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بدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ
مقدم ػػة
الذخص في القانؾف نؾعاف؛ شخص طبيعي وهؾ اإلنداف ،وشػخص معشػؾي م ػل
الذركة ،وقد اعترؼ القانؾف بالذخرية القانؾنية لإلنداف مشذ فجػر التػار ، ،نغػ اكر لنيانػه
السػػادي السمسػػؾس والسحدػػؾس ،ومػػا تستػػل بػػه مػػؽ عقػػل وقػػدرة عمػػى التعبيػػر عػػؽ إرادتػػه،
عمى عكس النائشات الحية األخرى ،أما الذخص السعشؾي كالذركة ،فإف أمػر اععتػراؼ
له بالذخرػية القانؾنيػة لػؼ يكػؽ هيشػاك ،نغػ اكر لظبيعتػه الخاصػة مػؽ حيػس أنػه ع يسػس وع
يحػػس ولػػيس لػػه كيػػاف مػػادي ،فهػػؾ أقػػرب إلػػى اعفتػراض والخيػػاؿ مشػػه إلػػى الؾاقػػل السػػادي
السمسػػؾس والسحدػػؾس( ،)1ولػػذلػ فقػػد قيمػػه بذػػينه العد ػػد مػػؽ الشغر،ػػات وتجاذ تػػه الن يػػر
مؽ اآلراء .إع أف ذلػ كمه أصبح تار،خاك ،فقد استقرت األوضاع القانؾنية بذينه وترتبػه
الشتػػائع عمػػى وجػػؾد  ،لسػػا لػػه مػػؽ دور اجتسػػاع واقترػػادي ػػل وسياسػػي أحيان ػاك تزػػاءؿ
بجػ ػؾار دور الذ ػػخص الظبيع ػػي بذػ ػكل ممح ػػؾن ،نغػ ػ اكر لمق ػػدرات الهائم ػػة الت ػػي تست ػػل ه ػػا
الذػخص السعشػػؾي (الذػركة) مقارنػػة بالذػخص الظبيعػػي (اإلندػاف) .هػػذا الػدور الستشػػاهي
والستعػػاعؼ لمذػػخص السعشػػؾي هػػؾ الػػذي فػػرض وجػػؾد عمػػى السجػػاؿ ال ػؾاقعي والقػػانؾني،
وأصػػبح مػػؽ السدػػتحيل إذفػػاؿ هػػذا الػػدور ،وبالتػػالي فػػإف مػػؽ شػػيف اععت ػ ارؼ بالذػػخص
السعشؾي وبدور يدتمزـ بالزرورة وضل الشغؼ القانؾنية الحاكسة له.

1

د .أ ػػؾ ز،ػػد رض ػؾاف ،فػػي مفهػػؾـ الذخرػػية السعشؾ،ػػة ػػيؽ الحييقػػة والخيػػاؿ ،مجمػػة العمػػؾـ القانؾنيػػة
واعقترادية ،كمية الحقؾؽ ،جامعة عيؽ شسس.1791 ،
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فاإلندػػاف كذػػخص طبيعػػي ضػػليل الق ػػؾى وقميػػل الس ػؾارد وقرػػير العسػػر ،وه ػػذا
يحػػؾؿ دوف تحقيػػق األذ ػراض اعجتساكيػػة النبػػرى التػػي تحتػػاج إلػػى مجهػػؾد كبيػػر ومػػاؿ
وفيػػر وعسػػر مد ػػد ،ولػػذلػ فػػإف اإلندػػاف كػػاف مزػػظ اكر إزاء كػػل هػػذا إلػػى أف يزػػؼ نذػػاطه
ومالػ ػػه إلػ ػػى نذػ ػػال ومػ ػػاؿ ذيػ ػػر ليكػ ػػؾف مػ ػػؽ مجسؾعهػ ػػا قػ ػػؾة ع تفشػ ػػى بدػ ػػرعة وتدػ ػػتظيل
اعض ػػظبع بيكب ػػاء ثق ػػاؿ م ػػؽ الشاحي ػػة اعجتساكي ػػة واعقتر ػػادية ػػل والدياس ػػية أحيانػ ػاك،
فالحاجة هي التػي دفعػه اإلندػاف إلػى ضػؼ جهػؾد ومالػه إلػى جهػؾد ومػاؿ ذيػر إلنذػاء
()5
كياف قادر عمى تحقيق أهدافه باقتدار وعمى السدى الظؾ،ل.
وعمػػى كػػل حػػاؿ فػػإف وجػػؾد الذػػركة كذػػخص معشػػؾي أصػػبح حييقػػة قانؾنيػػة مؤكػػدة
اعترفه ها جسيل التذر،عات ومشها القانؾف السرػري فػي السػادتيؽ .22 ،25 /وإذا كػاف
ثبؾت الذخرػية السعشؾ،ػة لمذػركة لػؼ يعػد يػر ثسػة صػعؾبات ،إع فػي حػاعت اسػت شائية
م ل الذركة تحه التيسيس وشركة الؾاقل والذركة الفعمية ،فإف تستعهػا باألهميػة القانؾنيػة
ع زاؿ محبك لمجدؿ والخبؼ خرؾصاك هيسا تعمق شظاؽ تمػ األهمية ومداها ،ودوامهػا
وتيقيتها( ،)2ونبادر في هذا الردد إلى القؾؿ بيف تستل الذركة باألهمية القانؾنية يفتػرض
حتس ػاك تستعهػػا بالذخرػػية السعشؾ،ػػة ،ولنػػؽ تستػػل الذػػركة بالذخرػػية السعشؾ،ػػة ع ػػؤدي
حتسػاك إلػػى تستعهػػا باألهميػػة القانؾنيػػة ،فقػػد تنتدػػي الذػػركة الذخرػػية السعشؾ،ػػة ولنشهػػا ع
تتستل باألهمية القانؾنية.
وعمػػى الػػرذؼ مػػؽ أف الذػػركة أوفػػر حغ ػاك مػػؽ اإلندػػاف مػػؽ حيػػس قػػدراتها الساليػػة
ومجهؾده ػػا ال ػػؾفير وعسره ػػا السد ػػد إع أنه ػػا ليد ػػه ك ػػذلػ هيس ػػا تعم ػػق تستعه ػػا باألهمي ػػة
القانؾنيػة ،فاإلندػاف أوفػر حغػاك مػؽ الذػػركة فػي هػذا الخرػؾص ،حيػس أف أهميتػه مظمقػػة
وليدػػه محػػدودة بغػػرض معػػيؽ ،هيحػػق لػػه إ ػراـ جسيػػل العقػػؾد وإج ػراء كػػل الترػػرفات،
واكتدػػاب الحقػػؾؽ وتحسػػل اعلت ازمػػات أيػاك كػػاف نؾعهػػا طالسػػا أنهػػا مذػػروعة وذيػػر مخالفػػة
لمشغػػاـ العػػاـ واآلداب ،أمػػا أهميػػة الذػػركة فسقيػػدة بػػالغرض مػػؽ إنذػػائها السػػذكؾر فػػي سػػشد
إنذائها وهؾ الدجل التجاري ،وك ي اكر ما ير هذا الغػرض جػدعك فػي تحد ػد نظاقػه ومػدا ،
ومػا إذا كػػاف مػؽ حػػق الذػركة مسارسػػة األذػراض السرتبظػػة أو السكسمػة لهػذا الغػرض مػػؽ
عدمه ،كسا أف هشاؾ قيؾداك تحد مؽ تمػ األهمية ،مشها ما هي قيؾد قانؾنية ومشها ما هػي
5
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د .حدػ ػ ػػؽ ك ي ػ ػ ػرة – السػ ػ ػػدخل إلػ ػ ػػى القػ ػ ػػانؾف طبعػ ػ ػػة  1794س  ، 721ص  – 411دار السعػ ػ ػػارؼ
باإلسكشدر،ة.

