت عن ديوف الشركة مسؤكلية مطلق يؤدمذلك  ألفّ  
التزامهم كبالتاِف ال صموز ذلك إال بإمجاع م ذلك إُف زيادة كتضامنية يف أمواهلم اخلاصة، فيؤدّ 

 املساشمُت.

ة كتقرير ػػػػػػػػػػػػكما ال صموز أف طمفي ىذا التعديل يف نظاـ الشركة تفضيل كحمابات األغلبي (2
 .امتيازات هلا على حساب األقلية

دم قرار التعديل إُف االعتداء على اققوؽ اليت اكتسبها الغَت يف ؤ كما ال صموز أف ي (3
لغَت بل يقع األف التعديل ال يقع على العقود اليت تربمها الشركة مع  ،مواجهة الشركة

 .على النظاـ األساسي للشركة

 ثالثا  اختصاصات اجلمعي  العاـ  العادي  

ما عدا  ،يف اجملاالت املتعلقة بغرض الشركةباٗتاذ القرارات ٗتتص اجلمعية العامة العادية 
من  674تصاص اجلمعية العامة غَت العادية املنصوص عليها يف املادة القرارات اليت تدخل يف اخ
اؿ ػػػػػػػػػاجلمعية العامة العادية غَت حمصور يف جماختصاص كلذلك فإف ، 2القانوف التجارم اجلزائرم

ابة على شؤكف الشركة، فهي تبدأ منذ قأك نشاط حمدد، فاختصاصاهتا كاسعة من حيث الر 
فدكرىا كأصل عاـ ينحصر يف الرقابة ، طوؿ حياهتا كأخَتا عند تصفيتها اتأسيسها إُف سَت أعماهل

دكف القياـ بأعماؿ اإلدارة، لكن ظمكنها كاستثناء أف تتعدل على السلطات املخولة جمللس اإلدارة 
زه عن البث أك القياـ باختصاصاتو )كعدـ اكتماؿ النصاب ػػكالتدخل يف شؤكنو عندما تثبت عج

 .3اء أك تعمدىم عدـ اقضور.....اٍف(ػػػية أحد األعضفيو أك عدـ صالح

ميع املساشمُت يف الشركة كال يقيد صالحيتها إال أحكاـ جلكقرارات اجلمعية العامة ملزمة 
 ساسي للشركة.األالقانوف كالنظاـ 

                                                 
1
 اجلزائرم. من القانوف التجارم 17/1مكرر  715املادة  
 .نفس القانوفمن  675/1املادة  2
 .كما بعدىا 295املرجع السابق، ص نادية فوضيل، .د 3
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 :املثاؿكمن أىم اجلوانب اليت تتداكؿ فيها اجلمعية العامة العادية على سبيل 

كعزؿ جملس اإلدارة أك أحد أعضائو أك رفع دعول املسؤكلية عليهم   :اجلوانب اإلدارية  (1
كتوقيع الغرامات املالية يف حالة عدـ حضور أعضاء اجمللس بدكف عذر مقبوؿ، كما ظمكنها أف 

عجز اجمللس عن ذلك كما شرحنا سابقا كاملصادقة على  اتتصدل ألم عمل من أعماؿ اإلدارة إذ
اختصاصات يف توصيات بشأف األعماؿ اليت تدخل  أم عمل يصدر عن اجمللس كإصدار

 .1اجمللس

كاالحتياط ): املتعلق بتكوين احتياطي قانوين كاحتياطات أخرل اجلوانب املالية  (2
ص إُف صطم َف يف حالة ما إذا ُتالنظامي( كاستعمالو يف جماؿ يعود بالنفع على الشركة كاملساشم

املساشمُت أك إصدار سندات ككذا الضمانات اليت أغراض أخرل أك توزيع األرباح الصافية على 
 .2ااملهقرر قتت

حيث تقـو اجلمعية العامة العادية بتعيُت  :املسائل املتعلقة ٔتندكيب أك حمافظي اقسابات  (3
كما تقـو   ،3املسؤكلية إذا أخلوا بالتزامهم لهم بدعاك بعتاتمندكيب اقسابات كتنظر يف عزهلم كم

ا ككذا االقًتاحات اخلاصة بتوزيع وهنباإلطالع على التقارير اخلاصة ْتسابات الشركة اليت يقدم
 أنصبة األرباح كالبث فيها.

ة العادية بتحديد أتعاب حيث تقـو اجلمعية العام :املسائل املتعلقة بتصفية الشركة  (4
تقرير املمضي، الد اإلطالع على عزلو، كظمكن أف تتخذ قرار ٘تديده مدة التصفية بعاملصفي ك 

كتنظر يف اقساب املؤقت الذم يقدمو املصفي كتقـو بالتصديق على اقساب اخلتامي ألعماؿ 
 املكاف الذم ٖتفظ فيو الشركة كثائقها بعد شطبها  من السجل التجارم.  ُتالتصفية، كما تع

 

 

                                                 
1

رمكي، النظاـ القانوين جمللس إدارة شركة املساشمة العامة يف سلطنة عماف )دراسة مقارنة مع القانوف املصرم(، دار دساَف حممد ال.د 
 .308، ص2008النهضة العربية، القاىرة، 

 .293، صاملرجع السابقنادية فوضيل، .د 2
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 14ك مكرر 9كمكرر 4مكرر 715املادة  3
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 العاـ   اتجمعيلل م ظنادلالدقانوني   مااألحك  الثاين طلبادل

القانوف قرر اقق لكل مساىم  فإفّ  -عادية أك غَت عادية -أيا كانت صفة اجلمعية العامة
 .1طالعلو اقق يف اال ذلك أقرّ ليف حضور اجلمعية العامة للمساشمُت ك 

األحكاـ القانونية املتعلقة باستدعاء كانعقاد اجلمعيات العامة دراسة بفيما يلي  سنقـوك 
األحكاـ القانونية املتعلقة بتكوين دراسة نقـو بمث  )الفرع األكؿ( عامةالعادية كغَت العادية بصفة 

 .)الفرع الثاين( كانعقاد اجلمعيات العامة كسَت اجتماعاهتا كاقماية القانونية هلا بصفة خاصة

اجلمعيات العاـ  العادي  وغري  وانعدقاد باستمعاء   األحكام الدقانوني  ادلتعلدق الفرع األول
 بصف  عاـ  العادي 

 طالع للمساشمُتباستدعاء اجلمعيات العامة كحق اال قانونية املتعلقةكتتعلق ىذه األحكاـ ال
 .2)ثانيا( ةالنصاب كاألغلبية املشًتطانعقادىا ك ك  )أكال(

 اجلمعيات وحق ادلساىم يف اإلطالع استمعاء  أوال 

يستدعي كل املساشمُت للجمعيات العامة غَت العادية من طرؼ جملس اإلدارة أك جملس 
املديرين كصمب أف يضع ٖتت تصرفهم قبل ثالثُت يوما من انعقاد اجلمعية العامة الوثائق الضركرية 

كما   يقة أك أكثريف كث كصمب أف يتم تبليغهم بكل املعلومات 3سَته لتمكينهم من إبداء الرأم عن
 .من القانوف التجارم 678ددىا املادة ٖت

 

 

                                                 
  من القانوف التجارم اجلزائرم. 680املادة  1
 .253، ص 2008لولة، قانوف الشركات، ترمجة إُف العربية: حممد بن بوزة، باريت للنشر،بالطيب  2
  من نفس القانوف. 677املادة  3
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ندكب اقسابات ملصموز  كيف بعض اقاالت املنصوص عليها يف القانوف كحالة االستعجاؿ
 وييعنمن طرؼ ككيل معُت من قبل العدالة، بناء على طلب كل من 1أف يستدعي مجعية عامة

  2.األمر

كل كاحد ل 680ك 678ك 677يف املواد املنصوص عليها  ى الوثائقكما ضمق اإلطالع عل
 .3الك الرقبة كاملنتفع باألسهمملمن املالكُت الشركاء لألسهم املشاعة ك 

 ت حضور ادلسامهني والتصويت.يثانيا  تثب

 يتم تثبيت حضور املساشمُت يف اجللسات يف كرقة للحضور تتضمن البيانات التالية:

 ظملكها.اسم كل مساىم حاضر كلقبو كموطنو كعدد األسهم اليت  -1

و كعدد ػاسم كل مساىم دمثل كلقبو كموطنو ككذلك اسم موكلو كلقبو كموطن -2
 األسهم اليت ظملكها.

و ككذا ػيلحق مكتب اجلمعية بورقة اقضور الوكالة اليت تتضمن اسم كل موكل كلقبو كموطن
ات عدد األصوات التابعة هلذه األسهم كال يلـز يف ىذه اقالة مكتب اجلمعية بتسجيل البيان

املتعلقة باملساشمُت املمثلُت يف كرقة اقضور كإسما يعُت عدد الوكاالت امللحقة هبذه الورقة ضمن 
ىذه األخَتة كصمب أف تبل  ىذه الوكاالت حسب نفس الشركط املتعلقة بورقة اقضور كيف نفس 

ػػػػم األسهػػػ دؽ مكتب اجلمعية على صحة كرقة اقضور املوقعة قانونا من حاملياالوقت كيص
 اقاضرين كالوكالء.

 

 

                                                 
1
 اجلزائرم. من القانوف التجارم 4/6مكرر  715املادة  
 .254، ص السابق املرجع لولة،بالطيب  2
 من نفس القانوف. 682املادة  3
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كيكوف حق التصويت املرتبط بأسهم رأس املاؿ أك االنتفاع متناسبا مع حصة رأس املاؿ اليت 
 .1عترب كل شرط خمالف لذلك كأف َف يكنيتنوب عنها كلكل سهم صوت على األقل ك 

 ،وزىا كل مساىم يف اجلمعياتكصموز أف ضمدد القانوف األساسي عدد األصوات اليت ضم
 .2أخرل فئة بشرط أف يفرض ىذا التحديد على مجيع األسهم دكف ٘تييز فئة عن

     تكوين وانعدقاد اجلمعيات العاـ  وسري ادلتعلدق  باألحكام الدقانوني  الثاين   فرعال
 بصف  خاص  اجتماعاهتا واحلماي  الدقانوني  ذلا

د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفهي ٗتضع لقواع ،املساشمةباعتبار اجلمعية العامة ىي اهليئة العليا لإلدارة يف شركة 
مع ٘تيز  ،كأحكاـ قانونية حمددة فيما يتعلق بسَت مداكالهتا أك اجتماعاهتا أك فيما يتعلق بتكوينها

 .يف بعض األحكاـ كل نوع منها

 تكوين وانعدقاد اجلمعيات العاـ   أوال 
 

 تكوين اجلمعيات العاـ    (1

بُت بغض النظر عن عدد تاجلمعية العامة التأسيسية ىو حق مقرر جلميع املكتإف حضور 
 األسهم اليت ضمملها كل منهم.

مجيع املساشمُت الذين ينحصر عملهم يف رقابة أعماؿ اإلدارة  العادية كتضم اجلمعية العامة
 كال تنتهي أعماهلا كمهامها إال بانقضاء الشركة كزكاؿ شخصيتها املعنوية.

تكوين تطبق عليها األحكاـ القانونية اليت تطبق الأما اجلمعية العامة غَت العادية فيما يتعلق ب     
ساهتا مهما كاف جليث ضمق لكل املساشمُت حضور ْت ،على اجلمعية العامة العادية كالتأسيسية

وافر نصاب كال صموز النص يف القانوف األساسي للشركة على ضركرة ت األسهم اليت ظمتلكوهنا عدد
  من األسهم كي يستطيع املساىم اقضور يف جلساهتا.ُتمع

                                                 
 .القانوف التجارم اجلزائرممن  684املادة  1
 .من نفس القانوف 685املادة  2
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 انعدقاد اجلمعيات العاـ  وسري اجتماعاهتا.  (2

باستدعاء مجيع املساشمُت كتوفر مجيع الشركط الضركرية ملشاركاهتم يف اجلمعيات العامة تنعقد 
يف اختصاصها حسب نوع اجلمعية املراد اجلمعيات العامة للمساشمُت ملناقشة املسائل اليت تدخل 

جمموعة من القواعد كالشكليات الالـز مراعاهتا حىت يكوف االجتماع صحيحا  تباعاب كتتمعقدىا 
   .ة اققيقية للمساشمُتدار إلللوصوؿ ل لشركةاضمانا للمساشمُت ك كذلك يعد  ،كنظاميا

احًتامها حىت يكوف  طمضع انعقاد اجلمعيات العامة لعدة إجراءات كأشكاؿ البد منك 
ة اققيقية جملموع دار انعقادىا صحيحا قسن تنظيم اجلمعيات كٕتنب الفوضى أك الوصوؿ إُف اإل

د كمكاف االنعقاد ٔتا يشجع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجوب ترتيب موعك  ،املساشمُت حوؿ املسائل املعركضة عليها
بُت املساشمُت عند تنفيذ إجراءات ة املساكااملساشمُت على اقضور لالجتماع ككذا تطبيق مبدأ 

 االنعقاد.

بصفة عامة كالتشريع اجلزائرم بصفة خاصة ال يتضمن  العاملية مع اإلشارة إُف أف التشريعات
توُف ىذا التنظيم قد إال القليل من النصوص اليت تنظم املسائل املتعلقة بعقد اجلمعيات العامة ك 

 التجارم الذم فرض نفسو حفاظا على نظامية ىذه االجتماعات كصحتها. ؼالعر 

التشريع التجارم الفرنسي ك التشريع اجلزائرم  يف كل منكلذلك سنتطرؽ هبذا اخلصوص 
 كاملصرم فيما َف يتطرؽ إليو التشريع اجلزائرم.

 1ـكتب اجلمعي   -1

ن طريق التأكد من ٘تتع يسهر مكتب اجلمعية على السَت اقسن ألشغاؿ اجلمعية العامة ع
مدل توفر شركط  -األشخاص الذين يتقدموف للمشاركة يف اجلمعية بصفة املساىم أك الوكيل 

كيراقب مدل احًتاـ األحكاـ املتعلقة بالنصاب  -املشاركة يف ىذه اجلمعية قبل الدخوؿ إليها
عامة يراقب مدل ، فهو بصفة تهاصحك كاألغلبية الواجب توافرىا كضمرص على عملية التصويت 

                                                 
)مذكرة لنيل شهادة املاجستَت فرع قانوف األعماؿ(،   املساشمة ةحق املساىم يف رقابة شرك، كم عبد الباقيخلفا ملزيد من التوضيح أنظر: 1

  كما بعدىا. 135ص ، 2009 -2008اجلزائر، ، قسنطينة كلية اققوؽ، جامعة منتورم
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يها كيؤكد ذلك عن طريق علات كتصويت املساشمُت ػػػػػػانتظاـ كصحة إجراءات انعقاد كسَت اجلمعي
 التوقيع على حمضر اجلمعية.

حيث كاملالحظ أف املشرع اجلزائرم َف ينظم سلطات مكتب اجلمعية كال حىت تكوينو، 
 ي كاملصرم.ػعلى خالؼ كل من املشرع الفرنس 1بذكره عندما تكلم عن كرقة اقضور  ىكتفا 

فاملشرع الفرنسي تطرؽ إليو يف القانوف التجارم، حيث نص على أف مكتب اجلمعية يتكوف 
س اإلدارة أك رئيس ػمن رئيس الذم يعترب رئيس اجلمعية العامة كذلك كيكوف عادة رئيس جمل

 . 2افدد يف القانوف األساسي للشركةجملس املراقبة كيف حالة غيابو يكوف الرئيس ىو الشخص 

 كيف حالة دعوة اجلمعية من طرؼ مندكب اقسابات أك ككيل قضائي أك املصفي، فإفّ 
اـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيقـو الرئيس بتربير املناقشات كحفظ النظ 3املكتب يرأس من طرؼ صاحب الدعوة

 ة أك رفعها كحىت منع املداكلة.ل ذلك تعليق اجللسماع كظمكنو يف سبيكاالنضباط داخل االجت

ا حسب ماف كفارزين لألصوات، يشًتط يف تعيينهينكيساعد الرئيس عضوين للمكتب، يع
مالكُت ألكرب عدد من األصوات كأف يقبال باملهمة املسندة هلما كيف  ااملشرع الفرنسي أف يكون

 .األصواتذلك ضمانة قسن سَت املكتب كنزاىة كصحة عملية فرز 

إذا نص  أف يكوف من خارج أعضاء اجلمعية العامة للمساشمُت إالّ ظمكن كيعُت املكتب أمُت سر، 
 .4القانوف األساسي على خالؼ ذلك

س اإلدارة أك أحد ػػاملصرية فَتأس اجلمعية العامة للمساشمُت رئيس جمليف شركات املساشمة أما 
 .5الشركة ْتسب األحواؿب ما ضمدده نظاـ سح وعينيالشركاء املديرين 

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 681املادة  1

2
 Article R 225-100, code de commerce français. 

3
 Meme article/2. 

 .117، ص املرجع السابقحمرز،  حممدأمحد .د 4
 اخلاص بشركات املساشمة كشركات التوصية باألسهم كالشركات ذات املسؤكلية افدكدة 1981لسنة  159القانوف رقم من  18املادة  5

 .1981أكتوبر  1الصادر بتاريخ  املصرية
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كاستثناء من ذلك، إذا ٘تت الدعوة إُف االجتماع بناء على طلب شخص أك جهة غَت رئيس 
 ،سب األحواؿْتجملس اإلدارة أك جملس اإلدارة أك الشركاء املديرين أك اإلدارة العامة للشركات 

ـ اإلدارة العامة ثل اجلهة اليت دعت إُف االجتماع أك مدير عادمفَتأس االجتماع الشخص أك 
 .1للشركات أك من ينوبو يف حالة الدعوة املوجهة من اللجنة املنصوص عليها يف القانوف

كضمدد النظاـ من تكوف لو الرياسة عند رئيس اجلمعية العامة كيف حالة عدـ كجود نص          
 .2بُت اقاضرين رئيسا لالجتماعمن تنتخب اجلمعية العامة 

 ورق  احلضور   -2

أيضا باإلضافة إُف ما سبق إعداد كرقة اقضور قبل الدخوؿ لقاعة  املكتب من بُت مهاـ          
 املداكالت كالشهادة على صحتها كانتظامها.

إعداد ىذه الوثيقة اليت بكألـز املكتب  3كلقد نص املشرع اجلزائرم على ىذه الوثيقة         
 :تتضمن البيانات التالية

 حاضر كلقبو كموطنو كعدد األسهم اليت ظملكها.اسم كل مساىم  -

اسم كل مساىم دمثل كلقبو كموطنو ككذلك اسم موكلو كلقبو كموطنو كعدد األسهم اليت  -
 ظملكها.

كيلحق هبا الوكالة اليت تتضمن اسم كل موكل كلقبو كموطنو ك كذا عدد األصوات التابعة 
رين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قانونا من حاملي األسهم اقاضدؽ املكتب على صحة الورقة املوقعاهلذه األسهم، كيص

 .4ك الوكالء

                                                 
 باألسهم كالشركات ذات املسؤكلية افدكدةاخلاص بشركات املساشمة كشركات التوصية  1981لسنة  159القانوف رقم من  18املادة  1

 ..1981أكتوبر  1الصادر بتاريخ  املصرية
 .من كزير الشؤكف االستثمار كالتعاكف الدكِف املصرم 1982لسنة  96الالئحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم من  211املادة  2
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 681/1املادة  3
 .نفس القانوفمن  4ك687/2املادة  4
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دما يسمح باستعماهلا   كعليو فإف ىذه الورقة تعد كسيلة إثبات املشاركة يف اجلمعيات العامة،
كحجة يف حالة كقوع نزاع حوؿ ىذه اجلمعية، ككذا تسمح بالتأكد من توافر النصاب الالـز 

 تباره شرط أساسي لصحتها.لعقد اجلمعيات العامة باع

  النصاب الدقانوين -3

بعد إ٘تاـ اإلجراءات األكلية النعقاد اجلمعية العامة كالتأكد من ٘تتع املشاركُت فيها بالشركط 
الواجب توفرىا هلذه الشركة كبوضع كرقة للحضور من طرؼ مكتب اجلمعية فإنو صمب لصحة 

كذلك لتكوف   النصاب الدقانوين انعقاد اجلمعية العامة توفر شرط أساسي أال كىو شرط 
 معية العامة كقراراهتا صحيحة.مداكالت اجل

 :تعريف النصاب الدقانوين واذلمف ـن فرضو - أ

 .1القدر أك املقدار )ج( نصب  النصاب يقصد ب: لغ  -

فيقصد بو مقدار رأس املاؿ الواجب امتالكو من طرؼ املساشمُت  اصطالحاأما  -
يعرب عنها ثلهم يف اجلمعية العامة، فحصة كل مساىم من ظمسواء بأنفسهم أك  ،املشاركُت
 .          2بالسهم

هتدؼ خمتلف القوانُت كالتشريعات من خالؿ فرض شرط النصاب إُف ضماف صحة انعقاد ك 
اجلمعيات العامة كإُف جعل القرارات اليت تتخذىا ىذه اجلمعيات معربة كبشكل صادؽ عن 

 .3ة اجلماعية للمساشمُت باعتبارىم أصحاب الشركة كمالكهادار اإل

ا اٗتاذ القرارات اليت تصدر من طرؼ فئة ب النعقاد اجلمعيات العامة صمنبننصاكاشًتاط ال
ة ػػػػػػػػػقليلة من املساشمُت فيها، خاصة إذا اشتغل مسَتك الشركة كالقائموف بإدارهتا ضعف ىذه الفئ

 أك عدـ معرفتها بأمور الشركة لتحرير القرارات اليت تناسبهم كٗتدـ مصاقهم.

                                                 
 .1983الشركة التونسية للتوزيع، تونس،  القاموس اجلديد، علي بن ىادية، بلحسن البليش، اجليالين بن اقاج ضمِت، 1
 715 السهم  ىو عبارة عن سند قابل للتداكؿ تصدره شركة مساشمة كتمثيل جلزء من رأمساهلا حسب التعريف الذم جاءت بو املادة  2
 .من القانوف التجارم اجلزائرم 40كرر ك م
 .نفس القانوفمن  675املادة  3
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 التشريع اجلزائري ـدقمار النصاب يف   -ب

طمتلف النصاب القانوين لصحة مداكالت اجلمعيات العامة باختالؼ نوعها كىذا ما جاء 
 يف القانوف التجارم اجلزائرم.

  يف اجلمعيات العاـ  العادي  -

وز املساشموف اقاضركف أك املمثلوف ربع يشًتط لصحة انعقاد اجلمعية العامة العادية أف ضم
يف التصويت على األقل، ىذا يف الدعول األكُف، أما يف الدعول الثانية فال  األسهم اليت هلا اقق

يشًتط أم نصاب قانوين لصحتها، كال تؤخذ األكراؽ البيضاء بعُت االعتبار إذا أجريت العملية 
 .1عن طريق االقًتاع، كتبت القرارات بأغلبية األصوات املعرب عنها

الدعول الثانية ىو اقرص على مصلحة كلعل اقكمة من عدـ اشًتاط أم نصاب يف 
الشركة، ذلك أف تأجيل املداكالت باستمرار يؤدم إُف عرقلة كتعطيل أعماؿ الشركة كنشاطها، 

شركة فاللجمعية العامة العادية، صادقة القبلية أك الًتخيص املسبق لخاصة إذا كانت ْتاجة إُف امل
بها ضياع فرص قد ٗتسرىا يف ظل سوؽ يتميز تاجر كسهولة اٗتاذ قراراهتا كمركنتها كسرعتها صمن

 .2ستمر كاملنافسة الشديدةاملؿ  لتبدبالتغَت كا

فإف العديد من الشركات ذات األسهم تسعى يف ظل ظاىرة   ميشاؿ جرماف كحسب الفقيو 
تغيب املساشمُت كعدـ اىتمامهم ْتضور مداكالت اجلمعيات العامة إُف تشجيع املساشمُت كحثهم 

ن ػػػػػػػػعلى املشاركة يف الدعول األكُف لالجتماع كذلك بإعطاء بدالت حضور للمساشمُت اقاضري
 .3ف الدعول الثانيةأك دمثليهم لتجنب التأخَت كمصاري

أخذ املشرع اجلزائرم هبذا اجلانب كالنص عليو بتحديد بدالت عن  مضركر ال كعليو فإّف من
القانوف األساسي يف حضور املساشمُت للجمعيات العامة ككذلك بالنسبة للنص على ذلك 

 للشركة.
                                                 

 .142اكم عبد الباقي، املرجع السابق، ص خلف 1
 .143، ص نفس املرجع 2
3
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 3ك674/2املادة  
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 يف اجلمعيات العاـ  غري العادي  واجلمعيات العاـ  التأسيسي   -

عادية عن ذلك اخلاص الالقانوين املطلوب يف اجلمعيات العامة غَت  طمتلف النصاب
باجلمعيات العادية، حيث يشًتط لصحة مداكالت اجلمعية العامة غَت العادية أف ضموز أك ظمتلك 
املساشموف اقاضركف أك من ظمثلهم نصف األسهم على األقل يف الدعول األكُف كعلى ربع 

الدعول الثانية للتصويت كظمكن تأجيل اجتماع اجلمعية يف  األسهم ذات اقق يف التصويت يف
الدعول الثانية إُف شهرين على األكثر ك يبدأ حسابو من يـو استدعائها لالجتماع مع بقاء 

( دائما كتثبت ىذه اجلمعية العامة قراراهتا بأغلبية ثلثي األصوات 1/4)النصاب املطلوب ىو الربع
 . 1األكراؽ البيضاء إذا ما أجريت العملية عن طريق االقًتاع ٖتسب املعربة عنها، على أنو ال

أما اجلمعية العامة التأسيسية فتتداكؿ حسب نفس شرط اكتماؿ النصاب كباألغلبية املقررة 
 .2يف اجلمعيات العامة غَت العادية

ة ػكمة من رفع قيمة النصاب يف التصويت يف كل من اجلمعية العامة غَت العاديقكلعل ا
أسيسية يرجع إُف االختصاصات اقساسة اليت يقـو هبا كل منهما خالفا للدكر الذم تقـو بو كالت

 اجلمعية العامة العادية كما تطرقنا إُف ذلك سابقا.

فيو اجلمعية العامة غَت العادية  تبثاملوضوع الذم  ةور ٕتدر اإلشارة أيضا إُف أنو نظرا خلطك 
 .3فقد اشًتط املشرع أال يتم التصويت إال من طرؼ مالك األسهم دكف املنتفع هبا

   سري اجلمعيات العاـ  والضمانات الدقانوني  حلسن سريىا.اثاني

القانوف كاليت ٘تكن  ىاإجراءات كخطوات حددمن خالؿ إتباع ف سَت اجلمعيات تتم إ
ه اإلجراءات كاخلطوات اليت قد تنتهي ذ، ى)أكال( املساشمُت من دمارسة حقهم يف رقابة الشركة

ة ٖتميها كتضمن حسن آدائها ػػػػػػػػػػػػفقد أحاطها املشرع بقواعد قانونيباٗتاذ قرارات مهمة كهلذا 
 )ثانيا(.

                                                 
  .القانوف التجارم اجلزائرممن  602/2املادة  1
 .من نفس القانوف 602/2املادة  2
 .نفس القانوفمن  679/7املادة  3
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 إجراءات سري اجلمعيات العاـ   (1

 ت إُف إجراءات ٘تهيدية كأخرل أساسية:تنقسم ىذه اإلجراءا

 اإلجراءات التمهيمي   ( أ

توصف ىذه اإلجراءات بالتمهيدية ألهنا ٘تهد كبشكل أساسي كمهم ملا يأيت بعدىا من 
، فهي   إجراءات، لكن ىذا الوصف ال يعٍت عدـ أشميتها كال يلغيو خاصة بالنسبة للمساشمُت

و ػػػػػػػػػػػػػػػػمساىم ٖتمي حقوقلتعترب ضمانات أساسية ل ، ىذه األخَتة اليتكالقواعد اليت سبق ذكرىا
 كٖتافظ على مصاقو.

 .1شما: افتتاح اجللسات كقراءة التقارير إجراءينيف  التمهيدية كتتمثل ىذه اإلجراءات

 :افتتاح اجللس   والتأكم ـن انتظاـها -1

اقسابات للجمعية بعد استدعاء جملس اإلدارة أك جملس املديرين يف الشركة أك مندكب 
كبعد التحاؽ كل املشاركُت بأماكنهم يقـو رئيس اجلمعية العامة بوضع سجل  2العامة لالنعقاد

 .3اجلمعية على مكتب اجلمعية

  4:ل عدة كثائق أشمهاسجيتضمن ىذا ال 

 نسخة عن الرسائل اليت مت توجيهها لدعوة املساشمُت. -

 ٖتوم الدعوة.نسخة عن جريدة اإلعالنات القانونية اليت  -

 الوثائق اقسابية للشركة. -

 لجمعية.لتقارير كل من جملس اإلدارة أك جملس املديرين حسب اقالة اليت ترفع   -

                                                 
  .القانوفنفس من  676لإلشارة فإف املشرع اجلزائرم َف يذكر كَف ينظم ىذين اإلجرائُت إال ما تعلق بإشارتو إُف قراءة التقارير يف املادة  1
2

جملس اإلدارة أك جملس املديرين أك مندكب اقسابات  :ىم لذين ضمق هلم قانونيا استدعاء اجلمعية العامة لالنعقادلإلشارة أيضا إُف أف ا 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 676كذلك حسب املادة 

 اهلدؼ منو ضماف نظامية اجلمعية. ،كىو عرؼ سائد 3
  .148ع السابق، صرجامل، كم عبد الباقيخلفا 4
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 تقارير مندكيب اقسابات اليت ترفع للجمعية كذلك. -

 مشاريع القرارات املقًتحة. -

 كرقة اقضور. -

 .الوكاالت -

ٖتت تصرؼ املساشمُت  كأبلغت هلم يف مث يذكر الرئيس بأف مجيع الوثائق الالزمة قد كضعت 
لشركة إذا نظمها، لفتح  أم اعًتاض قبل بدء األساسي لالوقت كاملكاف افدد بالقانوف كالنظاـ 
اجملاؿ هبذا اخلصوص للمساشمُت من أجل طلب  حكيفت 1اجلمعية مث يقـو بالتذكَت ّتدكؿ األعماؿ

ك طلب تعديالت طفيفة عليو كذلك توضيحات حوؿ بعض النقاط املدرجة يف جدكؿ األعماؿ أ
 قبل اعتماده هنائيا.

ح اجللسة من طرؼ رئيس اجلمعية كذلك بكلمة تكبعد ضبط جدكؿ األعماؿ كاعتماده تفت
إف  -الظركؼ اليت تنعقد اجلمعية يف ظلها كالصعوبات من خالهلا وضح ي ىذا األخَت، يلقيها
 النعقادىا، كما يقدـ ملخصا عن نشاط الشركة كنتائجها خالؿ السنة املالية املنصرمة. -كجدت

 2قراءة التدقارير   -2

تتمثل ىذه التقارير يف تقارير كل من جملس اإلدارة أك جملس املديرين كتقارير مندكيب 
 .اقسابات كما ذكرنا سابقا

 مضموهنا ىذه التقارير طمتلفمضموف ف تعلق بتقارير جملس اإلدارة أك جملس املديرين فإيما ففي 
 :ْتسب نوع اجلمعية العامة

                                                 
ذؼ أك باإلضافة حىت كلو مت تأجيل االجتماع إُف موعد آخر ظمكن للجمعية التداكؿ يف غَت املسائل املدرجة فيو أك تغيَتىا باق ال 1

 ظمكن للجمعية ينحسب رأم الفقيو حممد فريد العر . ك بسبب عدـ اكتماؿ النصاب، لكي تضمن للمساشمُت عدـ الوقوع يف املفاجآت
يق لنظرية حوادث اجللسة املداكلة على الوقائع اخلطَتة اليت تنكشف أثناء اجللسة كلو َف تكن مدرجة يف جدكؿ األعماؿ تطب

(Incident de séanceكأف تقرر اجلمعية العامة عزؿ عضو جملس اإلدارة يف حالة ارتكابو خمالفات جسيمة أك تع ،)عضوا  ُت
  جديدا.

 .143م عبد الباقي، املرجع السابق، ص خلفاك  2
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التقرير السنوم للتسيَت كالذم يتضمن  وفإذا كانت مجعية عامة عادية فإف ىذا التقرير ى -
ملخصا عن نشاط الشركة كعملياهتا كنتائجها خالؿ السنة املالية املنصرمة، كما يبُت أىم 

 ؿ نفس الفًتة.الصعوبات كالعوائق اليت كاجهتها خال

از اإلدارم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقرير يتضمن موقف اجلهتأما إذا كانت مجعية عامة غَت عادية، فإف ال -
س اإلدارة ػػػػػػػػػػػكمربراتو من مشركع تعديل القانوف األساسي كالذم عادة ما يسعى إليو جمل

 أك جملس املديرين.

فإنو  -جملس املديرين ك جملس املراقبة  -بالشكل اقديث لإلدارةكيف الشركات اليت تأخذ  -
املتمثلة يف دمارسة  تويضاؼ إُف تقرير جملس املديرين مالحظات جملس املراقبة حوؿ مهم

 الرقابة الدائمة على تسيَت جملس املديرين.

 

  ،معية تلف ْتسب نوع اجلفإف مضموهنا كذلك طمأما فيما يتعلق بتقارير مندكب اقسابات
 العامة:

يبُت فيو  1افظ اقسابات بإعداد تقريرأك حمففي اجلمعيات العامة العادية: يقـو مندكب  -
نتائ  عمليات املراقبة اقسابية اليت قاـ هبا خالؿ السنة املالية املنصرمة كيوضح فيو 
النقائص كاملخالفات اليت كشفها خالؿ مهنتو كضمدد موقفو من اقسابات السنوية اليت 

 .عها اجلهاز اإلدارمكض

عادية، فإف مندكب أك حمافظ اقسابات يضع تقريرا خاصا الأما يف اجلمعيات العامة غَت  -
 .2حوؿ التعديل املزمع إجراؤه على القانوف األساسي مهما كاف ىذا التعديل

 

 اإلجراءات األساسي   ب(
اجلمعيات،  داخلتتم املناقشات كاملداكالت اليت  كل من  تتمثل ىذه اإلجراءات يف

 .يهاكالتصويت عل

                                                 
  التقرير العاـ . تسمية كيطلق عليو 1
 املصادقة أك رفض التعديل املفتوح.كىذا ليستنَت بو املساشموف قبل  2
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تعترب أىم كسيلة ملمارسة املساىم حقو يف الرقابة،  -باإلضافة للتصويت- كإجراء  كاملناقشة 
ة ػػَتم الشركسألف مرحلة املناقشة تعترب املرحلة الوحيدة اليت يتم فيها احتكاؾ املساشمُت ٔت

 كالقائمُت بإدارهتا.
ينظم مرحلة املناقشة إال بذكرىا ضمنيا يف القانوف  مع اإلشارة إُف أف املشرع اجلزائرم َف

 عندما عاقب على عدـ إعداد حمضر للجمعيات. 1التجارم
 
 ـرحل  ادلناقش    -1

بعد االتفاؽ على جدكؿ  األعماؿ من طرؼ أعضاء اجلمعية العامة كما تطرقنا إليو سابقا، 
يرغب لة كاالستفسارات اليت تبدأ مناقشتو النقاط املدرجة يف جدكؿ األعماؿ كذلك يطرح األسئ

 يف توضيحها كإبداء رأيهم فيها. )املساشموف( ىؤالء األعضاء

حيث ٘تكن املساشمُت من التعرؼ  ،ك ىذه املناقشة تعترب من أىم كسائل دمارسة املساشمُت للرقابة
م بصفة هعلى أحواؿ الشركة كبالتاِف فهي تسمح هلم باٗتاذ القرارات السليمة لتحقيق مصاق

 مصاٌف الشركة بصفة عامة.ك خاصة 

كتتم ىذه املناقشة عن طريق طرح األسئلة، إما على أعضاء جملس اإلدارة أك جملس املديرين 
باالستفسار عن كل ما يتعلق بعملية تسيَت الشركة كشؤكف إدارهتا كمناقشة األىداؼ املسطرة هلم 

كإما ٔتساءلة مندكب اقسابات 2يدىا مسبقاتم ٖتديلتنفيذىا كتقييمها بعد انتهاء مرحلة معينة 
 .3عما توصل إليو يف عملو كاملهاـ املسندة إليو قانونا

 

 

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 820املادة  1
 عادة ما يتم التقييم مع انتهاء السنة يف التخطيط التشغيلي كمخس سنوات يف التخطيط االسًتاتيجية. 2
، املتعلق ٔتهنة اخلبَت 2011 جواف 29املؤرخ يف  01-10من القانوف رقم  23مكرر من القانوف التجارم ك املادة  715املادة  3

 .42اجلريدة الرمسية عدد ، افاسب ك حمافظ اقسابات ك افاسب املعتمد
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 التصويت    -2

حيث ضمقق التصويت  ،بعد املناقشة على مواضيع جدكؿ األعماؿ تأيت مرحلة التصويت
غَت  يف اجلمعيات العامة الرقبة املرتبط بالسهم إُف املنتفع يف اجلمعيات العامة العادية كملالك

وكيل كحيد، ببواحد منهم أك  . كظمثل املالكوف الشركاء لألسهم املشاعة يف اجلمعيات العامةالعادية
الوكيل من طرؼ القضاء بناء على طلب أحد املالكُت الشركاء الذم  ُتفإذا َف ضمصل اتفاؽ، ع

 .1يهمو االستعجاؿ كظمارس حق التصويت من مالك األسهم املرىونة

حممد فريد العريٍت أف األسهم قد تكوف مشمولة باقراسة القضائية كيف  الدكتور كيرل الفقيو
عد يمباشرة ىذا اقق ال إجراء ىذه اقالة ليس للحارس القضائي أف يباشر حق التصويت، ألف 

يف افافظة على األسهم كلكن صموز للقاضي كإجراء استثنائي تربره الظركؼ  وتإل٘تاـ مهم ةضركر 
املستعجلة أف يوسع من مهمة اقارس كيرخص لو مباشرة حق التصويت اللصيق هبذه األسهم يف 

 .2اجلمعية العامة

كضمق للمساىم أف يقـو بالتصويت بنفسو كما ضمق لو أف ينيب غَته حسب الشركط افددة 
كذلك دكف أف يشًتط بأف يكوف الوكيل مساشما  3من القانوف التجارم اجلزائرم 603ة يف املاد

 .4الوكيل بامسو كلقبو ط أف يعُتم صمزه املشرع كاشًت فل يف الشركة، أما التوكيل على بياض

أف املساىم إذا كاف قاصرا، كالدكتورة نادية فوضيل مصطفى كاؿ طو  الدكتور يرل الفقيوك 
ة بواسطة دار ف األمر يتعلق بالتعبَت عن اإلعليو ىو من ينوب عنو يف التصويت ألفوليو أك الوصي 

عن طريق القاصر كاف ىذا التصويت  -التصويت –إذا مت ذلك ف، لعدـ اكتماؿ إرادتوالتصويت 
يؤدم إُف بطالف مداكالت اجلمعية العامة كما يصدر عنها من قرارات لتخلف  الذم باطال، ىذا

كٔتا أف أعضاء جملس اإلدارة  النصاب أك األغلبية الالزمُت لصحة االنعقاد أك إصدار القرارات.
ىم أعضاء يف اجلمعية العامة فلهم اقق يف التصويت ٔتا ظملكوف من أسهم كلو كانت مقدمة 

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 673املادة  1
 .288د.نادية فوضيل، املرجع السابق، ص 2
 .التجارم اجلزائرم من القانوف 602/7املادة  3
 .من نفس القانوف 602/2املادة  4
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كن ال صموز هلم االشًتاؾ يف التصويت على قرارات اجلمعية العامة إذا تعلق ضمانا لعضويتهم كل
كىذا بديهي، ألف ، 1م كإخالء مسؤكليتهم عن اإلدارةػػهتمذاألمر بركاتبهم أك مكافآهتم أك إبراء 

رفع ركاتبهم كمكافآهتم دكف يؤدم إُف إمكانية السماح بذلك يؤدم إُف هترهبم من مسؤكليتهم ك 
 قيد أك شرط.

مع املالحظ أف حق التصويت ىو من اققوؽ الشخصية اللصيقة بو كمن مث فال صموز لو 
كما ال صموز لو التعهد ،  سهم، فإذا كقع كاف ىذا التنازؿ باطالالالتنازؿ عنو منفصال عن 
ية تامة كيسعى إُف ْتر ف من كاجبو أف يستخدـ حقو يف التصويت ، ألبالتصويت على رمو معُت

شركة كيف حالة ما إذا حصلت مثل ىذه االتفاقات كانت باطلة استنادا إُف قيق مصلحة الٖت
ٍت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىذا ما يراه كل من الفقيهُت حممد العري  الغش يفسد كل شيء القاعدة اليت تقضي بأف 

 .2كمصطفى كماؿ طو

أما فيما يتعلق بطريقة التصويت فقد ضمددىا القانوف األساسي بتحديد عدد األصوات اليت 
معيات العامة شريطة أف يشتمل التحديد مجيع األسهم دكف ٘تييز فئة اجلضموزىا كل مساىم يف 

 .3أخرلفئة عن 

نادية الدكتورة  –في ىذه اقالة ذمد رأم فقهي ف ،أما إذا َف ضمددىا القانوف األساسي
ب عدد من األصوات يعادؿ عدد اقصص اليت تأف األصل أف يكوف لكل مكتبرل ي -فوضيل

من العدد اإلمجاِف لألسهم، كما يكوف لوكيل   %5ب هبا بدكف أف يتجاكز ذلك نسبة تكتا 
 .4ب عدد األصوات اليت ظملكها املوكل بنفس الشركط ك نفس اقدتاملكت

سهم رأمساؿ أك أسهم االنتفاع فيجب أف يكوف متناسبا مع كإذا تعلق حق التصويت بأ         
شرط طمالف ذلك كأف َف كل حصة رأمساؿ اليت تنوب عنها كلكل سهم صوت على األقل كيعترب  

 يكن.

                                                 
 .283د.نادية فوضيل، املرجع السابق، ص  1
 .291، ص نفس املرجع 2
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 685املادة  3
 من نفس القانوف. 648املادة  4
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 :زلضر ـناقشات اجلمعي  العاـ  -3

ع ػػػػػػػػػػل بالتوقيػػػػػػػػػػػػػأك ككيل مساىم ػػػػػػػػػيلـز كة ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اجللسػػػػػػػصمب أف يضع أعضاء املكتب حمض
 .1وػػػػػػػػػػػعلي

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيتضمن ىذا افضر خالصة جلميع مناقشات اجلمعية العادية ككل ما ضمدث أثناءى
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنصاب اقضور كالقرارات اليت اٗتذت يف اجلمعية كعدد األصوات اليت كافقت عليه إثباتك 

أك املخالفة ككل ما يطلب املساشموف إثباتو يف افضر ككذلك بياف من حضر االجتماع من غَت 
كأف يثبت يف افضر مجيع املالحظات  -ثل جلماعة حاملي السندات أك غَتىممكامل-األعضاء 

 اليت أبدكىا يف االجتماع. 

 الضمانات الدقانوني  حلسن سري اجلمعيات العاـ  (2

ٔتا أف اجلمعية العامة أعلى ىيئة يف شركة املساشمة كىي مصدر السلطات ْتيث يعود إليها 
اٗتاذ القرارات املهمة، فقد قرر املشرع ضمانات قانونية قسن سَت اجلمعيات العامة ٔتختلف 

 .ن طمالفهاعلى مفرض عقوبات ك كضع قواعد قانونية حمددة قسن سَتىا أنواعها من خالؿ 

ففيما يتعلق بالضمانات اخلاصة بالقواعد القانونية، فقد مت التطرؽ هلذه القواعد القانونية 
 اجلمعيات العامة كضركرة احًتاـ ىذه القواعد. اتعندما تكلمنا عن سَت إجراء ،فيما سبق

على كل من طمالفها كذلك كضمانة ثانية تتعلق ٓتاصية  أما فيما يتعلق بفرض عقوبات
ة أك إجراءات ػػػػالعاماجلمعية ، سواء تعلق األمر باستدعاء 2اإللزاـ فيما يتعلق هبذه القواعد القانونية

 .(ةػجزائيكانت أك مدنية  ) انعقادىا كذلك عن طريق ٖتمل املسؤكلية القانونية للمخالف

 

 

                                                 
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 813/4املادة  1
 .159خلفاكم عبد الباقي، املرجع السابق، ص 2
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 ادلسؤولي  ادلمني   ( أ

فيما يتعلق ْتالة خمالفة قواعد استدعاء اجلمعية العامة مث  كذلك  ىذه املسؤكليةنحدد س
 سنحددىا فيما يتعلق ٔتخالفة إجراءات انعقادىا.

 فيما يتعلق حبال  سلالف  قواعم استمعاء اجلمعي  العاـ    -1

اجلمعية العامة )عادية أك غَت عادية( يف األجل افدد قانونا كذلك ٖتت  ىصمب أف تستدع
 .1دعول املسؤكليةك طائلة املسؤكلية املدنية اليت ظمكن أف ٕتسد يف كل من دعول البطالف 

  دعوى البطالن 

( ىو اجلزء الذم يفرضو القانوف على عدـ توفر ركن من أركاف  la nullitéالبطالف )
ل ػػػػػػػػػػػػإزالة األثر القانوين لفع، فهو جزاء مدين يهدؼ إُف حمو ك 2شركط صحتو العقد أك شرط من

 .3أك تصرؼ أك عقد كعقوبة على خمالفة األحكاـ القانونية

كنظرا لعدـ كجود نص قانوين طمص ىذه اقالة من البطالف، فإننا نرجع إُف القواعد اخلاصة 
لنص ملـز من القانوف  العقود أك املداكالت املخالفةف يف القانوف التجارم اليت تقضي ببطال

كنظرا إللزامية األحكاـ اليت جاءت هبا كل من  4التجارم أك من القوانُت اليت تسرم على العقود
املتعلقة باستدعاء اجلمعيات من القانوف التجارم اجلزائرم  22مكرر  715ك  676املادتُت 

قكم القانوين سيكوف ببطالف اجلمعيات العامة يف حالة عدـ ة أك الغَت عادية فإف اػػالعامة العادي
 استدعائها خالؿ املدة افددة قانونا.

 

                                                 
 .162ص  ،نفس املرجع 1
(، ديواف املطبوعات  العقد كاإلرادة املنفردة التصرؼ القانوين ) 1زءاجلبلحاج العريب، النظرية العامة لاللزاـ يف القانوف املدين اجلزائرم، .د 2

 .171، ص2001، 1اجلامعية، اجلزائر، ط
 .162، صالسابق كم عبد الباقي، املرجعخلفا 3
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 733/2املادة  4
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   دعوى ادلسؤولي  ادلمني 

ضمق لكل مساىم أف يطالب بالتعويض عن الضرر الذم قق بو من جراء عدـ استدعاء 
 ها خارج ا جاؿ افددة قانونا.ئاجلمعية العامة أك استدعا

 ، ترفع ضد القائمُت دعوى التعويضاملطالبة عن طريق كسيلة قانونية تسمى  كتتم ىذه 
باإلدارة بصفة منفردة أك بالتضامن حسب اقالة بسبب ارتكاهبم خمالفة ماسة باألحكاـ القانونية 

 .1املتعلقة باستدعاء اجلمعية العامة

دعول على الشركة باملسؤكلية ضد القائمُت باإلدارة باإلضافة  واكما صموز للمساشمُت أف يرفع
 تهمإُف دعول التعويض عن الضرر الذم قق هبم شخصيا كهلؤالء املدعُت اقق يف متابع

هلم عند  هبا اليت ضمكمك بالشركة هبم ك  عن كامل الضرر الالحقكاقصوؿ على التعويضات 
 .2االقتضاء

ٔتركر  -كانت أك بالتضامن  فردية -ضد القائمُت باإلدارة  كتتقادـ دعول املسؤكلية املدنية
 .3ثالث سنوات تبدأ من تاريخ ارتكاب العمل الضار أك من كقت العلم بو إف كاف قد أخفي

 فيما يتعلق حبال  سلالف  إجراءات انعدقاد وسري اجلمعي  العاـ   -2

لقد قلنا سابقا أف التشريع اجلزائرم َف يتضمن إال على القليل من النصوص اليت تنظم 
العرؼ التجارم ىو الذم فرض نفسو يف تنظيم ىذه  كأفاملسائل املتعلقة بعقد اجلمعية العامة 

نركز يف دراستنا ىنا على وؼ سلذلك  ،املسائل حفاظا على نظامية ىذه االجتماعات كصحتها
  .ءات تكوين مكتب اجلمعيةخمالفة إجرا

نظرا لعدـ تطرؽ املشرع اجلزائرم هلذا املوضوع، سندرسو من خالؿ التطرؽ إُف اجلانب ك 
من القانوف التجارم اشًتط صراحة  733الفقهي كاالجتهاد القضائي، فاملشرع اجلزائرم يف املادة 

                                                 
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 23/1مكرر  715املادة  1
 من نفس القانوف. 24مكرر  715املادة  2
 من نفس القانوف. 26مكرر  715املادة  3
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حسب  كٔتا أف املشرع َف ينص على ضركرة تكوين ىذا املكتب لقرار البطالف خمالفة نص قانوين
قبل انعقاد اجلمعية العامة أك أثناء اؿ ىذه اجلمعية إذا َف يتم تكوينو ىذه املادة ال ظمكن إبط

مع العلم أف االجتهاد القضائي الفرنسي قد أقر بعدـ بطالف مداكالت مجعية عامة َف  ،سَتىا
 .1ةيشكل فيها املكتب بطريقة صحيح

أما فيما يتعلق بضركرة توفر النصاب القانوين النعقاد اجلمعية العامة كشرط النعقاد اجلمعية 
شرط توجب البطالف طبقا لنص لفإف أم اعتداء على أحكاـ النصوص املتعلق هبذا ا ،2العامة
 من القانوف التجارم. 733املادة 

أما فيما يتعلق بسَت اجلمعيات العامة فنجد أف املشرع اجلزائرم َف ينص على أم حكم 
ضممي القواعد املتعلقة بسَت اجلمعيات ال مدنيا كال جزائيا ما عدا األحكاـ العامة اليت جاءت ىا 

ضركرة على كىو أمر متوقع ماداـ أف املشرع نص  24مكرر  715ك 23مكرر 715املادتُت 
ِف فال اكبالت 3س اإلدارةػالقواعد، ما عدا عندما أشار إُف قراءة التقارير من طرؼ جمل التقيد هبذه

، إال فيما يتعلق فية اخلاصة هبذه اإلجراءاتعلى خمالفة األحكاـ العر البطالف ظمكن أف نطبق 
الفقرة  675كاملادة  الفقرة الثانية  674ٔتخالفة اإلجراءات املنصوص عليها يف نص املادتُت 

 .اجلزائرم ة من القانوف التجارمنيثاال

   دعوى ادلسؤولي  ادلمني 

ٔتا أف املشرع َف ينص على اشًتاط تكوين مكتب اجلمعية فإف أم خمالفة لعرؼ تشكيل 
ضرر من رفع دعول التعويض يف حالة كقوع الضرر بو نات  عن خمالفة ىذه تكن امل٘تاملكتب ال 

 اإلجراءات العرفية.

                                                 
    .166كم عبد الباقي، املرجع السابق، صخلفا 1
 .اجلزائرم القانوف التجارم من 675/2 كاملادة 674/2املادة  2
 .نفس القانوف من 676/2املادة  3
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العامة فإف أم ضرر يقع اجلمعية ة شرط توفر النصاب القانوين النعقاد ا طمص خمالففيمأما 
ألم مساىم أك الغَت ضمق لو رفع دعول تعويض عن األضرار الشخصية اليت ققت من جراء ىذه 

 .23مكرر  715املخالفة طبقا للمادة 

املتعلقة بقراءة الفقرة الثانية  675الفقرة الثانية ك 674ككذلك بالنسبة ملخالفة املادتُت 
 التقارير من طرؼ جملس اإلدارة.

 ادلسؤولي  اجلزائي    ( ب

ىا سنحددمث  العامةاجلمعية استدعاء  سنحدد ىذه املسؤكلية فيما يتعلق ْتالة خمالفة قواعد
 إجراءات انعقادىا.فيما يتعلق ٔتخالفة قواعد 

 حال  سلالف  قواعم استمعاء اجلمعي  العاـ    -1

ف املشرع اجلزائرم قد فرض عقوبات جزائية على كل من ذمد أنظرا ألشمية ىذه القواعد 
سواء فيما  -) جملس اإلدارة أك جملس املديرين( اجلهاز اإلدارم للشركة -يعتدم على ىذه القواعد

 غَت العادية. العادية أك اجلمعية العامة  يتعلق باجلمعية العامة

   ف املشرع عاقب رئيس فإ: جلمعيات العاـ  العادي ااخالف  قواعم استمعاء دلبالنسب
ة من ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أك القائمُت على إدارهتا باقبس من شهرين إُف ستة أشهر كبغرامػػػػػػػػشركة املساشمػ

مة انعقاد اجلمعية العا يتم دج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت إذا َف2220222دج إُف  220222
اليت تلي اختتاـ السنة املالية أك التمديد يف األجل املعٍت بقرار   األشهر( 26)العادية يف الستة 

للمصادقة  545من املادة  3ك 2قضائي أك َف يقدموا املستندات املنصوص عليها يف الفقرتُت 
 .1عليها من طرؼ اجلمعية العامة العادية

دج إذا َف يقوموا باستدعاء   2220222إُف  220222كما عاقب املشرع ىؤالء بغرامة من 
 يف األجل القانوين سندات امسية على األقل على معية أصحاب األسهم اقائزينأعضاء اجلكل 

                                                 
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 815املادة  1
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منذ شهر كاحد إما برسالة عادية أك برسالة موصى عليها على ثقتهم إذا كاف قد نص عليها 
 .1باألمري أك بناء على طلب املعنيُت ػػػػػػػػػالقانوف األساس

دج إذا َف ضمط  1220222دج إُف  220222كما عاقب رئيس شركة املساشمة بغرامة من 
ة كثالثُت ػػعلما املساشمُت ٔتوجب رسالة موصى عليها بالتاريخ افدد النعقاد اجلمعية قبل مخس

 .2يوما على األقل من التاريخ افدد لالنعقاد

دج إذا َف يوجهوا لكل 222.000دج إُف  220222كما عاقب ىؤالء بغرامة مالية من 
 3مساىم سموذج ككالة إذا كاف قد طلبو باإلضافة إُف:

 قائمة القائمُت باإلدارة. -

 نص مشاريع القرارات املقيدة يف جدكؿ األعماؿ كبياف أسباهبا. -

 بياف خمتصر عن املرشحُت جمللس اإلدارة عند االقتضاء. -

 تقارير جملس اإلدارة عند االقتضاء. -

 ير جملس اإلدارة ك مندكيب اقسابات اليت تقدـ للجمعية.تقار  -

حساب االستغالؿ العاـ كحساب النتائ  كامليزانية، إذا كاف األمر يتعلق باجلمعية العامة  -
 العادية.

 تقارير جملس اإلدارة كمندكيب اقسابات اليت تقدـ للجمعية. -

األمر يتعلق باجلمعية العامة حساب االستغالؿ العاـ كحساب النتائ  كامليزانية، إذا كاف  -
 العادية.

وا ٖتت تصرؼ كل ضعدج إذا َف ي 2220222دج إُف  220222كما عاقبهم بغرامة من 
 4:مساىم ٔتركز الشركة أك مديرية إدارهتا

يوما السابقة النعقاد اجلمعية العامة  (15) ذكرىا يف أجل مخسة عشر السندات ا يت -
كحساب االستغالؿ العاـ كحساب النتائ  كامليزانية كقائمة  ردالعادية السنوية كىي: اجل

                                                 
 .التجارم اجلزائرم القانوفمن  816املادة  1
 .من نفس القانوف 817املادة  2
 نفس القانوف. من 818املادة  3
 .نفس القانوف من 819املادة  4
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نص  ،اليت تعرض على اجلمعية القائمُت باإلدارة، تقارير جملس اإلدارة كمندكيب اقسابات
كبياف األسباب املتعلقة بالقرارات املقًتحة ككذا املعلومات اخلاصة باملرشحُت جمللس 

 راألجو  ملصادؽ عليو من طرؼ مندكيب اقساباتاإلدارة عند االقتضاء، املبل  اإلمجاِف ا
يتلقوف أعلى األجور باعتبار أف عدد األشخاص يتغَت بُت  لألشخاص الذين املدفوعة

 يتجاكز أك يقل عن مائتُت من ذكم األجور. حسب عدد العاملُت الذين 5أك  12

ات ػاقسابقتضاء تقرير مندكيب االنص القرارات املقًتحة كتقرير جملس اإلدارة كعند  -
يوما السابقة النعقاد اجلمعية العامة  (15) كمشركع اإلدماج كذلك يف أجل مخسة عشر

 غَت العادية.

اء ػػقائمة املساشمُت افددة يف اليـو السادس عشر السابق لذلك االجتماع كاملتضمنة أمس -
كألقاب كموطن كل صاحب أسهم مقيد يف ذلك التاريخ يف سجل الشركة ككذا عدد 

يوما من انعقاد اجلمعية  (15) مخسة عشرهم اليت ظملكها كل مساىم كذلك قبل األس
 العامة.

ذكرىا اخلاصة بالسنوات املالية الثالث األخَتة كاملقدمة للجمعية العامة،  ا يت السندات -
س ػحساب االستغالؿ العاـ كاجلرد كحسابات النتائ  كامليزانيات كتقارير جملكتتمثل يف: 

كتقارير مندكيب اقسابات كأكراؽ اقضور كحماضر اجلمعيات كذلك يف أم كقت اإلدارة 
 من السنة.

تعترب كل ىذه العقوبات ضمانات قانونية الستدعاء اجلمعية العامة العادية لالنعقاد ك 
 .كما بعدىا من القانوف التجارم 676املنصوص عليها يف املادة 

   عادي  الجلمعيات العاـ  غري ااخالف  قواعم استمعاء دلبالنسب 

دج إُف 220222عاقب املشرع رئيس شركة املساشمة كالقائمُت بإدارهتا بغرامة من 
  1:رأس املاؿيف حالة إصدارىم أسهما كقت زيادة  دج2220222

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 822املادة  1
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ساسي النات  عن قبل تعديل القانوف األل يف السجل التجارم يعدالتكقع تسجيل إذا إما  -
 املاؿ.س أتلك الزيادة يف ر 

 إذا كقع تسجيل ىذا التعديل عن طريق التدليس يف أم زمن كاف. -

 كإما قبل أف تنتهي بصفة منتظمة إجراءات تكوين ىذه الشركة أك زيادة رأس ماهلا. -

 دج  4220222دج إُف  220222رامة من ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكما عاقب املشرع ىؤالء كمديركىا العاموف بغ
 1زيادة رأس املاؿ:إذا َف يقوموا عند 

بإفادة املساشمُت حسب نسبة األسهم اليت ظملكوهنا للتمتع ْتق األفضلية يف االكتتاب  -
 باألسهم النقدية.

ا للمساشمُت أجل ثالثُت يوما على األقل ابتداء من تاريخ افتتاح االكتتاب الذين َف يًتكو  -
 ليمارسوا حقهم يف االكتتاب.

اليت أصبحت متوفرة على املساشمُت بسبب عدـ كجود الذين َف يقوموا بتوزيع األسهم  -
عدد كاؼ من االكتتابات التفاضلية على املساشمُت الذين اكتتبوا يف األسهم القابلة 
للنقص كعددا من األسهم يفوؽ العدد الذم صموز  هلم االكتتاب فيو عن طريق التفضيل 

 بالنسبة ملا ظملكونو من حقوؽ.

 تطبق يف حالة إلغاء اجلمعية العامة قق األفضلية يف ىذه العقوبات المع العلم أف 
 االكتتاب.
دج إُف  220222عاقب املشرع ىؤالء بالسجن من سنة إُف مخس سنوات كبغرامة من كما ي

األشخاص الذين ارتكبوا املخالفات املنصوص عليها يف املادة السابقة قصد  دج 205220222
 .2حرماف املساشمُت أك البعض منهم من حصة كاحدة من حقهم يف ماؿ الشركة

النعقاد كاملنصوص ل العادية مانة قانونية الستدعاء اجلمعية العامة غَتضكتعترب ىذه العقوبة 
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 22مكرر 715عليها يف املادة 

 

                                                 
 اجلزائرم. القانوف التجارممن  823ادة ملا 1
 .نفس القانوف من 824املادة  2



37 

 

 حال  سلالف  قواعم إجراءات انعدقادىا  -2

ٔتا أف قواعد إجراءات انعقاد اجلمعيات العامة تعترب ضمانة أساسية قسن سَت ىذه 
اإلجراءات، فقد فرض املشرع اجلزائرم عقوبات جزائية على كل من يعتدم على ىذه القواعد  

 ألكُف.كما ىو عليو اقاؿ يف اقالة ا

 220222كلذلك ذمد املشرع قد عاقب رئيس شركة املساشمة أك القائمُت بإدارهتا بغرامة من 
 1:دج 520222دج إُف 

 موا عمدا أثناء كل اجتماع للجمعية العادية للمساشمُت كرقة اقضور موقعة من دإذا َف يق
 املساشمُت اقاضرين كالوكالء مصادؽ عليها من مكتب اجلمعية كاملتضمنة:

عدد  لكمساىم حاضر كعدد األسهم اليت ظملكها ككذكل أمساء كألقاب كموطن   -
 األصوات امللحقة هبذه األسهم.

أمساء كألقاب كموطن كل ككيل كعدد أسهم موكليو ككذا عدد األصوات امللحقة هبذه  -
 األسهم.

ألقاب كموطن كل مساىم دمثل كعدد األسهم اليت ظملكها ككذا عدد األصوات ك  اءأمس -
 .اإلشاراتامللحقة هبذه األسهم كعدد التفويضات املسندة لكل ككيل عند كجود ىذه 

  املسندة لكل ككيل .التفويضات الذين َف يلحقوا بورقة حضور 

 طرؼ أعضاء من َف يقوموا بإثبات قرارات كل مجعية مساشمُت ٔتحضر يوقع  الذين
ة يف ملف خاص كيثبت فيو تاريخ كمكاف انعقاد اجلمعيػة كاملكتب كضمفظ ٔتركز الشر 

د املساشمُت املشاركُت يف ككيفية االستدعاء كجدكؿ األعماؿ كتشكيل املكتب كعد
جمعية مع ملخص ويت كمقدار النصاب القانوين كاملستندات كالتقارير املقدمة للالتص

 .2رات املطركحة للتصويت كنتيجة التصويتص القرااملناقشات كن

                                                 
 .التجارم اجلزائرم القانوفمن  820املادة  1
 .نفس القانوف من 820املادة  2
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كما عاقب املشرع بنفس الغرامة رئيس اجللسة كأعضاء مكتب اجلمعية الذين َف ضمًتموا أثناء 
 .1اجتماع مجعية املساشمُت األحكاـ املعلقة ْتقوؽ التصويت كامللحقة باألسهم

كتعترب ىذه العقوبات ضمانات قانونية هلذه اإلجراءات اليت تطرقنا هلا سابقا عندما تكلمنا 
 سَت اجلمعيات العامة.عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .التجارم اجلزائرم من القانوف 821املادة  1
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 دارة اإلرللس   ادلبحث الثاين                           

 ةالفعلي دارةهاز الثاين لإلدارة الذم يقـو ٔتهمة اإلاجلىو جملس اإلدارة يف شركة املساشمة 
 . 1لشركةل

طمتلف من بلد  خر، فهناؾ من يأخذ  ىذا النظاـ كمهمة اإلدارة يف الشركة ضمكمها نظاـ، 
بالنظاـ التقليدم لإلدارة )جملس اإلدارة( كىناؾ من يأخذ بالنظاـ اقديث لإلدارة )جملس 

يف شرك  اإلدارة  نظام ازدواجي يسمى   املديرين( كىناؾ من يأخذ بالنظامُت معا كالذم
نبُت موقف املشرع  مث( ثاينال طلب)امل بالتفصيل كلذلك سنتطرؽ إُف ىذا النظاـ "ادلسامه 

طبيعة عالقة جملس اإلدارة بشركة كلكن كقبل كل ذلك سندرس  (لثالثا طلب)املاجلزائرم منو 
 .)املطلب األكؿ( جلمعية العامةباىذه األخَتة املمثلة  ،املساشمة

 شرك البعالق  رللس اإلدارة ادلطلب األول  

اف املركز القانوين جمللس اإلدارة ٔتا فيو املركز القانوين ألعضائو يف شركة املساشمة كبالتاِف بيإف 
ٖتديد طبيعة العالقة بينو كبُت الشركة دمثلة يف اجلمعية العامة للمساشمُت أشمية كبَتة عند اقديث 

كمدل مسؤكلية أعضائو يف مواجهة الشركة كاملساشمُت تمتع هبا جملس اإلدارة يعن السلطات اليت 
 2كالغَت.

، حيث ظهرت هلا املركز القانوينٖتديد ك  اقانوني ف ىذه العالقةييف تكي وكقد اختلف الفق -
  كنظرية النظاـ. (العضو)، تتمثل يف كل من نظرية الوكالة كنظرية األداة 3يف ذلك ثالث نظريات

 

                                                 
 , G . Charreaux, J.-P. Pitol- Belin , ,  Le Conseil D’administration  Librairie  :لإلطالع أكثر إرجع إُف 1

Vuibert،Paris  1990,. 

 .424، ص 1991د.علي حسن يونس، الشركات التجارية، القاىرة، دار الفكر العريب،  2
مصطفى كماؿ كصفي، املسؤكلية املدنية ألعضاء جملس االدارة يف شركات املساشمة يف القانوف املصرم كاملقارف كمشركع قانوف الشركات  3

 .10، ص 1951(،  كلية اققوؽ، حالياالقاىرة جامعة جامعة فؤاد األكؿ ) (دكتوراهلنيل شهادة ال مقدمة رسالة)  التجارية
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 )نظري  اجملاز أو ادلاخلوق الومهي(الفرع األول  نظري  الوكال  

إف عالقة الوكالة ىي أكؿ ما يتبادر إُف الذىن بصدد تكييف العالقة بُت الشركة كمن يتوُف 
 –الشركة  –التعبَت عن إرادهتا فهي ككالة نيابية تنصرؼ فيها اققوؽ كااللتزامات إُف ذمة األصيل 

ـ طاملا أنو يعمل يف حدكد السلطات املخولة دكف أف تعلق بذمة النائب أم مسؤكلية يف ىذا املقا
لو يف عقد أك نظاـ الشركة كطاملا أنو يؤدم كاجباتو مستهديا ٔتصلحة الشركة، باذال العناية الالزمة 

 .1يف آداء ما يناط بو من مهاـ

از ػػػػعن جم تعبَت ا ىييعتبار اكبالتاِف كحسب أنصار ىذه النظرية فإف الشركة بوصفها شخصا 
هتا، فالدكلة ىي اليت هلا اقق يف أ( نشأت ٔتوجب إرادة الدكلة كمشيLa Fictionخملوؽ كشمي )أك 

إال أنو  ،2منح اجلماعات الشخصية االعتبارية كهلا الصالحية يف االمتناع عن منحها إياىا كذلك
بنفسها، كمن مث تستطيع القياـ باألعباء كالواجبات املوكوؿ هبا إليها  نظرا لطبيعة تكوينها فإهنا ال

الذم  3كىذا املمثل ىو  جملس اإلدارة  ـو هبا بامسها كقساهباتعُت إسناد تلك املهاـ إُف دمثل يق
  يف ٘تثيل الشركة بوصفها شخصا معنويا يقـو برعاية مصاقها. هيقتصر دكر 

إذف فإف الشركة حسب ىذه النظرية ىي شخص اعتبارم ليس كائن حي حقيقي، ال جسد 
كنو ماديا أف يعمل أك أف يدير نفسو بنفسو كلذلك يتعُت أف يديره ككيل عنو يعمل لو كال ظم

دارة  يشكل من أشخاص طبيعيُت  أعضاء اجمللس   كمهمة ىذا العضو اإلقسابو كىو  جملس 
كبالتاِف فإف التصرفات اليت يعقدىا تلـز موكلو ) الشركة ( كال يتحمل اجمللس  تشبو مهمة الوكيل

، ألنو ظمارسها بالنيابة عنها كلكن بامسها كقساهبا ا أية مسؤكلية شخصيةرستو ألعماهلمن جراء دما
 باعتبار ىذا اجلهاز   جملس اإلدارة   جهاز أجنيب كمنفصل عن الشركة.

                                                 
شركط اكتساهبا كحدكد االحتجاج هبا دراسة مقارنة يف القانوف املصرم، )الشخصية املعنوية للشركة التجارية  ،رميحممود خمتار أمحد بر .د 1

 .73، ص 2002االشعاع للطباعة ،  ، القاىرة ، دار2، ط(ي ك االذمليزمػػسنالفر 
 .11مصطفى كماؿ كصفي، املرجع السابق، ص  2
، االسكندرية، دار (الشركات التجارية )املشركع التجارم اجلماعي بُت كحدة االطار القانوين كتعدد األشكاؿ، حممد فريد العريٍت.د 3

 .57، ص 2003اجلامعة اجلديدة، 
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 .1ك يأخذ هبذه النظرية العديد من الفقهاء كمنهم الدكتور مصطفى كماؿ كصفي

ىذه النظرية تعرضت للنقد من بعض الفقهاء كمن بُت أىم أكجو النقد الذم  كاملالحظ أف
 تعرضت لو ما يلي:

أف ىذه النظرية ال تستطيع تقدًن التكييف القانوين الصحيح للعالقة بُت الشركة  -
كدمثلها القانوين )جملس اإلدارة(، فالقوؿ بأف اجمللس يعترب ككيال عن الشركة ىو قوؿ يزي  عن 

ف الوكالة تفًتض كجود عقد بُت الشركة كاجمللس كىذا العقد حىت يعقد ال بد الصواب، أل
من كجود تطابق إرادتُت كاقاؿ ىنا أف الشركة ليس هلا إرادة مستقلة كمنفصلة عن إرادة 

عمليا ال ظمكن تصور أف ظمنح اجمللس قبوؿ أك إصماب فاجمللس كال تستطيع أف تعمل بدكنو، 
 .2و أثناء إبراـ الوكالةالشركة نيابة عنها لنفس

جرل العمل بأف يتم انتخاب جملس إدارة الشركة كفقا ألغلبية أصوات املساشمُت،  -
من مث فإنو من املفًتض على اجمللس أال ظمثل األشخاص الذين َف يصوتوا لو كَف ينتخبوه، 

 .3كبالتاِف فهو ال يعترب ككيال عنهم

 ة أو احلدقيدق (الفرع الثاين  النظري  العضوي  )نظري  األدا

، حيث يرل أصحاب ىذه النظرية أف شخصية 4ظهرت ىذه النظرية يف مطلع القرف العشرين
كىذا ما يربر  5الشخص االعتبارم ٘تثل صورة حقيقية ال ٗتتلف عن شخصية الشخص الطبيعي

 تسميتها بنظرية اققيقة.

                                                 
ية ألعضاء جملس االدارة يف شركات املساشمة يف القانوف املصرم كاملقارف كمشركع قانوف الشركات مصطفى كماؿ كصفي، املسؤكلية املدن 1

 .24، ص 1951(،  كلية اققوؽ، حالياالقاىرة جامعة جامعة فؤاد األكؿ ) (دكتوراهلنيل شهادة ال مقدمة رسالة)  التجارية
، االسكندرية، مؤسسة (1981لسنة  159ألحكاـ القانوف رقم  مواؿ كفقاشركات األ) مصطفى كماؿ كصفي، القانوف التجارم.د 2

 .11ع السابق، صجاملر  ،مصطفى كماؿ كصفي .  ك51ص ،1982الثقافة اجلامعية، 
، املرجع السابق، (1981لسنة  159مواؿ كفقا ألحكاـ القانوف رقم شركات األ) القانوف التجارمكصفي، د. مصطفى كماؿ  3

 .51ص
  .73بريرم، املرجع السابق، ص .حممود خمتار د 4
 .51، املرجع السابق، صكصفي. مصطفى كماؿ د 5
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حقيقي، مثلو مثل كيرل أصحاهبا أيضا أف الشركة باعتبارىا شخصا اعتباريا ىي كائن 
الكائنات اقية لو جسده كعقلو املدبر كحواسو اليت ينظر هبا كيسمع كيتحرؾ كيتصرؼ كىذه 
األعضاء ليس هلا كياف مستقل عن كياف الشخص االعتبارم بل ىي جزء من أجزائو داخلة يف 
بنيانو كتركيبو، فأم تصرؼ يصدر عن ىذه األعضاء ىو يعترب كتصرؼ الشخص االعتبارم 

سو، ككأنو ىو الذم قاـ هبذا التصرؼ كَف يصدر من شخص آخر أك من ىيئة أخرل أجنبية نف
من  يتجزأكيعد جملس اإلدارة كاحدا من بُت األعضاء املشكلُت هلا كبالتاِف فهو جزء ال  1عنو

كىو العضو الرئيسي الذم تتصرؼ عن طريقو، فهو إذف عضو من أعضائها  أعضاء ىذا اجلسم
 .2، ألف الوكيل ال ظمثل إال الشخص الطبيعي كطمتاره ىذا األخَت ٔتحض إرادتوكليس ككيال عنها

كلقد تعرضت ىذه النظرية مثل سابقتها للنقد كمن بُت أىم أكجو النقد الذم تعرضت لو ما 
 يلي:

أف ىذه النظرية ٕتعل دمثل الشركة )جملس اإلدارة( جزءا من كياهنا، فًتىن بالتاِف  -
اجمللس باعتبار ىذا األخَت عضوا من أعضائو كىو أمر يصعب التسليم كجود الشركة بوجود 

بو، ألف الشخصية القانونية للشركة، قد تنشأ دكف أف يتضمن عقد تأسيسها بياف دمثليها، 
كالواقع أف الذم يتوقف على كجود دمثلي الشركة ىو دمارسة اققوؽ الناشئة عن التمتع 

الشخصية كىو ما ال يستقيم كالنظرية العضوية اليت بالشخصية االعتبارية كليس كجود ىذه 
 .3ترل يف دمثل الشركة جزء من كياف الشركة ال تستكمل كجودىا إال بو

كمن ناحية أخرل، يتم التساؤؿ عن مدل إمكانية تصور أف يكوف جملس اإلدارة  -
)الذم ىو يف األصل مكوف من أشخاص طبيعيُت( جزء أك عضو من أعضاء الشخص 

الشركة( مثلو يف ذلك مثل أعضاء جسم اإلنساف؟ كعن القوة افركة هلذه األعضاء املعنوم )
يف الشركة؟ فإذا كانت اإلجابة ىي اإلرادة اجلماعية للشركاء، فعندئذ تسقط اقجة األساسية 

                                                 
، 2001حممد توفيق سعودم، املسؤكلية املدنية كاجلنائية ألعضاء جملس إدارة شركة املساشمة عن أعماؿ الشركة، دار األمُت للنشر، .د 1

 .29ص
  .74حممود خمتار بريرم، املرجع السابق، ص د. 2
  .74املرجع، ص نفس  3
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اليت ٖتت  هبا ىذه النظرية ضد نظرية الوكالة كيتعُت إذف أف تثبت ىنا فكرة الوكالة كتقـو 
  .1ادة اجلماعية للشركاء يف مقاـ األصيلبالتاِف اإلر 

كيف األخَت، فإنو من املسلم بو أف أعضاء جسم اإلنساف كجوارحو ٗتضع أساسا  -
إلرادتو فليس هلا إرادة ذاتية كقدرة للتصرؼ، أما دمثل الشركة )جملس اإلدارة( فيتمتع 

كيستطيع أف يباشر  بالقدرة الذاتية إزاء ذلك، حيث تظل لو إرادتو كمصاقو كنزعاتو كميولو
أعمالو كيشبع رغباتو بنفسو بشكل مستقل عن الشركة كقد يصل األمر إُف أف يقـو اجمللس 

 .2باستخداـ الشركة كصمعلها أداة خلدمة مصاقو الشخصية

 الفرع الثالث  نظري  النظام )ادلنظم (

هلا، حيث تعترب  ىذه النظرية تفرؽ بُت الشخصية االعتبارية للشركة كبُت الشخصية القانونية
صية االعتبارية للشركة جمرد أىلية للشخص القانوين ليظهر على مسرح اقياة القانونية يف الشخ

مواجهة الغَت كأف ىذه الشخصية القانونية ىي اليت صمب أف يعًتؼ هبا لكل فكرة منظمة تقـو 
ذلك فإف شركة كبناء على  3مستمر دائم ماداـ ىذا اهلدؼ ضمقق فكرة معقولة الزمة دؼعلى ى

املساشمة تعترب فكرة منظمة ٖتقق غرض مشركع كبذلك فهي تتمتع ٓتصائص املنظمة كتكوف هلا 
 شخصية قانونية خاصة، كما أف هلا شخصية اعتبارية تظهر هبا أماـ الغَت.

كطبقا هلذه النظرية فإف األصل أف األعضاء من األفراد كاهليئات الداخلة يف ىذا النظاـ تعترب 
أجزاء فيو، كتطبيقا لذلك ففي شركات املساشمة يعترب جملس اإلدارة كاجلمعية العامة أك ما ضمل 

اقياة  حملها كىيئة املراقبة أعضاء يف الشركة )املنظمة( يؤدم كل منهم دكره ككظيفتو يف شؤكف
الداخلية للشركة، كىنا ال ظمكن اعتبار جملس اإلدارة ككيال عن الشركة يف األعماؿ الداخلية، 
فمجلس اإلدارة يعترب السلطة الرئيسية للشركة ْتكم متابعتو لتفاصيل اإلدارة كاتصالو الوثيق هبا 
                                                 

 كما بعدىا. 74نفس املرجع، ص  1
  .75حممود خمتار بريرم، املرجع السابق ، ص د. 2

يرل الدكتور حممود خمتار الربيرم أف السبب يف ظهور النظرية العضوية كاالنتصار هلا )كما ىو معركؼ( ىو اقاجة إُف محاية الغَت -
النظرية نسند كل تصرفات املدير أك دمثل الشركة كأفعالو إُف الشركة دكف فحص لعالقة  كضماف استقرار املعامالت التجارية، ففي ظل ىذه

ار الوكالة كحدكدىا، كىذا اليربر حسب رأم الدكتور ىجر نظرية الوكالة )النيابة(، كاليت ال ظمكن يف ظلها ٖتقيق محاية الغَت كضماف استقر 
 املعامالت.

 .38املرجع السابق، ص (،1981لسنة  159شركات االمواؿ كفقا ألحكاـ القانوف رقم ) د. مصطفى كماؿ كصفي، القانوف التجارم 3



44 

 

ضها القانوف عليو كتكوينو من ذكم اخلربة يف ذلك كىو طمضع يف ذلك للرقابة القانونية اليت فر 
كىو ما سنتطرؽ إليو ال حقا  1ارسها كل من اجلمعية العمومية كاملراجعُت كل يف اختصاصو٘تكاليت 

 بكل تفاصيل.

كحسب ىذه النظرية فإنو ما داـ ظمكن أف يأخذ العضو أكثر من صفة كأكثر من عضوية يف 
ذلك من توكيلو ماداـ القانوف  نظم متعددة، فيكوف بالتاِف أجنبيا عن الكائن القانوين كال ظمنع

يقتضي ذلك، فهذه الوكالة حسب ىذه النظرية ال يكوف هلا حمل يف مواجهة الغَت كيف شؤكف 
اقياة اخلارجية للشركة أك النظاـ، كبناء على ذلك فإنو صموز اعتبار جملس اإلدارة ككيال عن شركة 

الغَت، مىت أناط القانوف بو ىذه  املساشمة يف الشؤكف اخلارجية، حيث يكوف التصرؼ يف مواجهة
الصفة أك مىت ككلتو اجلمعية العمومية يف شأف من ىذه الشؤكف، ففي ىذه اقالة يتعامل جملس 

 .2اإلدارة مع الغَت كوكيل عن الشركة كتسأؿ الشركة عنو مسؤكلية املتبوع عن أعماؿ تابعو

إلدارة يعترب عضوا يف كمن خالؿ كل ما سبق كحسب النظرية السابق ذكرىا، فإف جملس ا
الشركة ظمارس اختصاصاتو فيما يتعلق بالشؤكف الداخلية للشركة كيعترب ككيال فيما يتعلق ٔتمارسة 

 الشؤكف اخلارجية للشركة يف حدكد القانوف كنظاـ الشركة.

جملس اإلدارة يعترب عضوا من أعضاء  فإف، 3بشؤون الشرك  الماخلي  ففيما يتعلق (1
إال إذا تعدل الشركة كعملو ىنا يعترب صادر من الشركة مباشرة كال ضمتاج إُف توكيل 

أعضاء اجمللس يف ذلك حدكد ىذه العضوية كارتكب خطأ شخصيا، ففي ىذه اقالة 
 ينسحب ىذا العمل إليهم كال تسأؿ عنو الشركة.

 للشركة ذمد:كمن أمثلة شؤكف اقياة الداخلية 

                                                 
 .30املرجع السابق، ص حممد توفيق سعودم،.د  1

ٕتدر اإلشارة ىنا إُف أف صفة العضوية عن الشركة جمللس اإلدارة تكوف لو جمتمعا كليس لكل عضو فيو على حدا، ما َف تكن لو  -     
كظيفة نظامية مثل عضو جملس اإلدارة املنتدب أك من يوكلو اجمللس يف عمل من األعماؿ، أما عضو جملس اإلدارة املنفرد فال صفة لو  

لشركة، كترتيبا على ذلك يكوف التصرؼ الصادر من جملس اإلدارة كأنو صادر من  الكائن القانوين )الشركة( ذاتو، كعضو من أعضاء ا
 كتكوف مسؤكلية الشركة مسؤكلية مباشرة ال مسؤكلية عن الغَت.

 كما بعدىا. 30ص، املرجع نفس  2
 .كما بعدىا 31ص املرجع السابق، حممد توفيق سعودم،.د  3
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كل األعماؿ اليت تتعلق بدعوة اجلمعية للمساشمُت أك العرض عليهم   -            
 كاطالع اجلهات املختصة على تقريرىم كتنفيذ ذلك.

 كل ما طمص املساشمُت بصفتهم اجلماعية أك الفردية ما َف يكونوا من الغَت.  -          
كتصريف شؤكهنا اليومية كاإلشراؼ عليها التنظيم الداخلي للعمل بالشركة  -         

كرقابتها كالتصرؼ يف مسائل موظفيها كعماهلا من حيث تعيينهم كتوزيع العمل كمراقبتهم 
 كالفصل كالتأديب.

 كاليت ٘تس الغَت، مثل: 1الشرك  اخلارجي أو أعمال بشؤون ( أما فيما يتعلق 2
 الغَت أك القضاء.٘تثيل جملس اإلدارة للشركة يف مواجهة  -            
 التعاقد باسم الشركة مع الغَت. -            
 األفعاؿ أك التصرفات الضارة أك النافعة للغَت. -            
ما صمريو جملس اإلدارة من تصرفات ٓتصوص رأس ماؿ الشركة سواء بزيادة  -            

قل ملكية للغَت، خاصة أف رأس املػػػػػاؿ أك خفضو أك إنقاصو بتوزيع أرباح صورية أك بن
 رأس املاؿ ىو الضماف العاـ للدائنُت.

فكل ىذه األعماؿ اليت يقـو هبا اجمللس يف ىذا الشأف يعترب ككيال عن الشركة يف        
 القياـ هبا كتسأؿ عنو الشركة طاملا ٘تت دمارستها على الوجو املعتاد.

 جلزائريالفرع الرابع  ـوقف الدقوانني الوضعي  والتشريع ا  

الفرنسي كاملصرم تظل نظرية الوكالة أك النيابية صاقة كأساس لتكييف  يف ظل القانونُت
 .2العالقة بُت الشركة كدمثليها دكف تعارض مع النصوص التشريعية

 .3الوكالءتصف دمثلي شركة املساشمة بوصف  246/2ذمد أف املادة  الدقانون الفرنسيففي 
اخلاص  1981لسنة  159من القانوف رقم  91املادة فنجد  الدقانون ادلصريأما يف 

بشركات املساشمة كشركات التوصية باألسهم كالشركات ذات املسؤكلية افدكدة قد أشارت إُف 
                                                 

 .32ص ، املرجع السابق توفيق سعودم،حممد .د  1

  .75، صاملرجعنفس   2
ذىبت حمكمة النقض الفرنسية يف أحد أحكامها إُف أف  يف شركات املساشمة تنمحي شخصية املساشمُت أماـ شخصية الشركة...   3

ماؿ كصفي يف مؤلفو السابق فليس جملس اإلدارة ككيال عن كل شريك على حدا بل ككيل عن الشركة ، أشار إليو الدكتور مصطفى ك
 .23الذكر، ص 



46 

 

ىذه العالقة حينما تكلمت عن أسهم الضماف كأنو يستمر إيداع ىذه األسهم يف أحد البنوؾ 
 العضو.  كالةمدة ك املعتمدة مع عدـ قابليتها للتداكؿ إُف أف تنتهي 

من النظاـ النموذجي لشركات املساشمة املصرم نصت على أنو ال يتحمل  33كما أف املادة 
بأم مسؤكلية فيما  كالتهمأعضاء جملس اإلدارة بسبب قيامهم ٔتهاـ كظائفهم ضمن حدكد ك 

ء جملس من قانوف التجارة املصرم كاليت  تصف أعضا 34يتعلق بالتزامات الشركة. ككذلك املادة 
من القانوف املدين  52ك 45إدارة شركة املساشمة بوصف الوكالء ككذلك األمر يف نص املادتُت 

 املصرم.
، فنجد من خالؿ دراسة نصوص القانوف التجارم، أنو خوؿ جملس الدقانون اجلزائريأما يف 

ركة كظمارسها يف نطاؽ موضوع الش باسم الشركةاإلدارة كل السلطات للتصرؼ يف كل الظركؼ 
مع مراعاة السلطات املسندة صراحة يف القانوف جلمعيات املساشمُت كجملس املراقبة بالنسبة لنظاـ 

 جملس املديرين.
أف القانوف التجارم اجلزائرم أعطى نوع من الوكالة كىي  1كيتضح من خالؿ ىذه النصوص

انوف جلمعيات ككالة عامة للتصرؼ باسم الشركة يف كل سلطاهتا إال ما أسند صراحة بنص الق
 املساشمُت كجملس املراقبة.

عندما  ،من القانوف التجارم 25مكرر 715الثانية من املادة  كيظهر ذلك صراحة يف الفقرة
نصت على أنو:  ...ال يكوف ألم قرار صادر عن اجلمعية اليت تكلم عن قرار اجلمعية باإلبراء، 

العامة أم أثر النقضاء دعول املسؤكلية ضد القائمُت باإلدارة الرتكاهبم خطأ أثناء القياـ 
  .  بوكالتهم

ال  2كلكن القانوف اجلزائرم أعطى أيضا اختصاصات خاصة جمللس اإلدارة بنصوص صرضمة
ا أك عرقلة ما يتخذ بشأهنا من قرارات، فالعالقة ىنا بُت جملس ٘تلك اجلمعية العامة التدخل بشأهن

فيما يتعلق هبذه االختصاصات اخلاصة تكيف على أهنا عالقة عضو يف الشركة ال  كالشركةاإلدارة 
 عالقة موكل بوكيلو.  

 

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 648ك 622املادتُت  1
 كما بعدىا من نفس القانوف. 623املادة  2
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 نظام اإلدارة يف شرك  ادلسامه  زدواجي ا  ثاينال ادلطلب

 سنتطرؽ إُف مفهـو ىذا النظاـ )الفرعلكي نستوعب ىذا النظاـ يف اإلدارة كآلية عملو، 
  الثاين(. م ىذا النظاـ بتعداد مزاياه كعيوبو )الفرعيقيتإُف مث األكؿ( 

 الصيغ  ادلزدوج  إلدارة شرك  ادلسامه الفرع األول  ـفهوم نظام 

عريق يف القدـ، فهو يرجع يف أملانيا إُف عاـ  نظاـصيغة املزدكجة لنظاـ اإلدارة األملاين إف ال
كقد مت اقتباس ىذا النظاـ من طرؼ النظاـ الفرنسي من القانوف األملاين الصادر سنة  1870
نوفمرب  16يف التشريع الفرنسي الصادر يف  (1965سبتمرب  06املعدؿ بتشريع ) 1937
كيرجع السبب املباشر ألخذ  1966يوليو سنة  24 الصادر يفمث قانوف الشركات  1940

فرنسا بعد عند عودة مقاطعيت األلزاس كاللورين إُف  1918املشرع الفرنسي هبذا النظاـ إُف عاـ 
اقرب العاملية األكُف، حيث كانت شركات املساشمة اليت يوجد مقرىا يف ىاتُت املقاطعتُت ٗتضع 

 1924يناير  01نتهاء اقرب صدر قانوف اكبعد  وقتيف ذلك ال 1897للتقنُت األملاين لسنة 
منو على إبقاء سرياف النظاـ  18الذم أدخل القانوف الفرنسي يف ىاتُت املقاطعتُت فقرر يف املادة 

حق االختيار خموال الشركات املوجودة كاليت تعتنق نظاـ اإلدارة املزدكجة  1930إُف سنة  افلي
املستند  -إلبقاء أك تأسيس شركات جديدة كفقا للقانوف افلي بُت التشريع الفرنسي العاـ أك ا

    1الذم يعتنق ىذا النظاـ. -لقانوف األملاينإُف ا

أف املشركع اقكومي لقانوف الشركات الفرنسي اقديث َف يكن يتضمن  كاجلدير بالذكر 
النظاـ اقديث إلدارة شركات املساشمة كإسما مت إدراج ىذا النظاـ يف مشركع القانوف بناء على 

أثناء املناقشات الربملانية اليت انتهت بصدكر تشريع   Ledouarecك Capitantاقًتاح الفقيهُت 
    .2ظم للشركات يف فرنسااملن 1966يوليو  24

                                                 
 .2ك 1، ص 1993د. حممد هبجت عبد هللا قايد، حوؿ نظاـ جديد إلدارة شركة املساشمة، دار النهضة العربية، القاىرة،  1

2  Yves Chartier, Droit Des Affaires (Sociétés Commerciales), 2  édition, PUF, Paris, 1988, P 136.  
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ىمف ىكذا اعتنق املشرع الفرنسي نظاـ ازدكاجية اإلدارة يف شركات املساشمة بغية ٖتقيق 
العمل على ٖتقيق إدارة فعالة عن طريق التمييز الدقيق كالواضح  من كراء ىذا النظاـ ىو  رئيسي

 (راقبةجملس املكاليت يقـو هبا ) عليهاكالرقابة  جملس اإلدارة(اليت يقـو هبا  ) الشركة بُت مهميت إدارة
، ىاتُت املهمتُت اللتاف طمتلطاف إُف حد كبَت يف ظل النظاـ التقليدم 1 يف النظاـ اقديث لإلدارة

إلدارة شركات املساشمة القائم على كجود جهاز كاحد يقـو هباتُت املهمتُت يف آف كاحد كىو 
 2 :تتمثل يف أىماف جزئي ككذا ٖتقيق  جملس اإلدارة

صالح املشركع عن طريق السماح باملراقبة إلدارة شركات املساشمة الشديدة اإلعداد إل -
لتعويد  ةادأكاعتبار مراقبة ىيئة اإلدارة من قبل جملس املراقبة  شمية من قبل العاملُت بالشركةاأل

 املماثلة ظمكن أف تتم من قبل تنظيم املشركع نفسو. األذىاف على فكرة مقتضاىا  أف املراقبة

  ٖتقيق التوافق كاالنسجاـ بُت القانوف الفرنسي كقوانُت الشركات يف اجملموعة األكركبية -
        .3غية ٖتقيق الوحدة األكركبية املنشودةب

فعاال لسلبية املساىم السائدة يف شركات املساشمة عن طريق نقل بعض  يقدـ عالجا -
   سلطات اجلمعية العامة إُف جملس املراقبة.

عندما أدخل ىذا النظاـ اقديث َف ظمس بقية  ادلشرع الفرنسيكاجلدير بالذكر أيضا أف      
كمراقب  اجلمعية العامةمنها يئات املوجودة بالشركة كاملنصوص عليها يف النظاـ القدًن )اهل

بل تركها لنفس النظاـ القدًن كترؾ  كَف يعدؿ يف تنظيمها (أك حمافظ اقسابات اقسابات
     فيما بعد. ادلشرع اجلزائريكىو ما فعلو  للشركات حرية االختيار بُت النظامُت

                                                 
1
 J.-J. Caussain, Administration des Sociétés (Directoire et Conseil de Surveillance), Edition 

Techniques ( Juris - Classeurs), Paris 1972, P4. 
 14، املرجع السابق، ص G. Charreaux & J.-P. Ptol- Belin وكما بعدىا  3، صنفس املرجعحممد هبجت عبد هللا قايد،  د. 2

 .كمابعدىا
 .24، املرجع السابق، ص  G. Charreaux & J.-P. Ptol- Belin :أكثر تفصيل، إرجع إُف 3
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 نظام الصيغ  ادلزدوج  إلدارة شرك  ادلسامه تدقييم   الفرع الثاين

  )ثانيا(. كعليو عيوب )أكال( مزايا لنظاـ الصيغة املزدكجة إلدارة شركة املساشمة

  ـزاياه أوال  
يتميز نظاـ الصيغة املزدكجة إلدارة شركة املساشمة بعدة مزايا، كانت اهلدؼ األساسي من 

 1كراء إدخاؿ ىذا النظاـ، من ىذه املزايا:

كال شك أف انفصاؿ ىيئة اإلدارة عن ىيئة ، الفصل اجليد بُت سلطات اإلدارة كالرقابة (1
  الفعاليةدارة قدرا كبَتا من االستقرار ك الشركة من شأنو أف ضمقق هليئة اإلالرقابة داخل نفس 

 كاالستقالؿ يف مواجهة ىيئة الرقابة، كىي عناصر جوىرية لتأمُت حسن سَت العمل يف الشركة.
كجود نظاـ  املدير العاـ الوحيد  يف نظاـ اإلدارة اقديث، )ىذا األخَت الذم ضمل حمل  (2

ة للمشركعات ( كىو يعد صيغة مالئم2الشركات ذات رؤكس األمواؿ الصغَتةجملس اإلدارة يف 
على عكس ذلك فإف نظاـ  جملس اإلدارة  يسمح بوجود إدارة مجاعية للشركة العائلية الصغَتة. ك 

 يالئم أكثر املشركعات الكبَتة.

يف ظل ىذا النظاـ يسمح بأف ( le conseil de surveillance)كجود جملس املراقبة  (3
عهد ٔتهمة اإلدارة إُف مديرين فنيُت متخصصُت، إذ يصعب من الناحية العملية أف صممع ي

االختصاص الفٍت املتقدـ الذم تتطلبو إدارة املشركعات الشخص الواحد بُت مهمة الرقابة ك 
 اقديثة ا ف.

 ،متو أكثر لفركع الشركات األجنبيةءاليتميز النظاـ اجلديد إلدارة شركة املساشمة ٔت (4
فاملديركف افليوف ظمكنهم يف ظلو أف ظملكوا املبادرة كالسلطة كاالستقرار الكايف يف مناصبهم دكف 
أف ضمرموا دمثلي رأس املاؿ األجنيب من املراقبة املشركعة لإلدارة كاليت تؤمن بطريقة قانونية يف نطاؽ 

 .اجمللس املخصص لذلك

                                                 
 .108، ص د. حممد هبجت عبد هللا قايد، نفس املرجع1
إُف  1977يناير  15، ك اليت عدلت بعد ذلك بقانوف 66ألف فرنك عند صدكر قانوف يوليو  250الشركات اليت يتجاكز رأمساهلا  2

 مليوف فرنك فرنسي.
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الشكل اجلديد للشركة الكيميائية للفحم  كاقكومة الفرنسية قد كضعت سموذجا لذلك باختيار
  ( كلفركع مشركع التعدين كالكيمياء.1967ديسمرب سنة  22)مرسـو 

كأىم مزايا نظاـ اإلدارة اقديث ىو تقدًن عالج لسلبية اجلمعيات العمومية يف شركات   (5
ملباشرة ااملساشمة كذلك بإصماد جملس للمراقبة ظمكن أف ضمل حمل ىذه األخَتة يف مباشرة الرقابة 

 على أعماؿ اإلدارة.

نسجاـ بُت ككميزة خاصة بالقانوف الفرنسي، تتمثل يف العمل على ٖتقيق التوافق كاال  (6
ىذا القانوف كسائر القوانُت األكركبية للشركات كخاصة القانوف األملاين، ٘تهيدا لتحقيق الوحدة 

 ، اليت ٖتققت فعليا بعد ذلك.التشريعية األكركبية يف ىذا اجملاؿ

زد على ذلك تطبيق ىذا النظاـ اجلديد لإلدارة يف أكرب دكلتُت يف اجملموعة األكركبية، من 
 ازدىاره يف بقية دكؿ اجملموعة.يشجع كثَتا على انتشاره ك أنو أف ش

يقدـ ىذا النظاـ ملعتنقيو قدرا من االستقالؿ كالضمانات يفوؽ ما يقدمو النظاـ   (7
التقليدم لإلدارة، ىذا فضال عن أنو أقل خطرا على مصاٌف املساشمُت من نظاـ جملس اإلدارة 

اـ يفوؽ مثيلو املوجود بُت جملس اإلدارة التقليدم التقليدم، فاالستقالؿ املوجود يف ظل ىذا النظ
كذلك يظهر من خالؿ عدـ قابلية األعضاء للعزؿ من طرؼ جملس املراقبة  ك الرئيس )املدير العاـ(

رغم تعيينهم من قبلو، فهم ال يعزلوف إال من طرؼ اجلمعية العمومية، مع االعًتاؼ هلم باقق يف 
 من شأنو ذميزات ىذا النظاـ الدمع كىذا الوضع يعترب من التعويض عن عزهلم بغَت مسوغ مشرك 

كما توفر   ،وفر ألعضاء جملس املديرين قدرا من االستقرار كالدكاـ يف كظائفهم، ىذا من ناحيةأف ي
 هلم من ناحية أخرل قدرا من االستقالؿ يف مواجهة جملس املراقبة.

 La)ة باخلاصية اجلماعيػػػػة يتميز أيضا نظاـ الصيغة املزدكجة إلدارة شركة املساشم  (8

collégialité) ،فبالنظر إُف التعقيد الذم يصاحب مشاكل اإلدارة حاليا من الصعب أف  لإلدارة
 من قبل شخص كاحد. -سواء كاف كبَتا أك متوسط اقجم -يدار املشركع  

املدير ك ىكذا ذمد أف الصيغة املزدكجة لإلدارة تضع الشركة ٔتنأل عن ٖتكم كىول الرئيس  (9
 متعددين كل منهم متخصص يف جماؿ معُت، ىذا فضال امُتالعاـ ك٘تكن من االستعانة ٔتديرين ع
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الفرصة إلصدار قرارات مجاعية، فالصيغة املزدكجة لإلدارة ٖتقق فضال عن ذلك أكرب  إتاحةعن 
مكونة من  (ينر يدقدر من التعاكف بُت مديرم الشركة، شريطة أال تكوف ىيئة اإلدارة )جملس امل

أشخاص متفاكتُت يف املستويات أك القدرات كأال تكوف طريقة اإلدارة موضع تعارض أك تناقض 
 نهم.فيما بي

فوجود ىيئة مستقلة إلدارة الشركة يساعد على سرعة  ،سرعة اٗتاذ القرارات يف الشركة( 10
اجتماع جملس اإلدارة يكوف أسرع من اقديث  ينر يدفاجتماع جملس امل ،التشاكر كاٗتاذ القرارات

 موجودكف دائما يف الشركة. ينر يدالتقليدم كذلك ألف أعضاء جملس امل

إلدارة شركة املساشمة بإمكانية تعيُت  ثدييتميز أيضا جملس املديرين يف النظاـ اق (11
كالعمل لدل  جلمع بُت عضويتهم يف اجمللساضمق هلؤالء األعضاء  اأعضائو من غَت املساشمُت، كم

 كة ٔتوجب عقد العمل.الشر 

إقامة نظاـ مرف كفعاؿ كعادؿ للمديرين، يقـو على أساس توزيع املسؤكليات بطريقة ( 12
 منطقية بُت أعضاء اإلدارة كأعضاء الرقابة.

يف ظل نظاـ اإلدارة اجلديد ظمكن تغيَت السلطات مع االحتفاظ باالستمرارية داخل  (13
نظاـ اإلدارة التقليدم، أخذا يف االعتبار النفوذ الشركة، األمر الذم يصعب ٖتقيقو يف ظل 

 .املسيطر للرئيس

 و  عيوباثاني

رغم املزايا اليت يتمتع هبا النظاـ اجلديد إلدارة شركة املساشمة إال أف ىذا النظاـ ال طملو من 
  :1يسلم من النقد، كمن ىذه االنتقادات اليت كجهت إُف ىذا النظاـ ما يليَف العيوب ك 

                                                 

 .113حممد هبجت عبد هللا قايد، املرجع السابق، ص 1
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تعد يف الواقع عالجا شافيا من كل  الرقابة البالتاِف إلدارة ك الصيغة املزدكجة لأف   (1
األمراض اليت تعاين منها إدارة شركة املساشمة، حىت ٔتناسبة التصويت على القانوف األملاين 

، أين كاف جملس املراقبة موضع نقد شديد لدرجة أف البعض 1964إلصالح الشركات سنة 
ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، فدكر جملس املراقبة ظمكن أف يكوف يف اققيقة جمرد دكر كشمئإلغاكصل إُف حد طلب 

يعينهم يف  نذلك ظمكن أف يتضح من األشخاص الذيكوف غافال عن حسن سَت اإلدارة، ك أك ي
جملس اإلدارة، فإف جمللس اإلدارة مع ذلك بسبب تعدد أعضائو الذين يتخذكف شكل جملس إدارة 

إُف سنة  1940صغرا كضعا قد يعرض مصاٌف الشركة للخطر، فمن املالحظ يف الفًتة من سنة م
أف شخصا كاحدا كاف كفيال بإدارة الشركة إدارة جيدة، ك ىو ما يعٍت عيب اخلاصية  1943

 ( على إصالح املشركع الفرنسي.sudreauاجلماعية هليئة اإلدارة اليت أبداىا سيدرك )

أف توزيع السلطات بُت ىيئات  لىتطبيقات العملية كشفت عزد على ذلك، أف ال  (2
 كجملس الرقابة( ليس مرضيا لعدة أسباب: ديرينخمتلفة يف الشركة )جملس امل

  غياب تدخل رئيس جملس اإلدارة يف اختيار األعضاء ا خرين للمجلس كبصفة أف
  يضر تعاكف أجهزة اإلدارة.ُتن العاميخاصة املدير 

 ينر يدال يتجو إُف توزيع سلطاهتم كٖتديد سلطات جملس امل موقف املديرين الذم. 

 ال  كىذا من قبل جملس املراقبة الذم قاـ بتعيينو ينر دياستحالة عزؿ أعضاء جملس امل
كيتعارض مع قاعدة  ينر يديتالءـ مع دمارسة املراقبة اليت يكلف هبا جملس املراقبة على جملس امل

غم من أف عزؿ أعضاء جملس اإلدارة يكوف بناء على اقًتاح كبالر   من ظملك التعيُت ظملك العزؿ 
 .ومن جملس املراقبة فإف جملس املراقبة قد طمفق يف ذلك إذا ما رفضت اجلمعية العامة اقًتاح عزل

  ضركرة الرجوع إُف اجلمعية العامة للمساشمُت قسم ما يثور من منازعات بُت جملس
يسهل الوصوؿ إُف حل سريع للمنازعات كطملق غالبا تباعدا  الكىذا قبة ار املجملس ك  ينر يدامل

ف الرجوع إُف اجلمعية العامة ال يشكل حال حامسا يف كل اقاالت، ألجديدا بُت اجمللسُت 
 جلمعية العامة النزاع بًتؾ الصيغة املزدكجة لإلدارة كإحالؿ النظاـ التقليدم بدال منافأحيانا ٖتسم 
 النظاـ اقديث.
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قبة أكثر من قرهبا ار ألهنا قريبة إُف جملس امل ،كماحمأف اجلمعية العامة ال تصلح فالبعض يرل 
ىكذا ذمد أف التنازع بُت جملس اإلدارة كجملس املراقبة ظمكن أف يعطل سَت  ين،ر يدإُف جملس امل

عمل الشركة كاجلمعية العامة كما أشرنا ىي اليت ٘تلك كحدىا سلطة حسم ىذا التنازع كقد ال 
 ئما يف حسمو.توفق دا

فيما يتعلق ٔتجلس املراقبة، من املالحظ أف حظر اجلمع بُت إحدل كظائف الشركة   (3
يكوف  فقد كعضوية جملس املراقبة يشكل نوعا من اإلزعاج كخاصة بصدد الشركات العائلية،

بعض أعضاء نفس األسرة مستخدمُت يف الشركة كحينئذ يتعذر عليهم شغل عضوية جملس 
من اجمللس، ىذا اقل من شأنو أف  فاملراقبة، األمر الذم طملق لديهم إحساسا بأهنم مستبعدك 

لإلدارة بصدد املشركعات الصغَتة، يف حُت أنو يف جملس اإلدارة  ثدييستبعد تطبيق النظاـ اق
 يف الشركة بشركط معينة. ائفوظإحدل اليدم ظمكن اجلمع بُت عضوية جملس اإلدارة ك التقل

، فبالرغم من االنتقادات اليت ث لإلدارة يف فرنساديقلة التشريعات املنظمة هلذا النظاـ اق  (4
 يف فرنسا حىت ا ف، فإف التعديالت التشريعية 1966كجهت هلذا النظاـ منذ صدكره سنة 

 . 1985ديسمرب  14ٓتصوص ىذا النظاـ حمدكدة للغاية كأشمها يرجع إُف تشريع 

الصدد كالغموض النسيب للقواعد املنظمة لو،  ذاخمتص هبقضاء  عدـ كجودىذا فضال عن 
األمر الذم حَت إُف حد كبَت املشركعات اليت تعتنق ىذا النظاـ، بل أف معظم املديرين املطبقُت لو 

 .لإلدارة ثديلنظاـ اقضمسوف بعدـ دقة ا
يتعلق ببعض  ث كالذمدينظاـ اإلدارة اقطمص كيستثٌت من ذلك ما حدث من تطور حمدكد 

كصندكؽ  الشركات كالتنظيمات اليت اعتنقت الصيغة املزدكجة لإلدارة، مثل املشركعات العامة
ر العاـ ىذه التشريعات قد أضافت بعض التعديالت اليت ظمكن أف تساىم يف التطو ، التوفَت

لقانوف الشركات كإف كانت ىذه التعديالت تعد يف حقيقتها تعديالت بسيطة كحمدكدة ال تؤثر 
 .على جوىر النظاـ

كمن مظاىر الغموض يف القانوف املنظم للصيغة املزدكجة لإلدارة غياب اقلوؿ التشريعية 
اليت أجاز القضاء جمللس  ينر يداخلاصة ببعض املسائل اهلامة كمن ذلك مسألة عزؿ رئيس جملس امل
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املراقبة القياـ هبا عند عدـ كجود نص خمالف يف نظاـ الشركة يعهد هبذا االختصاص للجمعية 
 Le Directoire dans les Sociétésبويف كتا Fahim) العامة، هلذا يرل البعض

Anonymes   ( صمب أنو ال يكفي كضع بعض القواعد املنظمة للصيغة املزدكجة لإلدارة، بل
 ثديمراجعة كل القواعد املتعلقة بشركة املساشمة حىت يتحقق االنسجاـ الكامل بُت النظاـ اق

 البناء األصيل هلا.شركة املساشمة ك يف إلدارة ل
كمن املآخذ اليت تأخذ على نظاـ اإلدارة املزدكجة كاليت يشكو منها عديد من   (5

بسبب تطبيق ىذا النظاـ  ثارتاملشركعات اليت اعتنقت ىذا النظاـ ىو كثرة األعماؿ اإلدارية اليت 
كظمكن اإلحساس بذلك من إعداد افاضر الرمسية الجتماعات جملس اإلدارة كالتقارير الفصلية 

مدة بتقدًن اقسابات جمللس املراقبة يف  كاليت تقدـ جمللس املراقبة، زد على ذلك االلتزاـ هلذا األخَت
 عمليا. ايصعب احًتامه قد تكوف يف الغالب قصَتةتعقب السنة املالية حمددة  زمنية

اقق يف اجلمع بُت  ينر يدأعضاء جملس امل منح ثديكالبعض يأخذ على ىذا النظاـ اق  (6
ضمسن األمر الذم لس كعقد العمل مع الشركة خالفا ألعضاء جملس اإلدارة التقليدم اجملعضوية 
كظمنحهم قدرا  عن مركز أقراهنم يف جملس اإلدارة التقليدم من الناحية االجتماعية كاملالية ممركزى

من االستقرار يف الشركة كذلك على خالؼ أعضاء جملس املراقبة الذين ال صموز هلم كأصل عاـ 
 يعملوا لدل الشركة.أف 

 ديرينيؤخذ على ىذا النظاـ أيضا، أنو يؤدم إُف إضعاؼ املسؤكلية، فمع نظاـ جملس امل  (7
اقديث ال يوجد رئيس تنعقد مسؤكليتو، حيث ال يوجد متخذ حقيقي للقرارات، فالقرارات تتخذ 

ؤكلية أعضاء غالبا بطريقة مجاعية، ىذا فضال عن أف مسؤكلية أعضاء جملس املراقبة أخف من مس
جملس اإلدارة التقليدم، ألنو على خالؼ ىؤالء األخَتين، فإف أعضاء جملس املراقبة ال يسألوف 

 عن أعماؿ اإلدارة.

كيالحظ فضال عن ذلك أف ٖتديد مدل مسؤكلية أعضاء جملس املراقبة من شأنو تسهيل 
إجراءات التسوية القضائية  إتباعخاصة عند  ديرينجملس املتطويعهم، فاملسؤكلية املتعلقة بعضو 
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كتفضيل  ينر يدمهاـ جملس املتوِف يف مواجهة الشركة من شأنو أف تدفع األشخاص إُف الًتدد يف 
 جملس املراقبة عليو.

ندرتو يف التطبيق، سواء بسبب غموض القواعد  ثديكأخَتا، يؤخذ على نظاـ اإلدارة اق  (8
ك بسبب قلة الشركات اليت اعتنقتو، بل أف بعضها ذلك قلة القضاء املعاًف ملشاكلو، ك املنظمة لو أ

قرر العدكؿ عنو بعد اعتناقو، فدراسة اإلحصائيات تشَت إُف أف الشركات اليت تعتنق نظاـ اإلدارة 
 د  إال أهنا شركات قوية اقتصاديا.رغم قلتها من حيث العد ثدياق

اـ أك فشلو، بقدر ػئمة النظقلة الشركات اليت تطبق ىذا النظاـ اجلديد ال ترجع إُف عدـ مالك 
كاليت ٘تيل إُف تطبيق النظاـ  ما ترجع إُف الصفة االختيارية للنظاـ كقوة العادات السائدة يف فرنسا

 التقليدم لإلدارة.
زلمم عبم هللا قايم  كتورم الكلكن  الفدقو الفرنسيىذا فيما يتعلق باالنتقادات املوجهة من 

معظمها مرتبطة بالتشريع ك اجملتمع ألسباب  ذلك فرنسا كيرجع َف ينتشر يفالنظاـ  أف ىذايرل 
 1:كقد حددىا ٔتا يلي  ،الفرنسي اللذين حاكال اقتباس ىذا النظاـ بغَت محاس كاؼ لتطبيقو

فاملشرع الفرنسي َف يشأ أف يلـز الشركات القائمة  ،اخلاصية االختيارية لتطبيق ىذا النظاـ  (1
النظاـ  تباعاأك  تباعواأك املراد تأسيسها باعتناؽ ىذا النظاـ كإسما جعل هلا اقرية الكاملة يف 

التقليدم لإلدارة، بل خوؿ الشركة اليت تعتنقو اقق يف العدكؿ عنو كالعودة إُف النظاـ التقليدم 
 لإلدارة إذا شاءت ذلك.

الواقع أنو كاف ينبغي على املشرع حىت يضمن ذماح ىذا النظاـ كازدىاره أف يفرض  يفك 
لإلدارة ينبغي أف صمد لو مكانا  ثديتطبيقو على الشركات كخاصة الكبَتة منها، فالنظاـ اق

حيث ينتشر الًتكز الصناعي كذلك بغية تسيَت دم  الشركات، فهذا  ،بالنسبة للشركات الضخمة
 ملشركعات الكبَتة أكثر من املشركعات الصغَتة.م ائالنظاـ يال

                                                 

 .120د. حممد عبد هللا قايد، املرجع السابق، ص  1
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هناؾ ف ،كذلك قوة العادات السائدة يف فرنسا اليت تفضل تطبيق النظاـ التقليدم لإلدارة (2
تصل إُف )دة طويلة مل طبقلإلدارة  النظاـ التقليدم ألف ذا النظاـ اجلديدهب العمل مقاكمة النتشار

  .األمر الذم يصعب تغيَته (أكثر من نصف قرف

قصور، ىذا من غموض ك  ثديأضف إُف ذلك ما يعًتم النصوص املنظمة للنظاـ اق  (3
 .ساىم يف عدـ انتشارهاملتخصص، ىذا كلو فضال عن ندرة القضاء 

يفهم أبعاده  منكحىت بالنسبة للذين طبقوا ىذا النظاـ من رجاؿ األعماؿ، فقليل منهم 
بطريقة جيدة كخاصة فيما يتعلق بصعوبة فهم الفصل اجليد بُت سلطة متخذ القرار كمن يباشر 
الرقابة كغَتىا من الصعوبات الفنية اليت ظمكن أف تصاحب تطبيق ىذا النظاـ، منها توقف سَت 

عضاء جملس دارة كبُت أالعمل يف الشركة بسبب النزاع الذم ظمكن أف يثور بُت أعضاء جملس اإل
 تعذر التعايش بينهما.املراقبة ك 

كذلك أف مبدأ مجاعية اإلدارة ال يتفق مع العقلية الفرنسية اليت تستلـز يف املشركع رئيسا 
 .كحيدا

كاحتفاظها بنظاـ إدارهتا  ثدييضاؼ إُف ذلك ٗتوؼ الشركات القدظمة من النظاـ اق  (4
لإلدارة كتغليب النظاـ التقليدم عليو،  ثديالقدًن كتردد الشركات اجلديدة يف اعتناؽ النظاـ اق

لعلمها بأحكامو من ناحية كٗتوفها دما قد يسفر عنو نظاـ اإلدارة اجلديد من ٖتوؿ جملس الرقابة 
 يا سلطات جملس اإلدارة.من الناحية الفعلية إُف جملس إدارة كدمارسة أعضائو عمل

ضاؼ إُف ذلك، أف الفصل بُت مهمة اإلدارة كمهمة الرقابة غَت مفهومة جيدا يف ىذا ي  (5
النظاـ، كذلك الفصل بُت سلطة اٗتاذ القرار ك سلطة املراقبة، كإف كاف جيدا كمبدأ من الناحية 

 ادفر جود بعض األك  إال أنو قد يصطدـ يف العمل بتعارض املصاٌف داخل الشركة، كذلك ،النظرية
، قد األسهمقبة املكوف من حائزم ار ساشمُت يف مواجهة أعضاء جملس املاملغَت  ديرينلس امليف جم

جملس أعضاء يكوف سببا مهما للتنازع الذم ظمكن أف يتخذ شكال حادا عندما يتعذر عزؿ 
فيو جملس اإلدارة أربع سنوات، على العكس من ذلك يف الفرض الذم ضمجز ُت ملدة املعين ينر يدامل

من رأس املاؿ يتضاءؿ كثَتا دكر جملس املراقبة، هلذا يعتقد البعض أف نظاـ جملس اإلدارة  51%
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، كذلك ألف نظاـ اإلدارة املزدكج  %100اقديث ال يصلح إال إذا كاف أعضاؤه موظفُت بنسبة 
 مسح ٔتبادلة قادة الشركة على رمو كبَت.

دكف ذماح ىذا النظاـ يف فرنسا كاملتمثل يف الظركؼ اليت كما أف ىناؾ سببا تارطميا حاؿ   (6
تناقش جيدا نوف صدرت على عجل، فهي َف ٖتلل ك صدر فيها القانوف املنظم لو، فنصوص القا

النظاـ من  ىذا قبل إقرارىا من اللجاف اخلاصة بإعداد التشريعات، األمر الذم ىز الثقة يف
 من ناحية أخرل. نَت مقنأدل إُف إخراجو يف شكل غػػػػػػػػػة ك ناحي

فهذا النظاـ قد كلد نتيجة تسوية أجراىا املشرع الفرنسي بغية إصالح املشركع الفرنسي عن 
طريق تعديل العالقات فيما بعد داخل املشركع كلكن كلألسف انتهى األمر ٓتلق نظاـ يعد يف 
نظر البعض نوعية جديدة جمللس اإلدارة التقليدم ال أكثر، ىكذا َف ضمقق النظاـ اجلديد الغاية 

 إلخفاقو. آخرنشودة منو يف التطوير كاإلصالح األمر الذم يشكل سببا امل

م لسَت ئأيضا من أسباب إخفاؽ الصيغة املزدكجة لإلدارة صعوبة كضع نظاـ دقيق كمال  (7
ة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمل جملس اإلدارة مع توقع إخضاع بعض العمليات لًتخيص مسبق من جملس املراقب

ط الواردة يف ىذا الصدد ال تعدك أف تكوف نوعا من العالج غَت الفعاؿ، ذلك ألننا بصدد كالشرك 
جماؿ ينبغي أف تتالءـ فيو اقلوؿ مع طبيعة املشاكل املطركحة، فاألعماؿ اليت يقـو هبا جملس 
اإلدارة تستلـز يف ىذا الصدد موافقة جملس املراقبة أكال قبل إتياهنا كال شك أف ذلك يشكل 

ال يف أعماؿ اإلدارة قد يضيق من حرية كسلطات جملس اإلدارة، فإذا قاـ جملس اإلدارة تدخ
بإحدل ىذه العمليات دكف ترخيص سابق، فهو طمالف بذلك نظاـ الشركة كيتعرض للمسؤكلية،  
كما طماطر باقرماف من التعويض يف حالة العزؿ، األمر الذم يثَت مشركعية الًتخيص أماـ 

 افاكم.

من املشاكل اليت ظمكن أف تًتدد من الناحية العملية، سلطة جملس املراقبة يف كذلك   (8
 ٖتديد مكافأة جملس اإلدارة يف كل كقت.
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يف الواقع أف ىذه املشكلة ليست خطَتة كال ينبغي أف تؤثر على ذماح الصيغة املزدكجة 
هبا جملس املراقبة إزاء لإلدارة أك انتشارىا كلكنها مع ذلك تلقى الضوء على السلطات اليت يتمتع 

 جملس اإلدارة كاليت قد تشكل إزعاجا هلذا األخَت.
يف قضاء هلا تعًتؼ جمللس املراقبة بسلطة تعديل  الفرنسية كتأكيدا لذلك ذمد حمكمة النقض

مكافأة رئيس جملس اإلدارة من جانب كاحد كباقق يف ٗتفيض ىذه املكافأة بعد ٖتديدىا يف 
سليمة قانونا كلكن ىذا القضاء كاف منتقدا من الفقو تأسيسا على نص  أسبوع سابق بعد مداكلة

كلتعارضو مع حق مديرم الشركة يف  1966لعاـ الفرنسي من قانوف الشركات  124املادة 
 التفاكض لتحديد مكافأهتم اليت تشكل عنصرا أساسيا يؤثر يف حسن أداء عملهم.

ة إلدارة شركة املساشمة كإف كاف َف ضمظ ىكذا نالحظ يف األخَت، أف نظاـ الصيغة املزدكج
بنجاح كبَت يف فرنسا، فأسباب ذلك ترجع أساسا إُف البيئة اليت كجد فيها ىذا النظاـ )البيئة 

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريا كليس إجباريايتخاالفرنسية( كعدـ ٖتمسها الكبَت لتطبيقو، حىت أهنا جعلتو نظاما 
كقت، ىذا فضال عن عدـ كفاية النصوص املنظمة هلذا  أمكأتاحت للشركات العدكؿ عنو يف 

ثار كثَتا من املشاكل عند تطبيقو كلكن ىذا ال يقلل من أغموض كما يسوده من قصور ك  النظاـ
القتصاد ا كملا كاف اػػػػػػػػػػػأشمية ىذا النظاـ الذم نشأ يف إحدل الدكؿ العمالقة اقتصاديا كىي أملاني
فالقانوف أصبح بدكره  ،ىو الذم يسيطر يف عصرنا على مقاليد الدكؿ أكثر من القوة العسكرية

يتبع تطور االقتصاد ْتيث أصبح نظاـ اإلدارة الناجح ىو الذم يقود املشركع إُف نتائ  اقتصادية 
 ناجحة.

    ـا ـوقف ادلشرع اجلزائري ـن نظام ازدواجي  اإلدارة يف شركات ادلسامه لكن
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 ـوقف ادلشرع اجلزائري ـن نظام ازدواجي  اإلدارة يف شركات ادلسامه   الثالث طلبادل

جديدة ٍت أساليب ػتب من خالؿ زائرم مسايرة التطور االقتصادمػرع اجلػلقد حاكؿ املش
 م الشركة التجارية سواء من حيث ىيكلتها أك إدارهتا، لذا نالحظ أف مشرعتنظيعصرية يف ك 

يف اجملاؿ التجارم كىو أسلوب أخذه عن  1975 قد جاء بأسلوب جديد َف يعرفو مشرع 1993
 . 1ي يف كيفية إدارة شركة املساشمةاملشرع الفرنس

سوؼ نقتصر يف دراستنا لنظاـ اإلدارة املزدكج يف اجلزائر على ٖتديد كيفية تشكيل جملس 
 الثاين(. فرع)المث رمدد سلطاتو األكؿ(  فرع)ال تقليػدم كاقػديثاإلدارة يف النظاـ ال

 تشكيل رللس اإلدارةاألول   عفر ال

، النظاـ ايف اجلزائر حسب كل نظاـ على حد سوؼ نعاًف كيفية تشكيل جملس اإلدارة
 .    (اثاني)مث النظاـ اقديث  (أكال) لإلدارة التقليدم

 تشكيل اجمللس حسب النظام التدقليمي  أوال

و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ٔتعٌت أف مالؾ املشركع يتولوف إدارت2الرأمساِف ترتبط بامللكيةإف اإلدارة يف املشركع 
 .أك تعيُت أعضاء اإلدارة فيو كال ٘تثل شركة املساشمة استثناء على ذلك

 عضاءاألعمد  (1

 ى ماػػعل (ادلعمل وادلتمم للدقانون التجاري اجلزائري) 93/18ـن ادلرسوم التشريعي 611 ادلادةتنص 
كمن اثٍت عشر يلي: يتوُف إدارة شركة املساشمة جملس إدارة يتألف من ثالثة أعضاء على األقل 

 عضوا على األكثر.

                                                 
 . 257د.نادية فوضيل، املرجع السابق، ص 1
 .242د.مصطفى كماؿ طو، املرجع السابق، ص 2
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وز رفع العدد الكامل للقائمُت باإلدارة إُف العدد الكامل للقائمُت ، صمكيف حالة الدم 
 كعشرين عضوا.باإلدارة املمارسُت منذ أكثر من ثالثة أشهر دكف ٕتاكز أربع 

كعدا حالة الدم  اجلديد، فإنو ال صموز أم تعيُت لقائمُت جدد باإلدارة كال استخالؼ من 
توىف من القائمُت باإلدارة أك استقالة أك عزؿ ماداـ عدد القائمُت باإلدارة َف طمفض إُف اثٍت عشر 

 عضوا .

( أعضاء  3) من ثالثةيستفاد من نص املادة أف جملس إدارة شركة املساشمة صمب أف يتشكل 
 و األصل.كىذا ى ( عضوا كحد أقصى،12كحد أدىن كاثٍت عشر)

أنو ضمضر تشكيل جملس اإلدارة  ، أم1فاقد األدىن كاقد األقصى شما شرطا ابتداء كاستمرار
إال انو يف حالة  ،بأقل من اقد األدىن الذم قرره املشرع أك بعدد يتجاكز اقد األقصى القانوين

عدد أعضاء جملس اإلدارة اقد األقصى شريطة  أال يتجاكز اندماج الشركات ظمكن أف يتجاكز 
(، كصمب أف يكوف األعضاء قد مارسوا أعماؿ اإلدارة منذ أكثر من ستة 24) أربعة كعشرين

 ويفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا تستخالفهم إال اك ، كيف ىذه اقالة فإنو ال صموز تعيُت قائمُت جدد باإلدارة 2أشهر
 . 3أك استقاؿ أك عزؿ أحد األعضاء ماداـ عددىم َف ينخفض عن اثٍت عشر عضوا

أم منصب لسبب من األسباب السالفة الذكر، ضمق للمجلس بُت جلستُت  كيف حالة شغور
كإذا ازمفض العدد عن اقد األدىن القانوين كجب على أعضاء  4عامتُت أف يقـو بالتعيُت املؤقت

لالنعقاد قصد إ٘تاـ عدد أعضاء اجمللس املتبقُت فيو أف يقوموا باستدعاء اجلمعية العامة العادية 
كإذا ازمفض العدد عن اقد األدىن الذم يقتضيو القانوف األساسي دكف أف يقل عن اقد  5اجمللس

                                                 
 .232صد.نادية فوضيل، املرجع السابق،  1
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 610/2املادة  2
 من نفس القانوف. 610/3املادة  3
 من نفس القانوف. 617/1املادة  4
 من نفس القانوف. 617/2املادة  5
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ى اجمللس أف يسعى يف التعيينات املؤقتة حىت يكتمل النصاب العددم يف األدىن القانوين كجب عل
 .1أشهر ابتداء من اليـو الذم كقع فيو الشغور (3) أجل ثالثة

كتعرض مجيع التعيينات الصادرة عن جملس اإلدارة على اجلمعية العامة املقبلة حىت تصادؽ 
كالتصرفات اليت قاـ هبا اجمللس سابقا عليها، كيف حالة عدـ املصادقة عليها فإف املداكالت املتخذة 

فل عن أك أغحالة ما إذا أشمل جملس اإلدارة القياـ بالتعيينات املذكورة يف  أما، 2تعد صحيحة
استدعاء اجلمعية العامة جاز لكل شخص يهمو األمر أف يطلب من القضاء تعيُت ككيل يكلف 

 .3باستدعاء اجلمعية العامة إلجراء التعيينات أك املصادقة عليها

ي  االقتصادي  14-11األـر كجدير بالذكر، أف وتسيريىا  ادلتعلق بتنظيم ادلؤسسات العمـو

القانوف املتعلق بعالقات لصاٌف العماؿ األجراء حسب  (2) مقعدين، ألـز بتخصيص 4اوخوصصته
 املكونة من العماؿ "جلن  ادلشارك  فاملتضمن قانوف العمل فإ 11-91 للقانوف، أما بالنسبة العمل

طبقا  من بُت أعضائها أك من غَت أعضائها، كذلك جملس إدارة داخل ُت هلادمثل عُتت املنتخبُت
 .5للتشريع املعموؿ بو

ا خالف شراؾ العاملُت يف اإلدارةإل كاحدة حدد طريقة ادلشرع اجلزائريكاملالحظ أف 
 159للقانوف رقم التنفيذيةمن الالئحة  253إُف 251يف املواد من حدد الذم لمشرع ادلصريل

ىي أف يكوف للعاملُت دمثلُت يف جملس  الطريقة األكُف :ثالث طرؽ إلشراؾ العاملُت 1981لسنة
يزيد عن ثلث أعضاء اجمللس يتم اختيارىم بواسطة  اإلدارة ضمدد نظاـ الشركة عددىم ٔتا ال

 .العاملُت يف الشركة
                                                 

 اجلزائرم.من القانوف التجارم  617/3املادة  1
 من نفس القانوف. 618/1املادة  2
 .نفس القانوفمن  618/2املادة  3

اجلريدة ، بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية كتسيَتىا كخوصصتهااملتعلق  2001أكت  24املؤرخ يف  01-04من األمر  5/2 املادة 4
  .47الرمسية عدد 

 .17اجلريدة الرمسية عدد  ،املتعلق بعالقات العمل 1990 أبريل 21املؤرخ يف  11-90من القانوف  95املادة  5
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، تكوف  أسهم العامل العاملُت ألسهم تسمى ٘تليك جمموعة  تتمثل يف كالطريقة الثانية 
هلا دمثلوف يف اجلمعية العامة للشركة كجملس اإلدارة يف ؿ، يكوف املكا جلمعية خاصة يكوهنا العم
 .شركةاقدكد املنصوص عليها يف نظاـ ال

فتتمثل يف تشكيل جلنة إدارية معاكنة بقرار من جملس اإلدارة تتكوف من  الطريقة الثالثةأما 
دمثلي العماؿ كضمضر رئيس اللجنة اجتماعات جملس اإلدارة كيكوف لو صوت معدكد يف 

 .1كالتاملدا

جملس اإلدارة، يف عضوا   شخص معنوم كما نص املشرع اجلزائرم على إمكانية أف يكوف 
 .2دمثلُت بأشخاص طبيعيُت دائمُت

ي  االقتصادي  11-88 الدقانونكما أف  ) ادللغى دبدقتضى  ادلتضمن الدقانون التوجيهي للمؤسسات العمـو

 .3شخصُت قائمُت باإلدارة عند االقتضاءسلطة تعيُت أعطى للدكلة  (25-95ـن األـر 6ادلادة

دمن ال تتوفر فيهم شركط العضوية، فاملالحظ   بتعيُت أشخاص ذكم خربة أما فيما يتعلق 
على  04-01األمرك  18-93ادلرسوم التشريعيَف يتطرؽ إُف ذلك يف كل من  ادلشرع اجلزائريأف 

على  1981لسن  159الدقانون ـن 91الفدقرة الثاني  ـن ادلادةالذم نص يف  ادلشرع ادلصريخالؼ 
إُف جملس إمكانية النص يف نظاـ الشركة على جواز ضم عضوين على األكثر من ذكم اخلربة 

 .4اإلدارة دمن ال يتوافر يف شأهنم نصاب امللكية افدد يف القانوف

ي  االقتصادي   283-11ادلرسوم التنفيمي لكن ادلتضمن الشكل اخلاص بأجهزة إدارة ادلؤسسات العمـو
ادللغى ) الشركات الدقابض  ادلتعلق بتسيري رؤوس األـوال التجاري  التابع  للمول  بواسط  25 -95األـرك

                                                 
كد.صفوت ناجي هبنساكم، تشكيػل  202ص، 2002، 4ط ،2002د. حممد القليويب، دركس يف الشركات التجارية يف القانوف املصػرم، 1

 كما بعدىا.  33، ص1994جملس إدارة شركة املساشمة، دار النهضة العربية، القاىرة، 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 612/2املادة  2
 .2عدد  ج ر ،املتضمن القانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية 1988 يناير 12 املؤرخ يف ،01-88 القانوفمن  26املادة  3
 . 73د.صفوت ناجي البهنساكم، املرجع السابق، ص 4
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طمتاركف من ضمن  على أف أعضاء جملس املديرين انص (14-11ـن األـر 42دبدقتضى نص ادلادة
 .1املهنيُت الذين تتوفر فيهم الصفات كالكفاءة كالتجربة املطلوبة يف جماالت النشاطات املعنية

لذلك كألشمية عنصر اخلربة كالكفاءة يف اإلدارة، فنحن نرل ضركرة أخذ املشرع اجلزائرم 
 إُف جملس اإلدارة.الشركة إمكانية ضم أعضاء ذكم خربة  ٔتوقف املشرع املصرم الذم ترؾ لنظاـ

مهتا (2  شروط العضوي  ـو

  شروط العضوي 

من طرؼ اجلمعية العامة العادية أك اجلمعية العامة  :أف تتم العضوية عن طريق االنتخاب - أ
 .2التأسيسية
، أم أف يكوف مالكا ـن ادلسامهني: صمب أف يكوف عضو جملس اإلدارة شرط الصفة -ب

كليس من الضركرم أف يكوف  3القانوف األساسي للشركةلعدد من األسهم كحد أدىن ضمدده 
مالكا جملموع األسهم عند تعيينو، فيكفيو أف يكمل األسهم املتخلفة يف أجل ثالثة أشهر، كبعد 

 .4ىذا األجل يعترب مستقيال تلقائيا إذا َف يصحح كضعيتو
يف األعضاء َت مطلوب كىذا الشرط مرصود فقط لألعضاء الذين ظمثلوف رأس املاؿ، فهو غ 

الذين ظمثلوف عنصر العمل كال يف األعضاء املمثلُت للحكومة يف جملس إدارة الشركات اليت تضمن 
كم اخلربة الذين يتم ضمهم إُف جملس اإلدارة مىت كاف ذهلا اقكومة حدا أدىن من األرباح كال يف 

 .5نظاـ الشركة يسمح بذلك

                                                 
ركات ػالش لدكلة بواسطةػابعة لػجارية التػواؿ التػيَت رؤكس األمػاملتعلق بتس 1995سبتمرب 25املؤرخ يف  25-95من األمر 611املادة  1

 24املؤرخ يف  283-01مذاملرسـو التنفي من 3كاملادة السابق الذكر. 04-01، امللغى باألمر55اجلريدة الرمسية عدد  ،القابضة
 .55اجلريدة الرمسية عدد  ،االقتصاديةاملتضمن الشكل اخلاص بأجهزة إدارة املؤسسات العمومية  2001سبتمرب

 .السابق 283-01من املرسـو التنفيذم 7من القانوف التجارم اجلزائرم كاملادة 611املادة  2
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 619/1املادة  3
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 619/3املادة  4
 .246د.حممد فريد العريٍت، املرجع السابق، ص 5
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، 1على األقل من رأمساؿ الشركة%21كصمب على أعضاء اجمللس ككل امتالؾ ما نسبتو
ٗتصص ىذه األسهم بأكملها لضماف مجيع أعماؿ التسيَت، ٔتا فيها األعماؿ اخلاصة بأحد 

 .2القائمُت باإلدارة كىي غَت قابلة للتصرؼ فيها

على  (04-01من األمر 42املادة ىٔتقتضامللغى ) 25-95األمر ينصّ  :شرط الكفاءة -ج
فر فيهم الصفات كالكفاءة اختيارىم من ضمن املهنيُت الذين تتو  أف أعضاء جملس املديرين يتم

 .3كالتجربة املطلوبة يف جماالت النشاط املعنية

ية يف جملس كشرط للعضو   اجلزائرية املشرع اجلزائرم على اجلنسية : َف ينصّ شرط اجلنسية -د
 اإلدارة كذلك يف ظل سياسة االنفتاح االقتصادم الذم تتبعو اجلزائر.