د .أنؾر سمظاف – السبادئ القانؾنية العامة  .طبعة  5112ص  – 541دار الجامعة الجد دة لمشذر
– إسكشدر،ة.
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قي ػػؾد اتفاىي ػػة ،ترج ػػل إم ػػا إلرادة مؤسد ػػي الذ ػػركة أو ترج ػػل إل ػػى إرادة السذ ػػرع أو ترج ػػل
لمظبيعػػة الخاصػػة لمذػػركة .وكػػل هػػذ القيػػؾد تختم ػ بػػاختبؼ أن ػؾاع وأشػػكاؿ الذػػركات.
وذالب ػاك مػػا ػػزداد الؾضػػل صػػعؾبة حيػػس أف تحد ػػد ذػػرض الذػػركة قػػد يكتشفػػه الغسػػؾض،
والقيػؾد التػػي يزػػعها السذػػرع قػػد ع تنػػؾف واضػػحة ،والقيػػؾد التػػي ترجػػل لمظبيعػػة الخاصػػة
لمذركة كذخص معشؾي قد تحتاج إلى ضؾابط لتحد دها .كسا أف هشػاؾ بعػض الذػركات
تن ػػؾف أهميته ػػا مشقؾص ػػة لسروره ػػا بفتػ ػرة خاص ػػة ،م ػػل الذ ػػركة تح ػػه التر ػػوية والذ ػػركة
الخاضعة لإلدارة السؤقتة.
وكذلػ فإف أهمية اإلنداف مشزبظة ومحددة مػؽ حيػس الػزمؽ .فبدايػة تمػػ األهميػة
ع ت يػػر أيػػة صػػعؾبات إذ أنهػػا تبػػدأ ػػؾعدة اإلندػػاف حيػاك ،وتشتهػػي ؾفاتػػه ،والسػػيبد والؾفػػاة
مدائل مادية يدػهل إثباتهػا ،أي أف أهميػة اإلندػاف ليدػه مؤقتػة ،أمػا دايػة تستػل الذػركة
باألهميػػة القانؾنيػػة ووقػػه فقػػدانها لتمػػػ األهمي ػػة فهػػي مدػػيلة ت يػػر صػػعؾبات عد ػػدة ف ػػي
تحد دها ،فتار ،تمػ البداية ليده واحػدة فػي كػل أنػؾاع وأشػكاؿ الذػركات ،وإنسػا تختمػ
مػػؽ شػػركة إلػػى أخػػرى بحدػػي نؾعهػػا وشػػكمها ،كسػػا أف هشػػاؾ بعػػض الذػػركات التػػي لهػػا
مركز قانؾني خاص ،م ل الذركة تحه التيسيس والذركة الفعمية وشركة الؾاقػل والذػركة
ذير السذهرة والذركة الخاضعة لإلدارة السؤقتة ،يحتاج تحد د داية أهميتها القانؾنية ،ل
أحياناك تحد د مػا إذا كانػه الذػركة فػي هػذ األحػؾاؿ تتستػل تمػػ األهميػة مػؽ عدمػه ،إلػى
شرح وتحميل وإيزاح.
كسا أف تحد د نهاية األهمية القانؾنية لمذركة ليده بػاألمر الدػهل ،عسػيسا عشػدما
تدخل الذركة مرحمة التروية ،هل تشتهي تمػ األهمية بحل الذركة أو تساـ ترػفيتها أـ
بانقز ػػائها ،وك ػػذلػ الذ ػػركة الخاض ػػعة ل ػػإلدارة السؤقت ػػة ،فه ػػل تشته ػػي األهمي ػػة السشقؾص ػػة
لمذػػركة شهاي ػػة عسػػل الس ػػد ر السؤق ػػه أـ بإنهػػاء الغ ػػرض م ػػؽ تعييشػػه ،عس ػػيسا إذا كان ػػه
السذكمة التي عيؽ مؽ أجمها لؼ تحل تساماك وإنسا في طر،قها لمحل.