كلذلك صمب أف يقر الشخص   (كىو شرط بديهي) :شرط قبوؿ العضو للعضوية باجمللس -ق
 .4كتابة يف حمضر بقبوؿ تعيينو عضوا باجمللس إلثبات صفتو

   قيود العضوي 

( جمالس إدارية 5) صموز للشخص الطبيعي أف يكوف عضوا يف أكثر من مخسة ال . أ
 .5لشركات املساشمة يوجد مقرىا الرئيسي يف اجلزائر

ككاستثناء هلذه القاعدة ظمكن للمثلُت الدائمُت لألشخاص املعنوية أف يكونوا أعضاء يف 
يكوف ىذا الشخص ْتيث  جمالس إدارات عدة لشركات املساشمة دكف ٖتديد عددىا،

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 619/1املادة  1
 من نفس القانوف. 619/2املادة  2
 .السابق الذكر 25-95من األمر 11املادة  3
 .239، صالطيب بلولو، املرجع السابق 4
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 612/1 املادة 5
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اخلاص دكف املساس املمثل مسؤكال مدنيا كجزائيا كما لو كاف قائما باإلدارة بامسو 
 .1املعنوم الذم ظمثلوباملسؤكلية التضامنية للشخص 

أف يعُت عضوا يف جملس اإلدارة إال إذا كاف عقد  شركةالصموز لألجَت املساىم يف  ال  . ب
الفعلي دكف أف  وعملو قد أبـر قبل سنة كاحدة على األقل لتعيينو كمطابقا ملنصب عمل

 .2منفعة عقد العمليضيع 

 .3بعد تاريخ تعيينو فيهاال صموز لعضو جملس اإلدارة أف يقبل من الشركة عقد عمل   . ت

 
  ـمة العضوي 

ال تعترب العضوية يف جملس اإلدارة من األمور الدائمة، بل ىي مؤقتة، حيث ٖتدد مدهتا يف 
كإذا انتهت مدة عضوية أعضاء  .4( سنوات6القانوف األساسي، دكف أف تتجاكز ىذه املدة ستة )

إذا رأت أهنم ضمسنوف  5العادية إعادة انتخاهبمكن للجمعية العامة جملس إدارة شركة املساشمة، ظم
تدبَت كتسيَت شؤكف اإلدارة بكفاءهتم كخرباهتم لتحقيق أكرب ربح دمكن للشركة، إال إذا نص 

العامة العادية أف ٘تارس حقها كما ضمق للجمعية  ،القانوف األساسي للشركة على خالؼ ذلك
  .6يف العزؿ يف أم كقت

يل مع طبيعة العالقة اليت تربط اجمللس بالشركة، فاجمللس باعتباره  كك كما قرره املشرع ىنا يتفق
كلو كاف العضو معُت يف و تستطيع ىذه األخَتة يف أم كقت عزلعن اجلمعية العامة للمساشمُت 

ختصاصات اخلاصة للمجلس اليت أعطاىا لو القانوف بنصوص إال فيما يتعلق باال 7نظاـ الشركة
 صرضمة كما ذكرنا سابقا.

                                                 
 .اجلزائرم القانوف التجارم من 2/ 612 املادة 1
 .نفس القانوفمن  1/ 615 املادة 2
 .نفس القانوفمن  616املادة  3
 .نفس القانوفمن  611 املادة 4
 نفس القانوفمن  613 املادة 5
 .نفس القانوفمن  613 املادة 6
 .112، صاملرجع السابقحممد حمرز ،  د.أمحد 7
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 رئيس رللس اإلدارة (3

كيشًتط أف يكوف ىذا  1عُت من بُت أعضائو رئيسا ال يكتمل تكوين جملس اإلدارة إال إذا
 .2ضمدد اجمللس أجرهك كذلك ٖتت طائلة بطالف التعيُت  األخَت من األشخاص الطبيعيُت

كصموز يف جملس اإلدارة قابلة للتجديد كيعُت الرئيس ملدة ال تتجاكز مدة نيابتو كعضو 
 .3كأف َف يكن  يعد للمجلس عزلو يف أم كقت كأم حكم خمالف لذلك

فإف الرئيس يتم تعيينو من طرؼ اجلمعية العامة  يتعلق باملؤسسات العمومية االقتصاديةأما فيما 
بعد موافقة رئيس اقكومة على ترشحهم كبعد أخذ رأم جملس مساشمات الدكلة كتنهى مهامهم 

 . 4حسب نفس أشكاؿ تعيينهم
 
  ـركز الرئيس 

فهو  ،5ظمثل الشركة يف عالقاهتا مع الغَتك ٖتت مسؤكليتو اإلدارة العامة للشركة يتوُف الرئيس 
نتيجة لذلك فإف الشركة تلتـز بأعمالو كحىت منها األعماؿ اخلارجة عن حدكد املمثل القانوين هلا ك 

كضمضر القانوف  -كاف يعلم هبذا التجاكز  مأ -6موضوع الشركة، إال إذا ثبت سوء نية الغَت
االستناد إُف حجة نشر القانوف األساسي كاعتباره دليل على علم الغَت كال ضمت  على الغَت 

، مع مراعاة السلطة اليت 7بأحكاـ القانوف األساسي أك قرارات اجمللس افددة هلذه السلطات

                                                 
 .243، صالسابق د.حممد فريد العريٍت، املرجع 1
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 635 املادة 2
 .نفس القانوفمن  636 املادة 3
 . الذكر السابق 283-01 مذمن املرسـو التنفي 7املادة 4
 .القانوف التجارم اجلزائرممن  638/1 املادة 5
 .250، صالسابقنادية فوضيل، املرجع د. 6
 .اجلزائرم القانوف التجارممن  4ك638/3املادة  7
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يف  للمجلسبكيفية خاصة املخصصة  اتطموهلا القانوف صراحة جلمعيات املساشمُت ككذا السلط
 .1ضوع الشركةحدكد مو 
 
 عضو رللس اإلدارة ادلنتمب (4

ليقـو بوظائف صموز جمللس اإلدارة يف حالة كقوع مانع مؤقت أف ينتدب قائما باإلدارة 
 .كيف ىذه اقالة ظمنح االنتداب ملدة حمددة قابلة للتجديد 2الرئيس

      .3اإلقالة يستمر االنتداب إُف غاية انتخاب رئيس جديدكيف حالة الوفاة أك االستقالة أك 
نفس الشركط املطلوبة لتعيُت أف عضو جملس اإلدارة املنتدب صمب أف تتوفر فيو إُف مع اإلشارة 

بنفس سلطاتو كيتحمل نفس املسؤكلية املدنية كاجلزائية عن أعماؿ التسيَت كذلك الرئيس كيتمتع  
 اليت تدخل ضمن كظائفو.

 
 (مساعدك الرئيس)  ادلميرون العاـون (5

صفة  بو ال ظمكنو التفرغ ألعماؿ اإلدارة الفعلية نظرا لكثرة انشغاالت الرئيس يف الشركة، فإن
شخصُت على )كمديرين عامُت   على اجمللس تعيُت أشخاص ملساعدتو قًتح، لذا قد ي4كلية
  .5كيضمن حسن تسيَت اجمللسبُت الرئاسة كاإلدارة حىت يوفق   داء ىذه املهاـ( األكثر

كيعهد للمدير العاـ رئاسة اجلهاز التنفيذم كصموز دعوتو قضور اجتماعات اجمللس دكف أف 
 .1يكوف لو صوت معدكد يف املداكالت

                                                 
 من نفس القانوف. 638/2املادة  1
 من نفس القانوف. 637/1املادة  2
 من نفس القانوف. 637/2املادة  3

 .251، ص املرجع السابقد. نادية فوضيل،  4
 من نفس القانوف. 639املادة  5



68 

 

كيف حالة كفاة الرئيس أك استقالتو أك عزلو ضمتفظ املديركف العاموف بوظائفهم كاختصاصاهتم 
بناء على اقًتاح الرئيس إذا اٗتذ اجمللس قرار خمالفا كصموز كذلك  إُف تاريخ تعيُت رئيس جديد، إال

  .2أف يعزؿ اجمللس املديرين العامُت يف أم كقت

جب عند عزهلم مراعاة ك كملا كاف املديركف العاموف عماال يرتبطوف بعقد عمل مع الشركة 
 .3األحكاـ املقررة يف قانوف العمل

املخولة للمديرين العامُت، فيحددىا جملس اإلدارة أما فيما يتعلق ٔتدل كمدة السلطات 
، كإذا كاف أحدىم قائما باإلدارة فمدة كظيفتو ال تكوف أكثر من مدة ككالتو، باالتفاؽ مع رئيسو

 .4كهلؤالء املديرين العامُت نفس السلطات اليت يتمتع هبا الرئيس رمو الغَت

 لإلدارة  تشكيل رللس اإلدارة حسب النظام احلميث ثانيا

عدؿ كاملتمم امل 1993أبريل 25املؤرخ يف 18-93املرسـو التشريعي)من  642تنص املادة
املتضمن القانوف التجارم( بأنو:  صموز النص يف القانوف األساسي لكل شركة  59-75لألمر

 أف ىذه الشركة ٗتضع ألحكاـ ىذا القسم الفرعي. مساشمة، على

إدراج ىذا الشرط يف القانوف اجلمعية العامة غَت العادية أثناء كجود الشركة ظمكن أف تقرر 
 األساسي أك إلغاؤه .

استناد إُف ىذا النص يتضح أف الشركة هلا حرية اختيار سلوؾ ىذا األسلوب اقديث يف 
 قانوهنا األساسي.يف اإلدارة شريطة أف تصرح بو 

                                                                                                                                          
الشركات التجارية، دار النهضػػة العربية، (, اجلماعي )التنظيم القانوين للمشركع التجارم 2علي سيد قاسم، قانوف األعماؿ، اجلزءد. 1

 .459، ص2000
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 640املادة   2
 .459، ص املرجع السابق، د. علي سيد قاسم  3
 من نفس القانوف. 641املادة   4
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تدرج نصا صرضما يقضي  فعليها أف  شأهتاعند ن ىذا األسلوب  إتباعفإذا قررت الشركة 
أما أثناء حياة الشركة بعد انطالقها كدمارستها لنشاطاهتا، ففي ىذه اقالة  ،بتبنيها هلذا األسلوب

 .يشًتط أف يتم ذلك بقرار من طرؼ اجلمعية العامة غَت العادية

كإذا كانت الشركة قد أخذت هبذا النظاـ اإلدارم يف تسيَت شؤكهنا مث لسبب أك  خر أرادت 
كاليت يعود هلا  كذلك  ف تلغيو فال يتم هلا ذلك إال بعد صدكر قرار من اجلمعية العامة غَت العاديةأ

 سلطة اإللغاء.

 عمد األعضاء (1

( أعضاء 3) يتكوف من ثالثة ،الشركةيتوُف جملس املديرين حسب ىذا األسلوب إدارة شؤكف 
 .1( أعضاء كحد أقصى كتكوف دمارسة مهامو ٖتت رقابة جملس املراقبة5) على األقل إُف مخسة

متو (2  تعيني األعضاء ـو

 تعيني األعضاء 

فال  ،أعضاء جملس املديرين بصفتهم أشخاص طبيعيُت من طرؼ جملس املراقبةيتم تعيُت 
 .2صموز إذف تعيُت شخص معنوم عضو يف جملس املديرين طبقا للقانوف

 

 

 .1دفعوكضمدد عقد تعيُت أعضاء جملس املديرين قيمة األجر ككيفية 

                                                 
 من القانوف التجارم  اجلزائرم. 643املادة  1
 من نفس القانوف. 644املادة  2
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  ـمة العضوي 

صمب أف ضمدد القانوف األساسي للشركة مدة عضوية أعضاء جملس املديرين ببند صريح، 
كعند عدـ  .( كحد أقصى6) أدىن إُف ست سنوات( كحد 2) حيث تًتاكح ىذه املدة من سنتُت

 .2( سنوات4) كجود ىذا البند تقدر ىذه املدة بأربع

كيف حالة شغور منصب يف اجمللس ألم سبب، كالوفاة أك االستقالة أك اإلقالة، يتم تعيُت 
 .3خلفا لو إُف غاية ٕتديد اجمللس

  انتهاء العضوي 

د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبانتهاء مدة العقد أك اإلحالة على التعاقإما  عضوية أحد األعضاء ظمكن أف تنتهي
 أك االستقالة أك العزؿ. 

 .4اجلمعية العامة بناء على اقًتاح من جملس املراقبة كنشَت ىنا أف العزؿ يتم من طرؼ

أف قاعدة  من ظملك التعيُت ظملك العزؿ  ال تطبق يف ىذه اقالة،     كما يالحظ ىنا
ذه األخَتة عزؿ أم عضو، هلعلى اجلمعية العامة فقط ك  فمجلس املراقبة ىنا لو سلطة اقًتاح العزؿ

 .5باعتبارىا صاحبة السلطة العليا يف اٗتاذ القرارات اقامسة، فلها أف تقبل أك ترفض اقًتاح اجمللس

                                                                                                                                          
من القانوف التجارم اجلزائرم. ككتعليق على ىذا النص، ذمد أف الدكتورة نادية فوضيل تعترب أف ىذا النص جاء بأسلوب  647املادة  1

ملتو كغَت دقيق، حيث استعمل املشرع لفػظ  عقد التعيػُت  بدؿ  قرار التعيػُت  كىو األنسب، فهو الذم ضمدد األجر ككيػػفية  دفعو 
 ػآت أك تعويضات(.)مكػافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 من نفس القانوف. 646/1املادة  2

 من نفس القانوف. 646/2املادة  3
 نفس القانوف. من 645املادة  4

 ىذه الفكرة كانت من بُت النقاط اليت اعتمد عليها القائلوف بعيوب النظاـ اقديث يف إدارة شركة املساشمة، فيما يتعلق يتوزيع السلطات 5
 لس املراقبة كاجلمعية العامة.بُت جملس املديرين كجم
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ما إذا كاف أحد األعضاء مرتبطا بعقد عمل مع الشركة، فإف عزلو من اجمللس ال  كيف حالة
عمل يؤدم إُف فسخ عقد العمل كإسما يعاد إدماجو يف منصب عملو األصلي أك يف منصب 

 .1دماثل

 سبثيل رللس ادلميرين (3

صموز أف ينص طرؼ رئيس جملس املديرين، إال أنو من  َتيتم ٘تثيل الشركة يف عالقاهتا مع الغ
لعضو أك أكثر  -التمثيل -القانوف األساسي للشركة على تأىيل جملس املراقبة ملنح ىذه السلطة

فاألصل ىو توزيع  ،كبالتاِف ال يقتصر ٘تثيل الشركة على الرئيس فحسب 2يف جملس املديرين
عضاء آخرين أالصالحيات فيما بينهم حىت يكوف ىناؾ تنسيق يف آداء املهاـ، إال أف تعيُت 

الرئيس ظمنع ىذا األخَت من االستئثار بسلطات أكسع من تلك اليت يتمتع ظمثلوف الشركة ّتانب 
 .3األعضاء الذين خوهلم القانوف األساسي للقياـ هبذه الصالحيات هبا العضو أك

 

   سلطات رللس اإلدارة وواجبات أعضائوثاينال الفرع

الرئيسية اليت تتكوف منها شركات املساشمة يتوُف أمور تسيَت إف جملس اإلدارة باعتباره اهليئة 
الشركة كتنفيذ القرارات الصادرة عن مجعية املساشمُت حىت ضمقق غرض الشركة، فلو من أجل ذلك 

 (.ا)ثاني قع على أعضائو كاجبات كثَتة كمتعددةت( ك )أكال سلطات كاسعة

 

 

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 645/2املادة  1

 من نفس القانوف. 652املادة  2
 من نفس القانوف. 653املادة   3
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 اختصاصات رللس اإلدارة  أوال     

أك أعماؿ  اإلدارة باألعماؿ الالزمة لتحقيق غرضها سواء كانت أعماؿ تصرؼيقـو جملس 
 إدارة كال ضمد من سلطاتو ىذه إال القيود اليت يفرضها عليو القانوف كالنظاـ األساسي للشركات.

فإف سلطاتو ال تتقرر لكل  (organe collectif)كباعتبار جملس اإلدارة جهاز مجاعي 
 .1سما تثبت للمجلس كمجموعةعضو من أعضائو منفردا كإ

 االختصاص العام للمجلس  (1

و: طموؿ جملس اإلدارة كل بأن(1993أبريل  25املؤرخ يف  08-93املرسـو التشريعي) 622تنص املادة 
السلطات للتصرؼ يف كل الظركؼ باسم الشركة، كظمارس ىذه السلطات يف نطاؽ موضوع 

 القانوف جلمعيات املساشمُت .الشركة كمع مراعاة السلطات املسندة صراحة يف 

( بأنو: يتمتع جملس املديرين بالسلطات الواسعة  648كما تنص املادة )من نفس املرسـو
 للتصرؼ باسم الشركة يف كل الظركؼ.

كظمارس ىذه السلطات يف حدكد موضوع الشركة مع مراعاة السلطات اليت طموهلا القانوف 
 .صراحة جمللس املراقبة كمجعيات املساشمُت 

استناد لنصي املادتُت السابقتُت يتضح أف جمللس اإلدارة أك جملس املديرين يف شركة املساشمة 
حق التصرؼ باسم الشركة كذلك بالقياـ بأعماؿ مادية كقانونية الستغالؿ كاستثمار مشركع 

 فعليو إذف اٗتاذ القرارات يف مجيع الظركؼ كاألحواؿ قصد ٖتقيق ،الشركة كجٍت الربح من كرائو
 غرض الشركة.

                                                 
 .443، صاملرجع السابقد. علي سيد قاسم،   1
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كمن أمثلة ىذه األعماؿ: شراء املعدات كاملواد األكلية، التعاقد مع الوسطاء التجاريُت، بيع 
منتجات الشركة، آداء ما عليها من ديوف، إبراـ القركض كعقد الكفاالت، رىن عقارات الشركة، 

الشركة، إصمار كبيع ٖترير األكراؽ التجارية كتظهَتىا، تأجَت كشراء العقارات الالزمة لنشاط 
 .1العقارات كغَتىا من التصرفات، طاملا أهنا تدخل يف نطاؽ غرض الشركة

  الدقيود الواردة على االختصاص العام للمجلس 

إف اختصاص جملس اإلدارة العاـ ليس مطلقا دكف قيود بل ىو حمدكد ٔتا تفرضو نصوص 
 .2سست الشركة من أجلوالقانوف كالنظاـ األساسي للشركة من قيود كبالغرض الذم تأ

 

 نصوص الدقانون 

صمب على جملس اإلدارة أك جملس املديرين احًتاـ اختصاصات اجلمعيات العامة  -
، كسلطاهتا بإصدار قرارات بزيادة رأس ماؿ الشركة، إصدار  القانوفللمساشمُت اليت حددىا هلا 

 .3السندات، تصفية الشركة أك اندماجها

 القانوفصمب على جملس املديرين أال ظمس اختصاصات جملس املراقبة اليت حددىا لو  -
 .4صراحة

 

 

                                                 
 .449، صاملرجع السابقد. علي سيد قاسم،  1
 450املرجع السابق، ص 2

 من القانوف التجارم اجلزائرم. 648/2ك 622املادتُت 3
 من نفس القانوف. 648/2املادة 4
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  النظام األساسي للشرك 

شريطة أال  نظاـ األساسي للشركةوز ٖتديد قيود على سلطات جملس اإلدارة عن طريق صم
تؤدم ىذه القيود إُف إلغاء االختصاص املقرر قانونا للمجلس أك إُف هتميش دكره يف إدارة 

 .1الشركة

، شرط ترخيص اجلمعية العامة املسبق إلبراـ نظاـ الشركةكمن ىذه القيود اليت قد ينص عليها 
 الشركة.   القركض اليت ٕتاكز مبلغا معينا أك يف عقد الكفاالت أك التصرؼ يف عقارات

 .2مع مالحظة أنو ال ضمت  على الغَت هبذه القيود الواردة يف نظاـ الشركة 

  غرض الشرك 

ظمنع على الشركة قانونا مزاكلة نشاط ال يدخل   ٗتصص األشخاص االعتبارية إعماال ملبدأ 
يف نطاؽ الغرض الذم تأسست من أجلو الشركة، إال أف ىناؾ تصرفات ترد على موجودات 
الشركة قد ٘تس غرض الشركة فتعدلو أك تنهيو، فيتجاكز االختصاص العاـ للمجلس، لذلك يرل 

 ولى حدة كفقا لظركفالدكتور علي سيد قاسم أنو من الضركرم ْتث كل تصرؼ منها ع
 .3املالبسة

لكن ـا ـمى التزام الشرك  باألعمال والتصرفات اليت يدقوم هبا اجمللس واليت         
 تتناىف وغرض الشرك  

                                                 
 .180ص, 2004, 2د.حممد فريد العريٍت، د.ىشاـ الفضلي، الشركات التجارية، اجلزء.  450، صالسابق املرجع، د. علي سيد قاسم 1
. لكن د.ىاين حممد دكيدار يف  451، ص السابق املرجع. د.سيد علي قاسم، اجلزائرم القانوف االتجارممن 649/2و 623/2املادتُت 2

قد أضاؼ شرط إشهار ىذه القيود  565 يف الصفحة 1997،املؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع كتابو التنظيم القانوين للتجارة،
 الواردة يف نظاـ الشركة لكي ضمت  هبا على الغَت. 

 كاملالحظ ىنا أف املشرع يف املادتُت السابقتُت كاف يقصد بو الغَت حسن النية.    
 .451السابق ، ص املرجعد.علي سيد قاسم،  3
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ال يقتصر التزاـ الشركة على التصرفات اليت تصدر عن جملس اإلدارة كاملتعلقة ٔتوضوع الشركة 
ىذا املوضوع، فالشركة يف ىذه اقالة ملزمة ٕتاه بل تلتـز حىت بالتصرفات اليت ٗترج عن حدكد 

فاملشرع قصد من  -ال يعلم بأف التصرؼ طمرج عن نطاؽ اختصاص اجمللس -الغَت حسن النية 
 .  1كراء ذلك عدـ هترب الشركة من التزاماهتا ٕتاه الغَت حسن النية

 جلس مللاالختصاصات اخلاص   (2

 للمجػلس بنصوص صرضمة، تتمثل فيما يلي:اصات اخلاصة منحها املشرع ىذه االختص

 أك أكثر، : كتعيُت قائمُت باإلدارة مؤقتُت يف حالة شغور منصبحق اجمللس يف التعيُت أ(
، انتداب قائم باإلدارة ليقـو بوظائف الرئيس 3، انتخاب رئيس اجمللس2بسبب الوفاة أك االستقالة

ن ملساعدة الرئيس ػرين عاميػتعيُت مديك  4أك عزلويف حالة كقوع مػانع للرئػيس أك كفاتو أك استقالتو 
 .7سلطات املخولة هلؤالء املديرينال كٖتديد مدل كمػدة 6عزهلػمك  5وػبناء على اقًتاح

: حيث ضمق جمللس اإلدارة أف يأذف لرئيسو أك للمدير العاـ بإعطاء سلطة اإلذف ب(
يف حدكد كامل املبل  الذم الضمانات باسم الشركة أك الكفاالت أك الضمانات االحتياطية 

كإذا ٕتاكز االلتزاـ املبال  افددة كجب اقصوؿ كذلك على إذف من جملس اإلدارة يف كل ، ضمدده
مدة األذكف ىنا سنة كاحدة مهما كانت مدة االلتزامات. ككاستثناء صموز أف  زحالة كال تتجاك 

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 623/1املادة 1
 .نفس القانوف من 617املادة 2
 .نفس القانوف من 635املادة 3

 . نفس القانوف من 637املادة 4
 .نفس القانوف من 639املادة 5

 .نفس القانوف من 640املادة 6
 من نفس القانوف. 641املادة 7
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أك الضمانات لإلدارات طية يؤذف للرئيس أك املدير بإعطاء الكفاالت أك الضمانات االحتيا
 .1اجلبائية دكف ٖتديد املبل  أك املدةاجلمركية ك 

كما ضمق للمجلس أف يأذف بتسديد مصاريف السفر كالتنقالت ككذا املصاريف اليت أداىا 
 .2القائموف باإلدارة ملصلحة الشركة

نفس ر، شريطة أف يكوف يف ضمق للمجلس إصدار قرار بنقل مقر الشركة إُف مكاف آخ ج(
 .3املدينة

: فإف جمللس اإلدارة أف ضمدد كيفيات توزيع املبال  اإلمجالية اليت فيما يتعلق باملكافآت د(
 .4٘تثل بدؿ اقضور كضمدد نسب كل عضو

 قرارات رللس اإلدارة ( 3            

 ال تصح  بأنو1993أبريل  25ؤرخ يفامل 08-93من املرسـو التشريعي 2ك626/1 تنص املادة
مداكلة جملس اإلدارة إال إذا حضر نصف عدد أعضائو على األقل. كيعترب كل شرط خمالف كأف 

 َف يكن .

عدد األعضاء  (1/2) استناد إُف ىذا النص، فإف مداكلة اجمللس ال تصح إال ْتضور نصف
 كحد أدىن كلو نص نظاـ الشركة على عدد أقل من ذلك.

 

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 624ادةامل 1
 من نفس القانوف. 634ادةامل 2

 من نفس القانوف. 625املادة 3
 من نفس القانوف. 632املادة 4
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بأغلبية عدد األعضاء اقاضرين كعند تساكم األصوات ككأصل فإف قرارات اجمللس تصدر 
 .1يرجح صوت رئيس اجللسة ما َف ينص نظاـ الشركة على خالؼ ذلك

 .2أما جملس املديرين فيتخذ قراراتو حسب الشركط اليت ضمددىا النظاـ األساسي للشركة

 

يعنيهم ذلك ٔتا فيهم إف القرار املتخذ يف االجتماع يلـز القائمُت باإلدارة كاملساشمُت ككل من 
 . 3القائموف باإلدارة املعارضوف كالغائبوف عن االجتماع

كتثبت اجتماعات جملس اإلدارة يف حماضر، توقع من الرئيس كأعضائو كتدكف ىذه افاضر  
كيعاقب كل  يف سجل خاص كضمق لكل عضو معارضتو كتسجل ىذه املعارضة يف حمضر اجللسة

دج إذا ٗتلف عن  20000إُف  5000ة الذم يرأس اجللسة بغرامة من من الرئيس أك القائم باإلدار 
 .   4إثبات مداكالت اجمللس يف افاضر اليت يتم االحتفاظ هبا ٔتقر الشركة

   واجبات أعضاء رللس اإلدارة اثاني        

يلتـز أعضاء جملس اإلدارة بأف يبدلوا عند آدائهم ملهامهم الوظيفية العناية املنتظرة من 
 .5الشخص املعتاد كيسألوف عن أخطائهم يف اإلدارة أماـ الشركة كقبل املساشمػُت كالغَت

كقد فرض املشرع اجلزائرم على أعضاء جملس اإلدارة جمموعة من الواجبات افددة بنص 
، ككاجباهتم افددة يف العقد القانوف باإلضافة إُف كاجباهتم يف إطار سلطات اجمللس كمجموعة

                                                 
 .القانوف التجارم اجلزائرممن  4ك3 /626املادة  1
 .من نفس القانوف  650املادة  2
 اجلزائر، )رسالة لنيل شهادة املاجستَت فرع قانوف األعماؿ( كلية اققوؽ بن عكنوف،زكودة خالدة، جملس اإلدارة يف شركة املساشمة  3

 . 113، ص2001
 من نفس القانوف. 812املادة  4
 .460د. علي سيد قاسم، املرجع السابق، ص  5
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كذلك هبدؼ محاية مصلحة الشركة كاملساشمُت من ناحية كدرء الشبهات  1اجلمعية العامةاملرـب مع 
 كتتمثل ىذه الواجبات فيما يلي: .عن أعضاء اجمللس من ناحية أخرل

كؿ عن ؤ كؿ تقٍت كمسؤ كاجبات نإتة عن توزيع العمل بُت أعضاء اجمللس )فهناؾ مس  (1
 .2لكي ال تتشابك كتتعقد األمور يف التسيَتالتجهيز كمكلف بنشاطات معينة كغَتىا( كذلك 

 .3كتم املعلومات ذات الطابع السرم أك اليت تعترب كذلك  (2

إال  -بصفة مباشرة أك غَت مباشرة –صموز ألعضاء اجمللس عقد اتفاقية مع الشركة  ال  (3
 .4بعد استئذاف اجلمعية العامة مسبقا بعد تقدًن تقرير من مندكب اقسابات

 .5لألعضاء أف صمعلوا من الشركة كفيال أك ضامنا احتياطيا اللتزاماهتم ٕتاه الغَتال صموز   (4

كما ضمضر عليهم أف ضمصلوا على قركض لدل الشركة أك ضمصلوا منها على فتح   (5
 .6حساب جار هلم على الكشوؼ أك بطريقة أخرل

ال صموز هلؤالء األعضاء أف يشًتكوا يف التصويت، كما ال تؤخذ أسهمهم يف االعتبار   (6
قساب النصاب كاألغلبية كذلك فيما يتعلق ٔتداكالت اجلمعية العامة حوؿ االتفاقيات اليت 

 .7يربموهنا مع الشركة اليت رخص هبا اجمللس

 

 

 
                                                 

 . السابق الذكر 283-01املرسـو التنفيذم  من 8املادة  1

 .240السابق، ص املرجعد. نادية فوضيل،  2
 .الذكر السابق 04-01األمرمن  37املادة ك ، القانوف التحارم اجلزائرممن  627املادة  3
 من القانوف التحارم اجلزائرم. 628/1املادة  4
 من نفس القانوف.  628/3املادة  5
 من نفس القانوف. 628/3املادة  6
 .الذكر السابق 283-01من املرسـو التنفيذم 4من نفس القانوف كاملادة 628/5املادة  7
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 ـلاخص الفصل األول 

 كل من  تتمثل يف أجهزة إدارة شركة املساشمةمن خالؿ كل ما تقدـ ظمكن أف زملص إُف أف 
، حيث اقتصرنا يف دراستنا هلذا  لمساشمُتل ات العامةمعياجل ك  جملس اإلدارة  كىيئة املراقبُت 

 ،اجلمعية التأسيسية) لجمعيات العاـ  للمسامهنيبالنسب  لفالفصل على اجلهازين األخَتين، 
بالتفصيل اختصاصات كل منها  ، شرحنا(اجلمعية العامة غَت العاديةك  اجلمعية العامة العادية

كحق  العامة باستدعاء اجلمعياتمن خالؿ دراسة األحكاـ اخلاصة  هلااملنظمة  ألحكاـ القانونيةكا
األحكاـ  اككذ بصفة عامة كنظاـ التصويتتثبيت حضور املساشمُت ك  املساىم يف اإلطالع

أـا  .هلا القانونية املتعلقة بتكوين كانعقاد اجلمعيات العامة كسَت اجتماعاهتا كاقماية القانونية
الفعلي ملهمة اإلدارة يف  هاز الثاين لإلدارة كالذم يعترب املمارسباعتباره اجل لس اإلدارةجمل بالنسب 
أف  لناكق )املمثلة باجلمعية العامة( شركة املساشمةك جملس اإلدارة بُت عالقة الطبيعة  فشرحنا الشركة،

نظرية ثالث نظريات، تتمثل يف كل من من خالؿ  اقانوني ف ىذه العالقةياختلف يف تكي والفق
أخذ  ( كانتهينا إُف أف املشرع اجلزائرماألداة) نظرية الوكالة كنظرية العضوك  (املنظمة) النظاـ

ألحكاـ القانونية ابالتفصيل  شرحنامث بالنظريتُت األخَتتُت عند ٖتديد طبيعة ىذه العالقة، 
 ةتلفخماليت ضمكمها نظم ك مهمة اإلدارة يف الشركة من خالؿ دراسة  اجمللس كالفقهية اليت ٖتكم

)جملس املديرين(  احديثا نظامأك )جملس اإلدارة(  اتقليدي انظام قد يكوفمن بلد  خر، تتباين 
من ذلك كقلنا أنو  مث بينا موقف املشرع اجلزائرم (اإلدارةنظاـ  ازدكاجية)يأخذ بالنظامُت معا  كقد

املؤرخ يف  08/93بعد صدكر املرسـو التشريعي  اإلدارة يف شركة املساشمةنظاـ  ازدكاجيةأخذ ب
جارم اجلزائرم، حيث املتضمن القانوف الت 75/59كاملتمم لألمر  املعدؿ 1993أفريل  25

ل كيف   كيفية تشكيل جملس اإلدارة يف النظاـ التقليػدم كاقػديث كٖتديد سلطاتو  بالتفصيل شرحنا
عند دراسة طرؽ  فسنتطرؽ إليها بالتفصيل يف الفصل الثاين هبيئ  ادلراقبنيفيما يتعلق  اأم .منهما

 كأساليب الرقابة على أعماؿ جملس إدارة شركة املساشمة.
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  الفصل الثاين
اإلطار ال رللس إدارة شركــ  ادلسامهـ  و أعم  على ــالرقاب

 ادلمني  أعضائو دلسؤولي  الدقانوين 
 يف القانوف اجلزائرم
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 ي ـــل الثانـــــــــالفص

الرقابــ  على أعمال رللس إدارة شركــ  ادلسامهـ  واإلطار الدقانوين دلسؤولي   
 الدقانون اجلزائريأعضائو ادلمني  يف 

 

نظرا ألشمية شركات املساشمة كخطورة ىذا الشكل من الشركات العتمادىا على االدخار 
القومي من ٕتميع األمواؿ من كبار املساشمُت كصغار املدخرين كضخامة رؤكس أمواهلا الذم 

مية ال مكنها من القياـ باملشركعات االقتصادية الكربل اليت يتطلب تنفيذىا قدرات مالية كعل
كاف من لذلك   دكرىا املؤثر يف عملية التنمية االقتصادية، برز اِفكبالتتتأتى لغَتىا من الشركات 
من خالؿ سن تشريعات ٖتدد  نظام رقايب صارم على ىذه الشركاتالضركرم على الدكؿ كضع 

 ئل القانونية للرقابة عليها.الوسا
سنت تشريعات قانونية صارمة للرقابة  -1كمصر كفرنسا- كاجلزائر مثلها مثل باقي الدكؿ

نصوص القانوف التجارم اليت تتضمن أحكاـ خاصة هبذه  تتمثل يف ،من الشركاتالنوع على ىذا 
 الرقابة أك من خالؿ قوانُت خاصة ٖتدد ذلك.

 ادلسامهنيتكوف ٖتت تصرؼ كاليت للرقابة قانونية املشرع اجلزائرم عدة كسائل كضع كقد   
 (.خارجية أك داخلية)سواء كانت   نفسها أو ىيئات سلتص وأجهزة اإلدارة 

ػػػم ػػػػػػػػة إخالؿ أعضاء جملس اإلدارة بواجباهتػػػػم أك التزاماهتػػػيالرقابىذه الوسائل إذا ثبت من خالؿ ك 
أك قيامهم بأم خمالفة أك خطأ أدل إُف حدكث ضرر للشركة أك للمساشمُت أك للغَت، فإف ذلك 

أك اجلنائية كحىت املسؤكلية االجتماعية حسب علم  -موضوع دراستنا – املدنية يعرضهم للمسؤكلية
 اإلدارة. 

 
                                                 
1 M. Etienne Grosbois, Responsabilité civile et contrôle de la société, Thèse de Doctorat, droit 

privé et sciences criminelles, Université de Caen Basse-Normandie, U,F.R et des sciences 

politiques, Ecole doctorale droit-Normandie ed-98، 2012, p23.  
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 األول  بحثادل

 الرقاب  على أعمال رللس إدارة شركــ  ادلسامهـ 

إذا كاف النجاح يف أم شركة أساسو التخطيط كالتنظيم، فإّف استمرارية ىذا النجاح تعتمد 
 تعترب من أىم الوظائف اإلدارية من خالؿ كسائل الضبط، فهي تتم اليت 1على الرقابة كاملتابعة

من قبل كتصحيح  من سياسات كأىداؼ ألهنا هتدؼ إُف اختبار نتائ  ما مت التخطيط لو
  . 2كالعمل على ٕتنبها يف املستقبل األخطاء اليت تكوف قد كقعت أثناء التنفيذ

من أىم ىذه كتنقسم الرقابة إُف أنواع كأشكاؿ عديدة ٗتتلف باختالؼ املعيار املنظور إليو، 
كانت من داخل الشركة أك من   فإ اجلهة اليت تقـو هبذه الوظيفة معيار  املصدر  أم املعايَت

 خارجها، لذا ينشأ على ىذا املعيار تقسيم الرقابة إُف رقابة داخلية كأخرل خارجية. 

ال ٗترج عن ىذا اإلطار، حيث ذمد  يف اجلزائر ة على جملس اإلدارة يف شركة املساشمةالرقابك 
كا خر  "داخلي  أحدىا ،من الرقابةشكلُت من خالؿ أهنا تتم حسب التشريع اجلزائرم 

 - جهاز الرقابة الداخلية اخلاص بالنظاـ اقديث لإلدارةا إمّ  من خالؿتم ي األول، "خارجي 
كالذم أنشئ هبدؼ الفصل بُت كظيفيت اإلدارة   جملس املراقبة كاملتمثػل يف  -النظاـ األملاين

أجهزة  من خالؿكإّما  جلنة املشاركة  كالرقابة ككذا جهاز مشاركة العماؿ يف الشركة كاملتمثل يف 
 ية العامةرقابة  اجلمعك  رقابة  جملس اإلدارة نفسو  على رئيسوكل من   كاملتمثلة يف اإلدارة

للمساشمُت  على من فوضتو ملمارسة مهمة اإلدارة بدال عنها )جملس اإلدارة( كذلك باعتبارىا 
من أشكاؿ  الشكل الثاينأما  ،)املطلب األكؿ( أعلى ىيئة يف الشركة كمصدر السلطات داخلها

اليت يقـو هبا خرباء فنيوف متخصصوف يسميهم  املراجعة اخلارجيةعن طريق  ىذه الرقابة فيتم
 .)املطلب الثاين(  مندكبو أك حمافظو اقسابات املشرع اجلزائرم 

                                                 
 .131، ص2010، اإلبداع الفكرم للنشر كالتوزيع، الكويت، 1د. عبد هللا العواشز، القيادة متكاملة اجلودة، ط 1
، منشورات خمرب علم اجتماع االتصاؿ للبحث كالًتمجة، جامعة منتورم 2ٌف بن نوار، فعالية التنظيم يف املؤسسات الصناعية، طد. صا 2

، دار السالـ للطباعة كالنشر 1ك د.مدحت حممد أبو النصر، أساسيات علم كمهنة اإلدارة، ط 84، ص2010قسنطينة، اجلزائر، 
 .48ص ، 2008كالتوزيع كالًتمجة، 
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  ـليـ  الماخـالرقابادلطلب األول     

األجهزة الداخلية  كأاهلياكل خالؿ تتم من اليت  رقابة الكما يدؿ امسها ىي   الرقابة الداخلية
  املشاركةجلنة  كاألكؿ(  لفرع)ا  أجهزة اإلدارة كل من يف  اهلياكل كاألجهزة ىذه  ثلمتت للشركة،

  .الثاين( )الفرع  جملس املراقبةجهاز الرقابة يف النظاـ اقديث لإلدارة املتمثل يف  ك 

 األول  رقاب  أجهزة اإلدارة فرعال

 كمػا ذكرنػا ذلػك سػابقا  نصوص القانوف التجارم اجلزائرم حسبتشمل إدارة شركة املساشمة 
ىيئػػػة ك جملػػػس اإلدارة  ،لمسػػػاشمُتل العامػػػة معيػػػةاجل: كػػػل مػػػن  ثػػػالث ىيئػػػات إداريػػػة تتمثػػػل يف علػػػى

 املراقبُت.
اجلمعية العامة الرقابة من خالؿ التطرؽ إُف رقابة كل من  النوع منيف دراستنا هلذا  تطرؽسن

 .(ثانيا) على رئيسو كالرقابة الذاتية جمللس اإلدارة( أكال) للمساشمُت

  اجلمعي  العاـ  للمسامهني    رقابأوال

فهي مصدر السلطات داخل الشركة،  باعتبار اجلمعية العامة أعلى ىيئة يف شركة املساشمة،
تعيُت أعضاء ة كالتصديق على نظامها األساسي ك حيث يعود إليها اٗتاذ القرارات يف إنشاء الشرك

فهي إذف صاحبة االختصاص ، 1كعزهلم كىي اليت تراقب أعماهلمجملس اإلدارة كمراقيب اقسابات 
كلكن نظرا لكثرة عدد املساشمُت يف الشركة كعدـ  2ل يف الرقابة على أعماؿ الشركةياألص
فيما طمص إدارة أعماؿ الشركة  الجتماعات  اجلمعية العامة لالطالع على أكضاعها ىمحضور 
ال تقـو هبذه املهمة على الوجو  -املساشمُت جمتمعُت – فإف اجلمعية العامة ،بصفة منتظمة كسَتىا

من  لتم عن طريق املساشمُت فرادتاألكمل كبالتاِف فإف الرقابة اققيقية ألعماؿ جملس اإلدارة 
 خالؿ االطالع كإبداء الرأم كاالستجواب كطلب التفتيش.

                                                 
 .273ص ،السابق املرجعد.نادية فوضيل ،  1
 .290ص ،السابق املرجع ،د.ساَف حممد الدرمكي 2
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داخل اجلمعيات، تتم كاملداكالت اليت  1املناقشاتخالؿ كتناقش مواضيع ىاتو الرقابة من 
عندما تكلمنا على انعقاد  ،الفصل األكؿ يفبالتفصيل  إجراءاهتا كاليت مت شرحها يهاكالتصويت عل

      اجلمعيات العامة.

  رقاب  ادلسامهني رلتمعني (1

طريق  كعن الرقابة على صرؼ مكافآت أعضاء جملس اإلدارةتتم ىذه الرقابة من خالؿ 
عن أخَتا ك  أعماؿ اجمللسعلى كالتصديق  طريق التصدم  كعن اقصوؿ على اإلذف أك الًتخيص

 طريق توقيع اجلزاء.

  الرقاب  على صرف ـكافآت أعضاء رللس اإلدارة -أ

فهم يقوموف بإدارة أعماؿ  فيها، شركات املساشمة عماؿيف باعتبار أعضاء جملس اإلدارة 
حيث ضمدد  ،كمكافآت نسبية نظَت ىذا العمل الذم يقوموف بو االشركة كيتقاضوف أجرا ثابت

 .2كيفيات توزيع املبال  اإلمجالية اليت ٘تثل بدؿ اقضور كالنسب بُت أعضائو جملس اإلدارة

للمساشمُت حسب   3على دفع األرباح كافآت النسبية ألعضاء جملس اإلدارة متوقفاملكدفع 
 .4كل حالة 

من بُت أىم موضوعات الرقابة  يعترب كأجور أعضاء جملس اإلدارةكافآت ىذه املكالرقابة على 
 .5يف شركات املساشمة

                                                 
تعترب أىم كسيلة ملمارسة املساىم حقو يف الرقابة، ألف مرحلة املناقشة تعترب املرحلة الوحيدة اليت  -باإلضافة للتصويت-كاملناقشة كإجراء  1

 كالقائمُت بإدارهتا. يتم فيها احتكاؾ املساشمُت ٔتسَتم الشركػػة
، عندما عاقب على 820مع اإلشارة إُف أف املشرع اجلزائرم َف ينظم مرحلة املناقشة إال بذكرىا ضمنيا يف القانوف التجارم يف املادة  -

 عدـ إعداد حمضر للجمعيات.
 .القانوف التجارم اجلزائرممن  632املادة  2
 . اجلزائرم التجارم القانوفمن  726إُف  723من  القانونية ملوادا   أنظر:األرباح حوؿ  وضيحألكثر ت 3

 . نفس القانوفمن  727املادة   4
   كما بعدىا. 14، ص1960عبد الغفور يونس، الرقابة اإلدارية يف الشركات املساشمة، دار الكتب املصرية،  5
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ال صموز أف يتجاكز مبل  أنو  1بعد االطالع على نصوص القانوف التجارم املالحظك 
 األرباح القابلة للتوزيع بعد طرح: ( 1/10)املكافآت عشر 

 االحتياطات املكونة تنفيذا ملداكلة اجلمعية العامة. .1

 املبال  املرحلة من جديد. .2

اليت تقتطع  ظمكن مراعاة املبال  املشركع يف توزيعهاكلتقدير مكافآت أعضاء جملس اإلدارة 
بقرار من االحتياطي املوضوع ٖتت تصرؼ اجلمعية العامة، كال يصوغ اعتبار املبال  املدرجة يف 

  حساب املكافآت. ألجلصدار رأس املاؿ أك املقتطعة من عالكات اإل

الربح الصايف للسنة املالية كبزيادة األرباح املنقولة كلكن بعد كتكوف األرباح القابلة للتوزيع من 
حصة األرباح ا يلة للعماؿ كاخلسائر  721أف تطرح من االقتطاع املنصوص عليو يف املادة 

 .2السابقة

ألقل، تتمثل يف سندات نصف العشر على ا 721كاالقتطاعات املنصوص عليو يف املادة 
صص لتكوين ماؿ احتياطي يدعى ٗتكىذه االقتطاعات ، كاخلسائر السابقة عند االقتضاء

 3 احتياطي قانوين  كذلك ٖتت طائلة بطالف كل مداكلة خمالفة.

 .4رأس املاؿ (1/10)كيصبح ىذا االقتطاع غَت إلزامي إذا بل  االحتياطي عشر

كافآهتم فقد خولت ٔتق يتعل ااإلدارة فيمكمنعا للتجاكزات اليت قد ٖتدث من أعضاء جملس 
مة االتشريعات يف خمتلف الدكؿ كمنها اجلزائر أمر مراقبة صرؼ ىذه املكافآت إُف اجلمعية الع

 .للمساشمُت

 

 
                                                 

 .اجلزائرم التجارم القانوفمن  728املادة  1
 .القانوفنفس  من 722/1املادة  2

 .نفس القانوفمن  721/1املادة  3

 .نفس القانوفمن  721/2املادة  4
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  الرقاب  عن طريق احلصول على اإلذن أو الرتخيص -ب 

ككيال عن اجلمعية باعتباره  -إف أشمية ىذا النوع من الرقابة يتأتى يف كوف جملس اإلدارة 
ق ػػػػػػال يستطيع أف يقـو بإذماز األعماؿ املوكوؿ هبا إليو إال بعد اقصوؿ على ترخيص مسب -العامة

 .1أك الحق من اجلمعية العامة للشركة

نو ال صموز ٖتت طائلة البطالف عقد أم اتفاقية إاإلذف أك الًتخيص املسبق فبا يتعلق مففي
بُت الشركة كأحد القائمُت بإدارهتا سواء كاف بصورة مباشرة أك غَت مباشرة إال بعد استئذاف 
اجلمعية العامة مسبقا بعد تقدًن تقرير من مندكب اقسابات ككذلك فيما يتعلق باالتفاقيات اليت 

كاف أحد القائمُت بإدارة الشركة مالكا شريكا أـ ال، عقد بُت الشركة كمؤسسة أخرل كذلك إذا  ت
 .2مسَتا أـ قائما باإلدارة أك مديرا

 3ك 1 نات اليت يقـو هبا اجمللس ٔتقتضى املقطعُتيفإف التعي ،أما فيما يتعلق بالرقابة الالحقة
إلدارة يف كاملتعلقة بالتعيينات املؤقتة للقائمُت با اجلزائرم من القانوف التجارم 617من املادة 

حالة شغور منصب أك أكثر أدل إُف أف أصبح عددىم أقل من اقد األدىن حسب القانوف 
 األساسي تعرض على اجلمعية العامة العادية املقبلة للمصادقة عليها.

أما فيما يتعلق ، ىذا فيما يتعلق بالرقابة على أعضاء جملس اإلدارة بالنسبة للنظاـ التقليدم
حسب )ينات املؤقتة يفيما يتعلق بالتعنجد أنو ف (أم جملس املديرين)بالنظاـ اقديث لإلدارة 

ألعضائو يف منصب عضو  (اجلزائرم من القانوف التجارم 665املقطعُت األكؿ كالثالث من املادة 
ٗتضع كل اتفاقية تعقد كما   ،3د أك أكثر تعرض على اجلمعية العامة للمصادقة عليها كذلكػػػػػػكاح

ذه الشركة إُف ترخيص مسبق من هلبُت شركة ما كأحد أعضاء جملس املديرين أك جملس مراقبة 

                                                 

 .301، ص السابق املرجع د.ساَف الدرمكي، 1
 .اجلزائرم التجارم القانوف( من 1/2) 628املادة  2
اليت تتناكؿ عمليات مع مالحظة أنو تسرم األحكاـ السابق ذكرىا يف ىاتُت الفقرتُت من ىذه املادة على االتفاقيات العادية  -

 الشركة مع زبائنها.
 .نفس القانوفمن  665املادة   3
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االتفاقيات املرخصة إُف مصادقة اجلمعية العامة بعد إشعار مندكيب كٗتضع ىذه  1جملس املراقبة
 .2هااص عناخلاقسابات هبا كتقدظمهم التقرير 

  التصميق على أعمال اجمللسالرقاب  عن طريق  -ت

من األمور الثابتة قانونا خضوع كل أعماؿ اجمللس للمصادقة عليها من طرؼ اجلمعية العامة 
كىذا ىو الشأف بالنسبة للموازنة كحسابات األرباح كاخلسائر كتقارير اجمللس عن نشاطات الشركة 

من القانوف التجارم  617 ككذا التعيينات اليت يقـو هبا اجمللس املنصوص عليها يف املادة
 .كال تكوف ىذه األعماؿ هنائية إال بعد املصادقة عليها 3اجلزائرم

من االعًتاض  بالتاِف كاهلدؼ من ذلك ىو إطالع املساشمُت ٔتا صمرم يف الشركة ك٘تكينهم 
 .4على كل عمل يقـو بو جملس اإلدارة أك املديرين قد يؤدم إُف اإلضرار ٔتصاقهم يف الشركة

  الرقاب  عن طريق التصمي ألعمال اجمللس  - ث

من أساليب رقابة اجلمعية العامة العادية  كذلك  على ىذا النوع ادلشرع اجلزائريَف ينص 
نص على ىذا النوع من الرقابة يف املادة  الذم ادلشرع ادلصريٓتالؼ اجمللس، أعماؿ على 
لقياـ بأم عمل من أعماؿ امة عااليت ترخص للجمعية ال 5املصرم من قانوف الشركات 54/2

اإلدارة بالشركة يف أم من اقالتُت اللتُت يكوف فيهما جملس اإلدارة عاجزا عن القياـ بتلك 
 األعماؿ، كشما على التواِف:

عدـ ك سبب عدـ اكتماؿ نصاب اجمللس بعجز جملس اإلدارة عن البث فيو  احلال  األوىل 
 صالحية عدد من أعضائو أك تعمدىم عدـ اقضور.

                                                 
 .اجلزائرم التجارم القانوفمن 670/1املادة   1
 .نفس القانوفمن  672املادة   2
 .نفس القانوفمن  618املادة  3
 .308، ص د.ساَف حممد الدرمكي، املرجع السابق 4
اخلاص بشركات املساشمة كشركات التوصية باألسهم كالشركات ذات املسؤكلية افدكدة الصادر  1981لسنة  159القانوف رقم  5
 .1981أكتوبر  1يف 
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اجمللس عن القياـ بأعمالو ليس بسبب عدـ اكتماؿ نصاب اجمللس بل  زعج احلال  الثاني  
 بسبب عدـ إمكاف الوصوؿ إُف أغلبية تؤيد القرار.  

حالة أخرل صموز فيها للجمعية  1كآخركف الدكتور رضا عبيدكيضيف بعض الفقهاء كمنهم 
العامة أف تتصدل للقياـ ببعض األعماؿ اليت تدخل يف اختصاص اجمللس عندما يظهر بشكل 
جلي من خالؿ مراقبة اجلمعية العامة للشركة أف تصرفات جملس إدارة الشركة يف إطار اختصاصاتو 

ات أك التعاقدات بنفسها ػػػصرفَف تكن لصاٌف الشركة، فهنا ضمق للجمعية العامة أف تقـو بتلك الت
 .بدال منو كتفرض عليو أمر االلتزاـ هبا

هلذا األسلوب مساكئ كما لو حماسن كأىم ىذه املساكئ أف كثرة تدخل اجلمعية العامة ك 
للمساشمُت يف أعماؿ اجمللس عن طريق التصدم قد يؤدم إُف عرقلة عمل اجمللس كبالتاِف تأخَت 

ليت تؤدم إُف خسائر مادية على الشركة كخاصة إذا تدخل األعضاء املعامالت اخلاصة بالشركة ا
يف أعماؿ اإلدارة كىم ليسوا على دراية كافية هبذه األعماؿ أك ليس  -أعضاء اجلمعية العامة -

 ات أك املعامالت.  ػػهلم املستول العلمي الكايف لفهم تلك التصرف

هبذا النوع من الرقابة على أعماؿ جملس اإلدارة  ادلشرع اجلزائريأخذ من الضركرم كأرل 
كلكن بتحديد اقاالت اخلطَتة اليت تؤثر بشدة على مستقبل الشركة عندما يعجز اجمللس عن 
القياـ بأعمالو كخاصة إذا تكرر ذلك على مستول اٗتاذ قرار كاحد بشكل متتابع ككاف لزاما على 

 ار مستعجل فيما طمص ذلك.اجلمعية العامة التدخل أك التصدم الٗتاذ قر 

  الرقاب  عن طريق توقيع اجلزاء - ج

ساشمُت على أعضاء جملس اإلدارة ميعد ىذا النوع من أىم أساليب رقابة اجلمعية العامة لل
كتتمثل مظاىره بعزؿ كاحد أك أكثر من أعضاء اجمللس كقد يصل األمر إُف إقالة اجمللس بكامل 

، 2يف أم كقت مىت اتضح هلا أنو غَت صاٌف أك غَت مؤىل للقياـ باألعماؿ املنوطة هبا إليو أعضائو
 أك قاـ باإلخالؿ بواجباتو أك أشمل يف ذلك كتسبب بذلك بضرر كخسائر للشركة. 

                                                 
 .307، ص املرجع السابقد.ساَف حممد الدرمكي،  1
 .313، صاملرجع نفس 2
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 . 1كقد نص املشرع اجلزائرم ّتواز إعادة انتخاب القائمُت باإلدارة أك عزهلم يف أم كقت

ىنا يتفق مع طبيعة العالقة اليت تربط اجمللس بالشركة )عالقة الوكالة(، كما تبناه املشرع 
فاجمللس يف مركز الوكيل عن اجلمعية العامة للمساشمُت كمن حق املوكل عزؿ ككيلو يف أم كقت 

  .2كلو كاف العضو معُت يف نظاـ الشركة

  رقاب  ادلسامهني فرادى (2

أعضاء اجمللس أثناء انعقاد اجتماع  باستجواك  الرأماالطالع كإبداء تتم ىذه الرقابة من خالؿ 
  كطلب التفتيش. اجلمعية العامة للشركة

  الرقاب  عن طريق االطالع وإبماء الرأي - أ

الرقابة كأكثرىا أنواع ىي من أىم  3يف اجلمعيات العمومية للمساشمُت إف مشاركة املساىم
كظمثل ىذا اجلانب أحد اقلوؿ املهمة ملشكلة اإلدارة يف شركة املساشمة كذلك يف الدعول إُف  تأثَتا

تنشيط دكر املساشمُت كاملشاركة الفعالة يف إدارة الشركة لتحسُت آدائها بدال من االكتفاء ببيع 
       .كنشاطهاهبذه املشاركة يساىم يف حياة الشركة ك  4ىذه األسهم عندما ال يكوف ا داء مرضيا

كتؤدم بالتاِف إُف ٖتقيق األىداؼ املرجوة منها فإنو ال بد  أكثر كحىت تكوف ىذه املشاركة فعالة
قو يف اإلعالـ قبل حكأشمها  من أف يتمتع املساىم ببعض اققوؽ قبل انعقاد ىذه اجلمعيات

 .5انعقاد اجلمعيات العامة
ْتيث نص على حق املساىم يف االطالع كمرحلة سابقة لالستجواب،  ادلشرع ادلصريو 

ألـز جملس اإلدارة بأف يعد كل سنة مالية القوائم املالية للشركة كتقرير عن نشاطها خالهلا كمركزىا 
املاِف كتوضع ٖتت تصرؼ مراقيب اقسابات كتنشر ىذه الوثائق إجباريا باإلضافة إُف تقرير مراقب 

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 613املادة  1
 .237ص ،املرجع السابق، أمحد حممد حمرزد.  2

د.محاد مصطفى عزب، حق املساىم يف الرقابة على إدارة الشركة )يف قانوف الشركات التجارية اإلمارتية(، املؤ٘تر السنوم اخلامس عشر،  3
 ىا.كمابعد 1، ص2006،مؤ٘تر أسواؽ األكراؽ املالية كالبورصات، كلية الشريعة كالقانوف، جامعة اإلمارات العربية املتحدة

 .16، ص2004جملس اإلدارة يف ظل تقلص الدكر الرقايب للمساشمُت، جملة القانوف كاالقتصاد، العدد الرابع كالسبعوف، 4
 كما بعدىا.  11، ص املرجع السابقخلفاكم عبد الباقي،  5
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حتُت يوميتُت كذلك قبل تاريخ عقد اجلمعية العامة املقرر نظر امليزانية هبا اقسابات يف صف
نظاـ الشركة يسمح بذلك االكتفاء بإرساؿ نسخة من كاف بأسبوعُت على األقل كصموز إذا  

الوثائق إُف كل مساىم بطريق الربيد املوصى عليو قبل تاريخ عقد اجلمعية العامة بعشرين يوما 
 .1على األقل

فقد هنل نفس هن  املشرع املصرم فقضى بوجوب إبالغ املساشمُت من  شرع اجلزائريادلأما 
( يوما من انعقاد 30قبل ثالثُت ) 2طرؼ جملس اإلدارة أك جملس املديرين بكل الوثائق الضركرية 

اجلمعية العامة كذلك لتمكينهم من إبداء رأيهم عن دراية كإصدار قرار دقيق فيما طمص إدارة 
 .3أعماؿ الشركة كسَتىا

( السابقة النعقاد اجلمعية العامة 15كضمق لكل مساىم أف يطلع خالؿ اخلمسة عشر يوما )
 4:يالعادية على ما يل

النتائ  كالوثائق التلخيصية كاقصيلة كالقائمُت باإلدارة كجملس جرد جدكؿ حسابات  .1
 اإلدارة كجملس املديرين أك جملس املراقبة.

 تقارير مندكيب اقسابات اليت ترفع للجمعية. .2

املبل  اإلمجاِف املصادؽ على صحتو من مندكيب اقسابات كاألجور املدفوعة لألشخاص  .3
 .(5) عدد ىؤالء األشخاص يبل  مخسةف أافصلُت على أعلى أجر، مع العلم 

  الرقاب  عن طريق االستجواب -ب

أعضاء اجمللس أثناء انعقاد اجتماع اجلمعية  بيتم ىذا النوع من الرقابة من خالؿ استجوا      
 العامة للشركة. 

                                                 
 الذكر. ةالسابق من الالئحة التنفيذية 218السابق الذكر ك املادة  1981سنة  159من القانوف رقم  65املادة  1
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 678حددهتا املادة  2
 .من نفس القانوف 677 املادة 3
 من نفس القانوف. 680املادة  4
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ادلشرع كاملواد املنظمة لشركات املساشمة ذمد أف  اجلزائرم طالع على القانوف التجارمكباال
يف  وأشار إلي الذم ادلشرع ادلصري ٓتالؼإُف ىذا النوع من الرقابة،  كذلك  َف يشر اجلزائري
حيث قضت بأنو ضمق لكل مساىم ضمضر الجتماع اجلمعية  ،1من قانوف الشركات 72املادة 

كلو أف  سالعامة اقق يف مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدكؿ األعماؿ كاستجواب أعضاء اجملل
كال  2يقدـ ما يشاء من األسئلة قبل انعقاد اجلمعية العامة يف امليعاد الذم ٖتدده الالئحة التنفيذية

صموز حرمانو من ىذا اقق ككل نص يف النظاـ األساسي للشركة ظمنع ىذا اقق يعد باطال، 
ف قرارىا يف ىذه كيكو كللمساىم أف ضمتكم إُف اجلمعية العامة إف رأل بأف رد اجمللس غَت كايف، 

 التنفيذ. اقالة كاجب

  الرقاب  عن طريق طلب التفتيش -ت

من أساليب رقابة اجلمعية العامة العادية  كذلك  على ىذا النوع ادلشرع اجلزائريَف ينص 
من  يف املواد  نص على ىذا النوع من الرقابة الذم ادلشرع ادلصريٓتالؼ اجمللس، أعماؿ على 
ية ذمن الالئحة التنفي 308إُف  303اجلديد كيف املواد من  الشركاتمن قانوف 160إُف  158

 هلذا القانوف.

          أس املاؿاقائزين على نصاب معُت من ر  3كقد خوؿ ىذا القانوف األخَت للمساشمُت
حق طلب التفتيش على  (بالنسبة إُف غَتىا من شركات املساشمة   %10 بالنسبة للبنوؾ  20%)

فيما ينسب إُف أعضاء اجمللس أك مراقيب اقسابات من خمالفات جسيمة يف آداء كاجباهتم  الشركة
مىت كجد من األسباب ما يرجح كجود ىذه  ك النظاـ األساسي للشركةأاليت يقررىا القانوف 

األدلة اليت يستفاد منها أف لدل الطالبُت من  كصمب أف يكوف الطلب مشتمال على املخالفات
األسباب اجلدية ما يربر اٗتاذ ىذا اإلجراء. كصمب أف يودع ىذا الطلب إُف اللجنة املختصة 

                                                 

 .السابق الذكر 1981لسنة  153القانوف رقم  1
 من كزير الشؤكف االستثمار كالتعاكف الدكِف املصرم.  1982لسنة  96الالئحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم  2
 ىذا القانوف خوؿ طلب التفتيش إُف اإلدارة العامة للشركات.كٕتدر اإلشارة كذلك إُف أف  3
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تأسيس الشركات اخلاضعة ألحكاـ قانوف الشركات املصرم اجلديد كاليت يضم يف باملوافقة على 
 .1عضويتها مراقب من اجلهاز املركزم للمحاسبات

على مقدـ طلب التفتيش أف يرفق طلبو باألكراؽ كاملستندات  2كاشًتط املشرع املصرم
الشارحة ألسباب طلبو كاألدلة اليت يبٍت عليها طلبو، مع املالحظ أنو ال صموز اسًتداد املستندات 

   قبل صدكر قرار اللجنة إال بإذف من رئيس اللجنة.

طاليب التفتيش كأعضاء اجمللس كمراقيب اقسابات كعلى اللجنة املختصة أف تستمع إُف أقواؿ 
ذا الغرض فاترىا كأف تندب هلديف جلسة سرية كبعد ذلك تأمر بالتفتيش على أعماؿ الشركة ك 

خبَتا أك أكثر، كما صموز أف يشمل اإلذف بالتفتيش االطالع على أية أكراؽ أك سجالت لدل 
من ظمتنع عن إجابة ما يطلبو املكلف  كيعاقب 3شركة أخرل ذات عالقة بالشركة حمل التفتيش
من قانوف الشركات املصرم اجلديد كاليت ال  153بالتفتيش بالغرامة املنصوص عليها يف املادة 

 .4تقل عن ألفي جنيو كال تزيد على عشرة آالؼ جنيو، يتحملها املخالف شخصيا

األجل الذم ضمدد يف بإيداع تقرير مفصل عن مهمتو بأمانة اللجنة خالؿ ينتهي التفتيش ك  
قرارىا أك خالؿ شهر على األكثر من إيداع طالب التفتيش للمبل  الالـز قساب مصركفات 

 .5التفتيش إذا َف ضمدد القرار ميعاد لالنتهاء منها

كإذا تأكدت اللجنة من صحة املخالفات املنسوبة إُف أعضاء اجمللس أك املراقبوف أمرت 
. كتتحمل الشركة يف ىذه اقالة نفقات 6اجلمعية العامة على الفور باٗتاذ التدابَت العاجلة كدعوة

                                                 
 .133د. أمحد حممد حمرز، املرجع السابق، ص 1
 السابقة الذكر. الالئحة التنفيذيةمن  308إُف  303املواد من  2
 .السابق الذكر 1981لسنة  153القانوف رقم من  158املادة  3
كعلى أعضاء جملس الشركة كموظفيها كمراقيب اقسابات أف يطلعوا املكلف بالتفتيش على مجيع الدفاتر كالبيانات كالوثائق كاألكراؽ  -

فظها ك يقدموف هلم اإليضاحات كاملعلومات الالزمة كهلذا املكلف بالتفتيش اقق يف كاملستندات املتعلقة بالشركة اليت يقوموف على ح
 استجواب أم شخص لو صلة بشؤكف الشركة بعد آداء اليمُت. 

 القانوف السابق.نفس من  159املادة  4

 القانوف السابق.نفس من  158/4املادة  5
 كيرأس اجتماعها يف ىذه اقالة رئيس اللجة اإلدارية  املختصة أك أحد موظفيها. 6
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ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ترجع على املتسبب يف املخالفة بقيمة ىذه النفقأكمصاريف التفتيش كيكوف هلا 
 ك املصركفات باإلضافة إُف التعويضات.أ

كيكوف  أعضاء اجمللس املخالفُت كرفع دعول املسؤكلية عليهمكللجمعية العامة أف تقرر عزؿ 
قرار اجلمعية العامة صحيحا مىت كافق عليو الشركاء اقائزكف لنصف رأس املاؿ بعد أف يستبعد منو 
نصيب من ينظر يف أمر عزلو من أعضاء ىذا اجمللس كظمكن اف تقرر اجلمعية العامة تغيَت مراقيب 

كال صموز إعادة انتخاب املعزكلُت من أعضاء اجمللس قبل  كلية عليهماقسابات كرفع دعول املسؤ 
               .1من تاريخ صدكر القرار اخلاص بعزهلم ( سنوات5انقضاء مخس )

    الرقاب  الذاتي  جمللس اإلدارة على رئيسواثاني

اإلدارة لقانوف التجارم اجلزائرم على أنو يتم انتخاب رئيس جمللس امن  635تقضي املادة 
كينتخب  من طرؼ أعضائو شريطة أف يكوف شخصا طبيعيا كذلك ٖتت طائلة بطالف التعيُت.

 .2ىذا الرئيس ملدة ال تتجاكز مدة نيابتو كقائم باإلدارة كىو قابل إلعادة االنتخاب

كيف حالة ما إذا كقع مانع مؤقت للرئيس أك كفاتو أك استقالتو أك عزلو صموز جمللس اإلدارة أف 
ب قائما باإلدارة ليقـو بوظائف الرئيس. كيف حالة املانع املؤقت ظمنع ىذا االنتداب ملدة ينتد

حمددة قابلة للتجديد. كيف حالة كفاة أك استقالة أك إقالة الرئيس تستمر ىذه املدة إُف غاية 
 .3انتخاب رئيس جديد

القاهتا مع الغَت، كيتوُف الرئيس ٖتت مسؤكليتو اإلدارة العامة للشركة كظمثل الشركة يف ع
كيتمتع بالسلطة الواسعة للتصرؼ باسم الشركة يف كل الظركؼ مع مراعاة السلطات اليت طموهلا 
القانوف صراحة جلمعيات املساشمُت كأيضا السلطات املخصصة حصرا جمللس اإلدارة كيف حدكد 

 موضوع الشركة.

                                                 
 .الشركات املصرم من قانوف 158املادة  1
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 636املادة  2
 . اجلزائرم من القانوف التجارم 637املادة  3
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املراقبة يعُت أعضاء جملس لقانوف التجارم اجلزائرم على أف جملس امن  644كتقضي املادة 
 املديرين كيسند الرئاسة ألحدىم.

، مع العلم أف ىذه الصالحية ال ٘تنع 1كظمثل ىذا الرئيس الشركة يف عالقاهتا مع الغَت
صاحبها سلطة إدارة أكسع من تلك اليت منحت لألعضاء ا خرين يف جملس املديرين مع مراعاة 

 .2جلزائرما من القانوف التجارم 652أحكاـ املادة 

لرقابة ذاتية من أخضعو  املشرع اجلزائرم لرئيس ىذه الصالحية كغَتىا فإفاعطاء إل نتيجةك 
، حيث أعطى املشرع لألعضاء حق اإلذف أك عدـ اإلذف أعضاء جملس اإلدارة أك جملس املديرين

الضمانات ية أك ػػػػللرئيس أك املدير العاـ حسب اقالة بتقدًن الكفاالت أك الضمانات االحتياط
بتجاكز االلتزاـ  يؤذف ال باسم الشركة يف حدكد كامل املبل  الذم ضمدده كلو كذلك أف يأذف أك

أحد املبال  افددة من طرؼ الشركة، كال تتجاكز مدة ىذه األذكف سنة كاحدة مهما كانت مدة 
العلم أف االحتجاج ، مع 4ككاستثناء صموز ٖتديد املبل  أك املدة 3االلتزامات املضمونة أك املكفولة

هبذه األذكف على الغَت تبدأ من تاريخ نشرىا يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية بعنواف اإلعالف 
 .5املاِف

كلكنو َف ضمدد سلطة عزؿ  6كما أعطى املشرع جمللس اإلدارة سلطة عزؿ الرئيس يف أم كقت
  .رئيس جملس املديرين

 فّ إف 7بيد اجلمعية العامة بناء على اقًتاح جملس املراقبةكٔتا أف سلطة عزؿ أعضاء اجمللس ىي 
 سلطة العزؿ تؤكؿ منطقيا للجمعية العامة بناء على اقًتاح جملس املراقبة.  فّ إف

   
                                                 

 . اجلزائرم من القانوف التجارم 652/1املادة   1
 . نفس القانوفمن  653املادة   2
 . نفس القانوفمن  624/4املادة   3
 .نفس القانوفمن  624/5املادة   4
 .نفس القانوفمن  9ك624/8املادة   5
 .نفس القانوفمن  636/2املادة   6
 .نفس القانوفمن  645/1املادة   7
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 وجلن  ادلشارك  رللس ادلراقب الثاين  رقاب   فرعال

يف النظاـ  جملس املراقبةمن خالؿ التطرؽ إُف رقابة الرقابة  يف دراستنا هلذا النوع من تطرؽسن
 (.ا)ثاني شاركةجلنة املكرقابة ( أكال) اقديث لإلدارة

  رللس ادلراقب  رقاب  :أوال

لقػػػد قلنػػػا سػػػابقا بػػػأف ىنػػػاؾ نظػػػامُت إلدارة شػػػركات املسػػػاشمة، نظػػػاـ تقليػػػدم لػػػإلدارة )جملػػػس 
املشػػرع اجلزائػػرم أف )جملػػس املػػديرين(، ك  إلدارة أك النظػػاـ األملػػاين لػػإلدارةكنظػػاـ حػػديث لػػ (اإلدارة

 أخذ بازدكاجية اإلدارة يف شركات املساشمة.

فهي نفسها فيما يتعلق بالنظاـ اقديث لػإلدارة  كفيما يتعلق بنظاـ الرقابة على شركة املساشمة
يف أف  ةتمثلػامل كما يف النظاـ التقليدم لػإلدارة، غػَت أنػو صمػب اإلشػارة إُف خاصػية جملػس املػديرين

باإلضػػافة إُف اخليػػا د  جملػػس املراقبػػةل مسػػتقل كال يتػػدخل يف التسػػيَت كىػػو  الرقابػػة يقػػـو هبػػا ىيكػػ
 1.خارجيا الرقابة اليت ظمارسها مندكب اقسابات

  تعيني وتشكيل أعضاء رللس ادلراقب  (1

جملس املراقبة عن طريق االنتخاب من اجلمعية العامة التأسيسػية أك اجلمعيػة أعضاء يتم تعيُت 
( سػػنوات يف 6فػػًتة عضػػويتهم ٔتوجػػب القػػانوف األساسػػي دكف أف تتجػػاكز )العامػػة العاديػػة كٖتػػدد 

إذا مت التعيػػُت ٔتوجػػب القػػانوف ك  حالػػة التعيػػُت مػػن اجلمعيػػة العامػػة سػػواء كانػػت تأسيسػػية أك عاديػػة
 الػدم غػَت أنػو يف حالػة  ،سػنوات(3األساسي فال صموز أف تتجػاكز املػدة افػددة يف ىػذا القػانوف )

 كمػا ظمكػن إعػادة انتخػاهبم مػا  ، أك االنفصاؿ ظمكن أف يتم التعيُت من اجلمعيػة العامػة غػَت العاديػة
 2القانوف األساسي على خالؼ ذلك. َف ينصّ 

 .3كطمضع تعيُت األعضاء لنفس الشركط اليت طمضع هلا أعضاء جملس اإلدارة

                                                 
 .266ص، املرجع السابقبلولة،  الطيب 1
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 662املادة   2
 .251ص، املرجع السابقالطيب بلولة ،   3
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 .1ضوا كحد أقصى( ع12( أعضاء كحد أدىن كمن اثٍت عشر)7) يتكوف اجمللس من سبعة

الشػػركة دكف أف يتجػػاكز العػػدد  انػػدماجغػػَت أنػػو ظمكػػن ٕتػػاكز اقػػد األقصػػى السػػابق يف حػػاؿ 
ألكثػػر مػػن  ُتمارسػػحػػىت يعػػادؿ العػػدد اإلمجػػاِف لألعضػػاء امل ( عضػػوا24اإلمجػػاِف أربػػع كعشػػركف )

 .يف ىذه اقالة 2( أشهر6ستة ) مدة

ظمكػػػػن أف يكػػػػوف مػػػػن  كمػػػػا  الطبيعيػػػػُتكمػػػػا ظمكػػػػن أف يكػػػػوف ىػػػػذا العضػػػػو مػػػػن األشػػػػخاص 
طمضػػػع لػػػنفس الشػػػركط ، عنػػػد تعيينػػػو لػػػودمػػػثال دائمػػػا  ىػػػذا األخػػػَت يعػػػُتك األشػػػخاص االعتباريػػػة،  

 ،كااللتزامات كيتحمل نفس املسؤكليات اجلزائية كاملدنية كمػا لػو كػاف عضػوا يتصػرؼ بامسػو اخلػاص
دكف أف ظمػػػس ذلػػػك باملسػػػؤكلية التضػػػامنية للشػػػخص املعنػػػوم الػػػذم ظمثلػػػو كإذا قػػػاـ ىػػػذا الشػػػخص 

 .3(كقت عزلو)املعنوم بعزؿ دمثلو القانوين كجب عليو استخالفو فورا 

ىػذا اجمللػس كيتػوُف ىػذا كما ينتخب أعضاء جملس املراقبػة رئيسػا هلػم ملػدة تعػادؿ مػدة مهمػة 
 .4املناقشاتاستدعاء اجمللس كإدارة الرئيس 

 5 لساجمليف حال  شغور ـنصب عضو واحم أو أكثر يف  -

صمػوز  ،يف حالة شغور منصب عضو كاحد أك أكثر يف جملس املراقبػة بسػبب كفػاة أك اسػتقالة 
كإذا قػػل أعضػػاء اجمللػػس عػػن اقػػد األدىن  بػػُت جلسػػتُت عػػامتُت أف يقػػـو بتعيينػػات مؤقتػػةللمجلػػس 

قصػد إ٘تػاـ  ،القانوين كجب علػى جملػس املػديرين أف يسػتدعي اجلمعيػة العامػة العاديػة فػورا لالنعقػاد
سػػي اعػػدد أعضػػاء جملػػس املراقبػػة كإذا قػػل العػػدد عػػن اقػػد األدىن املنصػػوص عليػػو يف القػػانوف األس

لػس املراقبػة أف يقػـو بالتعيينػات املؤقتػة إل٘تػاـ كجب علػى جم ،دكف أف يقل عن اقد األدىن القانوين
( أشػػػهر مػػػن اليػػػـو الػػػذم كقػػػع فيػػػو 03) ثالثػػػة أجػػػليف النصػػػاب الػػػذم فرضػػػو القػػػانوف األساسػػػي 

بلة قملاالشغور كتعرض ىذه التعيينات املؤقتة اليت يقـو هبا جملس املراقبة على اجلمعية العامة العادية 

                                                 
 اجلزائرم. من القانوف التجارم 657املادة   1

س القانوف.فن من 658املادة    2 
 من نفس القانوف. 663املادة   3
  من نفس القانوف. 666املادة   4
 من نقس القانوف. 665املادة   5
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ة أك قػػػػاـ هبػػػػا كَف ػػػػػػأك تقػػػػاعس عػػػػن القيػػػػاـ بالتعيينػػػػات املطلوبللمصػػػػادقة عليهػػػػا كإذا أشمػػػػل اجمللػػػػس 
ا صموز لكل معٍت أف يطلب من القضاء تعيػُت ككيػل نفه ،يستدعي اجلمعية العامة للمصادقة عليها

 ىعلػػػ املصػػػادقة عليهػػػا أك ةة إلجػػػراء التعيينػػػات املطلوبػػػة كاملصػػػادقػػػػػػػيقػػػـو باسػػػتدعاء اجلمعيػػػة العام
 .اجمللس كَف يعرضها على اجلمعية العامةالتعيينات اليت قاـ هبا 

  ضمانات عضوي  رللس ادلراقب  -ا 

صمػػب أف ضمػػوز أعضػػاء جملػػس املراقبػػة علػػى أسػػهم الضػػماف اخلاصػػة بتسػػيَتىم حسػػب الشػػركط 
 .1من القانوف التجارم 619املنصوص عليها يف املادة ك اليت ذكرناىا سابقا 

ضػػماف جديػػة العمػػل مػػن طػػرؼ جملػػس كاقكمػػة يف فػػرض ىػػذا الضػػماف علػػى األعضػػاء ىػػو 
ٔتا أهنػم ضمػوزكف علػى أسػهم يف الشػركة فػإف مصػلحة الشػركة ك  .املراقبة الذم سَتعى مصاٌف الشركة

تكوف ىي نفسػها مصػلحة أعضػاء اجمللػس، دمػا يضػطرىم إُف العمػل ّتػد لتحقيػق أكػرب قػدر دمكػن 
 .ة كاكتشاؼ األخطاء كالغش من طرؼ اإلدارةػمن الرقاب

 ،اقسػػابات علػػى مراقبػػة تطبيػػق ىػػذه الضػػمانات علػػى أعضػػاء جملػػس املراقبػػة كيسػػهر منػػدكب
 .2 عية العامة عن طريق ٖترير تقرير بذلككإذا الحظ أم خرؽ فعليو أف طمطر اجلم

  الدقيود الواردة على عضوي  رللس ادلراقب  -ب

 تتمثل فيما يلي:  ،لقد حدد القانوف التجارم اجلزائرم عدة قيود

 .3عضو من أعضاء اجمللس االنتماء إُف جملس املديرينضمضر على أم  -1

س الوقػت إُف أكثػر مػن ففال ظمكن لو االنتماء يف ن ،إذا كاف عضو اجمللس شخصا طبيعيا -2
مخسػػة جمػػػالس مراقبػػة لشػػػركات املسػػاشمة الػػػيت يكػػوف مقرىػػػا يف اجلزائػػر كال يطبػػػق ىػػذا اقكػػػم علػػػى 

 .4املمثلُت الدائمُت لألشخاص املعنوية

                                                 

.التجارم اجلزائرم من القانوف 653املادة    1 
.س القانوففمن ن 660املادة    2

 

3 .س القانوففن من 661املادة  
 

س القانوف.فمن ن 664املادة   4 
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إذا أراد أف  ،مػن شػركة املسػاشمة علػى تػرخيص مسػبق صػل عضػو جملػس املراقبػةصمػب أف ضم -3
عػػن طريػػق ) غػػَت مباشػػرة أك بصػػورة )عػػن طريػػق األعضػػاء( يعقػػد اتفاقيػػة مػػع شػػركة بصػػورة مباشػػرة

ككذلك إذا أبرمت شركة املساشمة عقػدا مػع إحػدل املؤسسػات  (ذلكػاستعماؿ أشخاص كسطاء ل
اليت يكوف فيها أحد أعضاء جملس املراقبة هلذه الشركة مالكا أك شريكا أك مسَتا أك قائمػا بػاإلدارة 

االتفاقيػػػة كالعقػػػد املػػػرـب ضػػػع ٗتصمػػػب أف  وفإنػػػأيضػػػا أك مػػػديرا عامػػػا للمؤسسػػػة، ففػػػي ىػػػذه اقالػػػة 
ذلػك بػاطال بطالنػا مراعػاة راقبػة كتعػد أم اتفاقيػة أك عقػد يػرـب دكف للًتخيص املسػبق مػن جملػس امل

 .1مطلقا 

 .2املطلوبةكال صموز لعضو جملس املراقبة املعٍت أف يشارؾ يف التصويت على الًتاخيص 
شػخص العضو إذا كاف أك كشخص طبيعي أك من ظمثلو )ضمضر على عضو جملس املراقبة  -4
كػاف مػن الشػركة، كمػا ضمضػر عليػو اقػًتاض بػأم شػكل  ٖتت طائلة البطالف املطلػق للعقػد  (معنوم

 .3رمو الغَتالشخصية اٗتاذ الشركة كفيال أك ضامنا احتياطيا اللتزاماتو 
ال صمػوز هلػذا العضػػو يف حالػة اقصػػوؿ علػى الًتاخػيص أف يشػػارؾ يف التصػويت كال تأخػػذ  -5

 4كاألغلبية.أسهمو بعُت االعتبار عند حساب النصاب 

  ـهام واختصاصات رللس ادلراقب  (2

فهػػو بصػػفة عامػػة  5ظمػػارس جملػػس املراقبػػة نفػػس الرقابػػة الػػيت ظمارسػػها جملػػس اإلدارة دكف التسػػيَت
 كيف سبيل القياـ بذلك فهو طمتص ٔتا يلي: 6ظمارس مهمة الرقابة الدائمة للشركة،

و ػأخضػػعها القػػانوف األساسػػي لرقابتػػػيػػرخص بػػإبراـ العقػػود الػػيت يربمهػػا جملػػػس املػػديرين إذا  -1
ارات كالتنػػازؿ عػػن ػػػػكالتنػػازؿ عػػن العق)كعػػددىا كمػػا ىػػو الشػػأف بالنسػػبة لػػبعض أعمػػاؿ التصػػرؼ 

                                                 

 1 .التجارم اجلزائرم القانوفمن  670املادة  
من نفس القانوف. 672/1املادة   2 
 من نفس القانوف. 671املادة  3
من نفس القانوف.       672/4املادة   4 
.253الطيب بلولة، املرجع السابق، ص  5 
.نفس القانوفمن  654املادة   6 
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، حيػػث أخضػػعها لًتخػػيص (-عاديػػة أك احتياطيػػة-املشػػاركة كإبػػراـ تأمينػػات ككفػػاالت كضػػمانات 
 .2األساسيمن جملس املراقبة حسب الشركط املنصوص عليها يف القانوف 1صريح

يقـو بإجراء الرقابة اليت يراىا ضركرية يف أم كقت من السنة كظمكنو أف يطلع علػى الوثػائق  -2
كعلػػى جملػػس املػػديرين أف ظمكنػػو مػػن ذلػػك كيقػػدـ لػػو تقريػػرا حػػوؿ  3الػػيت يراىػػا مفيػػدة للقيػػاـ ٔتهمتػػو

ملػديرين جمللػس كمػا يقػدـ جملػس ا  ،تسيَته مرة كل ثالثة أشهر على األقل كعند هناية كل سنة مالية
قفػل كػل سػنة ماليػة قصػد مػن القػانوف التجػارم بعػد  716املراقبة كثائق الشػركة املػذكورة يف املػادة 

 .4املراقبةاملراجعة ك 

كحسػػػابات السػػػنة  يقػػػـو بتقػػػدًن مالحظاتػػػو للجمعيػػػة العامػػػة حػػػوؿ تقريػػػر جملػػػس املػػػديرين -3
 .5املالية

  ـماوالت رللس ادلراقب  (3

رم لصػحة مػداكالت جملػس املراقبػة أف ضمضػػر ئػاز اجلالتجػارم مػن القػانوف  667تشػًتط املػادة 
 .عدد أعضائو على األقل (1/2) نصف

كمػػػا تقضػػػي نفػػػػس املػػػادة بوجػػػػوب اٗتػػػاذ القػػػػرارات بأغلبيػػػة األعضػػػػاء اقاضػػػرين أك املمثلػػػػُت 
علػػى أغلبيػػة القػػانونيُت إذا كػػاف األعضػػاء أشػػخاص اعتباريػػة كذلػػك مػػا َف يػػنص القػػانوف األساسػػي 

 كيرجح صوت الرئيس يف حاؿ تعادؿ األصوات. أكثر
نػت التعيينػات املؤقتػة لألعضػاء يف املداكالت اليت ٘تت من طػرؼ اجمللػس ككاصحيحة كتعترب  

 .6َف يتم املصادقة عليها من طرؼ اجلمعية العامة العاديةك حالة الشغور 

 

                                                 
كترل الدكتورة نادية فوضيل أنو على املشرع أف يستعمل مصطلحا آخر عن مصطلح الًتخيص الصريح إذا كاف يقصد بو أف يكوف  1

 جملس املراقبة أكثر تشددا يف منحو الًتاخيص ىنا.
.التجارم اجلزائرم القانوف من 654املادة   2 
من نفس القانوف. 655املادة   3 
 من نفس القانوف. 2ك1/ 656املادة  4
من نفس القانوف. 3/ 656املادة   5 
.من نفس القانوف 665/5املادة   6 
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  ـكافآت أعضاء رللس ادلراقب  (4

 يقيػػدصمػػوز للجمعيػػة العامػػة  العاديػػة مػػنح أعضػػاء اجمللػػس مبلغػػا ثابتػػا كػػأجر مقابػػل نشػػاطهم ك 
 .1مبل  ىذا األجر يف تكاليف االستغالؿ

ضمق جمللس املراقبة منح أجور استثنائية ألعضػاء اجمللػس عػن املهػاـ أك الوكػاالت املعهػودة كما 
هلم كاليت تقيد أيضػا تكػاليف االسػتغالؿ كيف ىػذه اقالػة صمػب أف توضػع ىػذه األجػور االسػتثنائية 
لًتخيص مسػبق مػن جملػس املراقبػة كال يشػارؾ ىػذا العضػو املسػتفيد يف عمليػة التصػويت علػى ىػذا 

 .2خيصالًت 

  انتهاء ـهام أعضاء رللس ادلراقب  (5

بانتهػاء د أك ػػأك إحالتو على التقاع بوفاتو بشكل طبيعي :تنتهي مهاـ عضو جملس املراقبة إما
كيف ىذه اقالة األخَتة ظمكن إعادة انتخابو شػريطة أال يقضػي  عهدتو املتفق عليها يف عقد التعيُت

 .3خالؼ ذلكعلى القانوف األساسي للشركة 

 .بالعزؿ أك االستقالة بشكل غري طبيعيكما ظمكن أف تنتهي مهامو 
 
فػػإف اجلمعيػػة العامػػة العاديػػة ىػػي املختصػػة كحػػدىا قانونيػػا بعػػزؿ عضػػو  ،ففيمػػا يتعلػػق بػػالعزؿ 

الػػيت ٗتػػتص بػػو اجلهػػة القضػػائية املختصػػة  ـنــموب احلســابات، علػػى خػػالؼ عػػزؿ 4رللــس ادلراقبــ 
 .5بناء على طلب جملس اإلدارة أك جملس املديرين

 

 
                                                 

.التجارم اجلزائرم القانوف من 668املادة   1 
من نفس القانوف. 669املادة   2 
.من نفس القانوف 662/1املادة  3 

 .نفس القانوف من 678/5املادة  4

من نفس القانوف. 9مكرر 715املادة  5
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   ـسؤولي  أعضاء رللس ادلراقب  (6

 طمضع أعضاء جملس املراقبة للمسؤكليتُت املدنية كاجلنائية باإلضافة إُف املسؤكلية التأديبية.

 ادلسؤولي  ادلمني   - أ

علػػػى مسػػؤكلية أعضػػاء جملػػػس  اجلزائػػرم مػػػن القػػانوف التجػػارم 29مكػػرر  715املػػادة  نصتػػ
املراقبة مػدنيا كشخصػيا عػن األخطػاء الػيت يرتكبوهنػا أثنػاء تػأديتهم ملهػامهم، غػَت أهنػم ال يتحملػوف 
أية مسؤكلية بسبب أعماؿ التسيَت كنتائجها،  كمػا يسػألوف مػدنيا عػن اجلػنح الػيت يرتكبهػا أعضػاء 

كمػا طمضػػعوف لػنفس شػػركط   ،ديرين يف حالػة علمهػػم هبػا كعػػدـ إخبػار اجلمعيػػة العامػة هبػػاجملػس املػػ
كالػيت ٘تنػع جعػػل دمارسػة دعػول الشػركة املدنيػػة  25مكػرر  715املسػؤكلية املدنيػة افػددة يف املػػادة 

 ا أك العدكؿ مبػدئيا عػن دمارسػة ىػذه الػدعولػػػمشركط بأخذ الرأم املسبق للجمعية العامة أك بإذهن
م أم أثػػر النقضػػاء ىػػذه الػػدعول ضػػد بػػالنص علػػى ذلػػك يف القػػانوف األساسػػي كال يكػػوف لقػػراراهت

 باإلدارة الذين ارتكبوا خطأ أثناء القياـ بوكالتهم.  القائمُت

اليت ٖتدد مدة  26مكرر 715كما طمضعوف لنفس شركط املسؤكلية املدنية افددة يف املادة 
نوات تبػػدأ مػػن تػػاريخ ارتكػػاب العمػػل الضػػار أك مػػن كقػػت ( سػػ3) ثالثبػػتقػػادـ دعػػول املسػػؤكلية 

 العلم بو إف كاف قد أخفي.
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائيػكما يعترب أعضاء جملس املراقبػة مسػؤكلوف عػن ديػوف الشػركة يف حالػة التسػوية القض

السػابقة  671ور علػيهم القيػاـ هبػا املنصػوص عليهػا يف املػادة ظػأك اإلفالس إذا قاموا باألعماؿ اف
 الذكر.

   ادلسؤولي  اجلنائي  والتأديبي  -ب

َف ضمػػدد املشػػرع يف القػػانوف التجػػارم عقوبػػات جنائيػػة خاصػػة ألعضػػاء جملػػس املراقبػػة إذا ثبػػت 
قيػػامهم ّترظمػػة معينػػة كبالتػػاِف فػػإهنم طمضػػعوف بػػذلك للقواعػػد العامػػة يف قػػانوف العقوبػػات كالقواعػػد 

اء جملػػس اإلدارة أك جملػػس املػػديرين املنصػػوص عليهػػا يف القػػانوف اخلاصػػة باملسػػؤكلية اجلنائيػػة ألعضػػ
  .التجارم



112 

 

ىناؾ نصوص  ذمد فال ،عضاء جملس املراقبةأل التأديبية لمسؤكليةلكنفس الشيء ذمده بالنسبة 
قانونية خاصة ٖتدد العقوبات التأديبية لألعضاء إذا ارتكبوا خطػأ يسػتلـز عقوبػات تأديبيػة كبالتػاِف 
فهػم طمضػػعوف للعقوبػػات اخلاصػػة بأعضػػاء جملػس اإلدارة أك جملػػس املػػديرين إذا نػػص عليهػػا القػػانوف 

 األساسي للشركة.
 

 ن  ادلشارك رقاب  جل  اثاني

سنة لأفريل  21املؤرخ يف  11-90ٔتوجب القانوف رقم  يف اجلزائر لقد أنشئت جلنة املشاركة
من اليت ، كلقد حدد الباب اخلامس منو كل من أجهزة املشاركة 1املتعلق بعالقات العمل 1990

 بينها جلنة املشاركة كصالحياهتا كطريقة تشكيلها ككيفية عملها.

   جلن  ادلشارك  كجهاز ـن أجهزة ـشارك  العمال (1

على تتم مشاركة العماؿ يف اهليئة املستخدمة أك الشركة إما بواسطة مندكيب املستخدمُت 
ال أك بواسطة ػ( عام20الذم ضمتوم على األقل على عشرين ) ،مستول كل مكاف عمل متميز

كعندما يوجد ضمن  2مستول مقر الشركة علىجلنة مشاركة تضم جمموع مندكيب املستخدمُت 
( عامال كجمموع 20تضم كل كاحدة أقل من عشرين ) ،نفس الشركة عدة أماكن عمل متميزة

ه اقالة أف ينضم أك يتجمع العماؿ يف ذىؤالء العماؿ يساكم أك يفوؽ ىذا العدد، فيمكن يف ى
 . 4كيؤسسوا جلنة مشاركة للعماؿ يف ىذه الشركة 3أقرب مكاف النتخاب مندكبيهم

 

 

 
                                                 

 .265، ص املرجع السابقالطيب بلولة ،  1
 .17اجلريدة الرمسية عدد  ،املتعلق بعالقات العمل 1990أفريل سنة  21املؤرخ يف  11-90من القانوف رقم  91املادة  2
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  92املادة  3
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  93املادة  4
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  جن  وطريدق  انتاخاهبالشكيل الت  (2

 1:يتم ٖتديد عدد املندكبُت كالتاِف

 عامل. 50إُف  20( إذا كاف عدد عماؿ الشركة يًتاكح ما بُت 01مندكب كاحد ) -

 عامال. 150إُف  51( إذا كاف عدد العماؿ يًتاكح ما بُت 02مندكباف ) -

 عامل. 400إُف  161( إذا كاف عدد العماؿ يًتاكح ما بُت 04أربع مندكبُت ) -

 عامل. 1000إُف  401( إذا كاف عدد العماؿ يًتاكح بُت 06ستة مندكبُت ) -
 عامل إضايف لأللف عامل. 500كطمصص مندكب إضايف عن كل 

كيتم انتخاب ىؤالء املندكبُت باالقًتاع الفردم اقر كالسرم كاملباشر من بُت العماؿ املثبتُت 
سنة كاملة كهلم أقدمية أكثر من سنة يف  21سن الذين تتوفر فيهم شركط  الناخب كالبالغُت 

كصمب عند االنتخاب أف يكوف ىناؾ ٘تثيل عادؿ ملختلف الفئات االجتماعية كاملهنية  2الشركة
 .3اخل مكاف العمل كالشركة املعنيةد

كأم اعًتاض عن انتخاب أم مندكب يرفع إُف افكمة املختصة إقليميا، حيث تبث فيو 
 .4( يوما من تلقي القضية30غضوف ثالثُت )ْتكم أكِف هنائي يف 

 ( سنوات.03كتدـك عضوية املندكب ثالث )

 5:حاالت التنايف -

م أك أقارهبم ػػظمكن لإلطارات القيادية يف الشركة كأصوؿ املساشمُت كفركعهم كحواشيه ال
التمتع بالنسب من الدرجة األكُف كاإلطارات املسَتة كالعماؿ الذين يشغلوف مناصب املسؤكلية مع 

بسلطة تأديبية كالعماؿ الذين ال يتمتعوف ْتقوقهم املدنية كالوطنية الًتشح كمندكب للعماؿ 
 ككعضو يف جلنة املشاركة.

                                                 
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  99املادة  1
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  3ك 97/1املادة  2
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  98املادة  3
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  100املادة  4
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  97/2املادة  5
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  ادلشارك جلن  ـهام وصالحيات   (3

الصالحيات يف إطار الرقابة الداخلية للجنة على الشركة كجملس اإلدارة فإف اللجنة تتمتع ب
 1:التالية

 حوؿ تسيَت الشركة بصفة عامة كل ثالث أشهر على األقل.تلقي املعلومات  -

مراقبة تنفيذ األحكاـ املطبقة يف ميداف الشغل كالوقاية الصحية كاألمن كاألحكاـ اخلاصة  -
 املتعلقة ْتفظ الوقاية الصحية كاألمن كطب العمل.

فيذىا، إبداء الرأم قبل تنفيذ الشركة للقرارات املتعلقة باملخططات السنوية كحصيالت تن -
كتنظيم العمل )مقاييس العمل، طرؽ التحفيز، مراقبة العمل كتوقيت العمل( كمشاريع إعادة 
ىيكلة الشغل )ٗتفيض مدة العمل، إعادة توزيع العماؿ كتقليص عددىم( كخمططات التكوين 

وين املهٍت كٖتديد املعارؼ كٖتسُت املستول كالتمهُت كالقرارات املتعلقة بنماذج عقود العمل كالتك
 كالتمهُت كالقرارات املتعلقة بالنظاـ األساسي أك الداخلي للشركة.

( يوما بعد تقدًن املستخدـ 15كصمب اإلدالء هبذه ا راء خالؿ أجل أقصاه مخسة عشر) -
اخلي، يتم دلعرض األسباب، كيف حالة اخلالؼ حوؿ مضموف القانوف األساسي أك النظاـ ال

 إخطار مفتش العمل كجوبا.

ية بُت قمة إذا َف تسند إُف الشركة ٔتوجب اتفادمات االجتماعية للهيئة املستخدتسيَت اخل -
 اللجنة كالشركة.

فحص الوضعية املالية للشركة من خالؿ االطالع على اقصيالت كحسابات االستغالؿ   -
 كحسابات األرباح كاخلسائر.

عدا ما يتعلق بطرؽ كيلتـز أعضاء اللجنة بإعالـ العماؿ بانتظاـ باملسائل املعاجلة ما  -
 الصنع كبالعالقات مع الغَت أك املعلومات ذات الطابع الكتماين أك السرم.

كبالتاِف ال شيء ظمنع من إخطار اجلمعيات العمومية يف حالة ما إذا اكتشفت حاالت 
 .2إخالؿ أك نقص من شأنو أف يعرقل عمل الشركة

 
                                                 

 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  94املادة  1
 .265ص  ،املرجع السابقالطيب بلولة،  2
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 1 عضوي  ادلنموبني انتهاء (4

سنوات(  3ة )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بشكل طبيعي بانتهاء مدة العضوية القانونيتنتهي عضوية املندكبُت إم
أك باملوت أك بشكل غَت طبيعي باالستقالة أك بسحب العضوية منهم بناء على قرار أغلبية  

ك بناء على طلب أالعماؿ الذين انتخبوىم خالؿ مجعية عامة يستدعيها رئيس مكتب املشاركة 
 العماؿ املعنيُت على األقل.( 1/3من ثلث )

كيف حالة الشغور ألم سبب كاف طملف مندكب املستخدمُت العامل الذم حصل يف 
االنتخابات على عدد من األصوات يلي مباشرة عدد األصوات اليت ٖتصل عليها آخر شخص 

 منتخب كمندكب للعماؿ.

  تسيري جلن  ادلشارك  (5

كتنتخب من بُت أعضائها مكتبا يتكوف من اخلي دصمب أف تعد جلنة املشاركة قانوهنا ال
 .2رئيس كنائب للرئيس على األقل

 تنظيم اجتماعات اللجن   -ا

( أشهر على األقل بطلب من رئيسها أك بطلب 03صمب أف ٕتتمع اللجنة مرة كل ثالث )
ّتدكؿ أعماؿ  -اجلمعية العامة للمساشمُت -من أغلبية أعضائها كصمب إبالغ صاحب الشركة 

يوما من تاريخ االجتماع كظمكن للجمعية العامة أف تفوض أحد  15جتماعات قبل ىذه اال
 .3أعضائها أك أكثر قضور ىذه االجتماعات

كصمتمع املكتب ٖتت رئاسة دمثلي اجلمعية العامة للمساشمُت مرة كاحدة على األقل كل ثالث 
 أشهر.

                                                 
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  101املادة  1
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  102املادة  2
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  103املادة  3
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( 30اللجنة قبل ثالثُت )كصمب أف يبل  جدكؿ أعماؿ ىذه االجتماعات إُف رئيس مكتب 
تبل  امللفات املطركحة أف يوما على األقل كأف يتضمن مواضيع تابعة الختصاصات اللجنة ك 

للنقاش إُف رئيس اللجنة كظمكن للمكتب أف يقًتح إضافة نقاط أخرل جلدكؿ األعماؿ، شريطة 
طابقة إُف اجلمعية أف تكوف ىذه املسائل املثارة داخلة يف اختصاصاتو كأف تصل ىذه امللفات امل

 .1( يوما على األقل من التاريخ املقرر لعقد االجتماع15العامة للمساشمُت قبل مخسة عشر )
كيعقد دمثل اجلمعية العامة للمساشمُت اجتماعا يف كل مكاف عمل مرة على األقل كل ثالث 

إليهم قبل  عد مسبقا كاملبل على أساس جدكؿ األعماؿ امل ،أشهر مع مندكيب العماؿ املعنيُت
 .2سبعة أياـ على األقل من تاريخ انعقاد ىذا االجتماع

تضع الشركة ٖتت تصرؼ اللجنة كاملندكبُت كل الوسائل الضركرية لعقد اجتماعاهتم  كإذماز 
 .3أعماهلم السكرتارية

كظمكن أف تلجأ ىذه اللجنة يف إطار اختصاصاهتا كنظامها الداخلي إُف خربات غَت تابعة 
كمن أجل ذلك ٗتصص هلم الشركة ميزانيات حمددة  4(مجعية املساشمُت)كة ألصحاب الشر 

 .5لذلك
ر من جمدفوعة األ ،( ساعات عمل يف الشهر10كيتمتع مندكب العماؿ ْتساب عشر ) 

ماعدا خالؿ  ،كوقت عمل ملمارسة صالحياهتم يف إطار عضويتهم يف اللجنة  ،قبل الشركة
كظمكن أف  6ٖتدد طريقة حساب ىذه الساعات باالتفاؽ مع أصحاب الشركة ،عطلتهم السنوية

يتفق مندكبو العماؿ مع أصحاب الشركة على مجع الساعات املخصصة إليهم لينتفع هبا مندكب 
كال يدخل يف حساب ىذه الساعات الوقت الذم يقضيو املندكبوف يف  7عدة مندكبُت

 .8ستدعائها أك اليت يقبلها بناء على طلبهااالجتماعات اليت يبادر صاحب العمل إُف ا

                                                 
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  104املادة  1
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  105املادة  2
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  109املادة  3
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  110املادة  4
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  111املادة  5
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  106املادة  6
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  107املادة  7
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  108املادة  8
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 الضمانات الدقانوني  لعملها  -ب

من أجل قياـ أعضاء جلنة املشاركة أك املندكبوف ٔتهامهم على أحسن كجو فقد أقر هلم 
 القانوف ضمانات لذلك تتمثل فيما يلي:

   أم خضوع املندكبُت عند دمارستهم ألعماهلم املهنية لألحكاـ  ضمانات عاـ
 .1التشريعية كالتنظيمية كالتعاقدية املتعلقة ْتقوؽ العماؿ ككاجباهتم

  ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: حيث ال ظمكن أف يكوف أم مندكب موضوع تسريضمانات خاص
اليت يقـو هبا يف إطار أك ٖتويل أك أية عقوبة تأديبية أيا كاف نوعها بسبب النشاطات 

 .2مهمتو التمثيلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  112املادة  1
 .السابق الذكر 11-90القانوف رقم من  113املادة  2
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 ارجي ـــــــــ  اخلـالرقاب  الثاين طلبادل

مبدأ   (DECD)من مبادئ حوكمة الشركات حسب منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية
اح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليت كضعت عدد من النصوص اخلاصة باإلفص ىذه األخَتة  اإلفصاح كالشفافية  ،

ٔتا يف  التفاصيل املالية إُف ىياكل اقوكمةببدءا  ،كاإلبالغ عن اققائق األساسية اخلاصة بالشركة
 .1ذلك جملس اإلدارة 

املالية كالتشغيلية للشركة  ىذا املبدأ يتضمن اإلفصاح عن املعلومات األساسية املتصلة بالنتائ 
كأىدافها كإعداد املعلومات كمراجعتها كاإلفصاح عنها كفقا ألعلى املعايَت افاسبية كاملالية كغَت 

مستقل لكي يتحقق كجود تأكيد  ـراقب حساباتكينبغي إجراء مراجعة سنوية بواسطة  ،املالية
باإلضافة إُف  ،2لقوائم املاليةكموضوعي بشأف األسلوب املستخدـ يف إعداد كتقدًن ا خارجي

 .3اخليةداملراجعة ال

فإذا كاف حق الرقابة على أعماؿ جملس اإلدارة يرجع يف األصل إُف اجلمعية العامة 
إال أنو بالنظر إُف ضخامة عدد املساشمُت كانصرافهم عن حضور اجتماعاهتا يف كثَت  ،للمساشمُت

من األحياف كحػىت كلو قاـ كل مساىم ٔتباشرة ىذه الرقابة، فإف ذلك قد يعيق أعماؿ اجمللس 
شاء أسرار عمليات الشركة، فضال على أف مراقبة اقسابات تقتضي خربة فنية ال تتوافر يف فكإ

ضركرة  على أكدت، فلكل ذلك ذمد أف التشريعات كمنها التشريع اجلزائرم 4اشمُتجمموع املس

                                                 
لشركات يف أسس حوكمػػة ا  .جوف سوليفاف كجُت ركجرزكد .كاثرين كوشتاىليلين ، ْتثا عن عضو جيد جمللس اإلدارة، دليل إلرساءد 1

 .13، ص2003كاشنطن دم. سي،  –، ترمجة مسَت كرًن، مركز املشركعات الدكلية اخلاصة القرف اقادم كالعشرين
2 OECD, Principles and annotations on corporate gouvernance, 2004، page 49-57 

(WWW. Oecdbookshop.org). 
أكتوبر  12-11ْتوث امللتقى الوطٍت الثامن املنعقد خالؿ الفًتة: -لإلطالع أكثر على مفهـو املراجعة الذاخلية إرجع إُف:  3

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ضوء املستجدات العاملية املعاصرة( ، كلية العلـو االقتصادي )الواقع ك ا فاؽ ، ٖتت عنواف  مهنة التدقيق يف اجلزائر2010
يوسف سعيد يوسف  -.2011، 1، سكيكدة، دار هباء الدين للنشر ك التوزيع، ط1955أكت 20كالتجارية كالتسيَت، جامعة 

دارم، دراسة تطبيقية على شركات املساشمة العامة املدرجة يف سوؽ املدلل، دكر كظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط األداء املاِف كاإل
ُت، فلسطُت لألكراؽ املالية، ) رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستَت يف افاسبة ك التمويل (، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسط

  .32، ص2007
 .194، ص 1999صفوت هبنساكم، النظاـ التجارم السعودم، دار النهضة، القاىرة،  4
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ـنموب  أكـراقيب احلسابات شخص أك جمموعة أشخاص يسموف ل اخلارجية توِف مهمة الرقابة
 نيابة عن املساشمُت . زلافظي احلسابات أكاحلسابات 

 هن  ـنموب احلساباتعن ــفاىيم عاـ    األول فرعال

 يف اجلزائر ىنا إُف تعريف مندكب اقسابات )أكال( مث إُف التطور التارطمي للمهنة سنتطرؽ  
 .)ثانيا(

 نموب احلساباتدل الدقانوين تعريفالأوال  

 اذمد نصُت قانونيُت ضمدداف تعريف ،دراسة النصوص القانونية يف التشريع اجلزائرم من خالؿ
من القانوف  4مكرر  715كل من املادة ندكيب أك حمافظي اقسابات كيتمثالف يف  ملجممال 

اخلبَت املتعلق ٔتهن  2010 جواف 29املؤرخ يف  01 -10من القانوف رقم  22املادة التجارم ك 
 .املعتمد افاسب كحمافظ اقسابات كافاسب

 2111 جوان 29ادلؤرخ يف  11 -11ـن الدقانون رقم  22ادلادة حسب  (1
  حلسابات واحملاسباخلبري احملاسب وزلافظ اادلتعلق دبهن 

  ،يعد حمافظ اقسابات يف مفهـو ىذا القانوف يلي: ماك ة حمافظ اقساباتىذه املاد عرؼت
صحة على  املصادقة ةمكل شخص ظمارس بصفة عادية بامسو اخلاص كٖتت مسؤكليتو مه

      كانتظامها كمطابقتها ألحكاـ التشريع املعموؿ بو .  كاهليئات حسابات الشركات التجارية

 حسب الدقانون التجاري  (2

 ،من خالؿ ٖتديد مهامو 4مكرر 715ملادة ايف اقسابات  ندكبعرؼ القانوف التجارم م      
للحسابات أك أكثر ملدة  ا مندكبُتتعيب تقـو اجلمعية العامة العادية للمساشمُتكاليت قضت بأف 

ٗتتارىم من بُت املهنيُت املسجلُت على جدكؿ املصف الوطٍت، تتمثل مهمتهم  ،ثالث سنوات
الدائمة باستثناء أم تدخل يف التسيَت يف التحقيق يف الدفاتر كاألكراؽ املالية للشركة كيف مراقبة 

س ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكما يدققوف يف صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جمل،انتظاـ حسابات الشركة كصحتها
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حوؿ الوضعية املالية  ،كيف الوثائق املرسلة إُف املساشمُت ،حسب اقالة،ارة أك جملس املديرين اإلد
كيصدقوف على انتظاـ اجلرد كحسابات الشركة كاملوازنة كصحة ذلك كيتحقق  للشركة كحاسباهتا

أف صمركا طيلة  مهلكصموز  ،ال كأ مندكبو اقسابات إذا ما مت احًتاـ مبدأ املساكاة بُت املساشمُت
كما ظمكن استدعاء اجلمعية العامة لالنعقاد يف   ،السنة التحقيقات أك الرقابػات اليت يركهنا مناسبة

أك يف حالة كجود مانع أك  اجلمعية العامة ملندكيب اقساباتحالة االستعجاؿ كإذا َف يتم تعيُت 
إُف تعيينهم أك استبداهلم ٔتوجب  رفض كاحد أك أكثر من مندكيب اقسابات املعينُت، يتم اللجوء

 أمر من رئيس افكمة التابعة ملقر الشركة بناء على طلب من جملس اإلدارة أك جملس املديرين
كيف الشركات اليت تلجأ علنيا لالدخار بواسطة السلطة  ،ظمكن أف يقدـ ىذا الطلب كل معٍتك 

 املكلفة بتنظيم عمليات البورصة كمراقبتها.

 يف اجلزائر التارخيي دلهن  ـنموب احلساباتثانيا  التطور 

  1988قبل  (1

 107-69بواسطة األمر رقم  1970يف سنة  1لقد مت تكريس مراقبة الشركات الوطنية
منو  39حيث جاء يف املادة  1970املتعلق بقانوف املالية لسنة  31/12/1969املؤرخ يف 

افافظُت للحسابات يف الشركات وزير املكلف باملالية كالتخطيط بتعيُت المايلي:   يكلف 
ادم كالتجارم، كيف الشركات اليت ٘تلك فيها ػػع االقتصػػالوطنية، املؤسسات العمومية ذات الطاب

ة أك ىيئة عامة حصة يف رأمساهلا بغية ضماف انتضامية كنزاىة حساباهتا كٖتليل حالتها ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدكل
  اخلصومية  .ة ك ػػػػػػػػػػػػاألصولي

مت ٖتديد كاجبات كمهاـ حمافظي  16/11/1970املؤرخ يف  173-70كيف املرسـو 
حمافظ اقسابات مراقبا دائما للتسيَت  اعترباقسابات يف املؤسسات العمومية كشبو العمومية كقد 

ينهم من قبل كزير املالية الذين يتم تعي إُف موظفي الدكلةهمة ىذه امليف ىذه املؤسسات، مسندا 

                                                 

1  Nacer Eldin Saaedi & Ali Mazouz، La Pratique de commissariat aux Comptes en 

Algérie ، édition SNC 1993 ،  ,P 27.  
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كزارة  يموظف عند اقاجة من بُت بصفة استثنائيةك  املالية مراقيبأك   للماليةُتعامال ُتراقبامل من بُت
  .1ؤىلوفامل املالية

كموظف عام كيتبُت دما سبق أف حمافظ اقسابات يف شركات القطاع العاـ كشبو العاـ اعترب 
 .، طمضع يف تعيينو كترقيتو كعالكتو لقوانُت الدكلةيف المول 

كىذا الوضع ينسجم يف الواقع مع التوجو االقتصادم الذم كاف سائدا آنذاؾ كاملتمثل يف  
 سمط التسيَت املوجو الذم تكرس أيضا يف املهاـ املوكولة ملوظفي اقسابات كاملتمثلة يف:

ة ػػػاملراقبة البعدية لشركط إذماز العمليات اليت من شأهنا أف تكوف هلا انعكاسات اقتصادي -
 على تسيَت اهليئة موضوع املراجعة. (غَت مباشرةمباشرة ك ) كمالية
متابعة تنفيذ اقسابات، املوازنات أك الكشوؼ التقديرية للمؤسسة كفقا ملقتضيات  -
 اخلطة.
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحص شركط تطبيق األحكاـ القانونية أك التنظيمية ذات االنعكاسات االقتصادي -

 أك املالية.
كنزاىة اجلرد كحسابات النتائ  املتضمنة يف افاسبة العامة كافاسبة  ضماف انتظاـ -

 التحليلية لكل مؤسسة .

فمهمة حمافظ اقسابات ىنا ال تنحصر يف تقييم انتظاـ كنزاىة املعلومات افاسبية، إذ ينبغي 
 مراجعتها. م نوعية التسيَت املاِف كالتجارم للهيئة اليت ٘تتأف تربز أيضا أخطاء التسيَت كتقيّ 

 ا ٘تيزت بو ىذه املرحلة أيضا ذمد مايلي:كدمّ 

دما أدل إُف تراكم األعماؿ املوكلة لكل  ،عدـ كفاية املوظفُت املؤىلُت ملمارسة ىذه املهنة -
ة كتنامي ػبفعل تزايد عدد الشركات الوطني ،منهم من جهة كعدـ القدرة على ضماف املراجعة

 أقل كفاءة.حجمها من جهة ثانية كاستخداـ أشخاص 

                                                 
اجلريدة الرمسية  ،منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكيب أك حمافظي اقساباتاملتعلق ٔتهاـ ككاجبات  16/11/1970املؤرخ يف  173-70من املرسـو  1املادة  1

 . 19عدد 
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اإلدارة ىي اليت ٖتدد معايَت الدخوؿ إُف املهنة، إذ يعد حمافظ اقسابات شخصا مهنيا  -
 مستقال لو قواعد كمعايَت ٖتكمو.

إعادة اهليكلة العضوية كاملالية للمؤسسات الوطنية اليت اتسمت ب ،طلع الثمانينياتع ممك 
الذم أعاد تنظيم كظيفة  1976دستور  ٖتت تأثَتك عتربة يف عدد املؤسسات الوطنية املزيادة كال

ترجم ذلك بإنشاء عدة قد ة ك ػػإُف األخذ ٔتبدأ التعددية يف كظيفة املراقب أدلالذم ، األمر الرقابة
الذم أككلت إليو صالحية رقابة املؤسسات العامة  رللس احملاسب ىيئات ملراقبة املؤسسات منها 

 املؤرخ يف 05-80الذم أنشئ ٔتقتضى القانوف رقم ك اليت تستفيد من املساعدة املالية للدكلة 
-70رسـو املكضمنيا  107-69من األمر  39الذم ألغى صراحة املادة  01/03/1980

جمللس   05 – 80حيث أعطى القانوف  ،اخلاص ٔتحافظ اقسابات كاملشار إليهما أعاله 173
ق كاملؤسسات ػجلماعات كاملرافاالختصاص اإلدارم كالقضائي ملمارسة رقابة شاملة على ااحملاسب  

 كاهليئات اليت تسَت األمواؿ العمومية أك تستفيد منها مهما يكن كضعها القانوين.

كلقد ٘تيزت ىذه الفًتة بوجود حمافظي حسابات مع انعداـ نظاـ قانوين ضمكمهم كينظم   
حىت أعيد إليها االعتبار  ،أصبحت مهنة حمافظ اقسابات تعيش يف فراغ قانوينكبالتاِف مهامهم 

، 1985املتعلق بقانوف املالية لسنة  27/12/1985املؤرخ يف  21-84ٔتوجب األمر رقم 
يتم تعيُت حمافظي اقسابات لدل املؤسسات التابعة  منو على أنو 169املادة  قضتحيث 

 أمواهلا.أك ىيئة عمومية حصة من للقطاع العاـ لدل الشركات اليت ٘تلك فيها الدكلة 

كاف من املفركض أف يتبع ذلك مرسـو تنظيمي ضمدد كيفية تطبيقو، إال أنو َف ضمدث  كقد 
البعض إُف الظركؼ االقتصادية اليت عاشتها البالد آنذاؾ، حيث استوجب  ذلك ذلك، كقد أرجع

عدد  ضوية كاملالية للمؤسسات من جهة كقلةعإعادة اهليكلة ال املتمثلة يف ،االىتماـ ٔتهاـ أخرل
 (مؤسسة 1600يقارب  خبَت يف افاسبة لتغطية ما 20أقل من  كجود)حمًتيف الرقابة القانونية 

كغياب نظاـ مهٍت للمهنة حيث لو كجد الىتم بشؤكف املهنة كجلب اىتماـ السلطات املعنية 
     .1حوؿ الدكر الذم ظمكن أف يؤديو ىذا اجلهاز

                                                 
م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلية اققوؽ، قس  (رسالة ماجستَت يف ٗتصص قانوف االعماؿ) بن مجيلة حممد، مسؤكلية حمافظ اقسابات يف مراقبة شركة املساشمة 1

 .9، ص2011-2010 ،اخلاص، جامعة منتورم، قسنطينةالقانوف 
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  1988بعم  (2

ة االسًتاتيجية عللعياف عدـ ذما لاليت أصابت أسعار البًتكؿ بدبعد الصدمة البًتكلية       
التنموية اليت اتبعتها اجلزائر كانكشفت عيوب كأساليب تسيَت االقتصاد الوطٍت كبدأ التفكَت جديا 
يف إعادة النظر يف سمط التسيَت املخطط شكال كمضمونا كىكذا أصبحت املؤسسة العمومية 

م أك شركة ػػػػػػػػػػوف التجارم كتأخذ يف الغالب شكل شركة باألسهاإلقتصادية مؤسسة ٗتضع للقان
صدر حيث  إلفالس إذا تعرضت لعسر ماِف،نظاـ اٗتضع ل كبالتاِفذات املسؤكلية افدكدة، 

 /12/01املؤرخ يف  01-88القانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية رقم 
كترتب على ذلك ضركرة إعادة النظر يف كظيفة الرقابة من خالؿ التخلي عن مفهـو  ،19881

ات ػاقساب يعٍت إعادة االعتبار ملهنة حمافظتعدد الرقابة كالعودة ثانية لصاٌف الفعالية كالنوعية، دما 
 2 رقابة:يف ر جماؿ اختصاص جملس افاسبة اك ارمص

سسات كاملرافق كاهليئات العمومية باختالؼ مصاٌف الدكلة كاجلماعات اإلقليمية كاملؤ  -
 أنواعها اليت تسرم عليها قواعد افاسبة العمومية.

املرافق العمومية ذات الطابع الصناعي كالتجارم كاملؤسسات كاهليئات العمومية اليت  -
ذات ٘تارس نشاطا صناعيا أك ٕتاريا أك ماليا كاليت تكوف أمواهلا أك مواردىا أك رؤكس أمواهلا كلها 

 طبيعة عمومية.
تسيَت األسهم العمومية يف املؤسسات أك الشركات أك اهليئات مهما يكن كضعها القانوين  -

اليت ٘تلك فيها الدكلة أك اجلماعات اإلقليمية أك املرافق أك اهليئات العمومية األخرل جزء من 
 رأمساهلا االجتماعي.

  اإلجتماعيُت.اهليئات اليت تسَت النظم اإلجبارية للتأمُت كمحاية  -

                                                 
1

، 3ع اجلزائرم بُت النظرية كالتطبيق، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، طيرشيد كاضح، املؤسسة يف التشر  :رجع إُفإ وضيحأكثر ت 
)مذكرة لنيل شهادة  04-01ضوء األمر  سعودم زىَت، النظاـ القانوين لتسيَت كرقابة املؤسسات العمومية االقتصادية علىك  2003اجلزائر، 

 .2003بن عكنوف، جامعة اجلزائر، ،املاجستَت يف قانوف األعماؿ(، كلية اققوؽ ك العلـو اإلدارية

 -Boudra  B, L’autonomie de l’entreprise publique économique, Thèse de doctorat d’Etat en 

droit, Université Mentouri Constantine, 1993. 
 .39عدد  ،اجلريدة الرمسية ،يتعلق ٔتجلس افاسبة 1995 ليةويج 17ؤرخ يف امل 20 – 95األمر رقم من  27حىت املادة  6 املادة  2
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إستعماؿ املساعدات املالية املمنوحة من الدكلة أك اجلماعات اإلقليمية أك املرافق العمومية  -
 أك كل ىيئة أخرل خاضعة لرقابة جملس افاسبة .

إستعماؿ املوارد اليت ٕتمعها اهليئات اليت تلجأ إُف التربعات العمومية من أجل دعم  -
 القضايا اإلنسانية أك اإلجتماعية أك العلمية أك الًتبوية أك الثقافية.  

ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػاملواف 1411شواؿ عاـ  12املؤرخ يف  08 – 91القانوف رقم  بعد ذلك صدر مث
متبوع  املعتمد حمافظ اقسابات كافاسب ،يم مهنة اخلبَت افاسبظلتن 1991أبريل  27لػ 

الذم ضمدد تشكيل جملس النقابة  13/01/1996املؤرخ يف  20 -92باملرسـو التنفيدم 
 15/04/1996املؤرخ يف  136-96م ذالوطنية للمهن الثالثة السابقة مث تاله املرسـو التنفي

 .املتضمن قانوف أخالقيات املهن الثالث

 جواف 29املؤرخ يف  01 -10ٔتوجب القانوف رقم  08 – 91القانوف رقم ألغي  كقد 
كالذم سوؼ نتطرؽ ألىم  اخلبَت افاسب كحمافظ اقسابات كافاسباملتعلق ٔتهن  2010
 .ملهنة مندكب اقساباتعند دراسة اخلصائص املهنية  أحكامو

 الثاين  اخلصائص ادلهني  دلهن  ـنموب احلسابات فرعال

 استقاللية املهنة( مث إُف كالأ ) طريقة تعيُت مندكب أك حمافظ اقساباتسنتطرؽ ىنا إُف 
 .(اثالثكأخَتا إُف مهاـ كاختصاصات ىذا األخَت ) (اثاني)

 احلسابات تعيني ـنموبطريدق    أوال

اختصاص اجلمعية العامة العادية على من القانوف التجارم  4مكرر 715 املادة نصت
ٗتتارىم من بُت املهنيُت  ،للمساشمُت بتعيُت مندكب للحسابات أك أكثر ملدة ثالث سنوات

 املسجلُت على جدكؿ املصف الوطٍت. 
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املتعلق ٔتهن اخلبَت افاسب  2010جواف  29املؤرخ يف  01-10كضمدد القانوف رقم 
 كىي: 1شركط دمارسة مهنة حمافظ أك مندكب اقساباتكحمافظ اقسابات كافاسب املعتمد 

 اجلنسية اجلزائرية. -1
حائز على شهادة جزائرية فافظ اقسابات أك شهادة معًتؼ هبا من معهد التعليم أف يكوف  -2

 املختص التابع للوزير املكلف باملالية أك املعاىد املعتمدة من طرفو.
 كالسياسية.أف يتمتع ّتميع اققوؽ املدنية  -3
 أف ال يكوف قد صدر يف حقو حكم بارتكاب جناية أك جنحة خملة بشرؼ املهنة. -4
أف ال يكوف معتمدا من الوزير املكلف باملالية كأف يكوف مسجال يف الغرفة الوطنية فافظي  -5

 اقسابات.
 .من ىذا القانوف 6أف يؤدم اليمُت املنصوص عليها يف املادة -6

 .2اقسابات أف يسجل يف اجلدكؿ ما َف يكن لو عنواف مهٍت خاصكال ظمكن فافظ 

كإذا َف تقم اجلمعية العامة بتعيُت مندكيب اقسابات أك يف حالة كجود مانع أك رفض كاحػػػد 
، يتم اللجوء إُف تعيينهم أك استبداهلم ٔتوجب القياـ ٔتهامو أك أكثر من مندكيب اقسابات املعينُت

التابعة ملقر الشركة بناء على طلب من جملس اإلدارة أك جملس املديرين، أمر من رئيس افكمة 
 كظمكن أف يقدـ ىذا الطلب من كل طرؼ معٍت.

كيف الشركات اليت تلجأ علنيا لالدخار يتم ذلك من طرؼ السلطة املكلفة بتنظيم عمليات  
 . 3البورصة كمراقبتها

 

 

                                                 
 ، افاسب كحمافظ اقسابات كافاسب املعتمدَتاملتعلق ٔتهن اخلب 2010جواف  23املؤرخ يف   01 – 10من القانوف رقم  8املادة   1

 .42الرمسية عدد اجلريدة 
 . السابق الذكر  01 –10من القانوف رقم  10املادة   2
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 7ك6الفقرتُت  4مكرر  715املادة   3
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  حاالت التنايف أو ادلنع 

 :1مندكبا للحسابات يف شركة املساشمة من بُت الفئات التاليةال صموز أف يعُت 

ٔتا يف ذلك القائمُت باإلدارة كأعضاء جملس  األقرباء كاألصهار لغاية الدرجة الرابعة، -1
 املديرين كجملس مراقبة الشركة.

القائموف باإلدارة كأعضاء جملس املديرين أك جملس املراقبة كأزكاج القائمُت باإلدارة  -2
اؿ الشركة ػػػػرأس م 1/10جملس املديرين أك جملس املراقبة للشركات اليت ٘تلك عشر كأعضاء 

 رأس ماؿ ىذه الشركة. 1/10أك إذا كانت ىذه الشركة نفسها ٘تلك عشر 

أزكاج األشخاص الذين يتحصلوف ْتكم نشاط دائم غَت نشاط مندكب اقسابات على  -3
 جملس املراقبة.من أعضاء جملس املديرين أك من أجرة أك مرتب، إما من القائمُت باإلدارة أك 

منحتهم الشركة أجرة ْتكم كظائف غَت كظائف مندكب اقسابات يف  ناألشخاص الذي -4
 من تاريخ إهناء كظائفهم . ابتداءأجل مخس سنوات 

األشخاص الذين كانوا قائمُت باإلدارة أك أعضاء جملس املراقبة أك جملس املديرين يف أجل  -5
 من تاريخ إهناء كظائفهم. اءابتدمخس سنوات 

باإلضافة إُف حاالت التنايف كاملوانع املنصوص عليها يف القانوف التجارم، ىناؾ حاالت نص 
 كىي كا يت : 01 -10عليها القانوف 

 . 2إذا امتلك مندكب اقسابات مساشمات بصفة مباشرة أك غَت مباشرة -1

على أجور أك أتعاب أك امتيازات أخػرل،  ف الذين ٖتصلوااألشخاص الطبيعيوف أك املعنويو  -2
(سنوات 3) السيما يف شكل قركض أك تسبيقات أك ضمانات من الشركة أك اهليئة خالؿ الثالث

 .3كمحافظي حسابات لدل نفس الشركة األخَتة

                                                 
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 6مكرر  715املادة   1
 .السابق الذكر 01-10القانوف من  65املادة  2
 .السابق الذكر 01-10القانوف من  68املادة  3
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ف يكونوف منتمُت إُف نفس شركة أأك السلطة  تابعُت لنفس ف يكوف مندكبو اقساباتأ -3
 .1 أف تربطهم نفس املصلحػػػػػػػػػػػػػػة أكحمافظة اقسابات 

 .2( سنوات3ُت متتاليُت إال بعد مضي ثالث )تنفس حمافظي اقسابات بعد عهد -4

  استدقاللي  ـنموب احلسابات  اثاني

مراقب اقسابات كىو يباشر قضاء األرقاـ فإنو يسعى إُف محاية مصاٌف الشركة كإُف الدفاع 
عن املصاٌف املشركعة األخرل املرتبطة هبا، كحياد املراقب كاستقاللو ىو املقدمة الضركرية الالزمة 

صار  ألية رقابة جدية كفعالة على حسابات الشركة كميزانيتها، فال جدكل من ىذه الرقابة إذا
ترغب يف إثارة القالقل  أقليةاملراقب أذات يف يد إدارة الشركة أك إذا أضحى معربا عن صوت 

 حياده  كتأكيدو يتكضماف استقالل يق نشاط الشركة، كلذلك كجبت محايتوككضع العراقيل اليت تع

 

أثَتات اليت قد ٘تارسها كما يتعُت إبعاد مراقب اقسابات عن الت ،3يف مواجهة إدارة الشركة
ْتجة أف العوامل املالية اخل الشركة أك خارجها ليكوف أقل تشددا يف مواقفو دجهات أخرل 

االقتصادية كاإلدارية اخلاصة بالشركة اليت يراقبها هلا االعتبار األكؿ كأهنا تعلو على القانوف 
   . 4كإجراءاتو

 كاستيل  كركبَت باسكواليٍت فركنسوا الفرنسيُت الفقيهُت عليها أكد ىذه االستقاللية كخاصية
 اتػػػػػػػػػلحسابل ةػمراقب مهمة كل أك القانوف أف   بقوهلما كذلك  احلسابات زلافظ "مؤلفهما يف

 دكمينيك الفرنسي الفقيو أف كما ،5 اقسابات حمافظ ىو مستقل ًتؼتتم بواسطة شخص حم

                                                 
1
 السابق الذكر. 01-10من القانوف  68املادة  
 .السابق الذكر 01-10القانوف من  27/2املادة   2
، 1991د. علي سيد قاسم، مراقب اقسابات )دراسة قانونية مقارنة لدكر مراقب اقسابات يف شركة املساشمة(، دار الفكر العريب،  3

  .62ص
4 Y. Guyon,  L’indépendance des commissaires aux comptes  , J.c.p édition, 1977, p 57.  
5 Robert Castell & François Pasqualini,  le commissaire aux comptes, économica, Paris,1995, p 06. 
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 أف صمب فعاؿ  رقابة جهاز كل أف اعترب حيث قانون الشركاتذكر ىذه امليزة يف كتابو   فيداؿ
 .1املراقب اجلهاز أك الشخص مواجهة يف االستقاللية ٔتيزة يتمتع

اقسابات، أك مراجع  قبستقالؿ مراال حمدد ال يوجد اتفاؽ حوؿ مفهـومع املالحظة أنو 
 2:كلكن يوجد ٘تييز بُت مفهومػُت لالستػقالؿ

ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع من أم دكافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيعٍت ٕترد املراج ،الذىين االستدقاللكيطلق عليو  ادلفهوم األول
 أك ضغوط أك مصاٌف خاصة عند إبداء رأيو الفٍت افايد.