وز،ػػادة عمػػى كػػل ذلػػػ ،فػػإف نػػؾع األهميػػة التػػي تستػػل هػػا اإلندػػاف وطر،قػػة التعبيػػر
عػػؽ إرادتػػه هػػي مدػػائل واضػػحة ،حيػػس أنػػه تستػػل بيهميػػة الؾجػػؾب وأهميػػة األداء ،و،عبػػر
عػػؽ إرادتػػه شفدػػه أو عػػؽ طر،ػػق وكيػػل يعيشػػه ،أمػػا أهميػػة الذػػخص السعشػػؾي فميدػػه هػػذا
الؾضؾح نغ اكر لظبيعته الخاصة ،فإذا كاف تستعه بيهمية الؾجؾب لؼ ت ر جدعك ػذكر ،فػإف
تستعه بيهمية األداء كاف محبك لمخبؼ ،فالبعض أننرها( ،)4والبعض أقرها(،)2وذلػ راجل
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2

د .أحسد سبمة  .السدخل لدراسة القانؾف طبعة  . 1794ص  . 554دار الشهزة العربية.
د .عبد الفتاح عبد الباقى  .السدخل لمعمؾـ القانؾنية ،دوف سشة نذر .ص .181
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راجل لمظبيعة الخاصة لهذا الذخص وعدـ تؾافر الدػؽ والعقػل بالشدػبة لػه والمػذاف تػرتبط
ها أهمية األداء .كسا أف التعبير عؽ إرادة الذركة كذخص معشؾي في حاجة إلى تحد ػد
مفهؾـ تمػ اإلرادة ،وبياف صاحي الحق في التعبير عشها ،وهل الشائي عؽ الذركة يعبر
عؽ إرادته هؾ أـ عؽ إرادة الذركة؟ وإيزاح السركز القانؾني لسؽ يعبر عؽ إرادتها ،هل
هؾ وكيل عشها أـ مس ل لها؟ والفارؽ يؽ السركز،ؽ كبير.
واإلجابة عمى كل ما سبق مؽ تداؤعت يكؾف بيػاف مفهػؾـ أهميػة الذػركة والشتػائع
السترتب ػػة عميه ػػا (الفر ػػل األوؿ) وبتحد ػػد القي ػػؾد الت ػػي ت ػػرد عم ػػى تم ػػػ األهمي ػػة (الفر ػػل
ال اني).
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الفرػػل األوؿ
مفهػؾـ أهميػة الذركػة ونتائجهػا
أ ػػدى الفقػػه آراء ك ي ػرة ػػيؽ مؤ،ػػد ومعػػارض عكتدػػاب الذػػركة لمذخرػػية القانؾنيػػة
عمى ذرار الذخص الظبيعي ،وقيمه نغر،ات متعددة في هذا الذيف ،مشها ما ذهي إلى
فن ػرة الذخرػػية القانؾنيػػة لمذػػركة هػػي محػػض خيػػاؿ ،وذهػػي الػػبعض اآلخػػر إلػػى أنهػػا
()6
حييييػػة  ،إع أنػػه ع مجػػاؿ عسػػتعراض تمػػػ اآلراء أو سػػرد هػػذ الشغر،ػػات ألنهػػا جسيعػاك
6

د .أ ػػؾ ز،ػػد رض ػؾاف (مفهػػؾـ الذخرػػية السعشؾ،ػػة ػػيؽ الحييقػػة والخيػػاؿ .سػػال اإلشػػارة) ،د .حدػػؽ
كي ػرة ،مدػػةؾلية الذػػخص اععتبػػاري السدنيػػة والجشائيػػة (مذػػار إليػػه عشػػد د .أحسػػد سػػبمة) السػػدخل.
السرجل الدا ق ص556
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أصػػبحه تار،خ ػاك ،حيػػس اسػػتقر األمػػر وانتهػػى الخػػبؼ الػػذي ثػػار فػػي هػػذا الخرػػؾص
وأص ػػبحه الذخر ػػية القانؾني ػػة لمذ ػػركة حييق ػػة عم ػػى ارض الؾاق ػػل ،واعترف ػػه ه ػػا كاف ػػة
التذر،عات السقارنة وأفردت لها نرؾصاك مفرمة في شيف أحكامها القانؾنية والشتائع التي
ترتبػه عميهػا ،ومػؽ أهسهػا األهميػة التػي تتستػل هػا الذػركة كإحػدى الشتػائع السترتبػة عمػػى
اععت ػ ػراؼ لهػ ػػا بالذخرػ ػػية القانؾنيػ ػػة ،وقػ ػػد درجػ ػػه التذ ػ ػر،عات السختمفػ ػػة عمػ ػػى إطػ ػػبؽ
اص ػػظبح الذ ػػخص اععتب ػػاري عم ػػى الذ ػػركة بالسقا م ػػة عس ػػتخداـ اص ػػظبح الذ ػػخص
الظبيعي لإلنداف.
والحييقػػة أف اععت ػراؼ لمذػػركة بالذخرػػية القانؾنيػػة ومػػؽ ثػػؼ باألهميػػة كػػاف أم ػ اكر
حتسي ػاك أممتػػه الزػػرورات العسميػػة والػػدور الػػذي تزػػظمل بػػه الذػػركة عمػػى مدػػرح الحيػػاة
القانؾنية ،إذ أنها في سبيل اليياـ هذا الدور تقؾـ باإلتياف بالعد د مػؽ الترػرفات ،وإ ػراـ
الن ي ػػر م ػػؽ التعاق ػػدات ،وك ػػل ذل ػػػ رت ػػي له ػػا حقؾقػ ػاك و،مق ػػي عميه ػػا الت ازم ػػات ،وع يسك ػػؽ
الحػػد س عػػؽ تمػػػ الحقػػؾؽ وهػػذ اعلت ازمػػات دوف اععت ػراؼ لمذػػركة باألهميػػة القانؾنيػػة،
حيػػس أف تمػػػ األهميػػة هػػي اإلطػػار الحػػاكؼ لنػػل حياتهػػا القانؾنيػػة والغظػػاء القػػانؾني لنػػل
تررفاتها وتعاقداتها وتعهداتها ،فالذركة تقؾـ بيدوار ووعائ عد دة في الحياة القانؾنيػة
واعقترػادية ،مشهػا مػا هػػؾ اجتسػاعي ،ومشهػا مػػا هػؾ اقترػادي ،ػل ومشهػػا أحيانػاك مػا هػػؾ
()9
سياسي.
وإزاء وجػػؾد الذػػركة ككيػػاف قػػانؾني مدػػتقل ،فينػػه لػػؼ يكػػؽ مػػؽ السترػػؾر فػػي شػػيف
األهمية اععتساد عمى أهمية الذركاء فيها واعستعاضة ها عؽ أهمية الذركة ،ألف مؤدى

9

د  .عبػػد الفزػػيل م أحسػػد .حسايػػة األقميػػة مػػؽ ق ػ اررات أذمبيػػة السدػػاهسيؽ فػػي الجسليػػات العامػػة فػػي
القػػانؾف السرػػري والفرندػػي .مجمػػة البحػػؾث القانؾنيػػة واعقترػػادية .حقػػؾؽ السشرػػؾرة .العػػدد األوؿ.
ػؾر .
الدػػشة األولػػى .أكتػػؾبر  ،1786د .عبػػد الػػرحيؼ شبعيػػدة .مفهػػؾـ مرػػمحة الذػػركة .رسػػالة دكتػ ا
حقؾؽ عيؽ شسس  ،5112د .حسد هللا م حسد هللا ،مدى حر،ة السداهؼ في التررؼ في أسهسه.
دار الشهزة العربية ،1779

- Girard Soussi, l'intérêt social, Thèse Lyon 1974, Hussein el Mahdi, la
protection des intérêt social de la sociétés anonymes. Thèse 1990
Nant. France.
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ذلػػػ أنػػه لػػؽ تنػػؾف هشػػاؾ رابظػػة تجسعهػػؼ وتدػػتقل عػػشهؼ ،وننػػؾف بالتػػالي أمػػاـ نػػؾع مػػؽ
()8
الذيؾع.
وأياك كاف األمر ،فقد أوضحشا أنشا أصبحشا أماـ حييقة تذر،لية وهػي تستػل الذػركة
باألهمية القانؾنية ،حيس اعترفه جسيل التذػر،عات السقارنػة لمذػركة تمػػ األهميػة كشتيجػة
حتسيػػة مترتبػػة عمػػى اععت ػراؼ لمذػػركة بالذخرػػية السعشؾ،ػػة ،إع أف مفهػػؾـ تمػػػ األهميػػة
مقارنػػة بيهميػػة الذػػخص الظبيعػػي والقػػانؾف واجػػي التظبيػػق عميهػػا فػػي حاجػػة إلػػى إيزػػاح
(السبحػػس األوؿ) ،كسػػا أف الشتػػائع التػػي تترتػػي عمػػى تستػػل الذػػركة باألهميػػة عد ػػدة ولهػػا
أحكاـ مترمة ومتذلبة (السبحس ال اني).

8

د .عمػػي حدػػؽ ػػؾنس .الذػػركات التجار،ػػة  1729ص .11دار الفسػػر العربػػي ،د .فػػؾزي م سػػامي،

الذ ػػركات التجار ،ػػة  1777ص .57السكتب ػػة القانؾني ػػة .عس ػػاف – األردف ،د .ن ػػاجي عب ػػد الس ػػؤمؽ.

الذركات التجار،ة  5114ص_
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السبحػس األوؿ
مفهػؾـ أهميػة الذركػة والقانػؾف واجػي التظبيػق عميهػا
لؼ شه حدؼ السذػرع لسدػيلة اععتػراؼ لمذػركة باألهميػة الخػبؼ حػؾؿ مفهػؾـ تمػػ
األهميػػة والسقرػػؾد هػػا (السظمػػي األوؿ) ،والسرجػػل فػي تحد ػػد هػػذا السفهػػؾـ وضػػبط أطػػر
هؾ القانؾف واجي التظبيق عمى األهمية (السظمي ال اني).

السظمػي األوؿ
مفهػؾـ أهميػة الذركػة ووقػه اكتدا هػا ووقه فقدانهػا
تس ػػل األسػػاس القػػانؾني فػػي اععت ػراؼ التذ ػر،عي لمذػػركة باألهميػػة فػػي السػػادتيؽ/
 22 ،25مؽ القانؾف السدني ،حيس تشص السادة 25 /مؽ القانؾف السدني السذكؾر عمػى
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أف" :األشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخاص اععتبار،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي......... -2 ......... -5 ......... -1 :
 -4الذركات التجار،ة والسدنية ." ......... -6 ......... -2
وتػػشص السػػادة 22 /مػػؽ هػػذا الق ػػانؾف عمػػى أف -1" :الذػػخص اععتبػػاري تست ػػل
بجسيل الحقؾؽ إع ما كاف مشها مبزماك لرفة اإلنداف الظبيليػة ،وذلػػ فػي الحػدود التػي
قررها القانؾف -5 .هيكػؾف لػه :أ -ذمػة ماليػة مدػتقمة ب -أهميػة فػي الحػدود التػي يعيشهػا
س ػػشد إنذ ػػائه أو الت ػػي يقرره ػػا الق ػػانؾف ،ح ػ ػ -ح ػػق التقاض ػػي د -م ػػؾطؽ مد ػػتقل ،و،عتب ػػر
مؾطشه السكاف الذي ؾجػد هيػه مركػز إدارتػه ،والذػركات التػي يكػؾف مركزهػا الرئيدػي فػي
الخػػارج ولهػػا نذػػال فػػي مرػػر يعتبػػر مركػػز إدارتهػػا بالشدػػبة إلػػى القػػانؾف الػػداخمي السكػػاف
الذي تؾجد هيه اإلدارة السحمية  -2و،كؾف له نائي يعبر عؽ إدارته".
ومػػا هسشػػا فػػي نػػص هػػاتيؽ السػػادتيؽ فػػي شػػيف أهميػػة الذػػركة هسػػا الفق ػرة ب مػػؽ
البشد 1/مؽ السادة  ،22والبشد 2 /مؽ ذات السادة باعتبارهسا تحدثاف بذػكل مباشػر عػؽ
أهمية الذركة والذخص الذي يعبر عؽ إدارة الذركة.
إع أف هػػذ ؽ الشرػػيؽ قػػد أقػ ار فقػػط مبػػدأ تستػػل الذػػركة باألهميػػة ،دوف الحػػد س عػػؽ
نؾع تمػ األهمية (الفرع األوؿ) وع الؾقه الذي تبدأ هيه أو الؾقه الذي تشتهي هيػه (الفػرع
ال اني).