كيعٍت كجود قواعد قانونية كأعراؼ مهنية  االستدقالل الظاىريكيطلق عليو  ادلفهوم الثاينأما 
 هبا. واملراجع كعدـ ربط مصاقتضمن عدـ سيطرة إدارة املنشأة على 

قالؿ متوفرا أك ال يف أم عالقة كىناؾ من اقًتح معايَت متنوعة لتقرير ما إذا كاف االست
تتمثل فيما يلي: كاليت  إلضافة إُف املعيارين السابقُتبا ،للمراجع عند القياـ بعملية املراجعة

 .3املصلحة املالية، الالئحة التنظيمية كحرية الفحص

كلذلك يعترب مفهـو االستقالؿ من املفاىيم اليت ٘تيز مهنة املراجعة عن غَتىا من املهن 
كال طمفي اجملهود الذم يبذلو يف سبيل  موكلواألخرل، فافامي يكوف دائما يف موقع املدافع عن 

مدل نو مطالب بتقدًن تقرير يعرب فيو عن رأيو يف إثبات صحة قضيتو، أما املراجع فإالدفاع عنو ك 
 فودأف يكوف ى املراجع عند تقدظمو هلذا التقرير ال يعٍت، فتوافر الصدؽ كالعدالة يف تقارير عميلو

أخرل  جهات من طرؼتقدًن معلومات ظمكن االعتماد عليها  وىدفكوف إسما يإرضاء عميلو ك 
 كاليت قد تتعارض مصاقها مع مصلحة العميل كمن مث صمب على املراجع أف يكوف مستقال حىت

 كدرجة اعتمادىا على الرأم الذم يقدمو. أك اجلهات ال يفقد ثقة ىذه األطراؼ

                                                 
1 Dominique Vidal , Droit des Sociétés, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, E.J.A، Paris, 

1993,  page 233. 
، كلية العلـو االقتصادية (فرع نقود كمالية رسالة ماجستَت، علـو التسيَت،)مذكرة لنيل  بن ٓتلف آماؿ، املراجعة اخلارجية يف اجلزائر 2

 .121، ص2002كالتسيَت، جامعة اجلزائر، 
قطاع اخلذمات مع التطبيق على كحدات اقكم افلي، رسالة نشول نظيف عطية اجلالب، ميزانية )موازنة( الربام  كأداة للرقابة يف  3

 .195، ص1973ماجستَت يف افاسبة، كلية التجارة جامعة القاىرة، 
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حددت دراسة قد  مجعي  احملاسب  األـريكي  ذمد أف ،كللحكم على مدل استقاللية املراجع
 .1ريراالتقك  الفحصك  أبعاد ثالثة ىي: إعداد برنام  املراجعة

املهٍت الصادرة يف أغلب دكؿ العاَف ىذا كقد تضمنت قوانُت الشركات كقواعد السلوؾ 
وابط التشريعية كاملهنة اليت تستهدؼ ٕتنيب املراجع املواقف اليت قد تؤثر على ضالعديد من ال

 .2استقاللو

  احلسابات ـنموبأمهي  استدقالل  (1

تنطوم البيئة اخلاصة بعملية املراجعة على العديد من العالقات كاملصاٌف املختلفة أحيانا       
 كاملتعارضة يف كثَت من األحياف كاليت ظمكن صياغتها يف العالقات التالية:   

 تعارض بُت اإلدارة كاملالؾ من ناحية كاملراجع من ناحية أخرل. 
 التعارض بُت املالؾ كاإلدارة. 
 املصاٌف املادية للمراجع كاملعايَت املهنية للمراجعة التعارض بُت. 

كلذلك ظمكن توضيح أشمية  ك ٔتا ال شك فيو أف ىذا التعارض يؤثر على استقالؿ املراجع     
يقرر مدل ذماح إدارة  هوف ،3استقالؿ مراجع اقسابات بصفتو ككيل عن املالؾ يعمل ملصلحتهم

 .ةأاملنشاة يف كوهنا ككيال عن املالؾ يف إدارة املنش

كبالنسبة ملصداقية تقرير املراجع  كىذه العالقة ٘تثل حجر الزاكية بالنسبة ملهنة املراجعة 
 كمقدار الثقة اليت ظمكن أف يوليها مستخدمو التقارير املالية للتقرير الذم يعده املراجع.

عن  بصفتو ككيال االستدقالل عن التنظيم خاصية صمب أف يتوافر يف املراجعذلك كل كل    
الذم سيتوُف عملية التقرير بعد الفحص لألحداث االقتصادية حىت يستطيع أف يقـو ك املالؾ 

                                                 
 . 196نفس املرجع، ص  1

لسنة  133. كاملصرم بصدكر القانوف رقم 1935أكت  8منها التشريع الفرنسي الذم يرجع كضعها إُف املرسـو بقانوف الصادر يف  2
1951 . 

لدراسة الطبيعة القانونية لعالقة مراقب اقسابات بالشركة اخلاضعة لرقابتو، إرجع ملؤلف الدكتور علي سيد قاسم، املرجع السابق،  3
 . 101ص
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بواجبو على الوجو املطلوب كأف يبدم رأيو مطمئنا كبضمَت خالص دكف خوؼ من ضرر يتعرض 
 قع عليو.و و أك جزاء يػػػل

ىذا املنطلق تأيت أشمية استقالؿ مراجع اقسابات ألنو كىو ظمارس عملو يعترب حكما  كمن
 يعتمد على رأيو فيما يكلف بو من أعماؿ.                                                      

بضركرة  خذأ ادلعهم األـريكي للمحاسبني الدقانونينيذمد أف  ،كلكي يتحقق ىذا االستقالؿ
كمحاية نفسو من  وتوافر املقومات الشخصية كاملوضوعية حىت يتسٌت للمراجع االحتفاظ بعمل

لة القانونية أماـ األصيل الذم ككلو )املالؾ ( أك الغَت الذم يعتمد على تقريره يف اٗتاذ اءاملس
الواليات اجلمعيات التشريعي  وادلهني  يف ىذا كقد تطرقت  ،لقرارات االقتصادية املختلفةا

إُف قضية االستقاللية بتحفظ أكرب منو يف كل من بريطانيا ككندا، فلم ٕتز التشريعات يف ادلتحمة 
الواليات املتحدة ملراجع اقسابات أف ظمتلك أسهم أك مصلحة مالية مسجلة يف ىيئة تنظيم 

ت بأف يقدـ ، كما أنو ال يسمح ملراجع اقسابا1950التداكؿ بسوؽ األكراؽ األمريكية منذ عاـ 
اخلدمػات االستشارية خالؼ التدقيػق للعمػالء كاملسجلُت يف سوؽ األكراؽ املالية كذلك على 

 .1خالؼ الوضع يف اململكة املتحدة كاألردف اليت ٕتيز للمراجع تقدًن اخلدمات االستشارية

  احلسابات ـنموبالعواـل ادلؤثرة يف استدقالل  (2

ىو املغزل األساسي لعملية املراجعة  أك مندكب اقسابات إف استقالؿ مراجع اقسابات    
اخلارجية كملواجهة األشمية النسبية جلوىر االستقالؿ اجتهد العديد من الباحثُت كاهليئات 

 كما عقدت العديد من الندكات كاملؤ٘ترات كصدرت العديد من التوصيات   ،كاملنظمات العلمية
ها عند مباشرة بنمن ٕتاملراجعُت كُت ٘تكبالتاِف الؿ اليت من شأهنا البحث يف معوقات االستق

 موضوعية االستقالؿ تعد عملية صعبة كغَت كاضحة املعاَف إُف حد ما، كمامهمتهم كذلك ألف 
إال أف افاكالت البحثية  ،أف أغلب األحكاـ يف املراجعة تعتمد على اقكم الشخصي للمراجع

                                                 
 .122نفس املرجع، ص  لف آماؿ،طمبن  1
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مل املؤثرة يف استقالؿ مراجع اقسابػات كظمكن قد ٘تكنت من الوصوؿ إُف العديد من العوا
 1البيئة اخلارجية.ك حصػرىا يف عاملػُت رئيسُت شما: البيئة الداخلية 

  لعمل ادلراجعالبيئ  الماخلي   -أ

أشارت بعض الدراسات إُف أف العوامل البيئية الداخلية أك بيئة عمل املراجع الداخلية اليت     
نظاـ ، تكنولوجيا املراجعة، درجة عدـ التأكد، طبيعة املهمة يف:تؤثر على استقاللو تتمثل 

 ،داءنظاـ تقييم ا  ،سمط القيادة كاإلشراؼ، موازنة الوقت، التجانس الثقايف التنظيمي، االتصاؿ
  .االلتزاـ املهٍت التنظيميك  التوتر ٕتاه العمل، معدؿ الدكراف، الدافعية لإلذماز، الرضا عن العمل

  اخلارجي  لعمل ادلراجعالبيئ   -ب

ى ػػػػػػػعلى ضوء ما انتهت إليو بعض الدراسات البحثية حوؿ موضوع العوامل اخلارجية املؤثرة عل   
 :ما يلياستقالؿ املراجع ، ظمكن ٖتديد ىذه العوامل في

 مالء املراجع بُت مكاتب املراجعةاملنافسة على ع. 
 حجم مكتب املراجعة. 
  خدمات استشارية ك إدارية للمنشأة اليت يقـو ٔتراجعة حساباهتاتقدًن مكتب املراجعة.  
 و أك حصولو على خصم على مشًتياتوقبوؿ املراجع هلدايا من عمالئ. 
  للمراجع )طبيعة موضوع التعارض(املسؤكلية املهنية. 
  إدارة املنشأة يف اختيار املراجعدكر. 
 العاملية الكربل ٘تثيل مكتب املراجعة ألحد املكاتب. 

 كظمكن إضافة بعض العوامل األخرل اليت تؤثر على استقالؿ املراجع كىي :
  خوؼ املدقق من احتماؿ فقد أتعاب املراجعة كالذم صمعلو يعاين من الصراع بُت

 االحًتاـ املهٍت كاملصاٌف الشخصية .
 . فًتة دمارسة أك ارتباط مكتب املراجعة لنشاطو مع عميل معُت 
  كجود دين للمراجع على العميل (.اقالة املالية للعميل( 

                                                 
 .123، صنفس املرجع لف آماؿ،طمبن  1
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 .شغل مكتب املراجعة لعقار دملوؾ للعميل 
 .قرابة املراجع ملدير الشؤكف املالية للمنشأة 
 .إدارة املراجع لبعض أعماؿ العميل 
 .تأجَت كقت كمبيوتر من قبل املراجع للعميل 
 .استثمار املراجع يف شركات منافسة للعميل 
 لس إدارة املنشأة.تبعية جلنة اختيار املراجع جمل 
 .إذا كاف املراجع أحد أفراد إدارة املنشأة سابقا 
    .إذا كانت األتعاب تشكل اجلزء األعظم من داخل مكتب املراجعة 

 

ماىا  (3  ـالـح استدقاللي  ـنموب احلسابات يف الدقانون اجلزائري ـو

 يضمن ىتػح بالشركة اقسابات حمافظ تربط اليت العالقة خطوط ادلشرع اجلزائري كضعلقد 

 عينوت اليت الشركة إُف طمضعو فلم موضوعية، بطريقة فيها مهامو لتأدية كافية استقاللية األخَت هلذا

 الرقابة دػػػقواعل  خمالفتو حالة يف مسؤكليتو أكقع بل ،يُتاإلدار  أك املساشمُت أك املديرين إُف كال

الثالثة من  املادة يف اخلاصية ىذه على املشرع نص كلقد املساشمُت أك نفسها الشركة ٕتاه كىذا
املتعلق ٔتهنة اخلبَت افاسب كمندكب اقسابات كافاسب املعتمد بقولو:    01 -10القانوف 

 ....كدمارسة مهنتهم بكل استقاللية كنزاىة .

 نص يف املشرع فرضو الذم اقظر خالؿ من االستقاللية ىذه استنتاج ظمكن كما

 تربطو مصاىرة أك قرابة للمحافظ يكوف أف من اجلزائرم التجارم القانوف من 6 مكرر 715ادةامل

 رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح يف ظػػػافاف يقع ال حىت املراقبة جملس أك املديرين ٔتجلس أك اإلدارة بأعضاء جملس

 .مهامو داءآ عليو يصعب ما املصاىرة أك القرابة ْتكم نفسية ضغوطات أك

 شركط ضمددالذم  27/01/2011املؤرخ يف  30-11 التنفيذم املرسـو ذلك أكد كلقد 

 .مهنة اخلبَت افاسب كمندكب اقسابات كافاسب املعتمدملمارسة  االعتماد ككيفيات
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 املرجوة، التامة االستقاللية إُف الوصوؿ ظمكن ال الحظنا أنو لواقعل كلكن من خالؿ دراستنا

 اخلاصة العامة اجلمعية تقرره ما على بناء أتعابو على يتحصل يزاؿ ال اتػػػػػػػػػػػاقساب حمافظ ألف

 يف) اخلاصة باألتعاب(  أحكامو على النص باملشرع األجدر من كاف كلقد تعينو اليت بالشركة
 خلاصية ٕتسيدا الطرفُت اتفاؽ إُف تركو أك اكاةػػػػػػاملس قدـ على املمارسُت كافة يضع حىت القانوف

 .االستقاللية
 دفًت يف يتمثل جديد إجراء على اجلديد املهن الثالث قانوف يف اجلزائرم املشرع نص كما 

 تقييد منو كاهلدؼ ما نوعا معقد اإلجراء أف ىذا كاققيقة اقسابات حمافظ بتعيُت املتعلق الشركط

 لكن كاقتصادىا، ةػػالدكل استقرار على ظايف اقف افافظ يلعبو الذم الدكر خلطورة نظرا املهنة ىذه

 .1مهامو يف آداء اتػػػػػاقساب حمافظ باستقاللية مباشرة غَت بصفة ظمس ذلك أف إنكار كنػظم ال

  احلسابات ـهام ـنمويب  اثالث

بصفة عامة تتمثل مهمة مندكب اقسابات يف مراقبة أعماؿ جملس اإلدارة كاإلطالع على 
 .3كعلى دفاترىا كالتحقق من انضباطها 2حسابات الشركة

 01 -10قانوف رقم المهاـ مندكب اقسابات كل من القانوف التجارم ك يف كلقد فصل 
 املتعلق ٔتهنة اخلبَت افاسب كمندكب اقسابات كافاسب املعتمد كما يلي:

السنة اإلشهاد بأف اقسابات السنوية منتظمة كصحيحة كمطابقة ٘تاما لنتائ  عمليات  -1
 املنصرمة ككذا األمر بالنسبة للوضعية املالية كدمتلكات الشركات كاهليئات.

فحص صحة اقسابات السنوية كمطابقتها للمعلومات املبنية يف تقرير التسيَت الذم  -2
 يقدمو املسَتكف للمساشمُت أك الشركاء أك حاملي اقصص.

اخلية املصادؽ عليها من إبداء الرأم يف شكل تقرير خاص حوؿ إجراءات الرقابة الد -3
 جملس اإلدارة كجملس املديرين أك املسَت.

                                                 
  .30، صبن مجيلة حممد، املرجع السابق 1

2 Yves Guyon, La Société Anonyme, Editions Dalloz, Paris 1994,P 49. 
 .334، ص املرجع السابقد. نادية فوضيل،  .3
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ا ػػػػػػػيقدر شركط إبراـ االتفاقيات بُت الشركة اليت يراقبها كاملؤسسات أك اهليئات التابعة هل -4
أك بُت املؤسسات كاهليئات اليت تكوف فيها للقائمُت باإلدارة أك املسَتين للشركة املعنية مصاٌف 

  مباشرة.مباشرة أك غَت

يعلم املسَتين كاجلمعية العامة أك اهليئة املداكلة املؤىلة، بكل نقص قد يكتشفو أك اطلع  -5
  عليو كمن طبيعتو أف يعرقل استمرار استغالؿ املؤسسة أك اهليئة.

كٗتص ىذه املهاـ فحص قيم ككثائق الشركة أك اهليئة كمراقبة مدل مطابقة افاسبة للقواعد 
 التدخل يف التسيَت.املعموؿ هبا، دكف 
املتعلق  01-10حسب القانوف رقم  "صف  عاـ "دلهام ـنموب احلسابات بىذا بالنسبة 

 .1ٔتهنة اخلبَت افاسب كمندكب اقسابات كافاسب املعتمد 
 
 ،كافددة ٔتقتض القانوف التجارم "بصف  خاص  يف شركات ادلسامه "دلهاـو أما بالنسبة  

 كما يلي:  قد حددىا ىذا األخَتف
 . 2يصدقوف على انتظاـ اجلرد كحسابات الشركة كاملوازنة، كصحة ذلك -1

 . 3يتحققوف إذا ما مت احًتاـ مبدأ املساكاة بُت املساشمُت -2

 .4كصموز هلم إجراء التحقيقات أك الرقابة اليت يركهنا مناسبة -3

 .5كما ظمكنهم استدعاء اجلمعية العامة لالنعقاد يف حالة االستعجاؿ -4

دكبو اقسابات ٖتت مسؤكليتهم على مراعاة األحكاـ املشار إليها يف املادتُت يسهر من -5
 .6املتعلقُت بأسهم الضماف كأحكامها القانونية 620ك 619

جملس اإلدارة أك جملس املديرين أك جملس املراقبة حسب اقالة  مندكبو اقسابات يطلع  -6
  7:ٔتا يلي

                                                 
 .السابق الذكر 01-10القانوف من  23املادة  1
 .اجلزائرم القانوف التجارممن  4/3مكرر  715املادة   2
 القانوف. نفسمن  4نفس املادة السابقة /   3
 القانوف.  نفسمن  5نفس املادة السابقة /   4
 القانوف.  نفسمن  6نفس املادة السابقة /  5
 القانوف. نفسمن  621املادة   6
 القانوف. نفسمن  10مكرر 715املادة   7



125 

 

 كخمتلف عمليات السَت اليت أدكىا.عمليات املراقبة كالتحقيق اليت قاموا هبا  -

مناصب املوازنة كالوثائق األخرل املتعلقة باقسابات اليت يركف ضركرة إذماز  -
تغيَتات عليها بتقدًن كل املالحظات الضركرية حوؿ الطرؽ التقييمية املستعملة يف إعداد 

 ىذه الوثائق.

 املخالفات كاألخطاء اليت قد يكتشفوهنا. -

عنها املالحظات كالتصحيحات أعاله كاخلاصة بنتائ  السنة النتائ  اليت تسفر  -
 املالية مقارنة بنتائ  السنة املالية السابقة.

كما يعرضوف املخالفات كاألخطاء اليت الحظوىا أثناء دمارسة مهامهم على أقرب مجعية    -7
 .1عامة مقبلة

جمػػػلس  مهامو أف يطلب توضيحات من رئيسدمارسة كصموز ملندكب اقسابات يف إطار  -8
الذم يتعُت عليو أف يرد على كل الوقائع اليت من شأهنا أف  ، ىذا األخَتاإلدارة أك جملس املديرين

تعرقل استمرار االستغالؿ كاليت اكتشفها أثناء دمارسة مهامو كيف حالة عدـ الرد أك كاف الرد ناقصا 
س اإلدارة ػػاء جملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعضمق ملندكب اقسابات أف يطلب من الرئيس أك من جملس املديرين استد

،  2أك جملس املراقبة للمداكلة يف الوقائع املالحظة مع حضوره الشخصي يف املداكلة بعد استدعائو
كما يتم استدعاؤه كذلك الجتماع جملس اإلدارة أك جملس املديرين حسب اقالة إلقفاؿ 

 املساشمُت.حسابات السنة املالية املنتهية ككذا لكل اجلمعيات 

 3:إعداد التقارير التالية -9

تقرير املصادقة بتحفظ أك بدكف ٖتفظ على انتظاـ كصحة الوثائق السنوية  -
 .كصورهتا الصحيحة أك عند االقتضاء، رفض املصادقة املربر

 تقرير املصادقة على اقسابات املدعمة أك اقسابات املدجمة، عند االقتضاء. -

 تعويضات. تقرير خاص حوؿ تفاصيل أعلى مخس -

                                                 
 القانوف. نفسمن  13/1مكرر  715املادة   1
 .التجارم اجلزائرم من القانوف 11مكرر  715املادة   2
 السابق الذكر. 01-10من القانوف  25املادة   3
فاركؽ أمحد حسن، التقرير عن الرقابة الداخلية للجهات اخلارجية .أكثر تفصيل عن التقارير الصادرة عن مراقب اقسابات، أنظر د -

، 1999جواف  لعػدد األكؿ ،، ا13 إطار مقًتح  كجملة البحوث التجارية املعاصرة، كلية التجارة سوىاج، جامعة جنوب الوادم اجمللد 
 كما بعدىا.   89كد. أشرؼ حممد عبد البديع، تقارير مراقيب اقسابات لشركات املصرية، نفس املرجع، ص   كما بعدىا 51ص 
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 تقرير خاص حوؿ االمتيازات اخلاصة املمنوحة للمستخدمُت. -

م خلمس األخَتة كالنتيجة حسب السهتقرير خاص حوؿ تطور نتيجة السنوات ا -
 أك حسب اقصة االجتماعية.

 تقرير خاص حوؿ إجراءات الرقابة الداخلية. -

 تقرير خاص يف حالة مالحظة هتديد حمتمل على استمرار االستغالؿ.  -

 01-10كباإلضافة إُف التقارير اليت يعدىا مندكب اقسابات كاملنصوص عليها يف القانوف 
املتعلق ٔتهنة اخلبَت افاسب كمندكب اقسابات كافاسب املعتمد، فقد تضمن القانوف التجارم 

 تتمثل فيما يلي:  ،عدة تقارير أخرل

  جمللس كتتوُف اجلمعية العامة تقرير خاص للجمعية العامة عن االتفاقات اليت رخص هبا ا
 .1صموز الطعن يف االتفاقات اليت تصادؽ عليها إال يف حالة التدليس الفصل فيو كال

   املتعلقة بأسهم الضماف اخلاصة  653تقرير خاص للجمعية العامة بكل خرؽ للمادة
 .2بأعضاء جملس املراقبة

  3لس املراقبةتقرير خاص للجمعية العامة عن االتفاقات اليت رخص هبا جم. 

  اؿ يف ػػػتقرير خاص ألقرب مجعية مقبلة أك جلمعية عامة غَت عادية يف حالة االستعج
 .4من القانوف التجارم 11مكرر  715من املادة  2ك1حالة عدـ احًتاـ أحكاـ الفقرتُت 

 

كأشكاؿ  5معايَت تقارير حمافظ اقسابات 202-11قد حدد املرسـو التنفيذم رقم ك 
 6كآجاؿ إرساهلا، كتتمثل ىذه املعايَت على اخلصوص فيما يلي:

                                                 
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 4ك628/3املادة   1
 .القانوف نفسمن  660املادة   2
 .القانوف نفسن م 672/3 املادة  3
 .القانوف من نفس 11/3مكرر  715املادة   4
الذم ضمدد معايَت تقارير حمافظ اقسابات كأشكاؿ كآجاؿ  2011مام  26املؤرخ يف  202-11 رسـو التنفيذم رقممن امل 2املادة  5

 .19، ص 2014لسنة  30إرساهلا، اجلريدة الرمسية عدد

 12، ص2014لسنة  24، اجلريدة الرمسية عدد 2013جواف  24القرار املؤرخ يف ملحق كقد حدد كزير املالية حمتول ىذه املعايَت يف  6
 كما بعدىا.
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املصادقة بتحفظ أك بدكف ٖتفظ على انتظاـ كصحة الوثائق السنوية  اريمع -
 كصورهتا الصحيحة أك عند االقتضاء، رفض املصادقة املربر.

 ة أك اقسابات املدجمة.مػػدعاملاملصادقة على اقسابات  معيار -

 تفاقيات املنظمة.معيار حوؿ اال -

  معيار حوؿ االمتيازات اخلاصة املمنوحة للمستخدمُت. -

معيار حوؿ تطور نتيجة السنوات اخلمس األخَتة كالنتيجة حسب السهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  -
 أك حسب اقصة االجتماعية.

 .1( تعويضات5مخس ) معيار حوؿ تفاصيل أعلى -

 .الداخليةحوؿ إجراءات الرقابة معيار  -

  معيار حوؿ استمرارية االستغالؿ. -

 معيار يتعلق ْتيازة أسهم كضماف.  -

 معيار يتعلق بعملية رفع رأس املاؿ. -

 معيار يتعلق بعملية خفض رأس املاؿ. -

 معيار يتعلق بإصدار قيم منقولة أخرل. -

 معيار يتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح األسهم. -

 األسهم.معيار يتعلق بتحويل الشركات ذات  -

 معيار يتعلق بالفركع كاملساشمات كالشركات املراقبة. -
كيؤرخ تقرير حمافظ اقسابات عند هناية أشغاؿ املراقبة. كال ظمكن أف يكوف ىذا التاريخ 
سابقا لتاريخ كقف اقسابات السنوية من طرؼ األجهزة املختصة كيؤرخ التقرير قبل مخسة عشرة 

عقاد اجلمعية العامة أك اجلهاز التداكِف املؤىل كيتضمن ىذا ( يوما على األقل من تاريخ ان15)

                                                 
 01-10ػػػػوف رقم قارنة املبل  االمجاِف للتعويضات اليت حددىا القانوف كاملرسـو كالقرار الوزارم السابق الذكر، ذمد أف كال من القانػػػػػػػػػػػػػػػٔت 1

( تعويضات، 10( أك عشر )5( تعويضات أما القرار فقد حددىا بأعلى مخس )5أعلى مخس ) قد قد حددا  202-11كاملرسـو رقم 
حمافظ اقسابات عن املبل  اإلمجاِف حىت بأعلى عشر  كبالتاِف فإف كزير املالية يف ىذا القرار رفع عدد التعويضات األكُف املتضمنة يف تقرير

بذلك قد ألـز اجلهاز املسَت للكياف أك الشركة بإعداد كشف مفصل عن التعويضات  ( تعويضات. كاملرجح ىو أف كزير املالية بقيامو10)
 ( أشخاص األعلى أجرا الذم يتم تسليمو إُف حمافظ اقسابات.10( أك عشر )5املدفوعة خلمػػػس )
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 كإمضاءهافظي اقسابات كعنوانو التقرير رقم اعتماده كرقم تسجيلو يف جدكؿ الغرفة الوطنية ف
 .1كختمو

رير صمب أف يوقع عليو دمثل الشركة كدمثلو التق فّ إكإذا تعلق األمر بشركة حمافظي اقسابات، ف
ك مسَتين هلذه الشركة من الذين ساشموا يف أحمافظ اقسابات سواء كانوا شركاء أك مساشمُت 

 .2إعداد ىذا التقرير
كصمب أف تسلم ىذه التقارير يف مقر الشركة أك الكياف موضوع الرقابة مقابل كصل استالـ، 

ما من انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية أك غَت العادية ( يو 15على األقل قبل مخسة عشر )
 .3أك ىيئة التداكؿ املؤىلة

حمافظ اقسابات  يف يدكما صمب أف توضع خمتلف الوثائق الضركرية إلعداد ىذه التقارير 
ا على األقل من تاريخ انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية أك ىيئة ( يوم45قبل مخسة كأربعُت )

     .4لتداكؿ املؤىلةا

 انتهاء ـهام ـنموب احلسابات 

وات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( سن3مهمة مندكب اقسابات إما أف تنتهي بطريقة طبيعية )انتهاء عهدتو )إف 
 أك بوفاتو( كإما بطريقة غَت طبيعية )عزلو أك رفضو أك تغيَته بآخر(.

 فبانتهاء  ،كاملتعلقة بانتهاء مهمة مندكب اقسابات بطريقة طبيعية ففي احلال  األوىل
سنوات فإف اجلمعية العامة العادية بعد اجتماعها للفصل يف حسابات  3عهدتو املقدرة بػ 

 .5السنة املالية الثالثة تنهي مهامو

 

 

                                                 
 السابق الذكر. 202-11من املرسـو التنفيذم رقم  3ادة امل 1
 .السابق من نفس املرسـو 4املادة  2

الذم ضمدد كيفيات تسليم تقارير  2014جانفي  12القرار الوزير املؤرخ يف من  2كاملادة  الذكر السابق التنفيذم رسـومن امل 6ادة امل 3
 .2014لسنة  24حمافظ اقسابات، اجلريدة الرمسية عدد 

 .من القرار الوزارم السابق الذكر 3املادة   4
 .التجارم اجلزائرم القانوف من 7/1مكرر  715املادة   5
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  أم انتهاء مهمتو بطريقة غَت طبيعية:يف احلال  الثاني أما ، 

( من رأمساؿ الشركة 1/10أك عدة مساشمُت ظمثلوف على األقل عشر )ملساىم فيمكن    
اليت تلجأ علنية االدخار أف يطلبوا من العدالة بناء على سبب مربر رفض مندكب 

ات أك مندكيب اقسابات املعينُت من طرؼ اجلمعية العامة كإذا ٘تت تلبية الطلب ػػػػػػػػػػػػػاقساب
األخَت  مندكب اقساباتمع بقاء  ،طرؼ العدالة كجب تعيُت مندكب حسابات جديد من

ت اجلمعية تعيُت فل. كإذا أغ1العدالةو تيف كظيفتو حىت قدـك مندكب اقسابات الذم عين
 .2مندكب للحسابات صموز لكل مساىم أف يطلب من العدالة تعيُت مندكب للحسابات

االنتهاء الطبيعي أك العادم بل قكظمكن كذلك عزؿ مراقب اقسابات أك إهناء مهامو     
أك جملس  اإلدارةس ػػهلذه الوظائف عن طريق اجلهة القضائية املختصة بناء على طلب من جمل

ة أك اجلمعية ػػػػػ( رأمساؿ الشرك1/10املديرين أك من مساىم أك أكثر ظمثلوف على األقل عشر )
 .3العامة يف حالة حدكث خطأ أك مانع

بالنظر إُف طبيعة املركز اخلاص  ذلك عزؿ مراقب اقسابات بعض الصعاب، كتثَت مسألة
س اإلدارة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجمل) طريف العالقةمن الذم يشغلو كالذم كثَتا ما يكوف ىدفا لعدـ رضاء كل 

اقق يف كل  كلذلك فإف ىذا العزؿ غالبا ما ضماط بضمانات قوية حىت ال يستغل ىذا (كاملساشمُت
مرة ال يرضى البعض عن عملو كلذلك صمب أف يتم ىذا اقق يف إطار رقابة القضاء الذم يقدر 

من  9مكرر 715يف املادة اجلزائرم كىذا ما أخذ بو املشرع  4مدل مشركعية أسباب العزؿ
 حدد شرطُت لذلك كشما:الذم القانوف التجارم سابق الذكر، 

دارة أك جملس املديرين أك من مساىم أك أكثر ظمثلوف أف يكوف طلب العزؿ من جملس اإل -1
 ( رأمساؿ الشركة.1/10على األقل عشر )

ة ػػػػػػػػػػػػكجود خطأ أك مانع من موانع دمارسة مهنة حمافظ اقسابات طبقا لقانوف تنظيم املهن -2
 الطلب.أك طبقا للقانوف التجارم السابقة الذكر، فتتدخل اجلهة القضائية املختصة للفصل يف 

                                                 
 .التجارم اجلزائرم القانوف من 8مكرر  715املادة   1
 القانوف. نفسمن  7/2مكرر  715املادة   2
 القانوف. نفسمن  9مكرر  715املادة   3
 .295، ص 1997-1996، د. حساـ عيسى، الوجيز يف القانوف التجارم، القاىرة ك د. رفعت فخرم د. أبوزيد رضواف  4
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ككجود الشرطُت لقبوؿ الطلب من ىاتو الشركط تعد ضمانات قانونية لعدـ التعسف يف  
 استعماؿ اقق كبالتاِف اإلضرار بالشركة كاملساشمُت كالغَت.

سؤوليتو الدقانوني او   الثالث الفرع  جبات ـنموب احلسابات ـو

ر ػػػػػػػػػػخكاعتربه البعض ا   كجداف املشركعو  نّ أب اقسابات على قنظر البعض إُف مرا
، حيث عهدت إليو مهاـ 1"قضاء األرقاـ"كصفت مهمتو بأهنا   ك النظاـ فيوحارس حقيقة ك  

س إدارة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاختصاصات كثَتة يف إطار مراقبتو لصحة املعلومات كالبيانات اليت يدِف هبا جمل
كبالتاِف محاية خمتلف املصاٌف املرتبطة باملشركع كألزمو  (شركة املساشمةمنها )ات ػػأك مديرم الشرك

 هبا يًتتب على عدـ التزامو ،املشرع بواجبات قانونية إضافة إُف مهامو الفنية السابقة الذكر
 . ةكتأديبي ةػػػنائيجك  ةدنيم ةمسؤكلي

  واجبات ـنموب احلسابات  أوال     

م دكره ػػػػػػػػػػػندكب اقسابات اليت ٖتكم التزاماتأك  اتػػػػػمن كاجبظمكن أف سميز بُت ثالثة أنواع 
 2كتوجو مهامو الفنية كىي:

 االلتزاـ ببذؿ العناية اليت تقتضيها األصوؿ املهنية. 
 االلتزاـ بعدـ التدخل يف أعماؿ اإلدارة. 
 .االلتزاـ بافافظة على األسرار املهنية 

 يتمثالف يف:باإلضافة إُف التزامُت آخرين، 
  االلتزاـ باطالع ككيل اجلمهورية على املخالفات اليت يرتكبها القائموف باإلدارة

 .كأعضاء جملس املديرين
  التزاـ مندكب اقسابات بأف صمرم تأمينا خر اقره املشرع الفرنسي يتمثل يف آكالتزاـ

قت هبم نتيجة يغطي ما قد ضمكم بو عليو من تعويضات يدفعها لعمالئو عن األضرار اليت ق
 إلخاللو بواجبات كظيفتو.

                                                 
 .114، ص املرجع السابق، مراقب اقسابات )دراسة قانونية مقارنة لدكر مراقب اقسابات يف شركة املساشمة(د. علي سيد قاسم،   1
 .116ص  ،املرجعنفس   2
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  التزام ـراقب احلسابات ببذل العناي  اليت تدقتضيها أصول ـهنتو (1

كما كفر لو املشرع من  ذكرناىا سابقااليت  ندكب اقسابات من مهاـ فنيةملنظرا ملا عهد 
تزكيده تمثل يف كجوب إثبات رفض اإلدارة اليت تضمانات للقياـ ٔتهامو على أحسن كجو ك 

يف تقرير يقدمو إُف اجلمعية العامة كٕترًن ىذا  يادات كاقسابات املطلوبة كتابػػػباملعلومات كاملستن
ع ببدؿ عناية أثناء قيامو فقد ألزمو املشر  ،1التجارم فالقانو  ما تضمنو حسب الرفض أك االمتناع

 .ٔتهامو

 إففكلذا  كإسما ىو التزاـ ببدؿ العناية كالتزاـ مندكب اقسابات ىنا ليس التزاما بتحقيق نتيجة
دما  ،يف آداء التزامو الكافية لتزاـ ببدؿ العنايةالنات  عن عدـ اال ٔتجرد ٖتقق الضررتنعقد مسؤكليتو 

 . ىذا هٍتامل ئوخطكإثبات داء كاجبو آيستوجب إقامة الدليل على تقصَته يف 
اء املهنة علما ككفاية كيقظة بنأكسط أداء تقدر بعناية الرجل من كبدؿ العناية الواجبة ا 

 .3ـ باملتطلبات العادية لوظيفتوو قي ىذا األخَت أك أف 2خربة علميةك 
 4كىذا األمر من العناية املطلوبة من مندكب اقسابات يفًتض أمرين: 
 احًتاـ القواعد كاإلجراءات اليت نص عليها القانوف كنظاـ الشركة األساسي. -

عماؿ حكم اليت ترسم السبل اليت صمب إتباعها إلاملتعارؼ عليها ك األصوؿ املهنية مراعاة  -
 القانوف.

كينبغي إعداد املعلومات كمراجعتها كاإلفصاح عنها كفقا ألعلى املعايَت افاسبية كاملالية كغَت 
املالية لإلفصاح كاملراجعة كذلك لتوفَت املصداقية لتقارير املراجعة كإمكانية مقارنتها مع غَتىا من 

 .5التقارير

 

                                                 
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 831املادة   1
 .118ص ، املرجع السابق، يف شركة املساشمة(مراقب اقسابات )دراسة قانونية مقارنة لدكر مراقب اقسابات علي سيد قاسم، د. 2
 .سابق الذكر 01-10رقم  قانوفالمن  61/3املادة  3
 .118ص ، املرجع السابق، مراقب اقسابات )دراسة قانونية مقارنة لدكر مراقب اقسابات يف شركة املساشمة(علي سيد قاسم، د. 4

5 OECD, op-cid, P 54. 
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  1:ذمد كمن أىم معايَت املراجعة العاملية 

عن اجملمع  Caup)) ( الصادرة عن جلنة إجراءات املراجعة1نشرة معايَت املراجعة رقم ) -
 .عن نفس اجملمع(Aicpa)  األمريكي للمحاسبُت القانونيُت 

عن  (Audsec) ة ػعن اللجنة التنفيذية ملعايَت املراجع ة( الصادر 16معايَت املراجعة رقم ) -
 .1977نفس اجملمع، الصادر سنة 

بشأف مسؤكلية  (ASB) ( الصادر من جملس معايَت املراجع53معيار املراجعة رقم ) -
املراجع عن اكتشاؼ األخطاء كالغش كالتقرير عنهما، الصادر عن نفس اجملمع األمريكي سنة 

 ـ.1988

بشأف دراسة الغش  (ASB)( الصادر عن جملس معايَت املراجعة 82معيار املراجعة رقم ) -
 عند مراجعة القوائم املالية.

املعايَت افاسبية املستخدمة يف إطار التدقيق اخلارجي من طرؼ املنظمة الوطنية فافظي  -
 .(CNCC)2اقسابات فرنسا

  االلتزام بعمم التمخل يف أعمال اإلدارة (2
 3حظر التمخل يف أعمال اإلدارة وانتدقادىا  ادلبمأ العام

وضوع تعيُت مندكب اقسابات، ماملنع عند معاجلتنا طرقنا سابقا إُف حاالت التنايف ك ت -
ة بنامن بُت حاالت املنع قيامو بأعماؿ التسيَت سواء بصفة مباشرة أك باملساشمة أك اإلرأينا أف ك 

 .4عن املسَتين

 

                                                 
ٖتليلية ملسؤكلية املراجع ٕتاه غش اإلدارة، جملة البحوث التجارية املعاصرة، كلية التجارة سوىاج، جامعة ة د.حممد الرملي أمحد، دراس 1

 .15إُف  12، ص 2000ديسمرب ، 2 العدد 14اجمللة  ،جنوب الوادم، قسم افاسبة كاملراجعة
تصادية )مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستَت ٗتصص اقتصاد عزكز ميلود، دكر املراجعة يف تقييم أداء نظاـ الرقابة الداخلية للمؤسسة االق 2

 .35، ص 2007سكيكدة،، 1955أكت  20كتسيَت املؤسسات(، كلية علـو التسيَت كالعلـو االقتصادية، قسم علـو التسيَت، جامعة 
 .157ص ،املرجع السابق، دراسة قانونية مقارنة لدكر مراقب اقسابات يف شركة املساشمة() مراقب اقسابات، علي سيد قاسمد. 3
 .السابق الذكر 01-10 رقم من القانوف 65املادة  4
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املنع أضاؼ ىذا االلتزاـ حظر انتقاد اإلدارة كتوجهاهتا أك أف يقدر باإلضافة إُف ىذا  -
 .1مالئمة قراراهتا أك أف يصبح مستشارا دائما للشركة اليت يراقب حساباهتا

 2:االستثناءات

مثال عند مراجعتو قساب ف ،ستثناءات اقتضتها طبيعة مهمة مندكب اقساباتىذه اال
النات  اإلمجاِف من اإلمجاِف للشركة كيالحظ مدل اقًتابو  االستغالؿ عليو أف يتحقق من النات 

املتوقع ٖتقيقو يف القطاع االقتصادم الذم تباشر الشركة نشاطها كأف يقارب بينو كبُت النات  
اإلمجاِف الذم حققتو املشركعات األخرل اليت ٘تارس نفس النشاط االقتصادم، كما عليو أف 

و كاملشركعات ػة لرقابتػكأسعار البيع لدل الشركة اخلاضعيالحظ الفركؽ بُت تكاليف اإلنتاج 
 األخرل اليت تعمل يف نفس اجملاؿ.

ككذلك ظمكن لو أف يقدـ النصائح كاملشورة لإلدارة كالسيما يف املسائل املالية كافاسبية  -
 الداخلة يف دائرة اختصاصهم.

 

 .3لو أف يستدعي اجلمعية العامة لالنعقاد يف حالة االستعجاؿك   -

  االلتزام باحملافظ  على األسرار ادلهني  (3

ة اليت يراقبها، ػػػػػػػػػػنظرا لطبيعة عمل حمافظ اقسابات فهو يطلع على أسرار الشركة أك املؤسس
إال يف اقاالت اليت نص عليها  4فهو ملـز بالتكتم على ىذه األسرار كعدـ إفشائها اكلذ

 .5القانوف

 

                                                 
 .160ص  ،املرجع السابق، مراقب اقسابات )دراسة قانونية مقارنة لدكر مراقب اقسابات يف شركة املساشمة(علي سيد قاسم، د. 1
 .163 إُف 161، ص نفس املرجع  2
 .اجلزائرم من القانوف التجارم 4/6مكرر 715املادة  3
 من نفس القانوف. 13/3مكرر  715املادة  4
 سابق الذكر. 01-10 رقم من القانوف 72املادة  5
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على ادلاخالفات اليت يرتكبها الدقائمون باإلدارة طالع وكيل اجلمهوري  اااللتزام ب (4
 1 وأعضاء رللس ادلميرين

 ائماد ضمرؾمع أنو  ،ه املخالفاتذى لىعدـ إطالع ككيل اجلمهورية عىنا كاملالحظ عمليا  
 2ضد مسَتم الشركة. لاك دع

 810من املرسـو رقم  84يف نص املادة  ادلشرع الفرنسيقره أخر آكىناؾ التزاـ   (5
التزام ـنموب احلسابات بأن جيري تأـينا يغطي ـا يتمثل يف  1969أكت سنة  12الصادر يف 

و لقم حيكم بو عليو ـن تعويضات يمفعها لعمالئو عن األضرار اليت حلدقت هبم نتيج  إلخال
 .بواجبات وظيفتو

مارس  13بتاريخ  افالفرنسي قتصاد كاملاليةككزير اال كلقد صدر قرار مشًتؾ من كزير العدؿ
 ضمدد شركط ىذا التأمُت كحدكده. 1972

  ادلسؤولي  الدقانوني  دلنموب احلسابات  اثاني       

 تشمل املسؤكلية القانونية ملندكب اقسابات ثالث أنواع:
 ه للشركة أك للغَت.ؤ خطفيو مسؤكليتو املدنية عن األضرار اليت تسبب  -

 رىا القانوف.ظضماليت  -إصمابية أك سلبية- من أفعاؿيقًتؼ  اجلنائية عمامسؤكليتو  -

 بعض كاجباتو املهنية. بمسؤكليتو التأديبية عند إخاللو  -

 ادلسؤولي  ادلمني   (1

تقـو على  عدقمي  قد تكوفاليت  ،تعرؼ املسؤكلية املدنية بأهنا  االلتزاـ بتعويض الضرر 
يتغَت  بالتزاـ قانوين كاحد ال اإلخالؿتقـو على أساس  تدقصريي بالتزاـ عقدم أك  اإلخالؿأساس 

  .3بالغَت اإلضرارىو االلتزاـ بعدـ 

                                                 
 .188، ص املرجع السابق، مراقب اقسابات )دراسة قانونية مقارنة لدكر مراقب اقسابات يف شركة املساشمة(د. علي سيد قاسم،  1
. 264ص  ، املرجع السابقالطيب بلولة،   2

 
 .112، صاملرجع السابقبن مجيلة حممد،  3
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املتعلق ٔتهنة اخلبَت  2010جواف  29املؤرخ يف  01-10من القانوف  61تقضي املادة 
افاسب كمندكب اقسابات كافاسب املعتمد بأف حمافظ اقسابات يعترب مسؤكال ٕتاه الكياف 

ملراقب عن األخطاء اليت يرتكبها أثناء تأدية مهامو كيعد متضامنا ٕتاه الكياف أك ٕتاه الغَت عن  ا
 كل ضرر ينت  عن خمالفة أحكاـ ىذا القانوف.

 عن األضرار ُتبأف مندكيب اقسابات يكونوف مسؤكل 14مكرر  715كما تقضي املادة 
 امهم سواء إزاء الشركة أك إزاء الغَت.النامجة عن األخطاء  كالالمباالة أثناء دمارستهم مله

ٕتاه الشركة اليت يقـو اكيتضح لنا من مضموف املادتُت أف مندكب اقسابات مسؤكؿ مدنيا 
 ٕتاه الغَت املتضرر من أخطائو اليت يرتكبها كىو يقـو بتأدية مهامو.أتراقبتها ك 

  احلسابات أو ـنموب انعدقاد ادلسؤولي  ادلمني  دلراقبأركان  - أ

كفقا للمبادئ العامة فإف للمسؤكلية املدنية ثالثة أركاف: اخلطأ كالضرر كعالقة السببية بُت    
 . 1اخلطأ ك الضرر

2اخلطأ  -1
 

 ظمكن رد أىم صور األخطاء اليت ظمكن أف يرتكبها مراقب اقسابات إُف جمموعتُت: 
 اخلطأ يف الرقابة. -

 .اخلطأ يف نتائ  الرقاب -

   اخلطأ يف الرقاب 

لقد قلنا سابقا أف على مندكب اقسابات القياـ ٔتهامو اليت تدخل يف إطار مهمتو الرئيسية 
رقابة أعماؿ جملس اإلدارة كاملديرين كاإلطالع على حسابات الشركة كعلى دفاترىا  املتمثلة يف 

بأحكاـ القانوف كنصوص النظاـ  ما كمراجعة ميزانيتها كحساباهتا كمدل التزامهػكضبطه

                                                 
1 M. Etienne Grosbois, op-cid, p476.  

 .233، ص املرجع السابق، مراقب اقسابات )دراسة قانونية مقارنة لدكر مراقب اقسابات يف شركة املساشمة(د. علي سيد قاسم،  2
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أف طمطر فوجب عليو ذا اكتشف خطأ أك غش يف عمل اإلدارة نو إفإ كتبعا لذلك 1 ياألساس
 ك. ػاألمر ذل ضىتقا أك إُف ككيل اجلمهورية إذا اػاجلمعية العمومية ٔتا اكتشفو يف تقريره املوجو إليه

كالواقع أف ىناؾ شبو إمجاع بُت مؤسسات افاسبة القانونية كمعاىدىا يف كل أرماء العاَف 
لو من  يؤال تتضمن اكتشاؼ الغش الذم تدبره اإلدارة كهت ةب القانونيقأف مهمة املراعلى 

األسباب كالظركؼ ما صمعلو صعب االكتشاؼ، فال يطلب منو أكثر دما يطلب من الرجل 
، فإذا ما ثبت بدلو للعناية اليت يقـو هبا الرجل اقريص أثناء 2اقريص من العناية كالدقة يف العمل

أما األخطاء  ،3فإف مسؤكليتو بعد ذلك تنحصر فيما يرتكبو من أخطاء جسيمة ،جعةاملرا
فإف  اأك اليسَتة اليت قد تفوت على أم إنساف حريص فال يسأؿ عنها املراقب كلذ 4البسيطة

ة ػػاملراقب مسؤكؿ عن عدـ اكتشافو لغش اإلدارة مىت كانت آثاره كاضحة على مركز الشرك
ادة ػػػر أك بسيط كثبت قياـ املراقب ببذؿ العناية املعتػػػما إذا كاف منعدـ التأثيكحساباهتا اخلتامية، أ
فال يكوف مراقب اقسابات مسؤكال عن ذلك كىذا ظمثل رأم عبد الرمحن  5كاملعقولة يف املراجعة
سواء كاف خطأ مراقب اقسابات أنو علي سيد قاسم فَتل ، أما الدكتور 6إبراىيم أبو محيد

 .7اإلشماؿ أك عدـ التحرز الكايفبسيطا فهو مسؤكؿ مدنيا ٔتجرد  جسيمػػا أك

ندكب ذلك لعدـ إتاحة الفرصة ملعلي سيد قاسم ك كتور د البرأم  ذخآكأنا شخصيا 
الذم ال توجد ك  اقسابات للهركب من املسؤكلية املدنية باستناده على اخلطأ البسيط من جانبو

 اخلطأ اجلسيم عند قيامو ٔتهامو الفنية.معايَت حمددة كمتفق عليها لتمييزه عن 

                                                 
 .234 ص،  املرجع السابق، مراقب اقسابات يف شركة املساشمة(مراقب اقسابات )دراسة قانونية مقارنة لدكر د. علي سيد قاسم،  1
اململكة العربية السعودية،  ،العامة، الرياض اإلدارة، جملة اإلدارةأبو محيد، مسؤكلية املراقب ٕتاه اكتشاؼ غش  إبراىيمعبد الرمحن  2

 .801، ص 8791، سبتمرب 81العدد
يف صحة كدقة القوائم املالية كاقسابات اخلتامية كاليت ظمكن أف يكتشفها أقل الناس األخطاء اجلسيمة ىي تلك األخطاء اليت تؤثر ك  3

ها أك أف ػػػػػػػػػػػػػاىتماما بشؤكنػو كأعمالو اخلاصة )كقيامو باملصادقة على القوائم املالية دكف قيامو ىو أك أحد موظفيو بالتحقيق من صحت
 تندات كالوثائق اليت تسند تلك العمليات اقسابية(. يكتفي ٔتراجعة حسابية فقط مهمػػال مراجعة املس

 عدـ مراجعة قوائم جرد البضاعة من قبل املراتب أك أم من موظفيو كقبوؿ مصادقة اإلدارة عليها.: كمن أمثلة األخطاء البسيطة 4
 ناسب معها.كٖتديد املقصود بذلك مًتكؾ لرجاؿ القضاء، حيث يقدركف ظركؼ ككقائع القضية كضمكموف حسب ما يت 5
 .105ص  ،املرجع السابق أبو محيد، إبراىيمعبد الرمحن  6
 .233ص املرجع السابق،، مراقب اقسابات )دراسة قانونية مقارنة لدكر مراقب اقسابات يف شركة املساشمة(د. علي سيد قاسم،  7
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  1 اخلطأ يف نتائج الرقاب 

ب اقسابات يقـو ٔتهامو الفنية دكف قيامو بواجب قفإف مرا ،كيف ىذه الصورة من اخلطأ
سبب يف أضرار قد يتما ىذا إطالع اجلمعية العمومية للمساشمُت عما كقع من خمالفات يف تقريره، 

ب يف أسهم زيادة رأس املاؿ اليت تعلى تقرير مراقب اقسابات فاكت للشركة أك للغَت الذم اعتمد
ها ىذه الشركة كتطبيقا لذلك قضي ٔتسؤكلية مراقب اقسابات عن تعويض األضرار اليت تطرح

الرغم من علمو بكذب ما تضمنتو ب  ،اجلمعية العامة ترتبت عن خطئو باقًتاح اعتماد امليزانية على
مو أيضا بأف قيمة أسهم زيادة رأس املاؿ َف يتم دفعها، كما قضي كبالرغم من عل من بيانات

ككذلك يف حالة تواطئو مع  ٔتسؤكليتو عند علمو أيضا بكذب ىذه البيانات كَف يعًتض عليها
أك عندما يؤكد يف تقريره صحة حسابات الشركة  اءػػمديرم الشركة لإلضرار باألقلية من الشرك

دما ترتب عليو توزيع أرباح صورية على  ،للتوزيع على خالؼ اققيقةكميزانيتها ككجود أرباح قابلة 
تدخلو يف أعماؿ  من جراءيسأؿ أيضا عن تعويض األضرار اليت قد تنشأ كما  ،2املساشمُت
يف غَت اقاالت اليت  ،شاء أسرار الشركةفا القانوف أك عن إهبيف غَت  اقاالت اليت كلفو  ،اإلدارة

ن تقاعسو عن اٗتاذ إجراءات التحذير كفقا ملا بيناه من قبل أك إذا ترؾ صموز فيها اإلفشاء أك ع
 .عملو لدل الشركة يف كقت غَت مناسب أك بقصد اإلضرار هبا

 الضرر   -2

الثاين للمسؤكلية املدنية، فال يكفي كفق القواعد العامة يف القانوف املدين  نالضرر ىو الرك  
أف يقع خطأ بل صمب أف ضمدث اخلطأ ضررا ، فإذا انتفى الضرر فال تقبل دعول املسؤكلية ألنو ال 

 .دعول بغَت مصلحة

                                                 
 .237ص ،املرجع السابق، يف شركة املساشمة(مراقب اقسابات )دراسة قانونية مقارنة لدكر مراقب اقسابات د. علي سيد قاسم،  1
قد توافر على الرغم من  وكال يكفي عدـ علم مراقب اقسابات هبذه املخالفات لنفي مسؤكليتو كإسما صمب لذلك أف يكوف عدـ علم 2

كٖتققو من أف اجلرد قد مت كفقا لألصوؿ  دراستو لكل مستندات الشركة اليت كضعت ٖتت تصرفو كفحصو لكل عناصر امليزانية كبنودىا
 املرعية، كما صمب عليو أف يقدـ نتائ  ْتثو بعبارات كاضحة ظمكن للمساشمُت استعاهبا كاستخالص النتائ  منها. 
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كالضرر ىو األذل الذم يصيب الشخص من جراء املساس ْتق من حقوقو أك ٔتصلحة  
 .1سواء كانت مادية أك أدبيةمشركعة 

كصمب على  2كقوع الضرر كاقعة مادية صموز إثباهتا ّتميع الطرؽ منها البينة كالقرائن  ك 
ب قإشماؿ مرا الدائن أك الشركة املطالبة بالتعويض أف تثبت كقوع الضرر كمقداره، فإذا أدل

بقيمة املبال  اليت ؿ الشركة فإف التعويض يقدر امو أاختالسات على اقسابات إُف كقوع 
فعت أحد املستثمرين إُف شراء د، أما إذا كانت املعلومات اخلاطئة اليت أدُف هبا قد اختلست

إف القضاء يلـز مراقب اقسابات إما بدفع أسهم ىذه الشركة بثمن يفوؽ بكثَت قيمتها اققيقية، ف
الفرؽ بُت الثمن الذم دفعو  أك بسداد قيمة الثمن الذم تكبده املشًتم فتنتقل ملكية األسهم إليو

 .3املشًتم كالثمن اققيقي هلذه األسهم

  العالق  السببي   -3

 وأن تعٍتك مستقل عن اخلطأ  نالثالث من أركاف املسؤكلية كىي رك نالسببية ىي الرك عالقة
كيكفي 4ركرػتوجد عالقة مباشرة ما بُت اخلطأ الذم ارتكبو املسؤكؿ كالضرر الذم أصاب املض

ة كالتزاـ السلوؾ الصحيح قاؿ ػػػػػػػة العاديػػبذؿ العناي لولتحقيق السببية إثبات أف مراقب اقسابات 
كتنتفي ىذه العالقة إذا اثبت أف الضرر كاف ال بد أف يقع حىت كلو انتفى  5دكف كقوع الضرر

ِف للشركة أك إذا ثبت خطأ مراقب اقسابات أك إذا اثبت أف املضركر كاف يعلم حقيقة املركز املا
 لميزانية كانت كافية للتعرؼ على مركزىا املاِف املنهار.لدية اأف جمرد القراءة الع

طأ مندكب اقسابات اكتتحقق املسؤكلية التضامنية مع مديرم الشركة أك جملس اإلدارة إذا تو 
 .6معهم يف فعل يقع ٖتت طائلة نصوص التجرًن

                                                 
 .147ك 143، ص 1999ية ، ديواف املطبوعات اجلامع2زائرم،جد. بلحاج العريب، النظرية العامة لاللتزامات يف القانوف املدين اجل 1
 .714،ص 1964ملدين، بَتكت، اعبد الرزاؽ السنهورم، الوسيط يف شرح القانوف   2
 .240ص، املرجع السابق، مراقب اقسابات )دراسة قانونية مقارنة لدكر مراقب اقسابات يف شركة املساشمة(د. علي سيد قاسم،  3
 .732، ص املرجع السابقد. عبد الرزاؽ السنهورم،  4
 .240، ص املرجع السابق، مراقب اقسابات )دراسة قانونية مقارنة لدكر مراقب اقسابات يف شركة املساشمة(د. علي سيد قاسم،  5
 .241، صنفس املرجع 6
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 دلراقب أو ـنموب احلسابات طبيع  ادلسؤولي  ادلمني   -ب

 :مسؤكلية مدنيةمسؤكلية املراقب القانوين عن عدـ اكتشاؼ غش اإلدارة ىي 

فإذا كاف خطؤه بعدـ اكتشاؼ الغش نات  عن إشماؿ أك تقصَت متعمد من قبل املراقب  -
 ."تدقصريي " مدنيةمسؤكلية  تكوف املسؤكلية ىناائو للمهمة املوكولة إليو فآدعند 

أم  –هبا نات  عن عدـ الوفاء باألمور املتعاقد إذا كاف خطؤه بعدـ اكتشاؼ الغش أما  -
 .1"تعاقمي " مدنيةتكوف  يف ىذه اقاؿ فاملسؤكلية -إخالؿ بالعقد املرـب معوكجود 

  ادلسؤولي  اجلنائي  والتأديبي  دلنموب احلسابات( 2 

ٖتريك ة ك ػػػكضرائب للخزانة العامرسـو )نظرا ألشمية شركة املساشمة على اقتصاديات الدكؿ 
كميزانياهتا اهلائلة اليت  نُت(ػػػبتوفَت مناصب عمل للمواط)كدكره االجتماعي اخلطَت  عملية اإلنتاج(

ذلك فإف أم خلل يف إدارهتا لكل تعادؿ ميزانيات دكؿ أك تفوؽ جمموع ميزانيات عدة دكؿ ك 
املدنية إُف مصاٌف اجملتمع كالدكلة كمن مث صار  يتعدل دائرة املصاٌف اخلاصة اليت ٖتميها املسؤكلية

لزاما على املشرع أف يفرض جزاءات رادعة على القائمُت بإدارة الشركة يف حالة خمالفتهم للوائح 
 القوانُت.

 قبة إدارة الشركة، فإنو قد يسأؿ جنائيا إُف جانب مسؤكليتو املدنية.ار مندكب اقسابات مكملا كاف على 
نية، قد هاألخطاء اليت يرتكبها مندكب اقسابات كتعترب ماسة بواجباتو املكىناؾ بعض 

 تعرضو للمسؤكلية التأديبية.
 ادلسؤولي  اجلنائي  دلنموب احلسابات  - أ

ندكب اقسابات فهو يسأؿ جنائيا عن أفعاؿ جرمها قانوف ملإُف جانب املسؤكلية املدنية 
 خاصة كالقانوف التجارم كقانوف تنظيم مهنتو. العقوبات بصفة عامة أك عن أفعاؿ جرمتها قوانُت

كما يهمنا ىنا ىي اجلرائم اليت حددهتا ىذه األخَتة أم القانوف التجارم كقانوف تنظيم مهنة 
 مندكب اقسابات.

                                                 
 .106، ص املرجع السابقعبد الرمحن إبراىيم أبو محيد،  1
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 فنجد أنو: القانوف التجارمففيما يتعلق باجلرائم اليت حددىا 
دج إُف  20.000مالية من ( كبغرامة 2) ( أشهر إُف سنتُت6عاقبو باقبس من ستة ) -

دج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت يف حالة قيامو عمدا أك ظمارس أك ضمتفظ بوظائف  200.000
 .1القانونية ماتئالاملمندكيب اقسابات بالرغم من عدـ 

دج إُف  20.000( كبغرامة مالية من 5) ( إُف مخس سنوات1) عاقبو بالسجن من سنة -
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعقوبتُت فقط يف حالة تعمده إعطاء معلومات كاذبدج أك بإحدل ىاتُت  500.000

وكيل ل عن الوقائع اإلجرامية اليت علم هبايقم بالتبلي  َف  إذاكتأكيدىا أك  عن حالة الشركة
 .2مهوريةاجل

 .3فيما يتعلق ّترظمة إفشاء أسرار املهنة قانوف العقوباتكما تطبق عليها أحكاـ 

فنجد أنو يعاقب    ،اقسابات افظقانوف مهنة حميتعلق باجلرائم اليت حددىا أما فيما 
دج إُف  500.000بطريقة غَت شرعية بغرامة مالية من كل شخص ظمارس ىذه املهنة 

( أشهر إُف 6) ستة ما بُت ًتاكح ملدة تكيف حالة العود فإنو يعاقب باقبس  .دج 2.000.000
 .4افددة سابقاعف قيمة الغرامة اضيسنة كاحدة ك 

 

 ادلسؤولي  التأديبي  دلنموب احلسابات  -ب

يتعرض مندكب اقسابات باعتباره عضوا يف اجمللس الوطٍت للغرفة الوطنية فافظي اقسابات 
إُف عقوبات تأديبية من طرؼ اللجنة التأديبية للمجلس الوطٍت للمحاسبة حىت بعد استقالتهم 

 تقٍت أك أخالقي يف القواعد املهنية عند دمارسة كظائفهم. من مهامهم عن كل خمالفة أك تقصَت

تتمثل ىذه العقوبات التأديبية حسب الًتتيب التصاعدم خلطورهتا يف: اإلنذار، التوبيخ، ك 
 .5الشطب من اجلدكؿكأخَتا  ( أشهر6) التوقيف املؤقت ملدة أقصاىا ستة

                                                 
 .اجلزائرم القانوف التجارممن  829املادة   1
 .القانوفمن نفس  830/1املادة   2
 من نفس القانوف. 830/2املادة   3
 سابق الذكر. 01-10من القانوف  73املادة   4
 سابق الذكر. 01-10من القانوف  63املادة   5
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 :ادلبحث الثاين

 يف شرك  ادلسامه ادلمني   اإلدارةأعضاء رللس دلسؤولي  إلطار الدقانوين ا

بواجباهتم  أك جملس املديرين إذا ثبت من خالؿ أدكاة الرقابة السابقة إخالؿ أعضاء جملس اإلدارة
ن ػػػية أك للمساشمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أك خطأ أدل إُف حدكث ضرر للشركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك التزاماهتم أك قيامهم بأم خمالف

فإف ذلك لمجلس كجهاز ل ةػسؤكليىذه املحديد كبت أك للغَت، فإف ذلك يعرضهم للمسؤكلية املدنية
 .1يبعث اقياة يف املنشأة أك الشركة

 (DECD)حوكمة الشركات حسب منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية كباإلطالع على مبادئ

مساءلة اجمللس من قبل  ضمنالذم ي ، اإلدارةمسؤكلية جملس   ئ مبدأدابامل ىذه أف من بُتذمد   
  .2الشركة كاملساشمُت كالغَت

 ،َف يكتفي ٔتا كرد من قواعد عامة يف املسؤكلية املدنيةأخذ هبذا املبدأ، حيث  ادلشرع اجلزائريو 
اخلاصة ٔتسؤكلية أعضاء جملس  و للقواعددراستبل تعرض هلاتو املسؤكلية يف أحكاـ القانوف التجارم عند 

يف املواد من املتضمن الشركات التجارية  ،يف القسم العاشر يف الفصل الثالث يف الكتاب اخلامس اإلدارة
أسباب ىذه املسؤكلية يف إُف كباختصار  بصفة عامة فتطرؽ ، 29مكرر  715إُف  21مكرر  715
 كما حدد أشكاؿ دعول املسؤكلية املرفوعة على،  منو 23مكرر 715ك 21مكرر 715تُت املاد

 منو. 25مكرر 715ك 24مكرر 715اجمللس كأعضائو يف كل من املادتُت 
طبيعة ىذه  مالمح ىذه املسؤكلية عندما عاًفكباستفاضة بصفة خاصة   املقارف كقد حدد الفقو 

معاجلة   كلعدـ .املرفوعة على اجمللس كأعضائو املدنية كأشكاؿ دعاكل املسؤكلية اأسباهبك  املسؤكلية
سندعم  -كما ىو اقاؿ عليو يف مصر-التشريع كالفقو كالقضاء اجلزائرم هلذا املوضوع باستفاضة 

   دراستنا هلذا املوضوع من خالؿ اإلشارة إُف رأم الفقو كالقضاء املصريُت هبذا اخلصوص.
 
 

  
                                                 

 .256، ص1999د.صالح الشنواين، التنظيم كاإلدارة يف قطاع األعماؿ )مدخل املسؤكلية االجتماعية(، مركز االسكندرية للكتاب،  1
.جوف سوليفاف كجُت ركجرزكد .كاثرين كوشتاىليلين ، ْتثا عن عضو جيد جمللس اإلدارة، دليل د ألكثر توضيح إرجع إُف مرجع:  2

كاشنطن دم. سي،  –أسس حوكمػػة الشركات يف القرف اقادم كالعشرين ، ترمجة مسَت كرًن، مركز املشركعات الدكلية اخلاصة   إلرساء
 .13، ص2003

OECD, op-cid, p58.  & - 
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      طبيع  ادلسؤولي  ادلمني  لألعضاء وأسباهبا ول ادلطلب األ

سنعاًف ىذا املطلب من خالؿ دراسة أسباب ىذه املسؤكلية ) الفرع الثاين( كقبل ذلك 
شارة إُف رأم الفقو )الفرع األكؿ( كندعم دراستنا ىذه من خالؿ اإلسندرس طبيعة ىذه املسؤكلية 

  هبذا اخلصوص. ُتكالقضاء املصري

 الفرع األول  طبيع  ادلسؤولي  ادلمني  لألعضاء

اختلف الفقو يف ٖتديد طبيعة املسؤكلية املدنية لألعضاء، فمنهم من اعتربىا مسؤكلية  لقد
ؼ إُف كجهة نظر كل منهم ىذا االختالسبب  . كيرجع عدقمي   كمنهم من اعتربىا  تدقصريي  

ف العالقة بُت أعضاء اجمللس كالشركة، ىل ىي عالقة ككالة أـ أف اجمللس جزء من  حوؿ تكيي
ا يف املطلب األكؿ يف املبحث الثاين يف ػػػكىذا ما تطرقنا إليو سابق ؟ أنو نظاـ أـ كياف الشركة

 الفصل األكؿ عندما تكلمنا عن عالقة جملس اإلدارة بشركة املساشمة.

ىل ىي تضاـني  بني مجيع أعضاء رللس كيطرح التساؤؿ أيضا عن طبيعة ىذه املسؤكلية، 
   اإلدارة أم ال

فهل ىذه الطبيع  فإذا أخذنا بالرأم القائل بأف طبيعة ىذه العالقة ىي  عالقة ككالة  ، 
 للمسؤولي  زبتلف فيما إذا كانت ىذه الوكال  قانوني  أم عدقمي  

  ككالة قانونية، يرل الدكتور مصطفى كماؿ كصفي بأف ككالة جملس اإلدارة عن الشركة ىي
 "ـسؤولي  تدقصريي "شركة كاملساشمُت كالغَت ىي يف األصل ىيكبالتاِف فإف مسؤكليتو يف مواجهة ال

نظرا لاللتزامات اليت يقـو هبا أعضاء جملس اإلدارة كاليت فرضها عليهم القانوف كلكن ىناؾ 
 "تعاقمي "جملس اإلدارة فيها أعضاء قد تكوف مسؤكلية  –ال حكم هلا  –حاالت استثنائية 

 1كذلك:

 معها عقدا من العقود.يف مواجهة الشركة إذا أبـر  -

 .يف مواجهة الغَت إذا أبـر معو عقدا خارج حدكد اختصاصو -

                                                 
 .36مصطفى كماؿ كصفي، املرجع السابق، ص 1
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عن عقد بُت الشركة كالغَت كرجع الدائن على اجمللس بصفتو  ناشئإذا أخل بالتزاـ  -
   يكوف رجوعو يف ىذه اقالة ٔتثابة رجوع على الشركة.فككيل عن الشركة، 

تطبيقا  "تضاـني "كيرل الدكتور مصطفى كماؿ كصفي بأف مسؤكلية األعضاء ىي مسؤكلية 
للقانوف املدين املصرم، الذم يقضي بأنو إذا تعدد الوكالء كانوا مسؤكلُت بالتضامن مىت كانت 
الوكالة غَت قابلة لالنقساـ أك كاف الضرر الذم أصاب املوكل نتيجة خلطأ مشًتؾ، على أف 

و كانوا متضامنُت ال يسألوف عما فعلو موكلهم جماكزا حدكد الوكالة أك متعسفا يف الوكالء كل
 ابعقد كاحد دكف أف يرخص يف انفرادىم يف العمل كاف عليهم أف يعملو ه. كإذا عُت الوكالء ذتنفي

 .1(كقبض الدين أك كفائو)ا كاف العمل دما ال ضمتاج إُف تبادؿ الرأم ذإ إالّ  جمتمعُت

أما الدكتور غازم شايف األغربم فقد اعترب أف مسؤكلية أعضاء جملس اإلدارة يف مواجهة 
على  "تعاقمي "فهي مسؤكلية واجهة الشركة أما يف م ،تدقصريي "" مسؤكليةاملساىم أك الغَت ىي 

رب كاعت 2أساس العقد املرـب بينهم كبُت الشركة املتعلق بتعيينهم من طرؼ اجلمعية العامة للمساشمُت
 . 3سواء كانت يف مواجهة الغَت أك املساىم أك الشركة "تضاـني "أف مسؤكليتهم ىي مسؤكلية 

أما الدكتور حممد توفيق سعودم فقد ميز بُت مسؤكليتهم فيما إذا كانت تتعلق بأعماؿ 
 4اإلدارة الداخلية أك إذا كانت تتعلق بأعماؿ اإلدارة اخلارجية:

فيما يتعلق ٔتسؤكليتهم اخلاصة بأعماؿ اإلدارة الداخلية، فَتل بأف مسؤكليتهم عن ىذه  (1
 كذلك لعدـ قيامها على أساس عقدم. "التدقصريي "من قبيل املسؤكلية األعماؿ 

فإذا  ،"تضاـني "أهنا مسؤكلية خصائص ىذه املسؤكلية عند تعدد املسؤكلُت  أىمكإف من     
اجمللس كترتب عليو اخلطأ فتكوف املسؤكلية يف ىذه اقالة مسؤكلية  صدر القرار بإمجاع أعضاء

                                                 
 من القانوف املدين املصرم. 707املادة  1

 . 196غازم شايف مقبل األغربم، املرجع السابق، ص 2
 كما بعدىا. 200املرجع السابق، ص 3

 كمابعدىا. 41د حممد توفيق سعودم، املرجع السابق، ص 4
اإلدارة الذم َف يشًتؾ يف القرار اخلاطىء الذم ترتب على صدكره الضرر، قد يفيده أف يبل  النيابة كٕتدر اإلشارة إُف أف عضو جملس  -

يو من العامة عن أعماؿ يراىا موجبة للمسؤكلية املدنية جمللس اإلدارة يف إثبات عدـ اشًتاكو يف الوقائع املوجبة للمسؤكلية كلكن ىذا لن يعف
 دعول املسؤكلية. إخطار اجلهات اليت هلا أف تتصرؼ يف
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تضامنية بُت مجيع أعضاء اجمللس، أما إذا كاف القرار اخلاطئ الذم تسبب يف الضرر صدر بأغلبية 
أصوات أعضاء اجمللس فال يسأؿ عنو املعارضوف كال تنعقد مسؤكليتهم، لكن بشرط أف يكونوا قد 

كأثَتت املسؤكلية ر اجللسة أك إذا أثبت عضو جملس اإلدارة أنو كاف غائبا أثبتوا اعًتاضهم ٔتحض
 قبل عودتو.

عة بالقياـ بعمل موجب للمسؤكلية، فال ك أما عضو جملس اإلدارة الذم ينفرد بصفة غَت مشر     
يسأؿ اجمللس أك أعضاؤه عنو ما داـ َف يشًتؾ معو فيو، فتصرفو يف ىذه اقالة من قبيل األخطاء 
اخلارجة عن العمل بالشركة، ألنو ال يعترب تابعا للشركة كال للمجلس فال يسأؿ عن ىذا العمل ال 

 أعضاء اجمللس ا خرين كال الشركة كال تطبق يف ىذه اقالة مسؤكلية املتبوع عن أعماؿ تابعو.

إذا ما ارتكب خطأ  عضو اجمللس ادلنتمبجملس اإلدارة عن أعماؿ كذلك يسأؿ أعضاء     
كالقانوين يف تتبع أعمالو بصفتو عضو جب مسؤكليتو إذا فرط ىؤالء األعضاء يف كاجبو اإلشرايف يو 

من أعضاء اجمللس كيسألوف إذا كانوا عاملُت ٓتطئػػػػػو أك مساشمُت فيو أك مستفيدين منو، فمناط 
ية عن إثباتو على جملس اإلدارة كليست املسؤكلىذه املسؤكلية اخلطأ الشخصي املباشر الواجب 

 .1الغَت اليت تقـو على االفًتاض

كيسأؿ أعضاء اجمللس عن الضرر بعنصريو )ما قق الغَت من خسارة كما فاتو من كسب(    
 كذلك على خالؼ املسؤكلية العقدية اليت ال يسأؿ فيها عن الضرر املتوقع.

ور حممد توفيق هم فيما يتعلق بأعماؿ اإلدارة اخلارجية، فَتل الدكتأما فيما يتعلق ٔتسؤكليت (2
، ألف اجمللس ال يرتبط مع "تدقصريي "سعودم أف مسؤكلية أعضاء اجمللس جمتمعُت تعترب مسؤكلية 

الشركة أك الغَت بعقد كإسما بوكالة قانونية حىت لو كاف الغَت يرتبط مع الشركة بعقد ألف آثار ىذا 
 ئو الوكالء.يف ذمة اجمللس أك أعضاالعقد تنصرؼ إُف الشركة كليس 

                                                 
 همااملشار إلي،  31/03/1909كاقكم الصادر بتاريخ  14/02/1900الصادر يف املصرية  أنظر حكم حمكمة االستئناؼ املختلط  1

 .73يف املرجع السابق للدكتور مصطفى كماؿ كصفي، ص
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نصوص  بالنسبة ألعضاء اجمللس بناء على "تضاـني  كبناء على ذلك تكوف املسؤكلية 
كال شك يف أف ككالة أعضاء اجمللس يف شركة املساشمة جمتمعُت تًتتب  .1القانوف املدين املصرم

 فهم ال بد أف يعملوا جمتمعُت. -فهي غَت قابلة لالنقساـ -عنها مسؤكلية األعضاء جمتمعُت

ضو جملس اإلدارة املنتدب ككيال مرخصا لو بالعمل على انفراد، ألنو يتصرؼ  كال يعترب ع
اجمللس على ما يقـو بو من أعماؿ، فاجمللس ال  كجزء من ىذا اجمللس كيتعُت عليو أف يطلع

حد أعضائو للقياـ بذلك ٖتت أيستطيع جمتمعا أف يباشر كافة األعماؿ اليومية للشركة فينتدب 
 عن ىذه األعماؿ. إشرافو كتوجيهو كيسأؿ

كتظل مسؤكلية األعضاء التضامنية قائمة إال إذا كاف التصرؼ قد انفرد بو أحد األعضاء أك 
بو  بعضهم سواء كاف عضو اجمللس املنتدب أك غَته بدكف علم اجمللػػػػػػػػػػػػس أك بدكف إحاطتو علما

ـو بالتفتيش عليو أك على ألنو ليس للمجلس أف يقـو ٔتراجعة أعماؿ العضو املنتدب يوميا أك يق
أعماؿ الشركة، بل أف ذلك التزاـ قبل العضو املنتدب، فهو الذم يطلع اجمللس على أعمالو.  
كذلك ال يسأؿ أعضاء جملس اإلدارة جمتمعُت عن أخطاء اجمللس السابق إال إذا كاف ىناؾ رابطة 

اء الفردية اليت يقـو هبا بُت اخلطأ القدًن كاجلديد كال يسأؿ أعضاء اجمللس جمتمعُت عن األخط
أحد األعضاء دكف أف يكوف لو سلطة يف ذلك كال يكوف ىناؾ تضامن يف ىذه اقالة كيستطيع 

 ف يتربأ من املسؤكلية مىت عارض يف العمل املوجب هلا كما شرحنا سابقا.أالعضو 

 "ي تدقصري  كيسأؿ أعضاء اجمللس جمتمعُت كمتضامنُت عن أعماؿ اإلدارة اخلارجية مسؤكلية 
الغَت عن مجيع عناصر الضرر املبٍت على ىذه املسؤكلية )ما قق سواء يف مواجهة الشركة أك 

 املضركر من خسارة كما فاتو من كسب(.

فقد ميز بُت مسؤكلية أعضاء اجمللس إذا كاف املضركر ىو  2أـ الدكتور حممود حممد فهمي
ٕتاه الشركة بوصفهم ككالء  "عدقمي "يتهم الشركة ذاهتا أك أحد املساشمُت أك الغَت، فيعترب مسؤكل

ال يكونوف  فإف أعضاء اجمللس بالتضاـن، أما فيما يتعلق عنها عند تنفيذىم لعقد الوكالة
                                                 

 من القانوف املدين املصرم. 707ك 169املادتُت  1

أعضاء جملس إدارة شركة املساشمة سواء بصفتهم الشخصية أك بصفتهم دمثلُت عن الغَت كأحواؿ  ْتث يف مسؤكليةمود حممد فهمي، حم 2
 كما بعدىا. 24ص ،1985القاىرة، يوليو  ،401جملة مصر املعاصرة، السنة السادسىة كالسبعوف، العدد ، اجلمع بُت العضويات
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متضامنُت )الوكالء املتعددين( ال يف التزامهم رمو املوكل باعتبارىم مدينُت كال يف التزامات املوكل 
رموىم باعتبارىم دائنُت، ذلك ألف التزامات الوكالء كالتزامات املوكل كلها ناشئة من العقد، 

بنص يف  . فإذا ٖتقق التضامن  بنص يف القانوفال تضامن يف االلتزامات العقدية إاّل  فالقاعدة أنو 
فإف األصل أف تكوف املسؤكلية التضامنية ألعضاء اجمللس متساكية، إال أنو صموز للمحكمة  القانوف

فقد تعترب افكمة  ،1أف ٖتدد نصيب كل منهم يف املسؤكلية ْتسب جسامة اخلطأ الذم ارتكبو
من خطأ غَته من األعضاء فتوزع  اخلطأ الصادر من رئيس اجمللس أك العضو املنتدب أكثر جسامة

فهي مسؤكلية تقصَتية،  ، أما مسؤكليتهم ٕتاه أحد املساشمُت أك الغَتاملسؤكلية على ىذا األساس
، إذ يرتبط بالغَتبأحد املساشمُت خاصة أك بنفر منهم أك يف حالة اإلضرار تقـو يف حالة اإلضرار 

الوكالة، ألف ىؤالء األعضاء ككالء عن الشركة ذاهتا املساىم أك الغَت بأعضاء جملس اإلدارة بعقد 
فإف املسؤكلية ال تستند إُف أية عالقة تعاقدية  لذاأك عن الغَت،  اكليس عن كل مساىم على حد

        كإسما إُف الفعل الضار )كل خطأ سبب ضرر للغَت يلـز من ارتكبو بالتعويض(. 

لمسؤكلية من خالؿ معاجلتو لىذا املوضوع   اجلزائرم ذمد أنو عاًف تشريعكبالرجوع إُف ال
، حيث نص على أنو:  يعد القائموف باإلدارة مسؤكلُت 2املدنية للقائمُت باإلدارة يف شركة املساشمة

راد أك بالتضامن، حسب اقالة، ٕتاه الشركة أك الغَت، إما عن املخالفات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلى كجو اإلنف
التشريعية أك التنظيمية املطبقة على شركات املساشمة كإما عن خرؽ القانوف املاسة باألحكاـ 

ي أك عن األخطاء املرتكبة أثناء تسيَتىم. إذا شارؾ عدد كبَت من القائمُت باإلدارة يف ػػاألساس
 .نفس األفعاؿ، فإف افكمة ٖتدد حصة كل كاحد يف التعويض 

 -أعضاء اجمللس -أف القائمُت باإلدارة  يتضح من ىذا النص أف املشرع اجلزائرم اعترب
،  (حسب نوع العمل الذم يوجب املسؤكلية )منفػػػػػػػػػػػرد أـ البالتضاـن أك  بصف  ـنفردة ُتمسؤكل

ففي ىذه اقالة األخَتة فإف افكمة ىي اليت ٖتدد حصة كل منهم يف التعويض عن الضرر 
 اقاصل للشركة أك املساشمُت أك الغَت.

 .تعاقدية ـتقصَتية أ ة األعضاءَف ضمدد إذا كانت مسؤكلي ادلشرع اجلزائرياملالحظ أف  لكن

                                                 
 من القانوف املدين املصرم. 169املادة  1
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 23مكرر  715املادة  2
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إذا كانت ظمكننا أف نستنت  أنو  كبالنظر إُف نصوص القانوف التجارم اجلزائرم دما سبق ذكره
للضرر نإتة عن املخالفات املاسة  ةاملسببك  من طرؼ األعضاء املرتكبةأك املخالفات األخطاء 

ة فاملسؤكلية ىنا ىي مسؤكلية حكاـ التشريعية أك التنظيمية املطبقة على شركات املساشمباأل
نإتة  أك املخالفات اءأما إذا كانت ىذه األخطػ، يف مواجهة الشركة كاملساشمُت كالغَت "تدقصريي  

تعترب إخالال أك املخالفات فإف ىذه األخطاء  ،املرـب بينهم كبُت الشركة بنود العقدعن خرؽ 
، الشركة يف مواجهة "عدقمي "مسؤكلية بالتزاماهتم التعاقدية مع الشركة كمن مث تعترب املسؤكلية ىنا 

يف مواجهة املساشمُت فرادل أك الغَت عندما يباشركف بنفسهم  "عدقمي  كما تكوف املسؤكلية 
طبيعة م عن لكىذا ما سنفصل يف دراستو يف املبحث الثاين عندما نتك .دعول الشركة نيابة عنها

   أعضاء اجمللس.ضد سؤكلية املمن دعاكل دعول املسؤكلية يف كل 

تظل قائمة إال إذا كاف  اجمللس أعضاءبُت التضامنية  سؤكليةفإف امل ،بالتضاـنأما فيما يتعلق 
التصرؼ قد انفرد بو أحد األعضاء أك بعضهم سواء كاف عضو اجمللس املنتدب أك غَته بدكف 

 بو. علم اجمللػػػػػػػػػػػػس أك بدكف إحاطتو علما

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاين  أسباب ادلسؤولي  ادلمني  لألعضاء
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اجلزائرم سابقة الذكر، يتضح من القانوف التجارم  23مكرر  715من خالؿ نص املادة 
 دارة يف التشريع اجلزائرم تتمثل فيما يلي:أف أسباب املسؤكلية املدنية ألعضاء جملس اإل

 يمية املطبقة على شركات املساشمة.خرؽ األحكاـ التشريعية أك التنظ -

 خرؽ القانوف األساسي للشركة. -

 األخطاء املرتكبة أثناء التسيَت. -

ات قد تؤدم إُف فشل مشركع الشركة من جراء اخلسائر اليت قد ػىذه األخطاء أك اخلركق
 تلحقها، دما يؤدم إُف تصفية الشركة كإفالسها.

 715املادة   سؤكلية أعضاء اجمللس، حيث نصتسببا آخر مل كقد أضاؼ ىذا القانوف
على أنو:  صموز أف يعترب مؤسسو الشركة، الذين أسند إليهم البطالف كالقائموف  21مكرر 

باإلدارة الذين كانوا يف كظائفهم كقت كقوع البطالف متضامنُت باملسؤكلية عن الضرر الذم يلحق 
املساشمُت أك الغَت من جراء حل الشركة. كما صموز أف تسند نفس مسؤكلية التضامن للمساشمُت 

 .  الذين َف ضمقق يف حصصهم املقدمة للشركة أك املنافع كَف يصادؽ عليها

  ام التشريعي  أو التنظيمي  ادلطبدق  على شركات ادلسامه أوال  خرق األحك

م يكونوف إذا خالف أعضاء جملس اإلدارة القواعد القانونية املنظمة لشركة املساشمة فإهنّ 
كمن أىم ىذه املخالفات اليت نص عليها القانوف التجارم  .عن ىذه املخالفاتمسؤكلُت 
    اجلزائرم:
ػود أك املداكالت تسرم على العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػخمالفة نص ملـز من ىذا القانوف أك من القوانُت اليت  - أ

 .1املتعلقة بتعديل القانوف األساسي أك غَتىا

عدـ احًتاـ بعض القواعد اليت ٗتص تسيَت جملس اإلدارة، كعدـ استدعاء القائمُت  - ب
اعد اخلاصة بتحصيل النصاب القانوين  أك عدـ أك جهل القو  باإلدارة أك عدد منهم لالجتماع

احًتاـ اإلجراءات اليت ٕترل بُت الشركة كالقائمُت باإلدارة التابعُت هلا أك القياـ بتصرفات 
 تتجاكز السلطات املخولة هلم أك ٗترج عن موضوع نشاط الشركة.

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 733املادة  1
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الستدعاء إُف عدـ احًتاـ القواعد القانونية اخلاصة باالستدعاء للجمعية العامة، كعدـ ا - ت
اجلمعية العامة السنوية أك عدـ احًتاـ حق اطالع املساشمُت على املعلومات اليت يطلبوهنا أك اخلطأ 

أك جهل قواعد االختصاص اخلاصة باجلمعية العامة كاجلمعية  يف ٖتضَت كرقة اقضور أك إشماهلا
اـ القواعد اخلاصة بتعديل أك عدـ احًت  األرباحاالستثنائية أك عدـ تنظيم حسابات الشركة كتوزيع 

 العقد التأسيسي.

 خمالفة القواعد الضريبية املنصوص عليها يف التشريع الضرييب. - ث

 1ىو: واجلمير بالذكر ىنا

إال يف حاالت معينة، كأف يكوف ىناؾ  التأسيسـ مسؤكلية أعضاء اجمللس عن أعماؿ عد -
خطأ يف إجراءات التأسيس كاستمر اخلطأ بصورة كاضحة أماـ اجمللس الذم مت انتخابو كاستمر 

اجمللس املنتخب متكوف من نفس األعضاء أك املساشمُت املؤسسُت اجمللس يف ىذا اخلطأ أك كاف 
 .وف هبذا اخلطأرفكيع أنفسهم

ركة أك قيدىا يف ػػػػػػػقواعد اليت ٖتكم إجراءات شهر الشعدـ مسؤكليتهم عن خمالفة ال -
املؤسسُت، أما إذا طرأ تعديل بعد إجراء التأسيس السجل التجارم، ألهنا من اختصاص األعضاء 

هبا على الغَت، فإذا َف يتم إشهار و صمب أف يتم إشهار ىذه التعديالت الالحقة حىت ٖتت  فإنّ 
هبا على الغَت، فإذا َف يتم ذلك أمكن القوؿ ٔتسؤكلية اجمللس  ىذه التعديالت الالحقة حىت ٖتت 

على أساس أف الشركة قائمة فعال كالسبب الشخصية املعنوية كتكوف مسؤكلية األعضاء تضامنية 
عن ديوف الشركة نتيجة لعدـ القياـ هبذا الواجب بعد اكتساب الشركة للشخصية املعنوية كعن 

    .ة أك يف مواجهة املساشمُت بصفة فرديةالتعويضات أماـ الغَت حسن الني

   

 

  الدقانون األساسي للشرك خرق  ثانيا 

                                                 
 كمابعدىا. 46، ص السابق املرجع سعودم،د حممد توفيق  1
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 1من أمثلة ذلك:

 .ساسيف األو عدـ احًتاـ األعضاء قدكد سلطاهتم افددة يف القان - أ

إذا َف ضمًتموا بعض القواعد اليت تلـز القائمُت باإلدارة بأخذ إذف من اجلمعية   - ب
 العامة قبل إجراء بعض التصرفات اليت حددىا القانوف األساسي للشركة.

  ثالثا  األخطاء ادلرتكب  أثناء التسيري

املشًتكة يعترب ىذا السبب من أكثر أسباب املسؤكلية شيوعا كىو من أسباب املسؤكلية 
 .2ألعضاء جملس اإلدارة نتيجة خطأ مجاعي يستدعي املسؤكلية التضامنية، كما قلنا سابقا

وء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعود عليها أضرار ستألهنا أكؿ من  "الشرك "كىذه املسؤكلية تكوف يف مواجهة 
تكوف ك  .3األمواؿ أصحابألهنم  "ادلسامهني"اإلدارة أك التفريط يف كاجبات اجمللس كيف مواجهة 

رأس ماؿ -ألف األخطاء النإتة قد تؤدم إُف إنقاص الضماف العاـ  "المائنني" يف مواجهة 
 .4كىو ما يؤدم إُف التأثَت يف مركز الشركة املاِف -الشركة

ة أك بسيطة يف إدارة الشركة كبالتاِف فإف املسؤكلية ال كقد يسأؿ اجمللس عن أخطاء يسَت 
إدارة مثل ىذا النوع من الشركات ال بد أف يؤخذ مأخذ  ، ألفّ 5طاء اجلسيمةتقتصر على األخ

فال بد ، ة كال يتسامح مع اخلاضعُت ألحكامواجلد كاالىتماـ كألف القانوف التجارم يتسم بالشدّ 
                                                 

 .128زكودة خالدة، املرجع السابق، ص  1
 .47د حممد توفيق سعودم، املرجع السابق، ص 2

-& M. Etienne Grosbois, op-cid, p446. 
س املاؿ، فيحق هلم ىنا الرجوع على اجمللس أقد يكوف نتيجة ىذا اخلطأ حرماف املساشمُت من األرباح أك ىبوط قيمة أسهمهم كنقص ر  3

 بدعول الشركة أك باستعماؿ الدعول الفردية.
ة كوملار الفرنيسية الصادر كأيضا حكم حمكم 251-30ـ ت ؽ  27/05/1908أنظر حكم حمكمة االستئناؼ املختلطة املصرية الصادر بتاريخ  4

 .96: مصطفى كماؿ كصفي، السابق، ص ، املشار إليها يف مرجع1867كحمكمة دالوز الفرنسية  03/06/1867بتاريخ 
مسؤكلية أعضاء جملس ، .عبد العزيز اللصاصمة كالسيد بدر العويفدألكثر توضيح حوؿ تأثَت مركز الشركة املاِف إرجع إُف مرجع:   -

 ،2009، العدداألكؿ، 25جملة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، اجمللد ،التجارة املضللة كاخلاطئة  دراسة مقارنة اإلدارة عن 
 كما بعدىا. 348ص

خذ افكمة بعُت أحيث ت -كما ىو معلـو  –كمسألة جسامة اخلطأ تعترب من املسائل املوضوعية اليت يستقل بتقديرىا قاضي املوضوع  5
ارم على التسامح ار كافة الظركؼ افيطة بنشاط الشركة. كمن اجلائز التسامح عن بعض األخطاء البسيطة اليت جرل العرؼ التجاالعتب

 ألف اجمللس يتمتع بسلطة تقديرية عند اٗتاذه لبعض القرارات املتعلقة بالشركة.  ،لك الدكتور أمحد حمرزفيها، كما يرل ذ
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 ح للشركةػػػػػػػػػػػػػػػإذا ارتبطت بأعماؿ حققت رب إالّ ، من حسن التقدير كاإلدراؾ يف املشاريع التجارية
فٍت  قـو بعملياجمللس  ألف"، ـتميزاأك قدمت خدمات ظاىرة هلا. كصمب أف يكوف ىذا اخلطأ  

يتطلب اخلربة كاقرفية فيو، فيجب أف يكوف اخلطأ من األخطاء اليت ال يقع فيها إال الرجل الفٍت 
نها املعتاد يف مثل ىذه الظركؼ كأف تكوف الوقائع املنسوبة للمجلس حمددة ككاضحة حىت يسأؿ ع

 كصمب على املدعي أف ضمدد ماىية اخلطأ بوضوح حىت يستخلص منها املسؤكلية.

بإمهال اجمللس أو أعضائو يف كسوء إدارة الشركة ينشأ من أمور متعددة، مجيعها متعلقة   
عدـ ك  عدـ عنايتو العناية الكافية ببحث املسائل اليت تعرض عليول :1نتيجة إما، آداء واجباهتم"

 سوء إشرافو على عضو اجمللس املنتدبك  املواعيد القانونية لعقد اجمللس يف املواعيد القانونيةمراعاة 
ة أك سوء ػػػػػػػػػػػػػػملشركعات التجارياتباع األصوؿ كالقواعد املتبعة يف إدارة إسوء تنظيم الشركة كعدـ ك 

 االكًتاث بشؤكف الشركة عدـ كقد يتمثل ىذا اإلشماؿ يف .الربام  املعدة لتسيَت مشركعات الشركة
كٕتاكز حدكد سلطاتو  إدارة الشركة بنوازع اهلول كاملصاٌف اخلاصة كالتعسف فيها لغَت صاقهاك 
ككل ىذه األمور املتعلقة بإشماؿ اجمللس أك أعضائو تؤدم إُف فشل مشركع  الغش كالتدليس.ك 

 الشركة.الشركة نتيجة للخسارة اليت تلحقها كقد تنتهي بإفالس كتصفية 

  الغش والتمليس (1

بإصدار  -عند زيادة رأس ماؿ الشركة –من أىم األمثلة على ذلك قياـ جملس اإلدارة 
بيانات كاذبة تؤدم إُف إقباؿ الغَت على االكتتاب، ىذه البيانات الصادرة تعترب ٔتثابة تدليس 

ء تقدير الشركة يؤدم إُف سو  ألف ذلك قد ،أك إخفاء مركز الشركة املاِف كغش مبطل لالكتتاب
ز اإلدارم للصورة اققيقية للشركة كالذم يؤدم بدكره إُف عدـ إتاحة الفرصة ملعاجلة اهكاجل

اليت تتعرض هلا الشركة يف الوقت املناسب لتصحيح مسارىا باالٕتاه األزمات كالصعوبات 
 .2الصحيح

                                                 
 .48لسابق، صد حممد توفيق سعودم، املرجع ا 1
 .348ص املرجع السابق،، .عبد العزيز اللصاصمة كالسيد بدر العويفد  2
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باقكم ببطالف االكتتاب تثبت املًتتبة عن ىذه األسباب ىذه املسؤكلية اجلدير بالذكر أف ك  
 . 1بسبب الغش كالتدليس

ـسؤولي  اجمللس بسبب تصرفاتو يف شؤون ادلوظفني والعمال يف الشرك  والتابعني  (2
 لو 

حىت ٖتقق غرضها ال بد هلا من جمموعة من املوظفُت كالعماؿ للقياـ األصل أف الشركة 
 شؤكف العمل يف الشركة، أما بأعماؿ الشركة كفقا للتنظيم افدد، فالشركة ىي رب العمل يف

اجمللس فهو يف األصل العضو القانوين الذم ظمارس بو رب العمل مهمة شؤكف العاملُت، ألنو 
يتوُف إدارة الشركة كظمثل الرأس اإلدارم للعاملُت بالشركة، فهو الذم يعينهم كيشرؼ عليهم كيوزع 

 إذا خولت ىذه السلطات لغَته. العمل عليهم كيراقب أعماهلم كضماسبهم كيقـو بتأديبهم إال

خاصة بشؤكف العاملُت، اءات إجر ك  كمسؤكلية اجمللس تنعقد ٓتصوص ما يصدره من قرارات
يسأؿ عما يًتتب من أضرار للعاملُت بسبب القواعد التنظيمية اليت يصدرىا يف شأهنم كيسأؿ ف

أشمل يف مراقبتها، كما  أيضا عما يصدره الرؤساء اإلداريُت من قرارات إذا أقرىا أك أمر هبا أك
األمر الذم قد يضر  ،يسأؿ عن سوء معاملة املوظفُت كحرماهنم من حقوقهم دما يسبب تذمرىم

بالشركة كمصاقها، كما يسأؿ عن حرماهنم من عالكاهتم كترقياهتم كبدالهتم كمكافآهتم كعن 
اخلاصة بالتأمُت على  حرماهنم من اإلجازات املقررة هلم أك بسبب إشماؿ يف عدـ مراعاة القوانُت

 حوادث العمل كأمراضو. العماؿ من 

كىذه األخطاء تعترب من قبيل األخطاء الشخصية إذا نشأت عن إشماؿ اجمللس يف تنفيذ 
قوانُت التأمينات فيسأؿ عنها، أما إذا كانت بسبب آخر كعجز الشركة عن سداد اشًتاكات 

                                                 
 كما بعدىا. 70، صالسابق مصطفى كماؿ كصفي، املرجع 1
أف يثبت أف البياف الكاذب كاف دافعا  -خالفا للقواعد العامة يف التدليس –كاجلدير بالذكر: أف املساىم ليس عليو يف دعول البطالف  -

لو، فذلك مفركض لسهولة التأثَت يف املكتتبُت، فليس على املكتتب إال أف يثبت كذب البياف حىت  تفًتض جسامة تأثَته فيو كذفعو لو 
 كالعكس.كسوء نية اجمللس يف إصداره كعلى ىذا األخَت نفي ىذه القرائن بالدليل 
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تقع على الشركة. كعلى العمـو فهذه املسؤكلية العاملُت، فال تقع املسؤكلية ىنا على اجمللس بل 
 .1إذا ثبتت  التقصَتية من قبيل املسؤكلية 

 التعسف يف استعمال السلط   (3

أسباب املسؤكلية الفردية اليت تعود على من التعسف يف استعماؿ السلطة يعترب عادة 
أنو قد يكوف من أسباب املسؤكلية املشًتكة جلميع أعضاء اجمللس إذا اشًتؾ  مرتكبها كحده، إالّ 

 .2فيو أك علم بو كٕتاكز عنو أك كاف العمل بطبيعتو عمال مشًتكا قاـ بو اجمللس جمتمعا

ىو ارمراؼ أك  3استعماؿ اجمللس لسلطاتو يف غَت صاٌف الشركةبأنو  التعسف اصطالحاكيعرؼ 
 .4استعماؿ سلطتو لغَت صاٌف الشركة أك يف غَت الصاٌف املقصود اجمللس أك أحد أعضائو يف

كاألصل أف الشركة ال تسأؿ عن التعسف يف تصرفات اجمللس، ألنو من قبيل اخلطأ 
و خطأ نالشخصي كليس خطأ الشركة، فالشركة ال تسأؿ عن مسؤكليتها عن أعماؿ تابعيها أل

التعسف أماـ الغَت حسن النية مسؤكلية  خارج عن الوظيفة، إال أنو صموز مساءلة الشركة عن
حسن نية ظركؼ اقاؿ أف يتضح من املتبوع عن أعماؿ تابعو، بشرط أف تكوف الوكالة ظاىرة ك 

 .5الغَت العتقاده أف التصرؼ لصاٌف الشركة

،  التقصَتية أف مسؤكلية جملس اإلدارة يف ىذه اقالة من قبيل املسؤكلية  واجلمير بالذكر
خاصة إذا اقًتنت بأعماؿ الغش كالتدليس، فهي مسؤكلية تضامنية بُت املشًتكُت يف التعسف 

 كيتم مساءلتهم عن كافة التعويضات )عما قق املضركر من ضرر كما فاتو من كسب(.  
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 ذباوز حمود سلطاتو   (4

قا، بالرغم من أف جمللس اإلدارة سلطة شاملة يف تصريف شؤكف الشركة كما شرحنا ذلك ساب
فإف هلذه السلطة حدكد من حيث التزاـ غرض الشركة كحدكد أىليتها كمن حيث توزيع 

  .1ىيئات الشركة كاجلمعية العامة بصفة خاصةاالختصاص بُت جملس اإلدارة كسائر 

فما احلكم إذا ذباوز اجمللس حمود سلطاتو أو اختصاصاتو، كما لو أجرى عمال زلظورا عليو 
   أو بغري إتباع الدقيود واإلجراءات الواردة هبذا التنظيم بنص خاص يف نظام الشرك 

اليت يتعُت عليو أف ىنا يعٍت بأف اجمللس قد قاـ بتصرؼ خمالف للقواعد التنظيمية  التجاوزإف 
 ، أم أف يصدر التصرؼ باملخالفة للقانوف أك لنظاـ الشركة أك لقرار اجلمعية العامةيلتـز هبا

العقود اليت تصرفاتو أك . كىذا التجاكز قد يقع يف 2حة لو قانوناكيتعّدل حدكد سلطاتو املمنو 
 .3يربمها اجمللس أك أحد أعضائو باسم الشركة أك يف أعماؿ التمثيل كالنيابة

 جرائيةد اإلػػٔتخالفة القواع و قد يتم ذلك فنجد أنّ  :سلطاتوبتجاوزه حلمود يتعلق ففيما  - أ
 .بتجاكز االختصاص  أك 

ر القرار من اجمللس دكف حضور ك صد اإلجرائي سلالف  الدقواعم  ككمثاؿ على -
ـ أحد األعضاء بإيداع أسهم الضماف املنصوص عليها يف التز ا عدـالنصاب القانوين أك 

 ...اٍف.القانوف

أف صمرم اجمللس تصرفا من اختصاص اجلمعية  ذباوز االختصاصككمثاؿ على  -
عند التعاقد باسم الشركة، فإف الشركة ال تلتـز يف االختصاص العامة، أما إذا كاف التجاكز 

بالعقد الذم صمريو اجمللس خارج حدكد سلطتو كاجمللس ىو الذم يلتـز بو شخصيا كتكوف 
مسؤكليتو يف مواجهة املتعاقد مع الشركة مسؤكلية تعاقدية. كإثبات أف اجمللس قد قاـ بالتعاقد 

 ال يكوف على عاتق اجمللس نفسو. كيف حدكد سلطاتو أ
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أف الغَت حسن النية معذكر إذا أخذ بالظاىر كال يكفي إشهار عقد  اجلمير بالذكرو 
يف السجل التجارم حىت يعلم الغَت فيما إذا كاف اجمللس يتعامل يف حدكد سلطاتو الشركة كقيدىا 

ككاف من اختصاص  أـ ال، أما إذا كاف التصرؼ أك العقد املرـب ليس من اختصاص اجمللس
رؼ أك العقد ال ضمت  بو ػػػىذا التص اجلمعية العامة كقاـ اجمللس هبذا التصرؼ أك أبـر العقد، فإفّ 

على الغَت حسن النية كتسأؿ الشركة مث ترجع على اجمللس بعد ذلك كصموز للجمعية العامة يف 
  .ىذه اقالة أف ٕتيز ىذا التصرؼ كتعتمده

)القانوف، نظاـ الشركة، لوائحها،  يف تطبيق الدقواعم التنظيمي التجاوز إذا كاف  أما -ب
قراراهتا، العقود اليت ترتبط هبا الشركة كاألحكاـ الصادرة يف مواجهتها تنفيذا لقرارات اجلمعية 

ك لوائح الشركة أمن خالؿ اخلطأ يف تطبيق القانوف أك الالئحة التنظيمية عمليا يظهر ف :(العامة
 ؿ ْتق مكتسب للغَت...اٍف.ة أك اإلخالػػػػػػػػػػػػػاخليدال

ظاىر فيو التعنت  –زا( باعتباره خطأ فٍت و صمب أف يكوف اخلطأ غَت مغتفر )متميّ نّ أإال 
كاألصل يف ىذه األخطاء أف تسأؿ الشركة عن آداء تعويضاهتا ضمكم هبا للغَت كال  -كسوء القصد

ففي ىذه اقالة  -خطأ شخصي –تعود هبا على اجمللس إال إذا كاف اخلطأ غَت متصل بالعمل 
ة كرجعت ىي األخَتة يتحمل اجمللس التعويض سواء عاد عليو الغَت مباشرة أك عاد على الشرك

 .1بدكرىا على اجمللس

و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغَت حممي قانونا يف حالة ٕتاكز اجمللس قدكد اختصاص يف األخَت إُف أفّ ـع اإلشارة 
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. كسواء كاف التجاكز ٔتخالفة القواعد اإلجرائي2أك خمالفتو لنظاـ الشركة إذا ثبت حسن نيتو

. أما عبء 3التصرؼ يكوف باطال مع عدـ اإلخالؿ ْتقوؽ الغَت حسن النيةف إأك االختصاص، ف
رؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلتمسك يف مواجهة الشركة بالتصإثبات حسن النية فيقع على الغَت نفسو الذم يريد ا

دير أك املرعية، فيعترب بالتاِف سيء النية كغَت جك بالعقد الذم مت على خالؼ األصوؿ املتبعة أ
التصرؼ )كعلمو اليقيٍت  يشوبالغَت الذم كاف يعلم بالفعل بالعيب الذم أّف هبذه اقماية ذلك 
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بعدـ اختصاص السلطة مصدرة القرار بالتصرؼ( كمن كاف ٔتقدكره ىذا العلم بالنظر إُف سبق 
 .1لو أك كاف من جملس إدارة الشركات األخر ػتعاملو مع الشركة يف مثل التصرؼ املراد التمسك ب

كثَتا ما تكوف مسؤكلية   -ٓتاصة يف مواجهة الغَت –أيضا أف املسؤكلية ىنا  ـع اإلشارة
   .2، نتيجة لعدـ التزاـ الشركة بالعقد املرـب كالتزاـ أعضاء اجمللس بو شخصيا تعاقدية 

   ـمى ـسؤولي  رللس اإلدارة عن خسائر الشرك 

ف يكوف و أبإدارة أموالو، فيجب عليإف اجمللس يلتـز بإدارة الشركة التزاـ التاجر اقسن األمُت 
أك األسباب اليت ٖتدد مىت يغادر كمىت يكوف حريصا، كل  لو سلطة تقديرية يقدر فيها الظركؼ

ـن  فما ـمى ـسؤولي  اجمللس عما يلحق الشرك ، 3ذلك صمعل تقدير أخطاء اجمللس كمداىا متميزا
 خسائر 

إف مساءلة اجمللس ال تقتصر على األخطاء اجلسيمة فقط بل تتعداه إُف األخطاء البسيطة، 
ألف القانوف التجارم يتسم بالشدة كال يتسامح مع اخلاضعُت ألحكامو، فمادامت ككالة أعضاء 

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعناياجمللس ككالة مأجورة فيجب عليهم ىنا بذؿ عناية الرجل املعتاد، فإف َف يبدلوا ىذه 
كاف مع   -أثبت أف العناية األقل اليت يبذهلا فعال ىي العناية اليت يبذهلا يف شؤكف نفسوحىت لو  -

ألنو ملـز ببذؿ عناية الشخص املعتاد كلو كانت ىذه العناية تزيد على عنايتو  ،ذلك مسؤكال
أما إذا بذؿ عناية الشخص املعتاد  بشؤكنو الشخصية ألف املعيار ىنا موضوعي كليس شخصي،

فإنو يكوف قد نفذ التزامو كال يكوف بعد ذلك مسؤكال عن الضرر الذم يصيب الشركة حىت كلو 
ألنو غَت مسؤكؿ إال عن  ،يستطيع توقي ىذا الضرر لو بذؿ عنايتو يف شؤكف نفسوثبت أنو كاف 

عي عن عنايتو بشؤكف نفسو ٔتعيارىا عناية الشخص املعتاد كلو نزلت ىذه العناية ٔتعيارىا املوضو 
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. ىذه ىي القاعدة كاالستثناء أف يعفى اجمللس من املساءلة عن األخطاء البسيطة مىت 1الشخصي
 .2ارتبطت بأعماؿ حققت رْتا للشركة أك قدمت خدمات ظاىرة للشركة

ىذا بالنسبة إُف اإلجابة على التساؤؿ السابق، أما إذا نظرنا إُف أسباب حصوؿ ىذه 
 خلسائر، فإننا ذمد أف ىناؾ حالتُت:ا

تتعلق بإشماؿ اجمللس كسوء تصريفو لشؤكف  اخليةدفإما أف تنجم عن أسباب ذاتية  -
 الشركة.

 -العرض كالطلب  -أك تنجم عن أسباب أجنبية تتعلق بظركؼ كإتاىات السوؽ  -
 فعها كمقاكمتها.دأك ْتوادث ال طاقة للمجلس بتوقعها أك 

أنو يف اقالة األكُف يسأؿ اجمللس عن اخلسارة النإتة  3حممد توفيق سعودمكىنا يرل الدكتور 
 عن خطئو، أما يف اقالة الثانية فال يسأؿ اجمللس عنها.

فاملبدأ ىنا ىو عدـ مسؤكلية اجمللس عن السبب األجنيب ) قوة قاىرة، حادث فجائي، فعل 
 تب عنو.الغَت كفعل الشركة ذاهتا( كعدـ مسؤكليتو عن الضرر املًت 

شراء مصنع معُت أك منزال كاحًتؽ  اؼ الشركةداقتضت أى لو، مثال كتطبيقا على ذلك
تنفيذ مهاـ الوكالة اليت يقـو هبا اجمللس يصبح مستحيال بقوة  بسبب قوة قاىرة أك غارة جوية، فإفّ 

 لس عنقاىرة أك ْتادث فجائي كال يسأؿ اجمللس عن اخلسائر املًتتبة عن ذلك. كما ال يسأؿ اجمل
رؼ احد املصأعدـ استطاعتو استيفاء أمواؿ الشركة املودعة لدل ل عدـ تنفيذه ملهامو لفعل الغَت،

أك تعذر مطالبة أحد املدينُت إلعساره، كذلك ال يسأؿ ىذا األخَت عن الضرر الذم  اليت أفلست
انات من يصيب الشركة عن خطأ ارتكبتو ىي نفسها، كما لو كاف اجمللس يف حاجة إُف بعض البي

اقسابات، فتأخركا يف تقدظمها أك قدموا بيانات غَت صحيحة، ففي ىذه اقالة ال يكوف مراقيب 
 اجمللس مسؤكال عن الضرر الذم يصيب الشركة.
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هبا الشركة نتيجة ألسباب متعددة، كأف تكوف اخلسائر نإتة كإذا كانت اخلسائر اليت منيت 
ذمد أف الدكتور توفيق عن خطأ اجمللس كإشمالو باإلضافة إُف السبب األجنيب، ففي ىذه اقالة 

ا خر أـ ال،  ها البعضإذا كاف بعض ىذه األسباب قد استغرؽ بعض يفرؽ ىنا بُت ما 1سعودم
القاعدة أف فألف إشمالو قد أدل إُف اخلسارة  ،ال عن اخلسارةففي اقالة األكُف يظل اجمللس مسؤك 
ككمثاؿ عن ذلك اخلسارة اليت تتحقق من إشماؿ اجمللس  اخلطأ املسبب يستغرؽ اخلطأ الناشئ

 اإلشراؼ على املتعهد بسبب غشو يف توريد بعض املواد، أما إذا كانت اخلسارة حتميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
كأف يتوقف املصنع نتيجة سبب قهرم، ففي ىذه اقالة ال   -ستتحقق سواء أشمل اجمللس أك ال -

يسأؿ اجمللس، أما إذا َف يكن ىناؾ استغراؽ كقاـ اخلطأ األجنيب كخطأ اجمللس بال استغراؽ 
بينهما، ففي ىذه اقالة ينظر إُف السبب الذم أدل إُف الضرر دكف السبب العارض كىو أمر 

 قاضي املوضوع. يقدره

كينبغي على اجمللس أف يقـو بإعداد تقرير للعرض على اجلمعية العامة، يوضح فيو اخلسارة 
نيت هبا الشركة كظركفها كأسباهبا، كما يوضح نشاط الشركة يف الفًتة اليت خسرت فيها اليت م

على اجمللس كما ىو معلـو نفي عدـ مسؤكليتو عن اخلسارة اليت منيت هبا الشركة، مث  الشركة، ألفّ 
 .2يف التقرير ةناقشة اقج  املثبتٔتتقـو اجلمعية العامة 

و كما قلنا سابقا أف التزاـ األعضاء يف اجمللس ىو التزاـ ببذؿ كفيما يتعلق باإلثبات، فإنّ 
لتعويض إلخالهلم بالتزاماهتم فهي مطالبة بإثبات أف العناية، فالشركة كىي بصدد مطالبتها با

اجمللس َف يقم بتنفيذ التزامو أك قاـ بتنفيذه على كجو معيب كترتب عنو الضرر، فإذا أثبتت الشركة 
ذلك كاف ىذا إثباتا خلطأ اجمللس العقدم كللمجلس أف ينفي عنو املسؤكلية، بأف يثبت أف عدـ 

كال تتحقق مسؤكلية اجمللس ية بسبب أجنيب، فتنعدـ عالقة السبتنفيذه اللتزامو إسما يرجع إُف 
العقدية، كما صموز للمجلس أف يقف موقفا سلبيا كيًتؾ الشركة تثبت عليو اخلطأ العقدم، بل 
ينتقل من نطاؽ املسؤكلية العقدية إُف نطاؽ التنفيذ العيٍت، فيثبت أنو قد نفذ التزامو تنفيذا عينيا، 
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الوكالة العناية الواجبة، إال أنو إذا ذمحت الشركة يف إثبات عدـ قياـ اجمللس فبذؿ يف تنفيذ مهاـ 
بتنفيذ التزامو أك قاـ بو على كجو معيب كأخفق اجمللس يف إثبات السبب األجنيب ككاف القرار 

 فهل يدقوم التضاـن فيما بينهم باعتبارىم وكالء ـتعمدين اخلاطئ قد صدر من اجمللس بأكملو، 

إال أنو صموز للمحكمة أف ، 1تكوف املسؤكلية التضامنية ألعضاء اجمللس متساكيةاألصل أف 
، فقد تعترب افكمة اخلطأ 2يف املسؤكلية ْتسب جسامة اخلطأ الذم ارتكبو ٖتدد نصيب كل منهم

غَته من األعضاء فتوزع  إالصادر عن رئيس اجمللس أك من العضو املنتدب أكثر جسامة من خط
 املسؤكلية على ىذا األساس.

م أك ػػػػػػػػػػػػػػأف أعضاء جملس اإلدارة يسألوف عن اخلسائر اليت تسببوا فيها ٓتطئه اجلمير بالذكرو 
 .3إشماهلم يف مواجهة الشركة كاملساشمُت كالغَت

بالتعويض يؤكؿ  فاملساىم قد يستعمل دعول الشركة بامسو اخلاص، إال أنو يف حالة اقكم 
التعويض إُف ذمة الشركة كال بد للمساىم من استعماؿ الدعول غَت املباشرة كال يستطيع أف 
يطالب اجمللس بالتعويض بدعول فردية، ألف التعويض يف اققيقة ىو تعويض عن اخلسارة اليت 

كليس لو  ىققت برأمساؿ الشركة كليس للمساىم حق يف رأمساؿ الشركة ما دامت قائمة كَف تصف
اقق كذلك يف األرباح ما دامت َف يتم توزيعها بقرار من اجلمعية العامة، إال أنو صموز للمساىم 
إذا ما مت تصفية الشركة يف الوقت الذم انتابتها خسارة يف رأس املاؿ نتيجة إلشماؿ أك سوء إدارة 

يرفع املساىم دعول  اجمللس، فيجوز يف ىذه اقالة أفاجمللس كَف تقم الشركة برفع دعول على 
 فردية يطالب فيها اجمللس بالتعويض عن خطئو كال صموز للشركة يف ىذه اقالة رفع الدعول.

ىذا بالنسبة للمساىم كالشركة، أما بالنسبة للدائنُت فال صموز للدائن مقاضاة اإلدارة بدعول 
جة خلطأ اجمللس كعجزت فردية باالستناد إُف حقوقو اخلاصة قبل الشركة إال إذا صفيت الشركة نتي

الشركة بسبب ذلك عن الوفاء بديوهنا كاملة، فهنا صموز للدائن الرجوع على اجمللس بدعول 
املسؤكلية عما يلحقو من ضرر يف مقدار ما عجزت الشركة عن الوفاء بو، أما يف حالة ما إذا 

                                                 
 كما بعدىا. 24مود حممد فهمي، املرجع السابق، صحم 1
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 23مكرر 715املادة  2
 .51مد توفيق سعودم، املرجع السابق، ص حمد.ك  54مصطفى كماؿ كصفي، املرجع السابق، ص 3
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ائدىا مث اسًتدت ىا بالقيمة االمسية هلا مع فو اضطر الدائن إُف بيع سنداتو كقت ازمفاض سعر 
الشركة مركزىا املاِف، فال صموز للدائن أف يرجع على الشركة بدعول اإلثراء كال على اجمللس أيضا. 
أما بالنسبة للدائنُت العينيُت، فال يتأثركف عادة باخلسائر ألف ديوهنم مضمونة ْتقوؽ عينية من 

من رأس  املاؿ ٖتل ديوهنم فورا قبل الشركة، أما إذا ىلكت األعياف الضامنة لديوهنم فيما ىلك 
إال إذا قدمت الشركة ضمانات جديدة حسب القواعد العامة يف القانوف املدين، أما إذا عجزت 

لى اجمللس ٔتا تعجز عنو عالشركة عن ذلك كَف تفي بالديوف كاملة، يكوف هلؤالء الدائنُت الرجوع 
  ر أجل الدين.ىت يستمح الشركة إال إذا قدـ كفالة عينية أخرل للدائنُت

 :ـسؤولي  رللس اإلدارة عن إفالس وتصفي  الشرك  (5

 ،ئر الشركة إُف عجز رأس املاؿ عن متابعة غرض الشركة كإفالسها كتصفيتهاقد تؤدم خسا
أفعاؿ ك  رفاتصيف محاية الغَت كحرصا على حقوقو يف مواجهة ت ادلشرع اجلزائريكإمعانا من 

مسؤكلية القائمُت باإلدارة عن ديوف الشركة يف حالة التسوية ع فقد شرّ  ،1اخلاطئة اإلدارة جملس
سواء كاف ذلك متعلق بنظاـ  ،فالس من خالؿ نصوص القانوف التجارم اجلزائرمالقضائية كاإل

حيث  ،دارة اقديث املتعلق ٔتجلس املديريندارة أك نظاـ اإلاإلدارة التقليدم املتعلق ٔتجلس اإل
فالس ، كيف حالة اإل2دارة طمضعوف لنفس مسؤكلية القائمُت باإل قضى بأف أعضاء جملس املديرين

 .3أك التسوية القضائية ، ظمكن أف يتحمل أعضاء جملس املديرين املسؤكلية عن ديوف الشركة

نني ئتزام اجمللس بمفع ديون الشرك  للمالاـا إذا كان كقد ثار خالؼ يف الفقو كالقضاء حوؿ 
  يف ادلسؤولي  ادلمني  أم اليدقوم على أساس الدقواعم العاـ  

                                                 
رجع إُف: د. ىاين مسَت عبد الرزاؽ، إ ،فالس كتصفية الشركةإدارة يف حالة عضاء جملس اإلأكشرط قصوؿ مسؤكلية   أشرح اكثر للخط 1

دارة شركة املساشمة يف حالة إفالس الشركة )يف ضوء مقًتحات كتوصيات اللجنة القومية لتحديث التشريعات االقتصادية(، إمسؤكلية جملس 
 كمابعدىا. 313، ص 2008لنشر، القاىرة، ل، دار اققانية 2ط
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 1/ 28مكرر  715املادة  2
 من نفس القانوف. 673كاملادة  2/ 28مكرر  715املادة  3
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فالبعض يرل بأف ىذا االلتزاـ طمضع للقواعد العامة يف املسؤكلية املدنية كالبعض ا خر يرل 
  1:لنظاـ خاص بأف ىذا االلتزاـ طمضع

ىذا االلتزاـ طمضع للقواعد العامة يف املسؤكلية املدنية، اختلفوا فيما بينهم  لوف بأفّ ئفالقا -
أعضاء اجمللس يتحملوف  حوؿ أساس تلك املسؤكلية، فمنهم من قاؿ بفكرة املخاطر، أم أفّ 

املسؤكلية تقـو ٔتجرد عدـ   ، ألفّ مة املالية للشركة كليس على أساس فكرة اخلطأءخماطر عدـ املال
شرع اشًتط أف كقد كجو نقد إُف ىذا الرأم، ألف امل ات الشركة للوفاء بديوهنا.كفاية موجود

 يكوف ىناؾ خطأ من اجمللس يف إدارة الشركة.

كذىب جانب من الرأم إُف تأسيس املسؤكلية على فكرة اخلطأ كليس على فكرة املخاطر، 
ػأ يف نتيجة الرتكاهبم خطاء يوقع عليهم ز ج الإىو  إلزاـ اجمللس بدفع ديوف الشركة ما عترب بأفّ اك 
 خطأ حمكـو بالقواعد العامة يف املسؤكلية املدنية.و موجودات الشركة، كىل إُف عجز دارة أدّ اإل

لنظاـ خاص، فقد استند ىذا  ديوف الشركة طمضعتزاـ اجمللس بدفع الل بأف ئأما الرأم القا -
إفالس الشركة كعجز  -االلتزاـ البد أف يتوافر شركطو اقكم على اجمللس هبذا  إُف أفّ الرأم 

هذا ف -صدكر خطأ من اجمللس أدل إُف شهر إفالس الشركة يفك  أصوهلا عن تسديد خصومها
دارة الشركة إصوؿ الشركة لسداد ديوهنا قرينة على إشماؿ اجمللس يف أف عدـ كفاية أم اعترب بالرأ

 كعدـ كفاية املوجودات لسداد الديوف، دما يًتتب عليو أكقرينة على قياـ عالقة السببية بُت اخلط
مسؤكليتهم  بذهلم عناية الرجل اقريص على إدارة الشركة كأفمسؤكلية أعضاء اجمللس نتيجة لعدـ 

عبء إثبات أهنم بذلوا عناية الرجل اقريص  بالتاِف فعليهم ،املفًتضتقـو على اخلطأ   تقصَتية 
 املسؤكلية امللقاة على عاتقهم . ليتخلصوا من

، نظرا ألف الديوف اليت يلتـز إُف تأييد ىذا الرأم األخَت 2كظميل الدكتور حممد توفيق سعودم
ينشأ يف ذمتهم نتيجة خلطأ كقع تعد تعويضا للغَت  لدقانون التجارة ادلصريهبا اجمللس تطبيقا 

                                                 
 كمابعدىا.  68حممد توفيق سعودم، املرجع السابق، ص د. 1
 .70حممد توفيق سعودم، املرجع السابق، صد. 2
يكّوف يف حد ذاتو عنصر الضرر الذم صمب توافره نتيجة كحسب رأم ىذا األخَت، فإف عدـ كفاية موجودات الشركة لسداد الديوف  -

 اخلطأ لقياـ املسؤكلية قبل جملس اإلدارة.
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خطأ مفًتض أيا كانت درجتو بشرط أف  ، فهو التقصَتية منهم يف إدارة الشركة رتب مسؤكليتهم 
قًتاض من البنوؾ كعدـ القدرة على يكوف لو دكر يف التوقف عن الدفع، دما يؤدم هبا إُف اال

 السداد.

ا نص على أف يكوف األشخاص الذين أخذ هبذا الرأم األخَت عندم وادلشرع اجلزائري
س يف ىذه اقالة مسؤكلُت عن ديوف أشارت إليهم األحكاـ املتعلقة بالتسوية القضائية أك اإلفال
 .1الشركة كفقا للشركط املنصوص عليها يف األحكاـ املذكورة

   بسبب البطالن ـسؤولي  رللس اإلدارة عن حل الشرك  (6

ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)موضوعية كان إف بطالف عقد الشركة يًتتب على عدـ توفر ركن من أركاف العقد
كبطالف الشركة أك عقد معدؿ للقانوف األساسي ال ضمصل إال بنص صريح  يف ىذا  .2أك شكلية(

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقانوف أك القانوف الذم يسرم على العقود بصفة عامة ، أما فيما يتعلق بشركات املساشم
من فقد  أك بالشركات ذات املسؤكلية افدكدة فإف البطالف ال ضمصل من عيب يف القبوؿ كال

، كما ال ضمصل ىذا البطالف من بطالف األىلية ما َف يشمل ىذا الفقد كافة الشركاء املؤسسُت
 . 3الشركط افظورة املقررة حسب القواعد العامة

كما ال ضمصل بطالف العقود كاملداكالت غَت اليت ذكرناىا سابقا إال بنص صريح يف ىذا 
كقد يكوف بطالف شركة أك أعماهلا أك مداكالهتا ، 4العقودالقانوف أك من القوانُت اليت تسرم على 

 .5الحقة لتأسيسها

 

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 27مكرر 715املادة  1
، ديواف 2كلتوضيح أكثر هلذه الشركط، إرجع إُف مرجع: د.نادية فوضيل، اإلفالس كالتسوية القضائية يف القانوف اجلزائرم، ط -
 كما بعدىا. 10، ص2000طبوعات اجلامعية، اجلزائر، امل
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 548من القانوف املدين اجلزائرم كاملادة  418املادة  2
 من القانوف املدين اجلزائرم. 426/1املادة  3
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 733املادة  4
 اجلزائرم.من القانوف التجارم  739ك 738املادة  5
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فهنا قد يكوف الضرر عبارة عن ارتباط الشركة بعقد باطػػػػػػػػػػػػػػل أك تأثرىا بعمل باطل أجراه 
 .1اجمللس دكف أف يتأثر رأس املاؿ بذلك

كصموز أف يعترب أعضاء جملس اإلدارة الذين كانوا يف كظائفهم كقت كقوع البطالف 
ك الغَت من جراء حل الشركة. كما أيف باملسؤكلية عن الضرر الذم قق باملساشمُت  "ـتضاـنني 

الذين َف ضمقق يف  -أعضاء اجمللسكمنهم  -تشمل نفس ىذه املسؤكلية التضامنية للمساشمُت 
 .2للشركػػػػػة أك املنافع كَف يصادؽ عليهاحصصهم املقدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .119، املرجع السابق، صمصطفى كماؿ كصفي 1
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 21مكرر 715املادة  2
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 أعضاء رللس اإلدارة دعوى ادلسؤولي  ضم  ادلطلب الثاين

األصل أف تعود السلطة العليا يف شركة املساشمة للجمعية العامة للشركة اليت يكمن دكرىا  
إال يف حاالت استثنائية تطرقنا إليها  ،األساسي يف اإلشراؼ كالرقابة على أعماؿ اإلدارة كأصل عاـ

سابقا عندما تكلمنا عن اختصاصات اجلمعية العامة العادية، حيث تقـو بالرقابة على صرؼ مكافآت 
أعضاء اجمللس كبالرقابة عن طريق اقصوؿ على اإلذف كالًتخيص من طرؼ األعضاء أك عن طريق 

و نظرا لكثرة عدد املساشمُت يف أنّ  ع اجلزاء، إالّ كالتصديق على أعماؿ اجمللس أك عن طريق توقيالتصدم 
الشركة كعدـ حضورىم الجتماعات اجلمعية العامة بصفة منتظمة، فإف اجلمعية العامة ال تقـو هبذا 
الدكر على الوجو األكمل، لذلك ذمد أف الرقابة اققيقية تتم عن طريق املساشمُت فرادل أك جمتمعُت من 

كأعماؿ ، فإذا َف يقتنع املساشموف ٔتا يرد من أعضاء اجمللس من تصرفات 1مخالؿ اإلطالع كإبداء الرأ
     أك َف يقوموا بآداء كاجباهتم كالتزاماهتم القانونية على الوجو الصحيح كنت  عن ذلك ضرر للشركة 

كما شرحنا ذلك سابقا عندما   2فإف هلم اقق يف استجواب ىؤالء األعضاء كطلب التفتيش -خسائر -
  تكلمنا عن الرقابة الداخلية.

 عندئذ اقق يف االختيار بُت أمرين:متضرر اجمللس أك أحد أعضائو، فإف للفإذا ثبتت مسؤكلية 

أف تقـو بعزؿ اليت هلا  ، ىذه األخَتةمعية العامةاجلأماـ التعويض رفع الضرر ك املطالبة ب -
أك حىت إقالة اجمللس بكامل  كاملتسببُت بالضرر املخالفُت د أك أكثر من أعضاء اجمللسػػكاح

أعضائو كجزاء هلم كإلزامهم بالتعويض باتفاؽ كدم توافق عليو بشرط تسوية األكضاع 
 كرفع الضرر اقاصل.

طرؼ من  كإما أف يؤكؿ األمر إُف القضاء للفصل يف مسؤكلية أعضاء اجمللس بدعول ترفع -
 على اجمللس أك أعضائو املخالفُت. أك الغَتاجلمعية العامة أك املساشمُت 

نظرا لعدـ  سنعاًف موضوع ىذا املطلب من خالؿ االستعانة ٔتوقف املشرع كالقضاء كالفقو املصرم
 استفاضة املشرع كالفقو اجلزائرم يف ىذا اجملاؿ.

 

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 680إُف  677املواد من  1
 اخلية، ٓتالؼ قانوف الشركات املصرم، كما أشارنا إُف ذلك سابقا.  دَف يتطرؽ التشريع التجارم اجلزائرم إُف ىذا األسلوب يف الرقابة ال 2
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 الفرع األول  ـسؤولي  أعضاء اجمللس أـام اجلمعي  العاـ 

اجمللس بعد اطالع املساشمُت على كل ما يتعلق بأعماؿ اجمللس مث إذا ثبتت مسؤكلية أعضاء 
أك من خالؿ استجواب األعضاء فرادل أك جمتمعُت أثناء  1أبدكا رأيهم السليب يف شكل قرار

أك من خالؿ طلب التفتيش إذا استدعى األمر ذلك، فإف للجمعية العامة انعقاد اجلمعية العامة 
فردم قد يصل األمر حىت إُف إقالة اجمللس ككل كانتخاب جملس عزؿ األعضاء املخالفُت بشكل 
 جديد كإلزاـ املخالفُت بالتعويض.