الفػػرع األوؿ
نػؾع أهميػة الذركػػة
يعشػ ػػي لفػ ػػ" "األهميػ ػػة" فػ ػػي المغػ ػػة" :القػ ػػدرة أو الرػ ػػبحية"" ،وقػ ػػد يقرػ ػػد باألهميػ ػػة
الربحية عكتداب الحقؾؽ وتحسل اعلتزامات ،و،رظمح عمى تدسيتها فػي هػذ الحالػة
بيهميػػة الؾجػػؾب (أوعك) ،وقػػد يكػػؾف السقرػػؾد مشهػػا قػػدرة الذػػخص عمػػى مباشػرة الترػرفات
القانؾني ػػة ،و،ظم ػػق عميه ػػا هش ػػا :أهمي ػػة األداء"(( ،)7ثانيػ ػاك) .وإذا كان ػػه الف ػػروؽ ػػيؽ أهمي ػػة
7

د .عبػد القػادر الفػػار ،السػدخل لد ارسػػة العمػؾـ القانؾنيػػة ،مبػادئ القػػانؾف ،الشغر،ػة العامػػة لمحػق ،طبعػػة
 ،1774ص ،199مكتب ػػة ال قاف ػػة لمشذػػػر والتؾز ،ػػل ،عس ػػاف ،األردف  -د .أنػػػؾر سػػػمظاف ،السبػػػادئ
القانؾنيػػة العامػػة ،طبعػػة  ،5112ص ،5591دار الجامعػػة الجد ػػدة لمشذػػر ،اإلسػػكشدر،ة  -د .أحسػػد

سػػبمة ،السػػدخل لد ارسػػة القػػانؾف ،النتػػاب ال ػػاني ،نغر،ػػة الحػػق ،1794 ،ص ،554دار الشهزػػة
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الؾجػؾب لمذػخص الظبيعػػي وأهميػة الؾجػػؾب لمذػركة ليدػه ك يػرة ،فػيف األمػػر لػيس كػػذلػ
بالشدبة ألهمية األداء لنل مؽ الذخص الظبيعي والذركة.
أوعك :أهمية الؾجؾب :Capacité de Jouissance

أهميػػة الؾجػػؾب هػػي صػػبحية الذػػخص عكتدػػاب الحقػػؾؽ والتحسػػل باعلت ازمػػات،
وبتعبير آخر صبحية الذخص ألف يكؾف طرفاك إيجا ياك أو طرفػاك سػمبياك فػي الحقػؾؽ(،)11
وه ػػذا الش ػػؾع م ػػؽ األهمي ػػة ػ ػرتبط بالذخر ػػية القانؾني ػػة ،فتست ػػل الذ ػػخص بيهمي ػػة الؾج ػػؾب
يفترض ا تداء بالزرورة اععتراؼ له بالذخرية القانؾنية ،فب تؾجد أهمية وجػؾب ػدوف
ك
وجؾد الذخرية القانؾنية ،وتبدأ أهميػة الؾجػؾب بالشدػبة لمذػخص الظبيعػي بسجػرد وعدتػه
حيػ ػاك ،أم ػػا بالشد ػػبة لمذ ػػركة ف ػػيف وق ػػه اكتد ػػا ها ألهمي ػػة الؾج ػػؾب تختمػ ػ ب ػػاختبؼ ن ػػؾع
الذركة ،هل هػي شػركة أشػخاص ،أـ شػركة أمػؾاؿ ،وتمػػ مدػيلة سػشتشاولها عشػد الحػد س
()11
عؽ دء الذخرية القانؾنية لمذركة وانتهائها.

ولنؽ إذا كاف الذخص الظبيعي والذػركة متفقػاف فػي أف شخرػية األوؿ تبػدأ مػؽ
تػػار ،وعدتػػه حي ػاك وبالشدػػبة لم ػػاني مػػؽ وقػػه تيسيدػػه تيسيد ػاك صػػحيحاك أو بعػػد فت ػرة مػػؽ
تػػار ،هػػذا التيسػػيس حدػػي األح ػؾاؿ كسػػا سػػشرى ،إع أف أهميػػة الؾجػػؾب التػػي تتستػػل هػػا
الذػركة تختمػ مػػؽ حيػػس نظاقهػا ومػػداها اختبفػاك جؾهر،ػاك عػؽ أهميػػة الذػػخص الظبيعػػي،
ففػػي حػػيؽ تست ػػل اإلندػػاف بيهميػػة وج ػػؾب كاممػػة تعظي ػػه الحػػق فػػي اكتد ػػاب أيػػة حق ػػؾؽ
وتحسػػل أيػػة الت ازمػػات ،وإ ػراـ أي نػػؾع مػػؽ أنػؾاع العقػػؾد طالسػػا كػػاف محمهػػا مذػػروعاك وذيػػر
مخ ػػال لمشغ ػػاـ الع ػػاـ واآلداب ،ف ػػيف أهمي ػػة الؾج ػػؾب بالشد ػػبة لمذ ػػركة تع ػػد أهمي ػػة ناقر ػػة
ومحدودة ،فهشاؾ حقؾؽ ع تتستل ها ،وعقؾد ليس لها أهمية إ رامها ،وأنذظة ع يحق لها