ن اجلمير بالذكر  إال  أماـ اجلمعية العامةال تثار  يرل بأنو املصرم ىناؾ رأم يف الفقو أفـو
تثار أماـ أما املسؤكلية ٕتاه املساشمُت فرادل كالغَت فإهنا  2املسؤكلية يف مواجهة الشركة فحسب

أيضا ٕتاه املسؤكلية أف تثار جد أم مانع من و يال نرل أنو ف رمن. أما القضاء بدعول املسؤكلية
 مأهنّ  كذلك  ما داـك باإلضافة إُف إثارهتا يف مواجهة الشركة املساشمُت فرادل أماـ اجلمعية العامة 

إذا ثبتت مسؤكليتهم، أما ىذا  ،كضمضركف دكراهتا هبذا اخلصوصأعضاء يف اجلمعية العامة  يعتربكف
من أسباب  إذا ثبتت للجمعية أف اجمللس أك أحد أعضائو املتهمُت َف يقم بأم فعل أك امتناع يعدّ 

هلا اقق أف تصدر قرار بإبرائو يف إدارتو عن السنة املالية اليت  املسؤكلية اليت ذكرناىا سابقا، فإفّ 
طة املختصة بذلك. كلكن ىذا اقق يف عرضت عنها حسابات كتقارير اجمللس باعتبارىا السل

كتصرفاتو أف تكوف أعماؿ اجمللس  تتمثل يف 3بشركط جاءت هبا أحكاـ قضائية اإلبراء مشركط
خالؿ ىذه الفًتة غَت معيبة كأال يكوف اجمللس قد ارتكب خطأ متميزا كأف تكوف اجلمعية العامة 

  .عاملة بسبب القرار

قرارىا باإلبراء إذا ٘تت التسوية الودية بينها كبُت  كظمكن أيضا للجمعية العامة أف تصدر
 .4العضو املخالف كانتهى األمر بتسديده للتعويض املقرر من اجلمعية العامة

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 680املادة  1
 .75د. حممد توفيق سعودم، املرجع السابق، ص 2
ككذلك حكمها الصادر يف  48-28جازيت  28/01/1938الصادر يف  املصرية أنظر إُف حكم حمكمة االستئناؼ املختلطة 3

، 147-11جازيت 28/02/1921كأيضا حكم حمكمة االسكندرية التجارية املختلطة الصادر يف  80-52ـ ت ؽ  27/12/1939
 .217املشار إليها يف مؤلف الدكتور مصطفى كماؿ كصفي، السابق، ص

 .75حممد توفيق سعودم، املرجع السابق، صد. 4
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تًتتب على قرار اإلبراء يف اقالتُت السابقتُت أضرار تلحق إُف أنو صمب أال  ـع اإلشارة
اشمُت. ككذلك ال بد أف يكوف القرار باإلبراء املساشمُت أك الغَت أك تًتتب عليو زيادة التزامات املس

 .1َت خمالف لقاعدة آمرة كأف يكوف يف حدكد غرض الشركةغ

ة بإبراء اجمللس أك أحد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف حالة صدكر قرار من اجلمعية العام أنو 2ـن اجلمير بالذكرك
كامل األضرار اليت كقعت على أعضائو مع التعويض كالتسوية الودية، يشًتط أف يغطي التعويض  

الشركة كإاّل جاز لذكم الشأف أف ينازعوا فيو كيطالبوا املسؤكلُت بتعويض األضرار اققيقية كلو  
كانوا قد كافقوا عليو يف اجلمعية العامة، كما صموز االستعانة يف تقدير الضرر باخلرباء املتخصصُت، 

منو يف مواجهة الغَت كليس يف مواجهة  هؤ أحد أعضائو اليت مت إبرا س أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأما إذا كاف خطأ اجملل
، إذا قبلو صراحة الشركة، فإف قرار اجلمعية العامة باإلبراء ال يؤثر يف حقوقو كال ضمت  عليو بو إالّ 

كما ال صموز للشركة أف تقر أك تربئ اجمللس أك العضو املسؤكؿ يف مواجهة الغَت إال لقاء تعويض 
 لك.عادؿ عن ذ

إُف أنو إذا صدر قرار اإلبراء من اجلمعية العامة رغم معارضة كذلك  ذبمر اإلشارةكما 
وف الشركات القضاء املصرم ككذا قان األقلية لػو أك شابو سبب من أسباب البطالف، فهنا ذمد أفّ 

بعد ذلك قد أعطيا اقق للجهة اإلدارية املختصة كلكل مساىم مباشرة دعول املسؤكلية  3املصرم
كيقع باطال كل شرط يف نظاـ الشركة يقضي بالتنازؿ عن الدعول أك بتعليق مباشرهتا على إذف 

 أك على اٗتاذ أم إجراء آخر.سابق من اجلمعية العامة 

                                                 
، 13/10/1916ككذلك حكمها الصادر يف  315ت ؽ  06/05/1916 أنظر حكم حمكمة االستئناؼ املختلطة املصرية الصادر يف 1

 . 319مشار إليها يف مؤلف الدكتور مصطفى كماؿ كصفي، السابق، ص
 .76د.حممد توفيق سعودم، املرجع السابق، ص 2
 48-28جازيت  27/01/1938كحكم حمكمة االستئناؼ املختلطة املصرية الصادر يف  من قانوف الشركات املصرم 102املادة  3

مشار إليها يف مؤلف الدكتور حممد  ،148-11جازيت  28/02/1921كأيضا حكم حمكمة االسكندرية التجارية املختلطة الصادر يف 
 .77توفيق سعودم، املرجع السابق، ص
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ا ػلغَت مباشرة الدعول سواء كانت تتم شخصيللمساىم أك ا فَتل بأفّ  1ادلشرع اجلزائري اأم
أك نيابة عن الشركة حىت كلو كانت اجلمعية العامة قد أصدرت قرارىا بإبراء ذمة أعضاء اجمللس 

  من ىذا املطلب. كالثالث كىذا ما سنتطرؽ إليو بالتفصيل يف الفرع الثاين من املسؤكلية

 

 دقضاء  ـسؤولي  أعضاء اجمللس أـام الثاينالفرع ال

من القانوف التجارم اجلزائرم على أنو:  يعد القائموف باإلدارة  23مكرر 715تنص املادة 
 ، ... .الغريأك  الشرك  على كجو االنفراد أك التضامن، حسب اقالة، ٕتاه ُتمسؤكل

باإلضافة إُف دعول  للمسامهنيمنو على أنو:  صموز  24مكرر 715كما تنص املادة 
التعويض عن الضرر الذم قق هبم شخصيا أف يقيموا منفردين أك جمتمعُت دعول على الشركة 

      .باملسؤكلية ضد القائمُت باإلدارة ...

يتضح من النصُت السابقُت أف أصحاب اقق يف رفع دعول املسؤكلية على أعضاء جملس 
 :مى حسب التشريع التجارم اجلزائرم 2اإلدارة

 كىي صاحبة دعول الشركة. الشرك   -

 يقوموف برفع دعول املساشمُت فرادل أك جمتمعُت.ادلسامهون   -

   يقوموف برفع دعول الغَت. الغري  -

ركة )أكال( مث دعول املساشمُت )ثانيا( كأخَت كلذلك سندرس ىذا الفرع من خالؿ دراسة دعول الش
 دعول الغَت )ثالثا(.

 

 

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 743/1املادة  1

  .للجه  اإلداري  ادلاختص ىذه الصفة كذلك  ( 102/3املادة يعطي املشرع املصرم يف قانوف الشركات ) 2
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  الشرك أوال  دعوى         

فة الذكر لالسا من القانوف التجارم اجلزائرم 23مكرر 715ملادة من نص الفقرة األكُف من ا
سؤكلية ضد أعضاء جملس دعول امل اقق يف مباشرةشركة كشخص اعتبارم أك معنوم لليتضح أف 

 إدارهتا إذا ارتكبوا سببا من أسباب املسؤكلية يف مواجهتها.

 ذباه الشرك  طبيع  ـسؤولي  أعضاء اجمللس  (1

فمنهم من اعتربىا  ،لقد اختلف الفقهاء يف شأف طبيعة مسؤكلية أعضاء اجمللس ٕتاه الشركة
لك راجع إُف كجهة نظر كل منهم حوؿ كذ، "عدقمي "من اعتربىا  همكمن "تدقصريي "مسؤكلية 

 تكييف العالقة بُت أعضاء جملس اإلدارة كالشركة إف كانت عالقة ككالة أك عضو أك نظاـ.

دكف إُف عدـ قياـ ىذه تنيس "تدقصريي "أف مسؤكلية األعضاء ىي مسؤكلية فالذين يركف ب
 "عدقمي "، أما الذين يركف بأهنا 2أك إلخالؿ األعضاء بالتزاـ قانوين 1املسؤكلية على أساس عقدم

أك على أساس إبراـ األعضاء عقد مع الشركة  3فيستندكف إُف إبراـ اجمللس عقدا من العقود
 .5أك على أساس عقد الوكالة 4تعيينهم يف مناصبهمكاملتمثل يف عقد 

نو إذا كانت األخطاء أك املخالفات املرتكبة من طرؼ فإ من خالؿ دراستنا هلذا املوضوعأما 
األعضاء كاملسببة للضرر نإتة عن املخالفات املاسة باألحكاـ التشريعية أك التنظيمية املطبقة على 

أما إذا كانت ىذه ، يف مواجهة الشركة" تدقصريي فاملسؤكلية ىنا ىي مسؤكلية  شركات املساشمة 
   ءػافإف ىذه األخطاملرـب بينهم كبُت الشركة،  بنود العقدنإتة عن خرؽ  أك املخالفات اءاألخطػ

مسؤكلية تعترب إخالال بالتزاماهتم التعاقدية مع الشركة كمن مث تعترب املسؤكلية ىنا أك املخالفات 
   .الشركة يف مواجهة "عدقمي "

                                                 
 كما بعدىا. 41ك د. حممد توفيق سعودم، املرجع السابق، ص 36رجع السابق، صمصطفى كماؿ كصفي، امل 1
 .240طعمة الشمرم، املرجع السابق، صد. 2
 كما بعدىا. 36رجع السابق، صمصطفى كماؿ كصفي، امل 3

 .196ص ازم شايف األغربم، املرجع السابق،غد. 4
 .22حممود حممد فهمي، املرجع السابق، صأ. 5
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  احملكم  ادلاختص  بنظر المعوى (2

، فإف القسم التجارم أك القطب 1جراءات املدنية كاإلدارية اجلزائرمحسب مواد قانوف اإل
التجارم يف افكمة اليت كقع يف دائرة اختصاصها الفعل الضار ىي املختصة بنظر دعول 

 الضار كقع من اجمللس ككل أك من أحد أعضائو.املسؤكلية املدنية، ىذا سواء كاف الفعل 

 أطراف المعوى   (3

  يادلمع - أ

  رئيس رللس اإلدارة املتمثل يف  شلثل الشرك األصل أف دعول الشركة تباشر من قبل 
عضو رللس  أك  )القضاء( 2باعتباره صاحب االختصاص يف ٘تثيل الشركة يف عالقتها مع الغَت

اجمللس نفسو ) الذم مازاؿ قائما أك اجمللس اجلديد( يف مباشرة  فظمثال للذافاك  "اإلدارة ادلنتمب
لكن ىذا اخليار ال يتصور إال إذا رفعت الدعول على بعض أك أحد األعضاء كليس  ،الدعول

دكف العضو املنتدب إذا كاف دمثال للشركة يف مباشرة الدعول على اجمللس ككل أك على رئيسو 
إذا   (سةيككيل التفل) الوكيل ادلتصرف الدقضائي"كقد يرفعها   .ألف الرئيس عضو منهم بالتحديد

مدة  ، فلو مجيع حقوؽ دعاكل املفلس املتعلقة بذمتو طيلةالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانت الشركة يف طور اإلف
وكيال  كقد ٗتتار الشركة  تفقد حقها يف التقاضي بعد إشهار الشركة إفالسها كلكن 3سةيالتفل
  .طريق تكليف مساىػػم أك حماـ للتقاضي بدال عنها عن "عنها

 -دمثال يف رئيس اجمللس أك العضو املنتدب – رللس اإلدارة نفسو"ا اختارت الشركة  فإذ
اء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلتمثيلها يف رفع الدعول، فإف ىذا ال يتصور إذا كاف املدعى عليهم ىم مجيع أعض

 .4أك أغلبهم، إذ ال يتصور منطقيا أف يقاضي الشخص نفسو اجمللس

 

                                                 
 من قانوف اإلجراءات املدنية كاإلدارية اجلزائرم. 39/2ك 32املادتُت  1
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 638املادة  2

 من القانوف التجارم اجلزائرم. 270 تُتاملاد 3
 .235طعمة الشمرم، املرجع السابق، صد. 4
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يرل بأف اجلمعية  1الدكتور غازم شايف األغربم فّ كمن أجل ٕتنب التصور السابق، فإ
     العامة قد تكلف اجمللس اجلديد ٔتباشرة الدعول ضد اجمللس املعزكؿ.

ألنو يسيطر على اجلمعية  كلكنو من الناحية العملية قد يصعب عزؿ أك إقالة جملس اإلدارة،
عما إذا كان جيوز  ظمنعها من اٗتاذ قرار ٔتباشرة الدعول، لذا بثور التساؤؿقد بالتاِف  العامة ك

   أو الغري ـن ـباشرة المعوى نياب  عن الشرك  نيلمسامهل

الدعول نيابة عن ٔتباشرة  3لغَتلك  2صراحة "ُتللمساشم اقق  ادلشرع اجلزائريلقد أعطى  
  ،عن طريق الدعول غَت املباشرة أشملت أك من ظمثلها يف مباشرهتاالشركة أك  تقاعستالشركة إذا 

 كما سنوضح ذلك الحقا عندما نتكلم عن دعول املساىم كالغَت. 

أمهلت الشرك  أو ـن ديثلها يف ـباشرة المعوى عن احلكم يف حال  ـا إذا كقد يثار التساؤؿ 
مث قام شلثلو الشرك   األسباب وقام أحم ادلسامهني أو رلموع  ـنهم دبباشرهتاألي سبب ـن 
ساىم والثاني  ـن ، أي وجود دعويان يف نفس ادلوضوع رفعت األوىل ـن طرف ادلدبباشرهتا كذلك

  ؟طرف شلثل الشرك  

أف اقل يتمثل يف أف يتم متابعة النظر يف الدعويُت معا  4يرل الدكتور غازم شايف األغربم
على الرغم من كجود اٖتاد بُت الدعويُت يف افل كالسبب كعلى الرغم من أف ذماح الدعول 
املرفوعة من قبل الشركة سوؼ يؤدم إُف ٖتقق ذات اهلدؼ الذم ترمي إليو الدعول املرفوعة من 

األغلبية  ئويُت معا سوؼ يؤدم إُف محاية األقلية من تواططرؼ املساىم، فاستمرار النظر يف الدع
استفادة الشركة من استمرار الدعول املرفوعة يف مع اجمللس، كما أف يف ذلك فائدة أخرل تتمثل 

 من طرؼ املساىم رغم خسارة الدعول اليت يرفعها دمثلها.

                                                 
 .209األغربم، املرجع السابق، ص غازم شايف  1
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 24مكرر 715املادة  2

 اجلزائرم. ملدينمن القانوف ا 190ك 189املادة  3
 .216غازم شايف األغربم، املرجع السابق، ص  4
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فَتل بأنو ال صموز للمجلس مباشرة ىذه الدعول ضد  1أما الدكتور مصطفى كماؿ كصفي
األقلية املخطئة من األعضاء بدكف اقصوؿ على إذف مسبق بذلك من اجلمعية العامة حرصا على 
مصاٌف الشركة اليت قد تتضرر من اختصاـ أعضاء اجمللس مع بعضهم البعض أماـ القضاء، كما 

استخداـ اقق يف مباشرة الدعول من قبل أف اقصوؿ على ذلك اإلذف سوؼ ضموؿ دكف إساءة 
  اجمللس.

نص على أنو يعد باطال كل شرط يف النظاـ األساسي للشركة يقيد  ادلشرع اجلزائريأما 
اقق ٔتباشرة دعول الشركة بأخذ الرأم املسبق للجمعية العامة أك إذهنا أك يتضمن مبدئيا العدكؿ 

صادر من ىذه األخَتة أم أثر على انقضاء دعول  عن مباشرهتا. كما ال يكوف ألم قرار باإلبراء
املسؤكلية ضد أعضاء جملس اإلدارة الذين ارتكبوا أم سبب من أسباب املسؤكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سابقة 

 .2الذكر
، النظام العامكيتضح من ىذا النص أّف املشرع اجلزائرم جعل مباشرة ىذه الدعول من 

 ع قيود أك شركط يف نظاـ الشركة ملمارستها. ْتيث ال صموز املساس هبا بوض

 ادلمعى عليو   - ب

و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملدعى عليو يف دعول الشركة إما أف يكوف جملس اإلدارة كلو أك بعضا من أعضائ
 أحدىم. أك 

أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفإذا كاف املدعى عليو جملس اإلدارة كلو الشًتاؾ مجيع األعضاء يف ارتكاب اخلط
كما صموز أف ،أك املخالفة، فيجوز أف ترفع عليهم مجيعا دعول كاحدة نظرا لتضامنهم أماـ الشركة

تطالب الشركة أحدىم بالتعويض كلو ألف املسؤكلية تضامنية فيما بينهم كللمدعى عليو أف يرجع 
 على باقي األعضاء للمطالبة ْتصة كل كاحد فيو.

أف يدفع بالدفوع اخلاصة بو دكف غَته، كما ظمكن استعماؿ الدفوع أف للمدعى عليو  كما
 .الشكلية فيما بينهم كبُت غَتىم

                                                 
 .122ص رجع السابق، مصطفى كماؿ كصفي، امل 1
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 25مكرر 715املادة  2
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   تعويض الضرر العاـ ـوضوع المعوى   (4

اجمللس أك أعضائو.  كة عن الضرر الذم يصيبها بسبب خطإول الشركة لتعويض الشر ترفع دع
، ىذا األخَت قد يكوف عبارة 2 ضرر الشرك أك   1العام"الضرر ب" ىذا الضرر الفقهاء يكيسم

قد يكوف  ،عن نقص يف رأس املاؿ أك ما تكبدتو من تعويض دفعتو ملضركر نتيجة أخطاء اجمللس
ئتماف الشركة كامتناع الغَت مثال عن إقراض الشركة أك عدـ إعطائها أجال للوفاء ايف ضعف 
ل ػػػػػػػػػقد يكوف ىذا الضرر جمّرد ارتباط الشركة بعقد باط كماتشويو صورهتا كمسعتها،   نتيجةبديوهنا 

 .3س املاؿ بذلكأاجمللس دكف أف يتأثر ر أك تأثرىا بعمل باطل أجراه 

كالضرر ىو  ركن املصلحة  يف دعول املسؤكلية، فإف َف يقع الضرر على الشخص االعتبارم 
  .4الدعولذاتو فال كجو لو يف رفع 

 وصاحب احلق يف التعويض نفدقات دعوى الشرك   (5

 نفدقات دعوى الشرك   - أ

على الشركة ذاهتا إذا باشرىا دمثلها  األصليف  تعود نفقات كمصاريف دعول الشركة إف
ـا ـصري ـصاريف رفع دعوى الشرك  وأتعاب احملاـي اليت قام ادلساىم دبباشرهتا القانوين. كلكن 

دفعها ـن أـوال الشرك  وخباص  عنم خسارتو نياب  عن الشرك  ورفض اجمللس أو اجلمعي  العاـ  
 المعوى  

 

 
                                                 

 .118، املرجع السابق، ص مصطفى كماؿ كصفي 1
 .118، املرجع السابق، ص كمصطفى كماؿ كصفي 87، املرجع السابق، ص حممد توفيق سعودمد. 2

 .119، املرجع السابق، ص مصطفى كماؿ كصفي 3
 .119نفس املرجع السابق، ص 4
كيرل الدكتور أف الضرر إف كاف يلحق رأس املاؿ يف األصل، فإنو من املالحظ عادة أف ىذا كثَتا ما يصيب مجيع األسهم بنسبة  -

كاحدة، لكن ىذا املعيار قد ال يكوف صاقا يف مجيع األحواؿ، حيث ذمد أف الضرر قد يصيب الشركة كال ظمس األسهم بسوء، كما قد 
سهم دكف بعضها ا خر،كما يف حالة خفض رأس مالو الشركة بشراء بعض أسهمها، فال ينصب الضرر إال ظمس الضرر العاـ بعض األ

 على األسهم املشًتاة دكف سائر األسهم اليت يزيد حصتها يف رأس املاؿ كالربح. 
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أف للمساىم اقق يف التعويض عن ذلك طاملا سلمنا لو ْتقو  1رل الدكتورة طعمة الشمرمت
، سواء ربح الدعول أك خسرىا باعتباره نائبا عنها يف رفعها ْتكم القانوف، يف رفع دعول الشركة

فهو يسعى إُف محاية مصاقها، فإذا كسب الدعول فإف التعويض يذىب إُف خزينة الشركة كليس 
فَتل أف تصرفو يكوف حكمو حكم  2عبد الرحيمثركت إُف املساىم كالغـر بالغنم. أما الدكتور 

 العامة. الفضوِف حسب القواعد

   صاحب احلق يف التعويض - ب

دعول الشركة ىو تعويض الضرر العاـ الذم يصيب الشركة، كما قلنا سابقا أف موضوع 
حيث تطالب الشركة املدعى عليو بتعويض ما ققها من خسارة كما فاهتا من كسب، سواء كاف 

التعويضات اليت ضمكم هلم كما قد يطالب بو املساىم باإلضافة إُف  ،3الضرر متوقعا أك غَت متوقع
 .4هبا عند االقتضاء

فإذا حصلت الشركة على التعويض من خالؿ الدعول املباشرة للشركة، فالتعويض الذم 
التساؤل يطرح عنمـا يكسب ادلساىم ضمكم بو هلا يذىب إُف خزينة الشركة مباشرة. كلكن 

ـصري التعويض ىنا، ىل دعوى الشرك  اليت باشرىا نياب  عنها وصمر حكم لصاحلو، فما ىو 
  يستحق للمساىم أم يذىب إىل خزين  الشرك    

على أف  ،مباشرة خلزينة الشركة كليس للمساىمىو استحقاؽ التعويض  5الرأم الراجح يف الفقو
تدفع الشركة لو فيما بعد ما قد يكوف قد أنفقو من مبال  كرسـو كأتعاب افامي أك غَت ذلك من 

 املصاريف الضركرية املرتبطة بالدعول من كقت مباشرهتا إُف حُت الفصل فيها.

                                                 
 .238د.طعمة الشمرم، املرجع السابق، ص 1
 .392، املرجع السابق، صثركت عبد الرحيمد. 2

ما داـ أف ىذا التنفيذ العيٍت دمكنا، كإعادة  تنفيذا عينيا، فقد يكوف ندقماال يشًتط يف مجيع األحواؿ أف يكوف التعويض  لإلشارة أنو 3
اجمللس الدعوة إُف انعقاد اجلمعية العامة مرة أخرل على نفقة أعضائو إذا كانت الدعول األكُف باطلة أك إعادة إجراءات االكتتاب على 

، كفوائد املبال  اليت استعملها اجمللس ـدقمرا بنص قانوينتتاب األكؿ الباطل مثال، كما قد يكوف ىذا التعويض نفقتهم بدال من االك
 ملصلحتو من تاريخ االستعماؿ مثال.

 من القانوف التجارم اجلزائرم. 24مكرر 715املادة  4
د.حممود خمتار الربيرم،  ك 216مؤلف ىذا األخَت، السابق، صد.مسيحة القيلويب ك د.حسن املصرم ك غازم شايف األغربم املشار إليهم يف  5

 .84ك د.حممد توفيق سعودم، املرجع السابق، ص 392، املرجع السابق، صثركت عبد الرحيمد. ك 338املرجع السابق، ص
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 ثانيا  دعوى ادلساىم            

صموز  الذكر على أنو:  من القانوف التجارم اجلزائرم السالفة 24مكرر 715تنص املادة 
باإلضافة إُف دعول التعويض عن الضرر الذم قق هبم شخصيا أف يقيموا منفرديػػػػػن  للمسامهني

أك جمتمعُت دعول على الشركة باملسؤكلية ضد القائمُت باإلدارة. كللمدعُت حق متابعة التعويض 
 عن كامل الضرر الالحق بالشركة كبالتعويضات اليت ضمكم هلم هبا عند االقتضاء .

للحصوؿ على التعويض عن الضرر الواقع  لك ادع ُت ثالثأف للمساشميتضح من ىذا النص 
 :ما يليفياليت تتمثل مباشرة أك على الشركة ك  همعلي

 دعول املساشمُت الفردية أك اجلماعية ضد الشركة. -

 أعضاء جملس اإلدارة.نيابة عن الشركة ضد رئيس أك  املساشمُت الفرديةدعول  -

 مباشرة ضد رئيس كأعضاء جملس اإلدارة. الفرديةدعول املساشمُت  -

 :دعوى ادلسامهني الفردي  أو اجلماعي  ضم الشرك  (1

اقق يف مباشرة دعول املسؤكلية املدنية على  صراحةللمساشمُت  1لقد أعطى املشرع اجلزائرم 
الشركة باإلضافة إُف دعول الشركة باعتبار اجمللس أك األعضاء املتسببُت يف الضرر ككالء عن 

باإلضافة إُف  للمسامهنيأنو صموز يف املادة السابقة الذكر بشركة يف تسيَت شؤكهنا، حيث نص ال
دعوى على دعول التعويض عن الضرر الذم قق هبم شخصيا أف يقيموا منفرديػػػػػن أك جمتمعُت 

باملسؤكلية ضد القائمُت باإلدارة. كللمدعُت حق متابعة التعويض عن كامل الضرر  الشرك 
 ق بالشركة كبالتعويضات اليت ضمكم هلم هبا عند االقتضاء.الالح

  دعوى ادلسامهني الفردي  نياب  عن الشرك  ضم رئيس أو أعضاء رللس اإلدارة (2

                                                 
 .التجارم اجلزائرم من القانوف 24مكرر 715املادة  1
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ٔتباشرة  1يف القانوف التجارم اجلزائرم ضمنيا للمساشمُت اقق ادلشرع اجلزائريلقد أعطى 
عن طريق  أك من ظمثلها يف مباشرهتا أشملتالشركة أك  تقاعستالدعول نيابة عن الشركة إذا 

 .الدعول غَت املباشرة

 كالقضاء ثالث حاالت إلعطاء املساىم ىذا اقق، تتمثل فيما يلي: 2كقد حدد الفقو

و أك جماملة ألعضاء اجمللس املعزكؿ يف مباشرة لاشمإما بإ اجلديداجمللس  تقاعس -
 الدعول.

بإبراء اجمللس أك أعضائو أك بالتسوية  إشماؿ اجلمعية العامة يف رفعها أك باٗتاذ قرار -
 الودية معو أك معهم.

تقصَت املصفي املعُت إلجراء التصفية يف مباشرة الدعول يف حالة ما إذا كانت  -
 .3إفالسالشركة يف حالة 

ل هفإذا جاز للمساىم الفرد أك أقلية املساشمُت مباشرة الدعول نيابة عن الشركة، كعموما 
ىذا يعين أن حق ادلساىم ـطلق غري خاضع ألي قيود أو ضوابط رغم ادلاخاطر اليت تنجم عن 

يف النظام بعض الدقيود أو الشروط على حدقو يف ـباشرة ىذه المعوى ـباشرهتا   وإذا وردت 
 ، كوجوب إخطار اجلمعي  العاـ يف ذلكاألساسي للشرك ، فما ـمى تأثري ىذه الشروط أو الدقيود 

      شلارس  المعوىبرغبتو يف  -إلخطارشرط ا –

أف املساىم قد يتعسف يف استعماؿ ىذا اقق أك يتهور يف  4ترل الدكتورة طعمة الشمرم
جمللس أك بعض أعضائو، دما قد يضر بالشركة كمسعتها، فهو قد بااستخدامو أك يسعى إُف الكيد 

اجمللس لعمل ضار بالشركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يسارع إُف رفع الدعول كلما مسع إشاعة عن ارتكاب أعضاء 

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 24مكرر 715املادة  1
 كما بعدىا. 84د.حممد توفيق سعودم، املرجع السابق، ص 2

كحكم حمكمة االسكندرية املختلطة  314-28ـ ت ف  16/05/1911حكم حمكمة االستئناؼ املختلظة املصرية الصادر يف  3
، املشار 234-10جازيت  30/03/1925كأيضا حكم نفس افكمة الصادر يف  121-10جازيت  01/03/1920الصادر يف 

 .85حممد توفيق سعودم، السابق، ص يها مؤلف الدكتورإل
 كما بعدىا. 237د.طعمة الشمرم، املرجع السابق، ص 4
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كلكبح ىذا التهور كمنع الدعاكل الكيدية صمب على املساىم قبل أف  .أك خمالف ألحكاـ القانوف
أك جملس اإلدارة، فإذا رفض طلبو  يرفع الدعول أف يعرض األمر على اجلمعية العامة للمساشمُت

و على كجود اخلطأ أك املخالفة كثبوت الضرر للشركة، فلو حينئذ رغم اقتناعو كتوفرت األدلة لدي
 أف يباشر برفع الدعول. 

،  املساىم صفة فيو دائما أف تتوافر  ْتق الشركة يف املدعي يشًتطإُف أنو  وذبمر اإلشارة
، ألف ىذا اقق ينتقل ملن انتقلت إليو ملكية ؼ يف أسهمو بالبيعفهذه الصفة ال تثبت ملن تصرّ 

رفع الدعول فحسب بل تشًتط أيضا  سهم ، كما أف ىذه الصفة ال تشًتط يف املساىم كقتاأل
 أثناء نظر الدعول إُف أف يصدر اقكم النهائي.

و حرماف ى  شرط اإلخطارب املقصود ليس  وأن 1كيرل الدكتور غازم شايف األغربم
املساىم من مباشرة دعول الشركة أك تعليق حق مباشرهتا على موافقة اجلمعية العامة كإسما املقصود 

يف رفع دعول الشركة ضد أعضاء اجمللس، بو جمرد إلزاـ املساىم بإخطار اجلمعية العامة برغبتو 
بامسو اخلاص حىت ٔتعٌت أنو يكفي أف يعلن املساىم أماـ اجلمعية العامة عن عزمو رفع الدعول 

صموز لو رفع الدعول بعد ذلك كلو َف توافق اجلمعية العامة على رفعها، على أنو ال يكفي جمرد 
اعًتاض املساىم على القرار املتخذ يف االجتماع أك االعًتاض على إبراء أعضاء اجمللس، بل ال بد 

لك إذا َف يتمكن من أف يعلن صراحة عن عزمو على رفع دعول الشركة بامسو اخلاص. كمع ذ
من األسباب من إخطار اجلمعية العامة برغبتو يف مباشرة دعول الشركة، فإنو املساىم ألم سبب 

  صموز لو أف يوجو اإلخطار إُف اجمللس.

فقد حرص صراحة على أف يكوف كل شرط يف النظاـ األساسي  ادلشرع اجلزائريأما 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللشركة يقيد حق املساىم ٔتباشرة دعول الشركة بأخذ الرأم املسبق للجمعية العامة أك إذهن

أك يتضمن مبدئيا العدكؿ عن مباشرهتا باطال. كما ال يكوف ألم قرار باإلبراء صادر من ىذه 
لى انقضاء دعول املسؤكلية ضد أعضاء جملس اإلدارة الذين ارتكبوا أم سبب األخَتة أم أثر ع

                                                 
 .216غازم شايف األغربم، املرجع السابق، ص 1
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، ْتيث النظام العاممباشرة ىذه الدعول حسب املشرع اجلزائرم من  ألف .1من أسباب املسؤكليػة
 كما ذكرنا ذلك سابقا. ال صموز املساس هبا بوضع قيود أك شركط يف نظاـ الشركة ملمارستها

بإعالف املساىم عزمو رفع الدعول بامسو اخلاص أماـ أف يقـو املساىم ذلك كلكن ال ظمنع 
اجلمعية العامة أك جملس اإلدارة على سبيل  اإلعالـ  ال أكثر، فال رٔتا تبُت لو من رأم اجلمعية 
العامة أك اجمللس باألدلة القاطعة على أنو خمطأ يف تقديره، فيصدر قرار بإبرائو، أما إذا ثبتت عليو 

فإنو كذلك ظمكن تفادم مباشرة الدعول كخسارة املاؿ كالوقت عن طريق الوصوؿ إُف  التهمة
 تسوية كدية لتعويض ضرر الشركة كحصوؿ املساىم على حصتو من التعويض املتفق عليو.

حقو ٔتباشرة دعول الشركة بامسو اخلاص  إُف أف االعًتاؼ للمساىم ٔتمارسة اإلشارةكصمب 
إُف محاية أقلية املساشمُت من سيطرة جملس اإلدارة على  أف يؤدمبدكف قيد أك شرط من شأنو 

اجلمعية العامة كمن القرارات التعسفية لألغلبية، كما أنو يعترب ٔتثابة دافع للمساىم ملمارسة حقو 
، رغم إمكانية احتمالية الكيدية يف مباشرهتا من املساشمُت يف اإلشراؼ كالرقابة على نشاط الشركة

     رفوعة على القضاء.ت كىذا ىو الشأف يف كافة أنواع الدعاكل امليف بعض اقاال

  ضم رئيس أو أعضاء رللس اإلدارة ـباشرةدعوى ادلسامهني الفردي   (3

باشرة دعول املسؤكلية املدنية على كل من ٔتللمساىم اقق  2لقد أعطى املشرع اجلزائرم
كدعول املساشمُت الفردية  دعول الشركةكل  من اجمللس أك بعض أعضائو أك أحدىم باإلضافة إُف  

 .ضد الشركة

 ذباه ادلسامهني فرادى طبيع  ـسؤولي  أعضاء اجمللس  - أ

من املتفق عليو يف الفقو أف مسؤكلية أعضاء جملس اإلدارة ٕتاه املساشمُت فرادل ىي مسؤكلية 
 تدقصريي  فهيبصفة عامة، تقـو يف حالة اإلضرار بأحد املساشمُت. من خالؿ دراستنا   تدقصريي  

بُت  ألهنا تستند على الفعل الضار كليس على العالقة التعاقدية ،مادامت الدعول مباشرة
. ، ألف أعضاء اجمللس ككالء عن الشركة ذاهتا كليس عن كل مساىم على حدااألعضاء كالشركة

السابقة الذكر، فهنا تصبح املسؤكلية  -دعول الشركة –أما إذا كانت الدعول غَت مباشرة 
                                                 

 .التجارم اجلزائرم من القانوف 25مكرر 715املادة  1
 القانوف.نفس من  24مكرر 715املادة  2
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ضاء اجمللس يف منصبهم، ألف املساىم يباشر على أساس عقد الوكالة أك عقد تعيُت أع "عدقمي  
  الدعول نيابة عن الشركة.

كإذا تعدد املسؤكلوف عن الفعل الضار كما لو كاف العمل غَت املشركع قد صدر من اجمللس 
ملكونُت لألغلبية يف باإلمجاع أك باألغلبية، فاألصل تضامن مجيع أعضاء اجمللس أك األعضاء ا

التزامهم بتعويض الضرر مع تقسيمها بالتساكم فيما بينهم إال إذا عُت القاضي نصيب كل كاحد 
 .1منهم يف التعويض

  احملكم  ادلاختص  بنظر المعوى  - ب

فإف القسم التجارم أك القطب  2حسب مواد قانوف اإلجراءات املدنية كاإلدارية اجلزائرم
التجارم يف افكمة اليت كقع يف دائرة اختصاصها الفعل الضار ىي املختصة بنظر دعول 

 املسؤكلية املدنية، ىذا سواء كاف الفعل الضار كقع من اجمللس ككل أك من أحد أعضائو.

 أطراف المعوى    - ت

  يادلمع -1

تار طمقد لكن  ،"ادلساىــم نفسو طرؼ من بأشكاهلا الثالثة دعول التباشر األصل أف 
كصمب أف تتوافر فيو الصفة كاملصلحة  .بتكليف حماـ للتقاضي بدال عنو "ووكيال عن  املساىػػم

ملباشرهتا، كما أف ىذه الدعول ال تتأثر ٔتا قد يكوف من شركط أك قيود يف النظاـ أك القانوف 
كيكوف للمساىم مباشرة الدعول يف  إُف ذلكاألساسي للشركة أك بقرار اإلبراء كما سبق اإلشارة 

   مجيع األحواؿ حىت كلو قررت اجلمعية العامة إقامة دعول الشركة إذ الرتباط بُت الدعويُت.

هل الشرك  يف طور اإلفـالس أو التسوي  الدقضائي ، ف عنمـا تكونكلكن التساؤؿ يطرح 
بعض أو أحم أعضائو يف ىذه لس أو أن يرفع دعوى ادلسؤولي  ادلمني  على اجمل يستطيع ادلساىم

               احلال   

                                                 
 .التجارم اجلزائرم من القانوف 23/2مكرر 715املادة  1
 من قانوف اإلجراءات املدنية كاإلدارية اجلزائرم. 39/2ك 32املادتُت  2
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يف األحكاـ اخلاصة بشركة املساشمة يف القانوف التجارم إُف ىذه  ادلشرع اجلزائريَف يشر 
اقالة كلكن بالرجوع إُف األحكاـ القانونية اخلاصة باإلفالس كالتسوية القضائية، ذمد أف املشرع 

ػػالس مجيع إذا كانت الشركة يف طور اإلفأعطى للوكيل املتصرؼ القضائي )ككيل التفلسة( قد 
باعتباره من الغَت كليس كٔتا أف املساىم  1حقوؽ دعاكل املفلس املتعلقة بذمتو طيلة مدة التفليسة

ىو صاحب االختصاص ٔتباشرة دعول  الوكيل ادلتصرف الدقضائيفإف  2باعتباره جزء من الشركة
 املسؤكلية.

 ادلمعى عليو  -2

ـو بعضا ـن أعضائــــــــــــاإلدارة كلو أو  رللسإما أف يكوف  ساىماملدعى عليو يف دعول امل
ككالء عن  املتسببُت يف الضرر باعتبار اجمللس أك األعضاء ذاهتا الشرك كوف يكإما أف  أو أحمىم

 الشركة يف تسيَت شؤكهنا.
أ األعضاء يف ارتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب اخلطالشًتاؾ مجيع  -فإذا كاف املدعى عليو جملس اإلدارة كلو  

 .فيجوز أف ترفع عليهم مجيعا دعول كاحدة نظرا لتضامنهم أماـ الشركة -أك املخالفة
 ،همأحدىم بالتعويض كلو ألف املسؤكلية تضامنية فيما بين ساىمطالب امليكما صموز أف 

أك باقي األعضاء  -عندما تكوف الشركة ىي املعنية -اجمللس ككلكللمدعى عليو أف يرجع على 
 للمطالبة ْتصة كل كاحد فيو.

كما أف للمدعى عليو أف يدفع بالدفوع اخلاصة بو دكف غَته، كما ظمكن استعماؿ الدفوع 
 الشكلية فيما بينهم كبُت غَتىم.

 "الفردمتعويض الضرر "  ـوضوع المعوى   - ث

طبقا للقواعد العامة فإف للمساىم يف سبيل الدفاع عن حقو الشخصي أف يرفع دعول 
هو يدافع عن فسؤكلية باعتباره من الغَت كليس باعتباره جزء من الشركة يدافع عن مصاقها، امل

دكف أف تصيب الشركة. كمن الضركرم حىت حقوقو اخلاصة كعن أضرار ققتو ىو شخصيا 

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 270 ةاملاد 1
 .88د.حممد توفيق سعودم، املرجع السابق، ص 2
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م دعواه الفردية أف يكوف موضوعها مصلحة خاصة بو دكف غَته، فالضرر الفردم يستخدـ املساى
   .1املبٍت على املشاركة ىو األساس األكؿ الذم تبٌت عليو دعاكل املساشمُت الفردية

 ن صور األعمال اليت تلحق ضررا ـباشرا بادلسامهني  2:ـو

 املساشمُت.جملس اإلدارة دكف كجو حق عن توزيع أرباح على امتناع  -

  توزيع أرباح على املساشمُت.التعسف يف استعماؿ سلطتو التقديرية يف -

 حرماف املساىم من استخداـ حق األكلوية يف االكتتاب بأسهم زيادة رأس املاؿ. -

 ساىم على االكتتاب بأسهم رأس املاؿ.نشر بيانات كاذبة عن مركز الشركة قمل امل -

ساشمُت مستغلُت مراكزىم يف إدارة الشركة شراء بعض أعضاء اجمللس ألسهم بعض امل -
 كمستفيدين من أسرارىا.

 

  3الفردي الذي يصيب ادلسامهني شاخصيا دون الشرك  كما أن ـن صور الضرر 

تشًتط اجلمعية العامة األكلوية يف االكتتاب يف ما يلحق مجيع األسهم بنسبة كاحدة، كأف  -
القدامى بنسبة ما ظملكونو من أسهم، األسهم اجلديدة لزيادة رأس املاؿ للمساشمُت 

الشرط كيطرحوف األسهم اجلديدة   -املنوط هبم تنفيذ ىذا القرار -فيخالف أعضاء اجمللس 
كلها على اجلمهور لالكتتاب فيها، فهنا يقع الضرر على مجيع املساشمُت بنسبة كاحدة، 

م ظمس املساشمُت لكنو ليس ضررا عاما إذ َف ظمس الشركة كَف ظمس أسهمها، فهو ضرر فرد
 فقط.

أف تصدر عن املديرين بيانات بسوء نية كإشماؿ تركع املساشمُت، فيبيعوف أسهمهم مث تتبُت  -
ا يقع الضرر على املساشمُت مجيعا، ألهنم اققيقة فتعود األسهم إُف مستواىا األكؿ، فهن

 وعليال يقع ف باعوا حصصا يف مشركع ناجح بثمن ٓتس، أما الشخص املعنوم )الشركة(
 ضرر من تغيَت املساشمُت.

 

                                                 
 .88نفس املرجع، ص 1

 .241د.طعمة الشمرم، املرجع السابق، ص 2
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    صاحب احلق يف التعويض - ج

ىو الضرر الفردم الذم يصيب املساشمُت  ساىم الفرديةف موضوع دعول املإكما قلنا سابقا 
 ساىمطالب املياألساس األكؿ الذم تبٌت عليو دعول املساشمُت الفردية، حيث هو ف ،فرادل

من كسب، سواء كاف الضرر متوقعا أك غَت  املدعى عليو بتعويض ما ققو من خسارة كما فاتو
 . 1متوقع

كالتعويض الذم ضمكم بو يف دعول الشركة اليت يباشرىا املساىم نيابة عن الشركة يدخل يف 
ل فردية فيهم ىذا املساىم املدعي، أما إذا رفع املساىم دعو ذمة الشركة كيستفيد منو اجلميع ٔتا 

 َته من املساشمُت أك الشركة.غفيعود التعويض الذم ضمكم بو إليو دكف 

 صف  ادلساىم يف كل ـن دعوى الشرك  ودعوى ادلساىم الفردي   - ح

فهو يستعمل حقها يف ذلك،  دعوى ادلسؤولي  نياب  عن الشرك عندما يباشر إف املساىم 
من كقت رفع الدعول إُف أف ضمكم فيها  -مساىم –فمن الضركرم أف تكوف لو ىذه الصفة 

دعول املساىم الفردية فال يشًتط أف يستمر توفر فيو ىذه الصفة حىت اقكم يف هنائيا، أما يف 
الدعول، حيث أنو صموز للمساىم الذم خرج من الشركة ببيع أسهمو فيها أف يرفع الدعول 

ية كليس مصلحة الشركة ألف الضرر قد الفردية باعتبار أف أساس مباشرهتا ىو مصلحتو الشخص
 يا.كقع عليو شخص

أف أصحاب حصص التأسيس يعتربكف شركاء يف الشركة كهلم نصيب يف  2واجلمير بالذكر
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأرباح الشركة ضمدده القانوف األساسي للشركة، فلهم بالتاِف اقق يف مباشرة دعول الشرك

                                                 
ما داـ أف ىذا التنفيذ العيٍت دمكنا، كإعادة اجمللس الدعوة  تنفيذا عينيا، فقد يكوف ندقماال يشًتط يف مجيع األحواؿ أف يكوف التعويض  1

هم بدال من إُف انعقاد اجلمعية العامة مرة أخرل على نفقة أعضائو إذا كانت الدعول األكُف باطلة أك إعادة إجراءات االكتتاب على نفقت
، كفوائد املبال  اليت استعملها اجمللس ملصلحتو من تاريخ ـدقمرا بنص قانويناالكتتاب األكؿ الباطل مثال، كما قد يكوف ىذا التعويض 

 االستعماؿ مثال.
 .89د.حممد توفيق سعودم، املرجع السابق، ص 2
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أك الدعول الفردية يف حدكد مصلحتهم، كما يسأؿ اجمللس يف مواجهتم يف حدكد ما أصاهبم من 
    ضرر. 

 ثالثا  دعوى الغري          

على أنو:  يعد  السالفة الذكر من القانوف التجارم اجلزائرم 23مكرر 715تنص املادة 
، الغريأك  الشركةنفراد أك التضامن، حسب اقالة، ٕتاه  على كجو اإلُتالقائموف باإلدارة مسؤكل

. ... 
يتضح من ىذا النص أف للغَت املتضرر من خطإ أك خمالفة أعضاء اجمللس اقق يف رفع دعول 

 املسؤكلية عليهم منفردين أك متضامنُت للحصوؿ على التعويض عن ىذا الضرر الذم أصاهبم.
. كالغَت قد 1بفعل جملس اإلدارة أك أحد أعضائو شخص أصابو ضرر كل بالغريقصد يك 

 .2يكوف من الدائنُت أك موظفي أك عماؿ الشركة أك أجنبيا عنها

 مباشرة يف مواجهة الغَت عن أخطائو يف اإلدارة، ُتكجملس اإلدارة كأعضاؤه يعتربكف مسؤكل
لذا يستطيع الغَت مالحقة اجمللس كأعضائو بدعول املسؤكلية املدنية مباشرة مىت أثبت أف 

شخصية،   اقد رتبت أضرار التصرفات أك القرارات اخلاطئة للمجلس أك بعض أعضائو أك أحدىم 
لة عن األخطاء اليت تقع من اجمللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس كما يستطيع مالحقة الشركة ذاهتا ألف الشركة مسؤك 

أك األعضاء، على أف يكوف للشركة بعد ذلك الرجوع على العضو أك األعضاء الذين كقع منهم 
لدائٍت الشركة من ناحية أخرل استعماؿ حق الشركة يف إقامة  كما صموز  .اخلطأ أك الفعل الضار
إذا َف تبادر الشركة عن طريق دمثلها  3عاقدية على أعضاء اجمللس نيابة عنهادعول املسؤكلية الت

برفع الدعول فيستطيع الدائن أف يباشرىا بدال عنها حىت كلو كاف دينو غَت مستحق ا داء، ألف 
إشماؿ الشركة يف رفع دعواىا سيؤدم إُف إعسار الشركة أك يزيد من إعسارىا، دما صمعلها غَت قادرة 

                                                 
  .163مصطفى كماؿ كصفي، املرجع السابق، ص 1
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 فاء بالتزاماهتا، فالدائن ىنا يقـو برفع دعول الشركة بطريقة غَت مباشرة بالنيابة على الشركةعلى الو 
 يف حدكد مصلحتو. 1كفقا للقواعد العامة

دعول عدـ نفاذ  –لدعول البوليصية أّف ا 2كصفيم الدكتور مصطفى كماؿ أحسب ر ك 
ة خاصة يف مسائل أشميمن ليس هلا  3املنصوص عليها يف أحكاـ القواعد العامة -التصرؼ

كالصلح على  شركات املساشمة، فجميع تصرفات الشركة اليت تصدرىا لصاٌف اجمللس كاإلبراء
التعويض ال ضمت  هبا على الدائنُت، كما أّف مسؤكلية اجمللس الشخصية عن اإلضرار بالشركة 

فإّف  4لصوريةبا يما يتعلقفمن ذلك كبالدائنُت تغٍت عن ىذه الدعول املعقدة الشركط. كبالعكس 
يف مسائل  الصورية أشميةشاطر رأم األستاذ بيك عندما قاؿ ب 5الدكتور مصطفى كماؿ كصفي

، ألهنا كما الحظ أهنا ال تؤدم إُف عدـ سرياف األعماؿ الصورية يف مواجهة الدائن ركاتالش
 6املصرم، لكن القضاء فحسب كما ىو األصل، بل تؤدم إُف البطالف ألف الغش ضمدكىا دائما

يتفادل اقكم بالبطالف خلطورة النتائ  املًتتبة عليو، كيستعيض عنو لتسوية ا ثار النإتة باقكم 
بأف  7عضاء اجمللس. كبناء على ىذا القضاء يرل الدكتور مصطفى كماؿ كصفئتسؤكلية أ

ذه تعويض الغَت عن األضرار اليت تلحقو بسبب األعماؿ الصورية يكوف بتمكنو من التمسك هب
األعماؿ الصورية كاعتبارىا صحيحة يف مواجهتو كذلك دكف حرمانو من حق الطعن فيها 

العمل املطعوف فيو بالصورية، إذا اتفق ذلك كمصلحتو، فيجوز لو أف يثبت بكافة الطرؽ خمالفة 
 .للواقع

                                                 
 من القانوف املدين اجلزائرم. 190ك 189 تُتاملاد 1
 -َف يكن طرفا فيو -كىذه الدعول غَت املباشرة تعّد خركجا عن مبدأ نسبية العقود يف العقد، إذ بواسطتها يستطيع أجنيب عن العقد  -

 أف يطالب أحد املتعاقدين بتنفيذ االلتزاـ الناشىء عنو ملصلحتو بدؿ الوفاء بو للمتعاقد ا خر. كما تعّد خركجا على مبدأ املساكاة بُت
 العاديُت، إذ ٔتقتضى ىذه الدعول يستأثر الدائن بامتياز على الدين املستحق يف ذمة مدين املدين كيتيسر لو مزامحة غَته من الدائنُت

 الدائنُت الذين َف تقرر هلم ىذه الدعول، أم أف هلم األكلوية يف استيفاء ديوهنم.  
 .168مصطفى كماؿ كصفي، املرجع السابق، ص 2
 من القانوف املدين اجلزائرم. 197إُف  191 واد منامل 3
 من القانوف املدين اجلزائرم. 199ك 198 تُتاملاد 4
 .168مصطفى كماؿ كصفي، املرجع السابق، ص 5

، مصطفى كماؿ كصفي، املشار إليو يف رسالة 306-41ـ  1929أبريل  15حكم حمكمة االستئناؼ املختلطة املصرية الصادر يف  6
ىذا اقكم يف قضية تتعلق باكتتاب مؤسسُت يف رأس ماؿ الشركة صوريا كبالتزامهم الوفاء بقيمة ىذه . كقد صدر 168السابقة، ص

 األسهم، مع أف عدـ االكتتاب يف كل رأس ماؿ الشركة يؤدم يف األصل إُف بطالهنا.
 .كما بعدىا 169مصطفى كماؿ كصفي، املرجع السابق، ص 7
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 ئوأعضااجمللس أك تعلق ٔتسؤكلية تكمن خالؿ كل ما سبق يتضح أف للغَت ثالث دعاكل 
عليو مباشرة  الغَتدعول أعضائو ك أك على اجمللس نيابة عن الشركة الغَت دعول يف كل من  كتتمثل

نفسها باعتبار اجمللس أك األعضاء املتسببُت يف  الشركة على الغَتدعول أخَتا أعضائو ك  على أك
 .الضرر ككالء عن الشركة يف تسيَت شؤكهنا

  الغريطبيع  ـسؤولي  أعضاء اجمللس ذباه  (1

 اإلدارة ٕتاه الغَت كما ىو اقاؿ ٕتاهمن املتفق عليو يف الفقو أف مسؤكلية أعضاء جملس 
بدائٍت الشركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   بصفة عامة، تقـو يف حالة اإلضرار تدقصريي ىي مسؤكلية  املساشمُت فرادل 

على الفعل الضار مادامت الدعول مباشرة ألهنا تستند تدقصريي   . فهيغَتىمب عماهلا أكأك ب
ألف أعضاء اجمللس ككالء عن الشركة ذاهتا ك  بُت األعضاء كالشركة كليس على العالقة التعاقدية

السابقة  -دعول الشركة –كليس عن كل مساىم على حدا. أما إذا كانت الدعول غَت مباشرة 
ء اجمللس يف ضاعلى أساس عقد الوكالة أك عقد تعيُت أع عدقمي "الذكر، فهنا تصبح املسؤكلية  

 يباشر الدعول نيابة عن الشركة.  منصبهم ألف الغَت

كإذا تعدد املسؤكلوف عن الفعل الضار، كما لو كاف العمل غَت املشركع قد صدر من اجمللس 
باإلمجاع أك باألغلبية، فاألصل تضامن مجيع أعضاء اجمللس أك األعضاء املكونُت لألغلبية يف 

تقسيمها بالتساكم فيما بينهم إال إذا عُت القاضي نصيب كل كاحد التزامهم بتعويض الضرر مع 
 .1منهم يف التعويض

  احملكم  ادلاختص  بنظر المعوى (2

فإف القسم التجارم أك القطب التجارم  2حسب مواد قانوف اإلجراءات املدنية كاإلدارية اجلزائرم
يف افكمة اليت كقع يف دائرة اختصاصها الفعل الضار ىي املختصة بنظر دعول املسؤكلية املدنية، ىذا 

 سواء كاف الفعل الضار كقع من اجمللس ككل أك من أحد أعضائو.

                                                 
 .اجلزائرم التجارم من القانوف 23/2مكرر 715املادة  1
 من قانوف اإلجراءات املدنية كاإلدارية اجلزائرم. 39/2ك 32املادتُت  2
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مة اليت شهرت إفالس أما عن افكمة املختصة بإلزاـ أعضاء اجمللس بدفع ديوف الشركة فهي افك
 .1الشركة، أم افكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكاف اإلفالس أك التسوية القضائية

 أطراف المعوى   (3

 ادلمعي  - أ

 ، لكن قد طمتار الغَتنفسو" غريالاألصل أف تباشر الدعول بأشكاهلا الثالثة من طرؼ  
الصفة كاملصلحة  ىذا الغَت تتوافر يفبتكليف حماـ للتقاضي بدال عنو. كصمب أف وكيال عنو"  

ملباشرهتا، كما أف ىذه الدعول ال تتأثر ٔتا قد يكوف من شركط أك قيود يف النظاـ أك القانوف 
مباشرة الدعول يف  غَتاألساسي للشركة أك بقرار اإلبراء كما سبق اإلشارة إُف ذلك كيكوف لل

كما   ول الشركة إذ الرتباط بُت الدعويُتمجيع األحواؿ حىت كلو قررت اجلمعية العامة إقامة دع
 .  ىو اقاؿ بالنسبة للمساشمُت

عنمـا تكون الشرك  يف طور اإلفـالس أو التسوي  الدقضائي ، فهل كلكن التساؤؿ يطرح 
أن يرفع دعوى ادلسؤولي  ادلمني  على اجمللس أو بعض أو أحم أعضائو يف ىذه احلال   غرييستطيع ال

    

ادلشرع على خالؼ  التجارم إُف ىذه اقالة قانوفيف الادلشرع اجلزائري َف يشر  
ىو صاحب الصفة يف التقدـ بطلب إلزاـ أعضاء   قاضي التفليسة الذم اعترب أف  2ادلصري

التفليسة ىنا يعترب يف  يختصة، فقاضاجمللس بدفع الدين كلو أك بعضو للدائنُت إُف افكمة امل
ىذه اقالة نائبا عن الدائنُت كَف يعطي القانوف اقق للدائنُت يف رفع دعول املسؤكلية يف ىذه 

 اقالة.

أف املشرع املصرم قد أصاب يف ذلك، ألف قياـ الدائنُت برفع  3مصريف كيرل رأم من الفقو 
ُف حرماف باقي الدائنُت إاجمللس يف ىذه اقالة سيؤدم  دعول املسؤكلية الشخصية على أعضاء

كالشركة بقدر ما ضمصل عليو من تعويض كسيؤدم إُف امتياز بعض الدائنُت دكف البعض ا خر، 
                                                 

 من قانوف اإلجراءات املدنية كاإلدارية اجلزائرم. 40/3ة املاد 1

 م.صر من القانوف التجارم امل 704/2 ةاملاد 2
 .93د.حممد توفيق سعودم، املرجع السابق، ص 3
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لذلك فإف الدائن ال يستطيع رفع الدعول الشخصية قبل اجمللس يف فًتة اإلفالس كتقدـ دعول 
ه اقالة، أما إذا كانت دعول ىذا األخَت ٔتسؤكلية الشركة باملسؤكلية على دعول الدائن يف ىذ

األعضاء تتعلق ٔتوضوع آخر، كما لو أضاع عضو اجمللس تأمينا خاصا بأحد الدائنُت، فيجوز لو 
 أف يرفع دعواه حىت يف فًتة اإلفالس.

يف األحكاـ إُف ىذه اقالة تو ذمد أنو رغم عدـ إشار  التشريع اجلزائريوع إُف لكن بالرج
بشركة املساشمة يف القانوف التجارم كلكن بالرجوع إُف األحكاـ القانونية اخلاصة باإلفالس  اخلاصة

ذمد أف املشرع أعطى للوكيل املتصرؼ القضائي )ككيل  يف نفس القانوف كالتسوية القضائية
التفلسة( إذا كانت الشركة يف طور اإلفػػالس مجيع حقوؽ دعاكل املفلس املتعلقة بذمتو طيلة مدة 

ىو صاحب  الوكيل ادلتصرف الدقضائي إفّ ظمكننا أف نستنت  من ذلك بكبالتاِف  1التفليسة
 .يف اجلزائر ىنا االختصاص ٔتباشرة دعول املسؤكلية

 ادلمعى عليو  - ب

ـو أو ا ـن أعضائــــــــــــــــــبعضاإلدارة كلو أو  رللسإما أف يكوف  املدعى عليو يف دعول الغَت
املتسببُت يف الضرر ككالء عن  باعتبار اجمللس أك األعضاء ذاهتا الشرك كإما أف يكوف  أحمىم

 الشركة يف تسيَت شؤكهنا.
الشًتاؾ مجيع األعضاء يف ارتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب اخلطأ  -فإذا كاف املدعى عليو جملس اإلدارة كلو  

 هم أماـ الشركة.فيجوز أف ترفع عليهم مجيعا دعول كاحدة نظرا لتضامن -أك املخالفة
أحدىم بالتعويض كلو ألف املسؤكلية تضامنية فيما بينهم،  غَتكما صموز أف يطالب ال

أك باقي األعضاء  -عندما تكوف الشركة ىي املعنية -كللمدعى عليو أف يرجع على اجمللس ككل
 للمطالبة ْتصة كل كاحد فيو.

غَته، كما ظمكن استعماؿ الدفوع كما أف للمدعى عليو أف يدفع بالدفوع اخلاصة بو دكف 
 الشكلية فيما بينهم كبُت غَتىم.

 

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 270 ةاملاد 1
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 "تعويض الضررـوضوع المعوى  " (4

طمتلف نوع الضرر موضوع الدعول الذم يلحق الغَت باختالؼ نوع الدعول اليت يباشرىا 
أحدىػػػػػػػػػػػػػػػػػم ذا كانت الدعول اليت يرفعها ىذا األخَت مباشرة على اجمللس أك أعضائو أك الغَت، فإ

غَتىم  بالدائنُت أك عماؿ الشركة أك أم طمتص ، خاصا  يكوف ضررالف أك على الشركة نفسها فإ
على اجمللس أك أعضائو أك أحدىػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٘تت  الغَتاليت يرفعها  كانت الدعول  إذا أما شخصيا،

، أم أنو  عاـا رر يكوف ضررا ضالفإف  -دعول الشركةبنيابة عن الشركة  -بصفة غَت مباشرة 
 يعود على مجيع املتضررين يف الشركة.

 صاحب احلق يف التعويض     (5

طمتلف صاحب اقق يف التعويض باختالؼ نوع الضرر الذم يلحق الغَت، فإذا كاف الضرر 
دكف غَته، أما إذا   الغري شاخصيا خاصا  فإنو من البديهي أف يعود التعويض الذم حكم بو إُف 

 فع الشركة للغَت، مث تدخزين  الشرك كاف الضرر  عاما  فإف التعويض الذم حكم بو يعود إُف 
عما يكوف قد دفعو أك أنفقو من مبال ، كرسـو القضية كأتعاب افامي كغَت ذلك من  املتضرر

 املصاريف الضركرية املرتبطة بالدعول من كقت رفعها إُف حُت الفصل فيها.

 

 المعوى وتدقادماجمللس أعضاء  إبراء ذـ قرار أثر   ثالثالفرع ال

بتقادـ دعول املسؤكلية   قانونيا إما أعضاء جملس اإلدارة قد تنتهيسؤكلية النزاع املتعلق ٔتإف 
باقكم يف أك اجلمعية العامة إُف  مراألقبل رفع  ذمة األعضاء أك التسوية الودية للنزاع أك بإبراء
و ػػػػػػػػػػٔتسؤكلية اجمللس أك أعضائ حائز قجية الشيء املقضي بو ْتكم هنائيبذلك  املرفوعة الدعول

  أماـ القضاء. عدـ مسؤكليتهمبإبراء ذمتهم ك أك 
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  اجمللسأعضاء  إبراء ذـ قرار أثر أكال:        

ٔتسؤكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تًتتب آثار حمددة تتعلق بصدكر قرار اإلبراء من اجلمعية العامة للمساشمُت 
 خاص "يف مواجهة الشركة نفسها أك   عاـ "، ىذه ا ثار قد تكوف  اجمللس أك األعضاء
 باملساشمُت كالغَت.

  اآلثار العاـ  (1

 :يلي مافياجمللس أك األعضاء من املسؤكلية إبراء با ثار العامة لقرار اجلمعية العامة تتمثل 

يتحقق إذا كاف قرار اإلبراء الذم  ،املسؤكلية املدنية ٕتاه الشركةانقضاء دعول  -
داخال يف نطاؽ ك صحيحا من الناحية الشكلية كخاليا من الغش كالتدليس 

طأ يشكل بأف اخل بسببو ك ُتاملساشمعلم مت التأكد من ك  اختصاصات اجلمعية العامة
 .1خمالفة للقانوف أك النظاـ األساسي للشركة

قرار اإلبراء ٔتثابة قرينة على صحة أعماؿ اجمللس كخلو إدارتو للشركة صدكر يكوف  -
، من األخطاء خالؿ املدة اليت صدر عنها قرار اإلبراء يف مواجهة الشركة فقط

اجمللس أك أعضائو قدكد كز اتتحمل الشركة أم آثار قد تًتتب على ٕتكلذلك 
 . 2سلطتهم عند قيامهم بواجباهتم القانونية

  اص اآلثار اخل (2

الذم نص على أنو:  ...ال يكوف  3لقد تطرؽ املشرع اجلزائرم إُف ذلك يف القانوف التجارم
ألم قرار صادر عن اجلمعية العامة أم أثر النقضاء املسؤكلية ضد القائمُت باإلدارة الرتكاهبم 

 خطأ أثناء القياـ بوكالتهم .

                                                 
 .221غازم شايف األغربم، املرجع السابق، ص 1

 .77د.حممد توفيق سعودم، املرجع السابق، ص 2
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 25/2مكرر 715املادة  3
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أعطى اقق للمساىم كالغَت ٔتباشرة دعول  ادلشرع اجلزائريكيتضح من ىذا النص أف 
شخصيا أك نيابة عن الشركة حىت كلو أصدرت اجلمعية العامة قرارىا بإبراء ذمة أعضاء املسؤكلية 

 اجمللس من املسؤكلية.
 
 

كما أف املساىم يتمتع هبذا اقق حىت كلو كاف قد كافق على قرار اإلبراء عند التصويت 
 . 1عليو

كال شك أف ىذا األثر من شأنو أف يؤدم إُف ٖتقيق مزيد من الضمانات للمساشمُت كالغَت، 
اجمللس أك أحد أعضائو قد ارتكب سببا من نو من افتمل بعد صدكر قرار اإلبراء اكتشاؼ أف أل

 يف القانوف. ةأسباب املسؤكلية املقرر 

   ثانيا  تدقادم دعوى ادلسؤولي            

  ولػػم على أنو:  تتقادـ دعمن القانوف التجارم اجلزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  22رر مك 715تنص املادة 
املقطع  743املسؤكلية املؤسسة على بطالف الشركة حسب الشركط املنصوص عليها يف املادة 

 األكؿ .

تتقادـ دعول املسؤكلية املبنية على إبطاؿ الشركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  تنص على أنو:   اليت ىذه األخَتة
أك األعماؿ كاملداكالت الالحقة لتأسيسها بثالث أعواـ اعتبارا من التاريخ الذم اكتسب فيو 

قوة الشيء املقضي بو. كال ضموؿ زكاؿ سبب البطالف دكف دمارسة دعول التعويض البطالف حكم 
الشركة أك العمل أك املداكلة مشوبة بو.  تعويض الضرر الالحق من العيب الذم كانت الرامية إُف

    كتتقادـ ىذه الدعول ٔتركر ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ كشف البطالف .

املسؤكلية ضد القائمُت   تتقادـ دعػػول منو على أنو:   26مكرر  715كما تنص املادة  
باإلدارة مشًتكة كانت أك فردية ٔتركر ثالث سنوات، ابتداء من تاريخ ارتكاب العمل الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

                                                 
 .222غازم شايف األغربم، املرجع السابق، ص 1
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كقت العلم بو إف كاف قد أخفي. غَت أف الفعل املرتكب إذا كاف جناية فإف الدعول يف أك من 
    ىذه اقالة تتقادـ ٔتركر عشر سنوات .