العربيػػة  -د .تؾفيػػق حدػػؽ فػػرج  -د .م يحيػػى مظػػر ،األصػػؾؿ العامػػة لمقػػانؾف ،ػػدوف سػػشة نذػػر،

ص ،292الػػدار الجامليػػة ،اإلسػػكشدر،ة  -د .عبػػد ال ػرازؽ الدػػشهؾري ،عمػػؼ أصػػؾؿ القػػانؾف 1726
ص 171وما بعدها ،مكتبة النتي العربية ،القاهرة – د .عراـ أنؾر سميؼ ،مبػادئ ال قافػة القانؾنيػة
 5119ص 182دوف ناشر.

11

د .تؾفيق فرج ،د .م يحيى مظر ،السرجل الدا ق ص.292

11

انغر عحقاك صػ.
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مسارسػػتها ،وكػػل تمػػػ قيػػؾد تػػرد عمػػى أهميػػة الذػػركة ،ولػػذلػ فهػػي أهميػػة وجػػؾب ناقرػػة،
()15
وسؾؼ نتعرض لتمػ القيؾد ،سؾاء كانه اتفاىية أو قانؾنية عحقاك.
ثانياك :أهمية األداء Capacité d'exercice

يقرد بيهمية األداء صبحية الذخص لمتعبير عؽ إرادته تعبي اكر تترتػي عميػه آثػار
قانؾنيػػة ،أي هػػي صػػبحية الذػػخص لمييػػاـ باألعسػػاؿ القانؾنيػػة لحدػػاب نفدػػه ،وبتعبيػػر
()12
آخر هي مدى قدرة الذخص عمى أف باشر شفده التررفات القانؾنية.
وق ػػد نغ ػػؼ السذ ػػرع تم ػػػ األهمي ػػة شر ػػؾص واض ػػحة وصػ ػر،حة بالشد ػػبة لمذ ػػخص
الظبيعػي ،وقدػػسها إلػػى ثػػبث م ارحػل عسر،ػػة ،فػػاعتبر أف اإلندػػاف مػؽ السػػيبد وقبػػل سػػؽ
الد ػػابعة ع ػػديؼ التسيي ػػز ،وم ػػؽ س ػػؽ الد ػػابعة حت ػػى م ػػا قب ػػل واح ػػد وعذػػر،ؽ عامػ ػاك ن ػػاقص
األهمية ،ومؽ سؽ الحادية والعذر،ؽ يعتبر كامل األهمية ما لؼ يظ أر عمػى أهميتػه عػارض
أو مػػانل مػػؽ مؾانػػل األهميػػة ،وقػػد تشػػاوؿ السذػػرع أحكػػاـ أهميػػة األداء لإلندػػاف فػػي السػؾاد/
 46 ،42 ،44مؽ القػانؾف السػدني ،فتػشص السػادة 44 /عمػى أف" :كػل شػخص مػ سػؽ
الرشد متستعاك بقؾا العقمية ،ولؼ يحجر عميه يكؾف كامل األهميػة لسباشػرة حقؾقػه السدنيػة"،
وتػػشص السػػادة 42 /عمػػى أنػػه -1" :ع يكػػؾف أهػبك لسباشػرة حقؾقػػه السدنيػػة دمػػؽ كػػاف فاقػػد
التسييػػز لرػػغر فػػي الدػػؽ أو عتػػه أو جشػػؾف -5 ،وكػػل مػػؽ لػػؼ بم ػ الدػػابعة يعتبػػر فاقػػد
األهمية ،وسؽ الرشد هي إحدى وعذػر،ؽ سػشة ميبديػة كاممػة" ،وتػشص السػادة 46 /عمػى
أنه" :كل مؽ م سؽ التسييز ولؼ بم سؽ الرشد ،وكل مػؽ مػ سػؽ الرشػد وكػاف سػفيهاك
أو ذا ذفمة ،يكؾف ناقص األهمية وفقاك لسا يقرر القانؾف".
فيهمية األداء عمى هذا الشحؾ ع ت ير ثسة صعؾبة بالشدػبة لإلندػاف ألف سػشه يسػر
بالس ارحػػل العسر،ػػة ال ػ بث السػػذكؾرة ،وهػػؾ الػػذي ترػػرؼ و،عبػػر عػػؽ إرادتػػه شفدػػه ،وأف
مش ػػال أهمي ػػة األداء ه ػػؾ اإلدراؾ والتسيي ػػز ،وه ػػذا أم ػػر ع تػ ػؾافر إع لإلند ػػاف ،وك ػػل تم ػػػ
األمػػؾر ع تت ػؾافر لمذػػركة كذػػخص معشػػؾي ،حيػػس ع يسكػػؽ أف شدػػي اإلدراؾ والتسييػػز
إلػػى هػػذا الذػػخص ألف طبيعتػػه تػػي ى عمػػى اإلدراؾ والتسييػػز ،فمػػيس لػػه سػػؽ شقدػػؼ إلػػى
ثبث مراحل كاإلنداف ،كسا أنه ع يدتظيل أف يعبر عؽ إرادته شفده ،األمر الػذي أدى

15

انغر عحقاك صػ.

12

د .تؾفيق فرج ،د .م يحيى مظر ،السرجل الدا ق ص.292

- 14 -

إلػػى نذػػؾب خػػبؼ فػػي الفقػػه حػػؾؿ مػػدى تستػػل الذػػركة كذػػخص معشػػؾي بيهميػػة األداء،
عسيسا وأف السذرع لؼ تحدث مظمقاك عؽ تمػ األهمية بذكل مباشر أو ذير مباشر.

فذهي رأي في الفقه إلى "أف الذػركة كذخرػية معشؾ،ػة لػيس لهػا أهميػة أداء ألنهػا
جسػػاد ع ػػدرؾ وع يسيػػز ،وعب ػاك حاولػػه نغر،ػػة الحييقػػة اعجتساكيػػة أف تشدػػي لمذػػخص
السعشؾي اإلدراؾ ىياساك عمى الذخص الظبيعي ،وهذ الشغر،ػة ليدػه مقبؾلػة وقػد رفزػها
()14
مذرعشا".
واستظرد هػذا الػرأي قػائبك" :فػي الؾاقػل أف األهميػة التػي يقرػدها نػص السػادة22 /
مؽ القانؾف السدني هي أهمية الؾجؾب وليده أهمية األداء؛ إذ أف سشد اإلنذاء أو أحكػاـ
القػػانؾف تحػػدد الحقػػؾؽ واعلت ازمػػات التػػي يسكػػؽ أف تشدػػي إلػػى الذػػخص اععتبػػاري ،وع
ارتبػػال ػػيؽ هػػذا اإلمكػػاف وبػػيؽ أهميػػة األداء ،آيػػة ذلػػػ أف الذػػخص اععتبػػاري فػػي حػػد
ذاتػػه ،أي دوف تػػدخل شػػخص مػػؽ األشػػخاص الظبيليػػة ،ع يسكشػػه مػػؽ الشاحيػػة السشظييػػة
أف باشر أي تررؼ ،ل باشر عشه مػؽ لػه الدػمظة فػي ذلػػ ،أي مػؽ أىػيؼ نائبػاك عشػه،
م مػػه فػػي ذلػػػ تسامػاك كس ػػل الػػؾلي أو الؾصػػي عمػػى عػػديؼ األهميػػة ،فهػػؾ يعبػػر عػػؽ إرادتػػه
وتشرػػرؼ اآلثػػار القانؾنيػػة لمترػػرؼ الػػذي يجر،ػػه إلػػى ذمػػة عػػديؼ األهميػػة أي إلػػى ذمػػة
األصيل ،وقد كاف مذرعشا مؾفقػاك ،إذ نػص فػي الفقػرة ال ال ػة مػؽ السػادة 22 /مػدني عمػى
أف يكؾف لمذخص السعشػؾي نائػي ،ومعمػؾـ أف الشائػي يعبػر عػؽ إرادتػه الذخرػية ولػيس
عؽ إرادة مؽ شؾب عشه و،عزد ذلػ بينه لسا كاف الزسير يعؾد عمى األقرب ،فيف لف"
"إرادتػ ػػه" ال ػ ػؾارد بػ ػػالفقرة ال ال ػ ػػة مػ ػػؽ السػ ػػادة 22 /مػ ػػدني ،تعشػ ػػي إرادة الشائػ ػػي ولػ ػػيس إرادة
()12
الذخص السعشؾي".
وذهي رأي آخر في الفقه في ذات الدياؽ إلى أنه وإف كانه صياذة السادة22 /
فق ػرة  2مػػدني تفيػػد أف الشائػػي يعبػػر عػػؽ إرادة الذػػخص اععتبػػاري إع أف هػػذ الرػػياذة
()16
كانه مشتقدة ألف الذخص اععتباري ليس له إرادة يعبر عشها.
وذهي رأي آخر في الفقه إلى أف" :األهمية ع تػدور مػل اإلدراؾ وجػؾداك وعػدماك إع
بالشدػػبة لإلندػػاف ألنػػه هػػؾ وحػػد الػػذي قػػد تفػػاوت عشػػد اإلدراؾ ػػيؽ العػػدـ والنسػػاؿ ،أمػػا
14

د .أحسد سبمة ،السرجل الدا ق ص ،554ص.552

12

د .أحسد سبمة ،السرجل الدا ق ،ص ،552وهامش  5مؽ ذات الرفحة.
د .إسػػساعيل ذػػانؼ ،محاضػرات فػػي الشغر،ػػة العامػػة لمحػػق ،طبعػػة  1728ص ،555مكتبػػة عبػػد هللا
وًبػػة ،انغػػر فػػي ذات الدػػياؽ ،د .عبػػد الػػرحسؽ الدػػيد قرمػػاف ،الذػػركات التجار،ػػة ،ػػدوف سػػشة نذػػر
ص ،157دار الشهزة العربية.