ضح كجود نوعاف من تقادـ دعول خالؿ ما تضمنتو النصوص القانونية السابقة يتمن 
 املسؤكلية، يتمثالف فيما يلي:

 :بمعوى ادلسؤولي  ادلؤسس  أو ادلبني  على بطالن الشرك تعلق امل النوع األول  -

إما من التاريخ  املدة يبدأ حساب ،( سنوات03تتقادـ فيو ىذه الدعول ٔتركر ثالث )ك 
الذم اكتسب فيو حكم البطالف قوة الشيء املقضي بو أك من تاريخ كشف البطالف يف حاؿ 

 .زكاؿ سبب البطالف

حسب ما تضمنتو  ال ضموؿ من دمارسة ىذه الدعوة زكاؿ سبب البطالفإُف أف  ـع اإلشارة
 .السابقة الذكر 743املادة

)اليت بمعوى ادلسؤولي  ادلبني  على األسباب األخرى للمسؤولي  ادلتعلق   ثاينالنوع ال -
  ذكرناىا سابدقا(

من تاريخ ارتكاب  املدة ( سنوات يبدأ حساب03تتقادـ فيو ىذه الدعول ٔتركر ثالث ) 
، غَت أف ىذه املدة قد ٘تتد إُف غَت ظاىر )خمفي(الفعل الضار أك من كقت العلم بو إف كاف 

  .ف الفعل الضار املرتكب على أنو جنايةيّ ( سنوات إذا ك10عشر )
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 ـلاخص الفصل الثاين

من خالؿ كل ما تقدـ ظمكن أف زملص إُف أف الرقابة على جملس اإلدارة يف شركة املساشمة يف 
ة الداخلية ػػػالرقابأجهزة  عن طريقتتم  "داخلي "رقاب  ، القانوف اجلزائرم تتم من خالؿ نوعُت من الرقابة

جملس "ل يف ػكاملتمث -النظاـ األملاين - اخلاص بالنظاـ اقديث لإلدارةالرقابة جهاز كاملتمثلة يف كل من 
 ز مشاركة العماؿ يف الشركةاجهكذا ك    كالذم أنشئ هبدؼ الفصل بُت كظيفيت اإلدارة كالرقابةاملراقبة

 و  على رئيسجملس اإلدارة نفسو  كل من  رقابة املتمثلة يف أجهزة اإلدارةك  "جلنة املشاركة"كاملتمثل يف 
على من فوضتو ملمارسة مهمة اإلدارة بدال عنها )جملس اإلدارة(  "للمساشمُت اجلمعية العامة"رقابة ك 

إما من  ذلك ىذه األخَتة ٘تارسك  .اخلهادكذلك باعتبارىا أعلى ىيئة يف الشركة كمصدر السلطات 
الرقابة على صرؼ مكافآت أعضاء جملس اإلدارة كعن  عن طريق  جمتمعُت خالؿ رقابة املساشمُت 

ق أك الالحق لألعضاء من اجلمعية العامة كعن ػػاإلذف أك الًتخيص املسبعلى اط اقصوؿ طريق اشًت 
رقابة املساشمُت  من خالؿإما ك  توقيع اجلزاء كذلك  طريق التصديق على أعماؿ اجمللس كعن طريق

   .االطالع كإبداء الرأم أثناء انعقاد اجتماع اجلمعية العامة للشركة  فرادل  عن طريق

 ستجواباالأك  دمر إُف طريقة الرقابة عن طريق التصَف يش املشرع اجلزائرمأف إُف  اإلشارةـع   
عدـ ؤدم إُف ي كىذا ما .ىو عليو اقاؿ يف التشريع املصرمكما كالرقابة عن طريق طلب التفتيش  

ب من الرقابة يلااألس هاجلزائرم من دميزات ىذيف  -األعماؿ -ة املنظومة التشريعية كاإلدارية استفاد
عندما يعجز اجمللس عن القياـ بأعمالو إذا تكرر ذلك على مستول اٗتاذ قرار كاحد بشكل  خاصةك 

أك  ذلك ل أك التصدم الٗتاذ قرار مستعجل فيما طمصػمتتابع ككاف لزاما على اجلمعية العامة التدخ
 ستجواب كطلب التفتيش إذا اقتضى األمر ذلك.لالاللجوء  

املراجعة اخلارجية تتم عن طريق  ،خارجي  رقاب ك٘تارس الرقابة كذلك على جملس اإلدارة من خالؿ 
  - مندكبو أك حمافظو اقسابات  يسميهم املشرع اجلزائرم - اليت يقـو هبا خرباء فنيوف متخصصوف

يف التشريع نسبية  ىذه االستقاللية كلو كانت نظرا ملا يتمتعوف بو من استقاللية يف دمارسة مهامهم
 العامة اجلمعية تقرره ما على بناء أتعابو على يتحصل يزاؿ ال اقسابات حمافظ بسبب أف اجلزائرم

 كانتظامها الشركةحسابات  صحة على املصادقة األساسية يفمهم امهتتمثل اليت  ،تعينو اليت للشركة
 كمطابقتها للمعلومات السنوية اقسابات صحة فحصك بو  املعموؿ ألحكاـ التشريع هاػػػػػػطابقتػػكم

 رأيو يبدمك  اقصص حاملي أك الشركاء أك للمساشمُت يقدمو املسَتكف الذم التسيَت  تقرير يف املبينة

 كجملس اإلدارة جملس من عليها املصادؽ الداخلية الرقابة إجراءات حوؿ خاص تقرير شكل يف
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عليو  طلعي أك يكتشفو قد نقص بكل املؤىلة املداكلةىيئة  أك العامة كاجلمعية املسَتين يعلمك  املديرين
أك  الشركة ككثائق قيم فحص املهاـ  ىذه كٗتص أك اهليئة ةػػػػػػػػػػػػػػػاملؤسس استغالؿ استمرار يعرقلالذم ك 

         .التسيَت يف التدخل دكف هبا املعموؿ للقواعد افاسبة ةمطابق مدل ةػػػكمراقب اهليئة

إخالؿ أعضاء جملس اإلدارة بواجباهتم أك  الذكر كإذا ثبت من خالؿ أدكاة الرقابة السابقة
م أك قيامهم بأم خمالفة أك خطأ أدل إُف حدكث ضرر للشركة أك للمساشمُت أك للغَت، فإف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتزاماهت

 . للمسؤولي  ادلمني ذلك يعرضهم 

عند  يف القانوف املدين املسؤكلية املدنيةٔتا كرد من قواعد عامة يف َف يكتفي  كاملشرع اجلزائرم
يف أحكاـ قانونية  بل تعرض هلاتو املسؤكلية ،دراستو ملسؤكلية أعضاء جملس اإلدارة يف شركة املساشمة

خاصة يف القانوف التجارم، حيث تعرض بصفة عامة كباختصار ألسباهبا كحدد أشكاؿ الدعول 
حدد مالمح ىذه املسؤكلية بصفة خاصة فالفقو املقارف  أما ،املرفوعة على أساسها ضد اجمللس كأعضائو

أسباهبا كأشكاؿ دعول املسؤكلية املدنية املرفوعة على كباستفاضة عندما عاًف طبيعة ىذه املسؤكلية ك 
 اجمللس كأعضائو.

، فقد كصلنا إُف أف الفقو اختلف يف ٖتديد طبيعة  دنية لألعضاءطبيعة املسؤكلية املب ففيما يتعلق 
كيرجع سبب  عقديةكمنهم من اعتربىا  تقصَتيةاملسؤكلية املدنية لألعضاء، فمنهم من اعتربىا مسؤكلية 

ىذا االختالؼ إُف كجهة نظر كل منهم حوؿ تكييف العالقة بُت أعضاء اجمللس كالشركة، ىل ىي 
، أما عالقة ككالة أـ أف اجمللس جزء من كياف الشركة أـ أنو نظاـ ككذا يف ٖتديد التضامن بُت األعضاء

 قانوف التجارم اجلزائرموص النصاالطالع على خالؿ يتضح من ففيما يتعلق ٔتوقف املشرع اجلزائرم 
 ردة أك بالتضامنػػػػبصفة منفمسؤكلُت  -أعضاء اجمللس -اعترب أف القائمُت باإلدارة  ىذا األخَت أف

افكمة ىي اليت ٖتدد حصة كل منهم يف ك  أـ ال( احسب نوع العمل الذم يوجب املسؤكلية )منفػػػػػػػػػػػرد
َف  املشرع اجلزائرملكن املالحظ أف ، اشمُت أك الغَتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتعويض عن الضرر اقاصل للشركة أك املس

 ضمدد إذا كانت مسؤكلية األعضاء تقصَتية أـ تعاقدية.

قد تطرؽ إليها من  املشرع اجلزائرمأف ب فقلنا  بأسباب املسؤكلية املدنية لألعضاء أما فيما يتعلق 
ة ػػػػػخرؽ األحكاـ التشريعييف كل من  كحددىا بصفة عامة كباختصار خالؿ نصوص القانوف التجارم

األخطاء املرتكبة أثناء ك  خرؽ القانوف األساسي للشركةيمية املطبقة على شركات املساشمة ك أك التنظ
إُف فشل مشركع الشركة من جراء اخلسائر اليت قد تلحقها، دما يؤدم إُف  كلها  قد تؤدماليت  التسيَت
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عن حل الشركة بسبب كىو مسؤكليتهم كقد أضاؼ ىذا القانوف سببا آخر  ركة كإفالسها.تصفية الش
يف املسؤكلية عن  ن"و اـنضـتعضاء الذين كانوا يف كظائفهم كقت كقوع البطالف  أف األعترب اك  البطالف

تشمل نفس ىذه املسؤكلية التضامنية ، كما الضرر الذم قق باملساشمُت أك الغَت من جراء حل الشركة
الذين َف ضمقق يف حصصهم املقدمة للشركػػػػػة أك املنافع كَف يصادؽ  -كمنهم أعضاء اجمللس -ملساشمُت ا

. أما الفقو كالقضاء املصرم فقد استفاض يف شرح ىذه األسباب من خالؿ إعطاء أمثلة عملية عليها
على سبيل املثاؿ ال اقصر الغش كالتدليس كتصرفاتو يف كمن بُت ىذه األسباب نذكر  ئيةكأحكاـ قضا

كٕتاكز حدكدىا كإفالس  كالتعسف يف استعماؿ السلطةشؤكف املوظفُت كالعماؿ يف الشركة كالتابعُت لو 
 كتصفية الشركة.

متضرر لل فإفّ  ،الرقابة السابقة الذكرأك أدكاة من خالؿ أساليب إذا ثبتت مسؤكلية أعضاء اجمللس ف
، ىذه معية العامة، إما أف يطالب برفع الضرر كالتعويض أماـ اجلاقق يف االختيار بُت أمرينعندئذ 
كاحد أك أكثر من أعضاء اجمللس املخالفُت أك حىت إقالة اجمللس بكامل  أف تقـو بعزؿاليت هلا  األخَتة

كرفع الضرر  أعضائو كجزاء هلم كإلزامهم بالتعويض باتفاؽ كدم توافق عليو بشرط تسوية األكضاع
ػػس ػػػػػػاء اجمللس بدعول ترفع على اجمللللفصل يف مسؤكلية أعض  اقاصل. كقد يؤكؿ األمر إُف  القضاء

 أك أعضائو املخالفُت من الشركة نفسها أك املساشمُت فرادل أك جمتمعُت أك من الغَت.

نتهي قانونيا إما بتقادـ مع اإلشارة إُف أف ىذا النزاع املتعلق ٔتسؤكلية أعضاء جملس اإلدارة قد ي
ة ػػػػػػػػػػػػػدعول املسؤكلية أك بإبراء ذمة األعضاء أك التسوية الودية للنزاع قبل رفع الدعول أماـ اجلمعية العام

س ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك باقكم يف الدعول املرفوعة بذلك ْتكم هنائي حائز قجية الشيء املقضي بو ٔتسؤكلية اجملل
 أعضائػػػػػػػػػػو أك بإبراء ذمتهم كعدـ مسؤكليتهم أماـ القضاء.أك 
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  اخلاسب 
 

شركة يف دارة اإلمن خالؿ ىذه الدراسة اليت قمنا هبا حوؿ موضوع الرقابة على أعماؿ جملس 
كاليت تتمثل  النتائجبعض توصلنا إُف  ،اجلزائرم قانوفيف الكاملسؤكلية املدنية ألعضائو  املساشمة
 :يليفيما 

 ألجهزة إدارة شرك  ادلسامه  يف الدقانون اجلزائري  بالنسب  أوال 

  فتوصلنا إُف:      

أف املشرع اجلزائرم قد حدد ثالث أجهزة، تتمثل يف كل من: اجلمعية العامة، جملس  (1
 اإلدارة كىيئات الرقابة.

من نظرييت أف املشرع اجلزائرم قد أخذ عند ٖتديده لعالقة جملس اإلدارة بالشركة بكل  (2
 الوكالة كالعضو أك األذاة.

أف املشرع اجلزائرم قد أخذ بازدكاجية نظاـ اإلدارة يف شركة املساشمة بعد صدكر املرسـو   (3
املتضمن  59-75املعدؿ كاملتمم لألمر  1993أفريل  25املؤرخ يف  08/93التشريعي 

 القانوف التجارم.

  يف الدقانون اجلزائري لرقاب  على أعمال رللس اإلدارةل ثانيا  بالنسب 

على   الرقابة الداخلية م عند سنو للنصوص القانونية اليت تتضمن ر نجد أف املشرع اجلزائف (1
تضمنتها بعض التشريعات األجنبية كمنها التشريع لرقابة اأساليب بعض أعماؿ اجمللس َف يتطرؽ إُف 

للقياـ بأم عمل من أعماؿ اإلدارة  كتتمثل يف كل من أسلوب الرقابة عن طريق التصدم املصرم
ؤدم إُف عدـ استفادة املنظومة التشريعية ما ي وكى كطلب التفتيش سأعضاء اجملل بالشركة كاستجواب

يف اجلزائر من دميزات ىذه األساليب من الرقابة كخاصة عندما يعجز اجمللس عن  -األعماؿ -كاإلدارية 
اٗتاذ قرار كاحد بشكل متتابع ككاف لزاما على اجلمعية العامة القياـ بأعمالو إذا تكرر ذلك على مستول 

الستجواب كطلب التفتيش إذا ل اللجوء  التدخػل أك التصدم الٗتاذ قرار مستعجل فيما طمص ذلك أك
 .اقتضى األمر ذلك
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ن خالؿ النصوص القانونية اليت م املشرع اجلزائرمأف ذمد   الرقابة اخلارجية  صّ طمأما فيما   (2
، يسميهم املشرع ُت متخصصُتالنوع من الرقابة قد نص على الرقابة عن طريق خرباء فني اذىتنظم 

 املرجوة ملمارسة مهامهم، ألف التامة االستقاللية يعطي هلم اجلزائرم  مندكبو أك حمافظو اقسابات َف

 .تعينو اليت بالشركة العامة اجلمعية تقػرره ما على بناء أتعابو على يتحصل ال يزاؿ اقسابات حمافظ

 :يف الدقانون اجلزائري اإلدارة رللسسؤولي  أعضاء دل بالنسب ثانيا  

إخالؿ أعضاء جملس اإلدارة الذكر إذا ثبت من خالؿ أدكاة الرقابة السابقة أنو  صلنا إُفو ف
اشمُت ػػػػػػللمس م أك التزاماهتػػػػػػم أك قيامهم بأم خمالفة أك خطأ أدل إُف حدكث ضرر للشركة أكػػػػبواجباهت

 . حسب القانوفاجلنائية حىت  كأأك للغَت، فإف ذلك يعرضهم للمسؤكلية املدنية 

يف القانوف املدين عند  كاملشرع اجلزائرم َف يكتفي ٔتا كرد من قواعد عامة يف املسؤكلية املدنية
يف أحكاـ  قانونية  دراستو ملسؤكلية أعضاء جملس اإلدارة يف شركة املساشمة بل تعرض هلاتو املسؤكلية

خاصة يف القانوف التجارم، حيث تعرض بصفة عامة كباختصار ألسباهبا كحدد أشكاؿ الدعول 
كحدد الفقو املقارف بصفة خاصة مالمح ىذه املسؤكلية  املرفوعة على أساسها ضد اجمللس كأعضائو

ة املدنية املرفوعة على كباستفاضة عندما عاًف طبيعة ىذه املسؤكلية كأسباهبا كأشكاؿ دعول املسؤكلي
 اجمللس كأعضائو.

املشرع اجلزائرم َف ضمدد توصلنا إُف أف ففيما يتعلق  بطبيعة املسؤكلية املدنية لألعضاء ، فقد  (1
 -أعضاء اجمللس–، إال أنو اعترب القائمُت باإلدارة سؤكلية تقصَتية أـ عقديةىذه املإذا كانت فيما 

حسب نوع العمل الذم يوجب املسؤكلية )منفردا أـ ال(، كافكمة مسؤكلوف بصفة منفردة أك بالتضامن 
 .ىي اليت ٖتدد حصة كل منهم يف التعويض عن الضرر اقاصل للشركة أك املساشمُت أك الغَت

فيما يتعلق هبذا الشأف كمن خالؿ هلا ا نأما رمن كمن خالؿ اطالعنا على ا راء السابقة ك٘تحيص
اء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف التجارم اجلزائرم أمكننا أف نستنت  بأنو إذا كانت األخطاطالعنا كذلك على نصوص القان

أك املخالفات املرتكبة من طرؼ األعضاء كاملسببة للضرر نإتة عن املخالفات املاسة باألحكاـ 
 مواجهة التشريعية أك التنظيمية املطبقة على شركات املساشمة فاملسؤكلية ىنا ىي مسؤكلية  تقصَتية  يف

الشركة كاملساشمُت كالغَت، أما إذا كانت ىذه األخطػاء أك املخالفات نإتة عن خرؽ بنود العقد املرـب 
بينهم كبُت الشركة، فإف ىذه األخطاء أك املخالفات تعترب إخالال بالتزاماهتم التعاقدية مع الشركة كمن 

ة، كما تكوف املسؤكلية  عقدية  يف مواجهة مث تعترب املسؤكلية ىنا مسؤكلية  عقدية  يف مواجهة الشرك
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املساشمُت فرادل أك الغَت عندما يباشركف بنفسهم دعول الشركة نيابة عنها. أما فيما يتعلق بالتضامن، 
فإف املسؤكلية التضامنية بُت أعضاء اجمللس تظل قائمة إال إذا كاف التصرؼ قد انفرد بو أحد األعضاء 

 س املنتدب أك غَته بدكف علم اجمللػػػػػػػػػػػػس أك بدكف إحاطتو علما بو.أك بعضهم سواء كاف عضو اجملل

بأف املشرع اجلزائرم قد تطرؽ  د توصلناأما فيما يتعلق  بأسباب املسؤكلية املدنية لألعضاء  فق (2
إليها من خالؿ نصوص القانوف التجارم بصفة عامة كباختصار كحددىا يف كل من خرؽ األحكاـ 

أك التنظيمية املطبقة على شركات املساشمة كخرؽ القانوف األساسي للشركة كاألخطاء املرتكبة  ػػةػػػػالتشريعي
أثناء التسيَت اليت قد تؤدم كلها إُف فشل مشركع الشركة من جراء اخلسائر اليت قد تلحقها، دما يؤدم 

حل الشركة عن إُف تصفية الشركة كإفالسها. كقد أضاؼ ىذا القانوف سببا آخر كىو مسؤكليتهم 
كاعترب أف األعضاء الذين كانوا يف كظائفهم كقت كقوع البطالف متضامنوف يف املسؤكلية  بسبب البطالف

عن الضرر الذم قق باملساشمُت أك الغَت من جراء حل الشركة، كما تشمل نفس ىذه املسؤكلية 
دمة للشركػػػػػة أك املنافع الذين َف ضمقق يف حصصهم املق -كمنهم أعضاء اجمللس -التضامنية املساشمُت 

كَف يصادؽ عليها. أما الفقو كالقضاء املصرم فقد استفاض يف شرح ىذه األسباب من خالؿ إعطاء 
أمثلة عملية كأحكاـ يف قضايا كاقعية كمن بُت ىذه األسباب نذكر على سبيل املثاؿ ال اقصر الغش 

كالتابعُت لو كالتعسف يف استعماؿ السلطة كالتدليس كتصرفاتو يف شؤكف املوظفُت كالعماؿ يف الشركة 
 كٕتاكز حدكدىا كإفالس كتصفية الشركة.

للمتضرر  فإذا ثبتت مسؤكلية أعضاء اجمللس من خالؿ أساليب الرقابة السابقة الذكر، فإفّ  (3
عندئذ اقق يف االختيار بُت أمرين، إما أف يطالب برفع الضرر كالتعويض أماـ اجلمعية العامة، ىذه 

كاحد أك أكثر من أعضاء اجمللس املخالفُت أك حىت إقالة اجمللس بكامل  اليت هلا أف تقـو بعزؿ األخَتة
أعضائو كجزاء هلم كإلزامهم بالتعويض باتفاؽ كدم توافق عليو بشرط تسوية األكضاع كرفع الضرر 

ر أماـ اجلمعية يعترب بأف املسؤكلية املدنية لألعضاء ال تثا 1مع العلم أف ىناؾ رأم يف الفقواقاصل. 
أنو باإلضافة إُف املسؤكلية يف مواجهة كتوصلنا ىنا إُف القوؿ ب .حسبالعامة إال يف مواجهة الشركة ف

ظمكن أف تثار أيضا املسؤكلية ٕتاه املساشمُت فرادل أماـ اجلمعية العامة ما داـ أهّنم أعضاء يف  ،الشركة
يؤكؿ األمر إُف قد ك  اـ أف القانوف ال ظمنع ذلك.اجلمعية العامة كضمضركف دكراهتا هبذا اخلصوص كما د

ػس أك أعضائو املخالفُت من الشركة ػػاء اجمللس بدعول ترفع على اجملليف مسؤكلية أعض  القضاء للفصل 
 نفسها أك املساشمُت فرادل أك جمتمعُت أك من الغَت.
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ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسواء كانت تتم شخصيباشرة الدعول اقق ٔتيرل بأّف للمساىم أك الغَت  1املشرع اجلزائرمك 
أك نيابة عن الشركة حىت كلو كانت اجلمعية العامة قد أصدرت قرارىا بإبراء ذمة أعضاء اجمللس من 

   .املسؤكلية

ول املسؤكلية ػػػػػػػػػػػػػػػػػهذا النزاع املتعلق ٔتسؤكلية أعضاء جملس اإلدارة قد ينتهي قانونيا إما بتقادـ دعف
بإبراء ذمة األعضاء أك التسوية الودية للنزاع قبل رفع الدعول أماـ اجلمعية العامػة أك باقكم يف أك 

ػو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدعول املرفوعة بذلك ْتكم هنائي حائز قجية الشيء املقضي بو ٔتسؤكلية اجمللػػػػس أك أعضائػػػػػػػػػ
 أك بإبراء ذمتهم كعدـ مسؤكليتهم أماـ القضاء.

 :قرتاحاتبعض اإل ، ظمكننا أف نقًتحإليها سابقااليت توصلنا  من خالؿ ىذه النتائ ك 

 :بالرقاب  فيما يتعلقأوال  

ضركرة أخذ املشرع اجلزائرم بأساليب الرقابة عن طريق فيما يتعلق  بالرقابة الداخلية  نقًتح  (1
مع  ،إصدار نصوص قانونية صرضمة تنظم ذلك من خالؿ كطلب التفتيش كاالستجواب التصدم

، سلوب التصدم ألعماؿ اجمللسأالتحديد الدقيق قاالت األخذ هبذه األساليب كٓتاصة فيما يتعلق ب
للجمعية العامة للقياـ بأم عمل من أعماؿ اإلدارة  الًتخيص هذا األسلوب األخَت يتم من خالؿف

)كعجز  بالشركة يف أم من اقاالت اليت يكوف فيها جملس اإلدارة عاجزا عن القياـ بتلك األعماؿ
و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدـ صالحية عدد من أعضائلسبب عدـ اكتماؿ نصاب اجمللس بجملس اإلدارة عن البث فيو 

عندما يظهر بشكل  بسبب عدـ إمكاف الوصوؿ إُف أغلبية تؤيد القرارأك تعمدىم عدـ اقضور أك 
جلي من خالؿ مراقبة اجلمعية العامة للشركة أف تصرفات جملس إدارة الشركة يف إطار اختصاصاتو َف 

أعضاء اجمللس أثناء انعقاد اجتماع اجلمعية العامة  باستجوا الرقابة عن طريق أما، (تكن لصاٌف الشركة
للشركة، فلكل مساىم حاضر يف اجتماع اجلمعية العامة اقق يف مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدكؿ 

صموز حرمانو من ىذا كما ال ـ ما يشاء من األسئلة،  كلو أف يقدّ  األعضاء ىؤالء األعماؿ كاستجواب
ىم أف ضمتكم كللمسا يف النظاـ األساسي للشركة عليو كاف بالنص اقق بأم شكل من األشكاؿ كلو

أما ، إُف اجلمعية العامة إف رأل بأف رد اجمللس غَت كايف كيكوف قرارىا يف ىذه اقالة كاجبة التنفيذ
على نصاب معُت فئة معينة من املساشمُت الذين ضموزكف فتتم من طرؼ  الرقابة عن طريق طلب التفتيش

                                                 
 من القانوف التجارم اجلزائرم. 743/1املادة  1
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الشركة فيما ينسب إُف أعضاء اجمللس من خمالفات جسيمة يف آداء كاجباهتم اليت  يفاؿ ممن رأس 
 .وف أك النظاـ األساسي للشركة مىت كجد من األسباب ما يرجح كجود ىذه املخالفاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقررىا القان

من األسباب  األدلة اليت يستفاد منها أف لدل الطالبُت كصمب أف يكوف الطلب مشتمال على
اجلدية ما يربر اٗتاذ ىذا اإلجراء كأف يودع ىذا الطلب إُف اجلهة املختصة باملوافقة على تأسيس 

 اجلزائرم. قانوفالشركات حسب ال

نقًتح أف يكوف ملراقب أك مندكب أك حمافظ اقسابات   فبالرقابة اخلارجية فيما يتعلق أما  (2
صة من كزارة املالية لدفع االستقاللية املالية بتخصيص ميزانية خا من خالؿ إعطائواالستقاللية التامة 

  أتعابو.

 :ادلمني  سؤولي بادل فيما يتعلق: ثانيا

شرحو  كاالستفاضة يف النوع من املسؤكليةىذا أحكاـ فنرل ضركرة توسع املشرع اجلزائرم يف ضبط 
كطرؽ نصوص قانونية يف القانوف التجارم ٖتدد بدقة طبيعة املسؤكلية القانونية كأسباهبا كضع من خالؿ 

من األعضاء عما تسببوا بو من ضرر للشركة كاملساشمُت كالغَت نتيجة التعويض ككسائل املطالبة ب
 . ألخطائهم
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الدارة يف شركات املساشمة يف القانوف مصطفى كماؿ كصفي، املسؤكلية املدنية ألعضاء جملس ا -
)رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه( جامعة فؤاد   املصرم كاملقارف كمشركع قانوف الشركات التجارية

 .1951األكؿ )جامعة القاىرة حاليا(،  كلية اققوؽ، 
مع نشول نظيف عطية اجلالب، ميزانية )موازنة( الربام  كأداة للرقابة يف قطاع اخلذمات  -

التطبيق على كحدات اقكم افلي )رسالة لنيل شهادة ماجستَت يف افاسبة( كلية التجارة جامعة 
 .1973القاىرة، 
يوسف سعيد يوسف املدلل، دكر كظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط األداء املاِف كاإلدارم،  -

املاليػػػػػػػػػة، )رسالة مقدمة  دراسة تطبيقية على شركات املساشمة العامة املدرجة يف سوؽ فلسطُت لألكراؽ
 .2007لنيل شهادة املاجستَت يف افاسبة كالتمويل(، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطُت، 

 
 والبحوث  ادلدقاالت  (3

، ْتوث ٖتت عنواف  مهنة 2010أكتوبر  12-11امللتقى الوطٍت الثامن املنعقد خالؿ الفًتة: -
ة ػػػ)الواقػػػػػػػػػػػػػػػػػع كا فاؽ يف ضوء املستجدات العاملية املعاصرة( ، كلية العلـو االقتصاديػػػالتدقيق يف اجلزائر 

، 1، سكيكدة، دار هباء الدين للنشػػػػر كالتوزيع، ط1955أكت 20كالتجارية كالتسيَت، جامعة 
2011. 
رير عن الرقابة الداخلية أشرؼ حممد عبد البديع، تقارير مراقيب اقسابات لشركات املصرية، التق -

للجهات اخلارجية  إطار مقًتح  كجملة البحوث التجارية املعاصرة، كلية التجارة سوىاج، جامعة جنوب 
 .1999، العػدد األكؿ ،جواف 13الوادم اجمللد 

محاد مصطفى عزب، حق املساىم يف الرقابة على إدارة الشركة )يف قانوف الشركات التجارية  -
املؤ٘تر السنوم اخلامس عشر، مؤ٘تر أسواؽ األكراؽ املالية كالبورصات، كلية الشريعة كالقانوف، اإلمارتية(، 

 .2006، جامعة اإلمارات العربية املتحدة
عبد الرمحن إبراىيم أبو محيد، مسؤكلية املراقب ٕتاه اكتشاؼ غش اإلدارة، جملة اإلدارة العامة،  -

 .1975، سبتمرب 18العددالرياض، اململكة العربية السعودية، 
جملس اإلدارة يف ظل تقلص الدكر الرقايب للمساشمُت، جملة القانوف كاالقتصاد، العدد الرابع  -

 .2004كالسبعوف، 
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حممد الرملي أمحد، درامة ٖتليلية ملسؤكلية املراجع ٕتاه غش اإلدارة، جملة البحوث التجارية  -
 2العدد 14دم، قسم افاسبة كاملراجعة اجمللة املعاصرة، كلية التجارة سوىاج، جامعة جنوب الوا

 .2000ديسمرب 
ْتث يف مسؤكلية أعضاء جملس إدارة شركة املساشمة سواء بصفتهم مود حممد فهمي، حم -

جملة مصر املعاصرة، السنة ، الشخصية أك بصفتهم دمثلُت عن الغَت كأحواؿ اجلمع بُت العضويات
 .1985يوليو  ، القاىرة،401السادسىة كالسبعوف، العدد 

فاركؽ أمحد أمحد حسن، التقرير عن الرقابة الداخلية للجهات اخلارجية  إطار مقًتح  كجملة  -
، العػدد األكؿ ،جواف 13البحوث التجارية املعاصرة، كلية التجارة سوىاج، جامعة جنوب الوادم اجمللد 

1999. 
 
 الدقواـيس  (4
ِت، القاموس اجلديد، الشركة التونسية علي بن ىادية، بلحسن البليش، اجليالين بن اقاج ضم -

 .1983للتوزيع، تونس، 
 
 النصوص التشريعي  والتنظيمي   (5
 الدقوانني واألواـر  ( أ

 الدقوانني  -1
 القانوف املدين اجلزائرم -
 القانوف التجارم. -
 قانوف اإلجراءات اجلزائية اجلزائرم. -
 قانوف الشركات املصرم. -
 .اجلزائرم دنية كاإلداريةقانوف اإلجراءات امل -
املتضمن القانوف التوجيهي للمؤسسات  1988يناير 12مؤرخ يف  01-88القانوف رقم  -

 .2اجلريدة الرمسية عدد  ،العمومية االقتصادية
اجلريدة الرمسية  ،املتعلق بعالقات العمل 1990أبريل  21املؤرخ يف  11-90القانوف رقم  -
  .17عدد 
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 افاسب كحمافػػػظ َتاملتعلق ٔتهن اخلب 2010جواف  23املؤرخ يف  01-10القانوف رقم  -
 .42اجلريدة الرمسية عدد  ،اقسابات كافاسب املعتمد

اخلاص بشركات املساشمة كشركات التوصية باألسػػػػػػػػػػػػػهم  1981لسنة  159القانوف رقم  -
 .1981أكتوبر  1كالشركات ذات املسؤكلية افدكدة املصرية الصادر بتاريخ 

 
 األواـر   -2

اجلريدة الرمسية عدد  ،املتعلق ٔتجلس افاسبة 1995جويلية  17مؤرخ  20-95األمر رقم  -
39.  

املتعلق بتسػيَت رؤكس األمػواؿ التػجارية التػابعة  1995سبتمرب 25مؤرخ يف  25-95األمر -
  .55اجلريدة الرمسية عدد  لػلدكلة بواسطة الشػركات القابضة،

املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية  2001أكت  24املؤرخ يف  01-04األمر -
 .47اجلريدة الرمسية عدد ، كتسيَتىا كخوصصتها

 ادلراسيم والتنظيمات  ( ب
   ػدكيبهاـ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملتعلق ٔتهاـ ككاجبات كم 16/11/1970املؤرخ يف  173-70املرسـو  -

 . 19اجلريدة الرمسية عدد  ،أك حمافظي اقسابات
، املتضمن الشكل اخلاص بأجهزة 2001سبتمرب 24، املؤرخ يف 283-01املرسـو التنفيذم  -

 .55إدارة املؤسسات العمومية االقتصادية، اجلريدة الرمسية عدد 
الذم ضمدد معايَت تقارير حمافظ  2011مام  26املؤرخ يف  202-11املرسـو التنفيذم رقم  -

 .30الرمسية عدداقسابات كأشكاؿ كآجاؿ إرساهلا، اجلريدة 
، الذم ضمدد حمتول معايَت تقارير حمافظ اقسابات 2013جواف  24القرار الوزير املؤرخ يف  -

 .24يف ملحق القرار ، اجلريدة الرمسية عدد 
الذم ضمدد كيفيات تسليم تقارير حمافظ  2014جانفي  12القرار الوزير املؤرخ يف  -

 .24اقسابات، اجلريدة الرمسية عدد 
الستثمار كالتعاكف من كزير الشؤكف ا 1982لسنة  96التنفيذية الصادرة بالقرار رقم الالئحة  -

 .الدكِف املصرم
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تتمثل يف كل من اجلمعيات العامة  اجلزائرم قانوفأجهزة إدارة شركة املساشمة حسب الإّف 
يعترب املمارس الفعلي ملهمة اإلدارة يف الذم ىذا األخَت للمساشمُت كىيئة املراقبُت كجملس اإلدارة، 

تقليدية )جملس اإلدارة( أك حديثة )جملس الشركة، ٖتكم ىذه املهمة نظم إدارية خمتلفة، قد تكوف 
اإلدارة يف شركة املساشمة، ىذا األخَت نظاـ  ازدكاجيةاملديرين( كقد يأخذ بالنظامُت معا كالذم يسمى ب

 .الذم أخذ بو التشريع اجلزائرم

كنظرا هلذا الدكر الذم يقـو بو جملس اإلدارة يف الشركة كاألعماؿ كالسلطات اليت يتمتع هبا 
أعضاءه كأشمية ذلك على سَت شؤكف الشركة كسَت اقتصاديات الدكؿ اليت ٖتتويها، فقد أكدت 
 التشريعات املنظمة هلذه الشركات كمنها التشريع اجلزائرم على ضركرة كضع نظاـ للرقابة على ىذه
األعماؿ، قد يكوف إما على املستول الداخلي كيدعى بالرقابة الداخلية أك على املستول اخلارجي 

كإذا ثبت من خالؿ ىذه الوسائل الرقابية إخالؿ أعضاء جملس اإلدارة كيدعى بالرقابة اخلارجية. 
أك للغَت، فإف بواجباهتػػػػم أك قيامهم بأم خمالفة أك خطأ أدل إُف حدكث ضرر للشركة أك للمساشمُت 

أك اجلنائية كحىت املسؤكلية االجتماعية حسب علم  -موضوع دراستنا –ذلك يعرضهم للمسؤكلية املدنية 
  اإلدارة. 

تتم الرقابة على جملس اإلدارة يف شركة املساشمة يف القانوف اجلزائرم من خالؿ نوعُت من الرقابة، 
النظاـ  - الداخلية اخلاص بالنظاـ اقديث لإلدارةرقابة  داخلية  تتم من خالؿ جهاز الرقابػػػة 

كاملتمثػل يف جملس املراقبة )الذم أنشئ هبدؼ الفصل بُت كظيفيت اإلدارة كالرقابة( ككذا  -األملاين
املتمثلة يف رقابة كل من  جهاز مشاركة العماؿ يف الشركة كاملتمثل يف جلنة املشاركة ككذا أجهزة اإلدارة

على من فوضتو ملمارسة مهمة اإلدارة  للمساشمُت اجلمعية العامة على رئيسو كرقابةجملس اإلدارة نفسو 
بدال عنها )جملس اإلدارة( كذلك باعتبارىا أعلى ىيئة يف الشركة كمصدر السلطات داخلها، حيث 
٘تارس ذلك إما من خالؿ رقابة املساشمُت جمتمعُت عن طريق الرقابة على صرؼ مكافآت أعضاء 

ة كعن طريق اشًتاط اقصوؿ على اإلذف أك الًتخيص املسبػػق أك الالحق لألعضاء من جملس اإلدار 
اجلمعية العامة كعن طريق التصدم كالتصديق على أعماؿ اجمللس كعن طريق توقيع اجلزاء كإما أف 

االطالع كإبداء الرأم كاستجواب أعضاء اجمللس  ٘تارسها من خالؿ رقابة املساشمُت فرادل عن طريق
 كطلب التفتيش.  ء انعقاد اجتماع اجلمعية العامة للشركةأثنا

مع اإلشارة إُف أف املشرع اجلزائرم َف يشر إُف طريقة الرقابة عن طريق التصػػدم أك االستجواب 
كالرقابة عن طريق طلب التفتيش كما ىو عليو اقاؿ يف التشريع املصرم. كىي ثغرة قانونية تؤدم إُف 

لتشريعية كاإلدارية اخلاصة ب يف اجلزائر من دميزات ىذه األساليب من الرقابة عدـ استفادة املنظومة ا
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كخاصة عندما يعجز اجمللس عن القياـ بأعمالو إذا تكرر ذلك على مستول اٗتاذ قرار كاحد بشكل 
ذلك متتابع ككاف لزاما على اجلمعية العامة التدخػل أك التصدم الٗتاذ قرار مستعجل فيما طمػػػػػػػػػػػػػػص 

 أك اللجوء  لالستجواب كطلب التفتيش إذا اقتضى األمر ذلك.  

تتم عن طريق املراجعة ، ك٘تارس الرقابة كذلك على جملس اإلدارة من خالؿ رقابة  خارجية  
يسميهم املشرع اجلزائرم  مندكبو أك حمافظو  -اخلارجية اليت يقـو هبا خرباء فنيوف متخصصوف 

ف بو من استقاللية يف دمارسة مهامهم كلو كانت ىذه االستقاللية نسبية يف نظرا ملا يتمتعو  -اقسابات 
العامة  اجلمعية تقرره ما على بناء أتعابو على يتحصل ال يزاؿ اقسابات حمافظألف القانوف اجلزائرم 

كانتظامها  على صحة حسابات الشركة املصادقة ، اليت تتمثل مهامهم األساسية يفتعينو اليت للشركة
كمطابقتها للمعلومات  السنوية اقسابات  صحة املعموؿ بو كيفحص ألحكاـ التشريع كمػػطابقتػػػػػػها
يف  رأيو اقصص كيبدم حاملي أك الشركاء أك للمساشمُت يقدمو املسَتكف الذم التسيَت  تقرير املبينة يف

اإلدارة كجملس املديرين عليها من جملس  الداخلية املصادؽ إجراءات الرقابة حوؿ خاص شكل تقرير
عليو كيعرقل  اطلع أك يكتشفو قد نقص بكل ىيئة املداكلة املؤىلة أك كاجلمعية العامة  كيعلم املسَتين

أك اهليئة كمراقبػػػة  الشركة قيم ككثائق فحص املهاـ  ىذه كٗتص أك اهليئة املؤسسػػػػػػػػػػػػػػػة استمرار استغالؿ
     .التدخل يف التسيَت عموؿ هبا دكفمطابق افاسبة للقواعد امل مدل

كإذا ثبت من خالؿ كسائل الرقابة السابقة إخالؿ أعضاء جملس اإلدارة بواجباهتم أك قيامهم بأم 
خمالفة أك خطأ أدل إُف حدكث ضرر للشركة أك للمساشمُت أك للغَت، فإّف ذلك يعرضهم للمسؤكلية 

يف القانوف املدين عند  ن قواعد عامة يف املسؤكلية املدنيةاملدنية. كاملشرع اجلزائرم َف يكتفي ٔتا كرد م
دراستو ملسؤكلية أعضاء جملس اإلدارة يف شركة املساشمة بل تعرض هلاتو املسؤكلية يف أحكاـ  قانونية 
خاصة يف القانوف التجارم، حيث تعرض بصفة عامة كباختصار ألسباهبا كحدد أشكاؿ الدعول 

أما الفقو املقارف فحدد مالمح ىذه املسؤكلية بصفة خاصة  لس كأعضائو،املرفوعة على أساسها ضد اجمل
كباستفاضة عندما عاًف طبيعة ىذه املسؤكلية كأسباهبا كأشكاؿ دعول املسؤكلية املدنية املرفوعة على 

 اجمللس كأعضائو.

 

résumé  

L’organisme de société par action selon la législation algérienne formée 

dés  chacune des assemblées générales des actionnaires et les observateurs et 

le conseil d'administration, celui-ci est un praticien tâche réelle de la gestion 
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de l'entreprise, de contrôler cette tâche systèmes administratifs différents, peut 

être classique (conseil d'administration) ou moderne (directoire) Cela pourrait 

prendre les deux system ensemble, ce qui est appelé le système de gestion 

double en société par action, celle-ci a été prise par la législation algérienne. 

En raison de ce rôle du conseil  d'administration de la société et de 

l'entreprise et les autorités dont jouissent ses membres et de l'importance que 

la conduite des affaires de la société et le fonctionnement des économies des 

pays qu'ils contiennent, a confirmé la législation régissant ces entreprises, y 

compris la législation algérienne sur la nécessité de développer un système 

pour le contrôle de ces actions, il peut être soit niveau interne et a appelé sur le 

contrôle interne ou externe niveau et appelé contrôle externe. S'il est prouvé 

selon les moyens de contrôle préalable des membres du conseil 

d'administration de leurs fonctions ou de faire toute violation ou faut qui a 

conduit à l'apparition de dommages à la société ou aux actionnaires ou à des 

tiers, il les exposerait à une responsabilité civile ou pénale, et même la 

responsabilité sociale selon science d'administration. 

Soyez la censure sur le conseil d'administration de la société par action de 

droit algérien à travers deux types de system de control, le control "interne" 

réalisée par le système de contrôle interne de l'appareil de gestion moderne       

- Système Allemand- représenté au conseil de surveillance - qui a été créé 

dans le but de la séparation de la fonction administrative et de la fonction de  

contrôle - ainsi que dispositif de partage les travailleurs de l'entreprise 

représentée par le Comité de participation et les organes d'administration de la 

commande à la fois du conseil d'administration lui-même sur le président et le 

contrôle de l'Assemblée générale des actionnaires du mandatés par la gestion 

des tâches d'exercice à la place (de conseil d'administration) et que la plus 

haute autorité dans la société et la source de l'autorité à l'intérieur, où 

l'exercice soit de pendant les actionnaires de contrôle collectivement par le  

contrôles sur l’échange des primes dés membres du conseil d'administration et 

par l'obligation d'obtenir la permission ou d'autorisation préalable ou après les 

membres de l'Assemblée générale et l’adressage et la ratification du travail du 

Conseil et par la sanctionnent et soit être exercé par le contrôle des 

actionnaires individuellement par éclairé et exprès avis et membres 

d'interrogation du Conseil lors de la réunion de l'Assemblée générale de 

l'entreprise et la demande d'inspection.  

 

 En référence à l'législateur algérien n'a pas fait référence à la méthode de 

contrôle par adressage ou le questionnement et la censure par la demande 

d'inspection comme c'est le cas dans la législation égyptienne. Il s'agit d'un 

lacune juridique conduit à l'échec de profiter du système de législatif et 

administratif algériens des avantages de ces méthodes de contrôle, surtout 

quand ils sont Conseil incapable de faire son travail si elle se passe au niveau 

de décision et un dans l'arène et il incombait à l'Assemblée générale 
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d'intervenir ou de répondre à la décision Express avec respecter ou asile 

interrogatoire et demande d'inspection si nécessaire.  

 

  Et l'exercice du contrôle, ainsi que sur le conseil d'administration selon          

le control «externe», est réalisée par un audit externe réalisé par des experts 

techniques se spécialisent - désigné par le législateur algérien "commissaires 

aux comptes» - En raison de profiter de son indépendance dans l'exercice       

de leurs fonctions si cette autonomie relative droit algérien parce que               

la commissaire aux comptes ne représente encore obtenu leur émoluments 

selon l'Assemblée générale de l'entreprise qui le désignée. Leurs missions 

habituelles de certifier la sincérité, la régularité et l’image fidèle des comptes 

des sociétés et des organismes, en vertu des dispositions de la législation         

en vigueur, vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels    

des informations données dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants 

aux actionnaires, associés ou porteurs de parts,  donner un avis, sous forme    

de rapport spécial, sur les procédures de contrôle interne adoptées par               

le conseil d’administration, le directoire ou le gérant signaler, aux dirigeants    

et à l’assemblée générale ou à l’organe délibérant habilité, toute insuffisance 

de nature à compromettre la continuité d’exploitation de l’entreprise ou de 

l’organisme dont il a pu avoir connaissance. Ces missions consistent,                

à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion. 

S'il est prouvé selon les moyens de contrôle préalable des membres du 

conseil d'administration de leurs fonctions ou de faire toute violation ou faut 

qui a conduit à l'apparition de dommages à la société ou aux actionnaires ou à 

des tiers, il les exposerait à une responsabilité civile. Le législateur algérien, 

non seulement pour les dispositions des règles générales de la responsabilité 

civile en droit civil lors de l'étude de la responsabilité des membres du conseil 

d'administration de la société par action, mais l'exposition à ces circonstances, 

la responsabilité de dispositions légales particulières dans le droit commercial, 

où il était généralement et abrègement de ses causes et de choisir les formes de 

l'action en justice intentée sur la base contre le Conseil et ses membres, bien 

que la jurisprudence comparative sélectionner les caractéristiques de cette 

responsabilité particulière et examinée en détail lorsque la nature de cette 

responsabilité, les causes et les formes de action en responsabilité civile 

intentée contre le Conseil et ses membres.  

 

 

Abstract 

The organization of administration in stock company, according                

to Algerian legislation, is represented in each of the General Assemblies          
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of Shareholders and the observers and the Board of Direction, the latter is a 

practitioner actual this task of management of the company, this task  is 

controlled by different administrative systems, may be conventional (Board of 

Direction) or modern (Board of Directors), my be adopted two regimes 

together, which is called the dual management system in the company 

contribution, the latter was adopted taken by Algerian legislation.   

And because of this role of Board of Administration in the company, 

the business and the authorities of its members and the importance of this on 

the conduct of the company and functioning of the economies of the countries 

where they belong, the governing legislation of these companies, including the 

Algerian one, asserted on the need to develop a controlling system for these 

actions, it may be either internal level and called the internal control, or 

external and called external control. If it is proven, via these means, that 

members of the Board of Administration violated their duties or committed 

any mistake leading to a harm or damage to the company or the shareholders 

or others, this would expose them to civil liability (topic of our research), or 

criminal, or even social responsibility with the knowledge of the 

administration. 

Controlling the board of direction in the stock company, according to 

Algerian law, is conducted via two types, control "internal": carried out by the 

internal controlling organism related to the modern administration system        

-German System- represented in the supervisory board (which was established 

with the aim of distinguishing between the functions of the administration and 

control) and also the organism of workers participation in the company which 

is represented by the participation committee and administration organism 

represented by controlling board of administration itself on its chairman and 

controlling the general assembly of shareholders, of mandated by the exercise 

task management instead (board of directors) and that as the highest authority 

in the company and the source of authority within it, where the exercise either 

of during the control shareholders collectively through controls on exchange 

rewards members of the Board of Direction and by the requirement to obtain 

permission or prior authorization or subsequent to the members of the General 

Assembly and by addressing and the  ratification of the work of the board and 

by impose the penalty and either be exercised through control of the 

shareholders individually through informed and express opinion and 

interrogating members of the board during the meeting of the General 

Assembly of the company and the inspection request. 

With reference to the Algerian legislature did not refer to the method of 

control by addressing or questioning and control by the inspection request as is 

the case in the Egyptian legislation. It is a legal loophole lead to failure to take 

advantage of the system of legislative and administrative -business - in 

Algerian advantages of these methods of control, especially when the board 
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unable to do its work if it happens at the level of decision and one in the arena 

and it was incumbent upon the General Assembly to intervene or address the 

decision Express with respect it or asylum interrogation and inspection request 

if necessary.  

Controlling the board of direction in the stock company is exercising as 

well as on the Board of Direction through control "external", is performed by 

an external audit carried out by technical experts specialize - designated by the 

Algerian legislature "delegates or governors accounts" - according to enjoy its 

independence in the exercise of their functions if such autonomy relative 

Algerian law because the governor still accounts obtained on the basis of the 

fees as determined by the General Assembly of the company that will help 

him. Their task is permanent except for any intervention in the administration 

in the investigation of the books and securities of the company in control of 

the regularity of the company's accounts and true, also check the validity of 

the information provided in the report of the Board of Direction or Board of 

Directors, as the case in the documents sent to shareholders about the financial 

situation of the company and believe the regularity inventory and accounts of 

the Company and the budget and the health of it and checking whether what 

has been respect for the principle of equality among shareholders or not, and 

they can conduct investigations throughout the year or control they see fit. 

If it is proven by means of the previous control breach of the board 

members or their duties in any violation or mistake that led to the occurrence 

of damage to the company or to the shareholders or to third parties, it would 

expose them to civil liability. The Algerian legislature not only to the 

provisions of the general rules of civil liability in civil law when studying the 

responsibility of the members of the board of direction stock company, but 

exposure to these circumstances responsibility in special legal provisions in 

the Commercial Law, where he was generally short of its causes and select the 

forms of the action filed on the basis against the board and its members, while 

the comparative jurisprudence select the features of this particular 

responsibility and dealt with at length when the nature of this responsibility, 

causes and forms of civil liability action filed against the Board and its 

members. 
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 امللخص

تتمثل يف كل من اجلمعيات العامة للمسامهني وىيئة  اجلزائري قانونأجهزة إدارة شركة ادلسامهة حسب الإّن 
يعترب ادلمارس الفعلي دلهمة اإلدارة يف الشركة، حتكم ىذه ادلهمة نظم الذي ىذا األخري ادلراقبني ورللس اإلدارة، 

اإلدارة( أو حديثة )رللس ادلديرين( وقد يأخذ بالنظامني معا والذي يسمى إدارية سلتلفة، قد تكون تقليدية )رللس 
 .اإلدارة يف شركة ادلسامهة، ىذا األخري الذي أخذ بو التشريع اجلزائرينظام  ازدواجيةب

ونظرا ذلذا الدور الذي يقوم بو رللس اإلدارة يف الشركة واألعمال والسلطات اليت يتمتع هبا أعضاءه وأمهية 
ى سري شؤون الشركة وسري اقتصاديات الدول اليت حتتويها، فقد أكدت التشريعات ادلنظمة ذلذه الشركات ذلك عل

ومنها التشريع اجلزائري على ضرورة وضع نظام للرقابة على ىذه األعمال، قد يكون إما على ادلستوى الداخلي 
وإذا ثبت من خالل ىذه الوسائل ارجية. ويدعى بالرقابة الداخلية أو على ادلستوى اخلارجي ويدعى بالرقابة اخل

ة ـــــــــــــــــالرقابية إخالل أعضاء رللس اإلدارة بواجباهتــــم أو قيامهم بأي سلالفة أو خطأ أدى إىل حدوث ضرر للشرك
أو اجلنائية وحىت ادلسؤولية  -موضوع دراستنا –أو للمسامهني أو للغري، فإن ذلك يعرضهم للمسؤولية ادلدنية 

  االجتماعية حسب علم اإلدارة. 
تتم الرقابة على رللس اإلدارة يف شركة ادلسامهة يف القانون اجلزائري من خالل نوعني من الرقابة، رقابة 

وادلتمثـل يف  -النظام األدلاين - الرقابـــة الداخلية اخلاص بالنظام احلديث لإلدارة"داخلية" تتم من خالل جهاز 
رللس ادلراقبة )الذي أنشئ هبدف الفصل بني وظيفيت اإلدارة والرقابة( وكذا جهاز مشاركة العمال يف الشركة 

 دارة نفسو على رئيسو ورقابةادلتمثلة يف رقابة كل من رللس اإل وادلتمثل يف جلنة ادلشاركة وكذا أجهزة اإلدارة
على من فوضتو دلمارسة مهمة اإلدارة بدال عنها )رللس اإلدارة( وذلك باعتبارىا أعلى  للمسامهني اجلمعية العامة

ىيئة يف الشركة ومصدر السلطات داخلها، حيث دتارس ذلك إما من خالل رقابة ادلسامهني رلتمعني عن طريق 
ق ــــــرللس اإلدارة وعن طريق اشًتاط احلصول على اإلذن أو الًتخيص ادلسبــالرقابة على صرف مكافآت أعضاء 

أو الالحق لألعضاء من اجلمعية العامة وعن طريق التصدي والتصديق على أعمال اجمللس وعن طريق توقيع 
أعضاء االطالع وإبداء الرأي واستجواب  اجلزاء وإما أن دتارسها من خالل رقابة ادلسامهني فرادى عن طريق

 وطلب التفتيش.  اجمللس أثناء انعقاد اجتماع اجلمعية العامة للشركة
مع اإلشارة إىل أن ادلشرع اجلزائري مل يشر إىل طريقة الرقابة عن طريق التصــدي أو االستجواب والرقابة عن 

ستفادة ادلنظومة طريق طلب التفتيش كما ىو عليو احلال يف التشريع ادلصري. وىي ثغرة قانونية تؤدي إىل عدم ا
التشريعية واإلدارية اخلاصة ب يف اجلزائر من شليزات ىذه األساليب من الرقابة وخاصة عندما يعجز اجمللس عن 
القيام بأعمالو إذا تكرر ذلك على مستوى اختاذ قرار واحد بشكل متتابع وكان لزاما على اجلمعية العامة التدخـل 
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ــــــــــــــص ذلك أو اللجوء  لالستجواب وطلب التفتيش إذا اقتضى األمر أو التصدي الختاذ قرار مستعجل فيما خي
 ذلك.  

تتم عن طريق ادلراجعة اخلارجية اليت ، ودتارس الرقابة كذلك على رللس اإلدارة من خالل رقابة "خارجية" 
نظرا دلا يتمتعون بو  -يسميهم ادلشرع اجلزائري "مندوبو أو زلافظو احلسابات" -يقوم هبا خرباء فنيون متخصصون 

ال  احلسابات زلافظألن من استقاللية يف شلارسة مهامهم ولو كانت ىذه االستقاللية نسبية يف القانون اجلزائري 
 ، اليت تتمثل مهامهم األساسية يفتعينو اليت العامة للشركة اجلمعية تقرره ما على بناء أتعابو على يتحصل يزال

  ةـــــــــــصح ادلعمول بو ويفحص ألحكام التشريع وانتظامها ومــطابقتــــــها الشركةعلى صحة حسابات  ادلصادقة

 اءــــــــــــالشرك أو للمسامهني يقدمو ادلسريون الذي التسيري  تقرير ومطابقتها للمعلومات ادلبينة يف السنوية احلسابات

عليها من رللس  الداخلية ادلصادق الرقابةإجراءات  حول خاص يف شكل تقرير رأيو احلصص ويبدي حاملي أو
 اطلع أو يكتشفو قد نقص بكل ىيئة ادلداولة ادلؤىلة أو واجلمعية العامة  اإلدارة ورللس ادلديرين ويعلم ادلسريين

مراقبـــة أو اذليئة و  الشركة قيم ووثائق فحص ادلهام  ىذه وختص أو اذليئة ادلؤسســـــــــــــــة عليو ويعرقل استمرار استغالل
     .التدخل يف التسيري مطابق احملاسبة للقواعد ادلعمول هبا دون مدى

ة ـــــــــــــوإذا ثبت من خالل وسائل الرقابة السابقة إخالل أعضاء رللس اإلدارة بواجباهتم أو قيامهم بأي سلالف
للمسؤولية ادلدنية. وادلشرع أو خطأ أدى إىل حدوث ضرر للشركة أو للمسامهني أو للغري، فإّن ذلك يعرضهم 

يف القانون ادلدين عند دراستو دلسؤولية أعضاء رللس  اجلزائري مل يكتفي مبا ورد من قواعد عامة يف ادلسؤولية ادلدنية
اإلدارة يف شركة ادلسامهة بل تعرض ذلاتو ادلسؤولية يف أحكام  قانونية خاصة يف القانون التجاري، حيث تعرض 

أما الفقو  ألسباهبا وحدد أشكال الدعوى ادلرفوعة على أساسها ضد اجمللس وأعضائو، بصفة عامة وباختصار
ادلقارن فحدد مالمح ىذه ادلسؤولية بصفة خاصة وباستفاضة عندما عاجل طبيعة ىذه ادلسؤولية وأسباهبا وأشكال 

 دعوى ادلسؤولية ادلدنية ادلرفوعة على اجمللس وأعضائو.

 

 

 

 

: أجهزة إدارة شركة ادلسامهة يف القانون اجلزائري، وسائل الرقابة على أعمال رللس اإلدارة الكلمات املفتاحية
 يف شركة ادلسامهة يف القانون اجلزائري، ادلسؤولية ادلدنية ألعضاء رللس إدارة يف القانون اجلزائري. 



 

3 

 

 

résumé  

L’organisme de société par action selon la législation algérienne formée dés  

chacune des assemblées générales des actionnaires et les observateurs et le conseil 

d'administration, celui-ci est un praticien tâche réelle de la gestion de l'entreprise, de 

contrôler cette tâche systèmes administratifs différents, peut être classique (conseil 

d'administration) ou moderne (directoire) Cela pourrait prendre les deux system 

ensemble, ce qui est appelé le système de gestion double en société par action, celle-ci 

a été prise par la législation algérienne. 

En raison de ce rôle du conseil  d'administration de la société et de l'entreprise et 

les autorités dont jouissent ses membres et de l'importance que la conduite des affaires 

de la société et le fonctionnement des économies des pays qu'ils contiennent, a 

confirmé la législation régissant ces entreprises, y compris la législation algérienne sur 

la nécessité de développer un système pour le contrôle de ces actions, il peut être soit 

niveau interne et a appelé sur le contrôle interne ou externe niveau et appelé contrôle 

externe. S'il est prouvé selon les moyens de contrôle préalable des membres du conseil 

d'administration de leurs fonctions ou de faire toute violation ou faut qui a conduit à 

l'apparition de dommages à la société ou aux actionnaires ou à des tiers, il les 

exposerait à une responsabilité civile ou pénale, et même la responsabilité sociale 

selon science d'administration. 

Soyez la censure sur le conseil d'administration de la société par action de droit 

algérien à travers deux types de system de control, le control «interne" réalisée par le 

système de contrôle interne de l'appareil de gestion moderne - Système Allemand- 

représenté au conseil de surveillance - qui a été créé dans le but de la séparation de la 

fonction administrative et de la fonction de  contrôle - ainsi que dispositif de partage 

les travailleurs de l'entreprise représentée par le Comité de participation et les organes 

d'administration de la commande à la fois du conseil d'administration lui-même sur le 

président et le contrôle de l'Assemblée générale des actionnaires du mandatés par la 

gestion des tâches d'exercice à la place (de conseil d'administration) et que la plus 

haute autorité dans la société et la source de l'autorité à l'intérieur, où l'exercice soit de 

pendant les actionnaires de contrôle collectivement par le  contrôles sur l’échange des 

primes dés membres du conseil d'administration et par l'obligation d'obtenir la 

permission ou d'autorisation préalable ou après les membres de l'Assemblée générale 

et l’adressage et la ratification du travail du Conseil et par la sanctionnent et soit être 

exercé par le contrôle des actionnaires individuellement par éclairé et exprès avis et 

membres d'interrogation du Conseil lors de la réunion de l'Assemblée générale de 

l'entreprise et la demande d'inspection.  

 

 En référence à législateur algérien n'a pas fait référence à la méthode de contrôle 

par adressage ou le questionnement et la censure par la demande d'inspection comme 

c'est le cas dans la législation égyptienne. Il s'agit d'un lacune juridique conduit à 

l'échec de profiter du système de législatif et administratif algériens des avantages de 

ces méthodes de contrôle, surtout quand ils sont Conseil incapable de faire son travail 
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si elle se passe au niveau de décision et un dans l'arène et il incombait à l'Assemblée 

générale d'intervenir ou de répondre à la décision Express avec respecter ou asile 

interrogatoire et demande d'inspection si nécessaire.  

 

  Et l'exercice du contrôle, ainsi que sur le conseil d'administration selon le control 

«externe», est réalisée par un audit externe réalisé par des experts techniques se 

spécialisent - désigné par le législateur algérien «commissaires aux comptes» - En 

raison de profiter de son indépendance dans l'exercice de leurs fonctions si cette 

autonomie relative droit algérien parce que la commissaire aux comptes ne représente 

encore obtenu leur émoluments selon l'Assemblée générale de l'entreprise qui le 

désignée. Leurs missions habituelles de certifier la sincérité, la régularité et l’image 

fidèle des comptes des sociétés et des organismes, en vertu des dispositions de la 

législation en vigueur, vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels    

des informations données dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux 

actionnaires, associés ou porteurs de parts,  donner un avis, sous forme de rapport 

spécial, sur les procédures de contrôle interne adoptées par le conseil d’administration, 

le directoire ou le gérant signaler, aux dirigeants et à l’assemblée générale ou à 

l’organe délibérant habilité, toute insuffisance de nature à compromettre la continuité 

d’exploitation de l’entreprise ou de l’organisme dont il a pu avoir connaissance. Ces 

missions consistent, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion. 

S'il est prouvé selon les moyens de contrôle préalable des membres du conseil 

d'administration de leurs fonctions ou de faire toute violation ou faut qui a conduit à 

l'apparition de dommages à la société ou aux actionnaires ou à des tiers, il les 

exposerait à une responsabilité civile. Le législateur algérien, non seulement pour les 

dispositions des règles générales de la responsabilité civile en droit civil lors de l'étude 

de la responsabilité des membres du conseil d'administration de la société par action, 

mais l'exposition à ces circonstances, la responsabilité de dispositions légales 

particulières dans le droit commercial, où il était généralement et abrègement de ses 

causes et de choisir les formes de l'action en justice intentée sur la base contre le 

Conseil et ses membres, bien que la jurisprudence comparative sélectionner les 

caractéristiques de cette responsabilité particulière et examinée en détail lorsque la 

nature de cette responsabilité, les causes et les formes de action en responsabilité civile 

intentée contre le Conseil et ses membres. 

 

 

 

 

Les Mots clés: organisme de société par action selon la loi algérienne, les moyens 

de contrôle des affaires du conseil d'administration de société par action selon la loi 

algérienne, responsabilité civile des membres du conseil d'administration de société 

par action selon la loi algérienne.   
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Abstract 

The organization of administration in stock company, according to Algerian 

legislation, is represented in each of the General Assemblies of Shareholders and the 

observers and the Board of Direction, the latter is a practitioner actual this task of 

management of the company, this task is controlled by different administrative 

systems, may be conventional (Board of Direction) or modern (Board of Directors), 

my be adopted two regimes together, which is called the dual management system in 

the company contribution, the latter was adopted taken by Algerian legislation.   

And because of this role of Board of Administration in the company, the 

business and the authorities of its members and the importance of this on the conduct 

of the company and functioning of the economies of the countries where they belong, 

the governing legislation of these companies, including the Algerian one, asserted on 

the need to develop a controlling system for these actions, it may be either internal 

level and called the internal control, or external and called external control. If it is 

proven, via these means, that members of the Board of Administration violated their 

duties or committed any mistake leading to a harm or damage to the company or the 

shareholders or others, this would expose them to civil liability (topic of our research), 

or criminal, or even social responsibility with the knowledge of the administration. 

Controlling the board of direction in the stock company, according to Algerian 

law, is conducted via two types, control "internal": carried out by the internal 

controlling organism related to the modern administration system -German System- 

represented in the supervisory board (which was established with the aim of 

distinguishing between the functions of the administration and control) and also the 

organism of workers participation in the company which is represented by the 

participation committee and administration organism represented by controlling board 

of administration itself on its chairman and controlling the general assembly of 

shareholders, of mandated by the exercise task management instead (board of 

directors) and that as the highest authority in the company and the source of authority 

within it, where the exercise either of during the control shareholders collectively 

through controls on exchange rewards members of the board of direction and by the 

requirement to obtain permission or prior authorization or subsequent to the members 

of the General Assembly and by addressing and the  ratification of the work of the 

board and by impose the penalty and either be exercised through control of the 

shareholders individually through informed and express opinion and interrogating 

members of the board during the meeting of the General Assembly of the company 

and the inspection request. 

With reference to the Algerian legislature did not refer to the method of control by 

addressing or questioning and control by the inspection request as is the case in the 

Egyptian legislation. It is a legal loophole lead to failure to take advantage of the 

system of legislative and administrative -business - in Algerian advantages of these 

methods of control, especially when the board unable to do its work if it happens at the 

level of decision and one in the arena and it was incumbent upon the General 
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Assembly to intervene or address the decision Express with respect it or asylum 

interrogation and inspection request if necessary.  

Controlling the board of direction in the stock company is exercising as well as on 

the Board of Direction through control "external", is performed by an external audit 

carried out by technical experts specialize - designated by the Algerian legislature 

"delegates or governors accounts" - according to enjoy its independence in the exercise 

of their functions if such autonomy relative Algerian law because the governor still 

accounts obtained on the basis of the fees as determined by the General Assembly of 

the company that will help him. Their task is permanent except for any intervention in 

the administration in the investigation of the books and securities of the company in 

control of the regularity of the company's accounts and true, also check the validity of 

the information provided in the report of the Board of Direction or Board of Directors, 

as the case in the documents sent to shareholders about the financial situation of the 

company and believe the regularity inventory and accounts of the Company and the 

budget and the health of it and checking whether what has been respect for the 

principle of equality among shareholders or not, and they can conduct investigations 

throughout the year or control they see fit. 

If it is proven by means of the previous control breach of the board members or 

their duties in any violation or mistake that led to the occurrence of damage to the 

company or to the shareholders or to third parties, it would expose them to civil 

liability. The Algerian legislature not only to the provisions of the general rules of civil 

liability in civil law when studying the responsibility of the members of the board of 

direction stock company, but exposure to these circumstances responsibility in special 

legal provisions in the Commercial Law, where he was generally short of its causes 

and select the forms of the action filed on the basis against the board and its members, 

while the comparative jurisprudence select the features of this particular responsibility 

and dealt with at length when the nature of this responsibility, causes and forms of 

civil liability action filed against the Board and its members. 
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