16
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الذخص اععتباري فت به لػه األهميػة كمسػا مشحػه القػانؾف سػمظة مباشػرة الترػرفات التػي
تخرػػه ،وهػػذا فع ػبك مػػا يقػػرر القػػانؾف السػػدني فػػي السػػادة 22 /مشػػه ،حيػػس يقزػػي بػػيف
لمذخص اععتباري أهمية في الحدود التي يعيشها سشد إنذائه أو التي يقررها القانؾف(،)19
كسا أف هشاؾ فر،قاك آخر في الفقه حاوؿ أف به أهمية األداء لمذػخص اععتبػاري ولنػؽ
بعد تحؾ،ر في معشػى األهميػة بحيػس يفرػل يشهػا وبػيؽ اإلرادة( ،)18إع أف أنرػار الػرأي
()17
األوؿ ذهبؾا إلى أف األهمية التي تفرل عؽ اإلرادة ع تعتبر أهمية أداء.
والحييقػػة أنشػػا نتفػػق مػػل أنرػػار ال ػرأي ال ػػاني الػػذي يعت ػرؼ لمذػػركة بيهميػػة األداء،
ولنػػؽ مػػل بعػػض اعخػػتبؼ فػػي األسػػاس الػػذي اسػػتشدوا عميػػه فػػي أر هػػؼ ،حيػػس أنػػه يجػػي
الشغػػر إلػػى أهميػػة األداء بالشدػػبة لمذػػركة مػػؽ زاو،ػػة مختمفػػة وانظبق ػاك مػػؽ مفهػػؾـ مختم ػ
تسذػػى و،تشاسػػي مػػل الؾضػػل الخػػاص لمذػػركة كذػػخص معشػػؾي( ،)51وندػػجل دايػػة أف
الفه ػػؼ الر ػػحيح ل ػػشص الفقػ ػرة ال ال ػػة م ػػؽ ن ػػص الس ػػادة 22 /م ػػدني ه ػػؾ أف الشائ ػػي ع ػػؽ
الذخص السعشؾي (الذركة) يعبر عؽ إرادة هذا الذػخص ولػيس عػؽ إرادتػه هػؾ ،فػالشص
السذكؾر واضح وتفدير السباشر واضح حيس جاء هذا الشص عمى الشحؾ التػالي" :يكػؾف
له (لمذخص اععتباري) نائي يعبر عؽ إرادته" ،فزسير اإلشارة "الهػاء" الػؾارد فػي آخػر
لفػػ" "إرادتػػه" إنسػػا يعػػؾد عمػػى الذػػخص السعشػػؾي ولػػيس عمػػى الشائػػي ،أي أف الشائػػي عػػؽ
الذخص السعشؾي يعبر عؽ إرادة الذخص السعشؾي ولػيس عػؽ إرادتػه هػؾ ،ذلػػ ألنػه إذا
كػػاف السقرػػؾد مػػؽ الػػشص أف ضػػسير اإلشػػارة "الهػػاء" يعػػؾد عمػػى الشائػػي باعتبػػار أف هػػذا
الزسير يعؾد عمى األقرب ،واألقرب هؾ الشائي ،فسا كاف السذرع في حاجة ألف يفرد له
نراك خاصاك ،إذ أف القؾاعد العامة تنفي ،فالشائي كسا هؾ معمؾـ قانؾناك ،يعبػر عػؽ إرادتػه
هؾ وليس عؽ إرادة مؽ شؾب عشه.
تبقػػى الحػػد س عػػؽ السدػػيلة التػػي كانػػه سػػبباك فػػي إثػػارة الخػػبؼ حػػؾؿ مػػا إذا كػػاف
لمذركة كذخص معشؾي ،أهمية أداء مؽ عدمه ،وهي هل لمذركة إرادة؟
عشد الحد س عؽ إرادة الذركة كذخص معشؾي يجػي عػدـ التقيػد واعنغػبؽ داخػل
القؾالي القانؾنية الجامدة والتقميدية الستعمقة بسفهؾـ ومعشى اإلرادة التي تػرتبط دائسػاك وفػق
تمػػػ القؾالػػي بػػاإلدراؾ والتسييػػز ،فخرؾصػػية الذػػركة كذػػخص معشػػؾي تػػي ى التقيػػد تمػػػ
19

د .عبد الفتاح عبد الباقي ،السدخل لمعمؾـ القانؾنية .دوف ناشر ،دوف سشة نذر ص.181
د .حدؽ كيرة .السدخل إلى القانؾف ص ،741ص.411

51

قرب هذا السعشى ،د .حدؽ كيرة ،السرجل الدا ق ،ص.661

18
17

د .أحسد سبمة ،السرجل الدا ق ،هامش  ،1ص.552
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القؾالي القانؾنية الجامدة والتقميدية ،و،جي التفنير في اإلرادة بسا تسذى و،تدق و،تبءـ
مل الظبيعة الخاصة لمذركة كذخص معشؾي.
أف إرادة الذركة هي إرادة جساكية لمذركاء أو السداهسيؽ فيها ،أو إرادة أذمبيتهؼ،
حي ػػس أف م ػػا يق ػػرر اإلجسػ ػاع أو األذمبي ػػة حد ػػي األحػ ػؾاؿ ه ػػي إرادة الذ ػػخص السعش ػػؾي
(الذ ػػركة) ،فس ػػا تتخ ػػذ تم ػػػ األذمبي ػػة أو ه ػػذا اإلجس ػػاع م ػػؽ قػ ػ اررات تس ػػل إرادة الذ ػػركة،
ومس مها ،والذي يعػد نائبػاك عشهػا ،يعبػر عػؽ تمػػ اإلرادة ؾضػعها مؾضػل التشفيػذ ،فالشائػي
وس ػػيمة نق ػػل إرادة األذمبي ػػة أو اإلجس ػػاع حد ػػي األح ػ ػؾاؿ إل ػػى الغي ػػر ال ػػذي تعام ػػل مػ ػػل
الذركة ،و،شررؼ أثر هذا التعامل إلى الذركة.
ولنػػؽ هػػل ألهميػػة هػػذا الشائػػي ،وهػػؾ شػػخص طبيعػػي عػػؽ الذػػركة وهػػي شػػخص
معشػػؾي ،دور هيسػػا تعمػػق بػػإرادة الذػػركة؟ دايػػة نقػػرر أنػػه ع مجػػاؿ لمحػػد س عػػؽ مرحمتػػي
أهمية األداء بالشدبة لمذخص الظبيعي الشائي الستس متاف في مرحمة ما قبل سبل سشؾات،
وفػػي مرحمػػة مػػؽ سػػبل سػػشؾات ومػػا قبػػل واحػػد وعذ ػر،ؽ سػػشة ،ألنػػه ع ترػػؾر أف يكػػؾف
الشائػػي عػػؽ الذػػركة عػػديؼ التسييػػز أو نػػاقص األهميػػة ،ومػػؽ ثػػؼ تعػػيؽ أف يكػػؾف الشائػػي
كامػػل األهميػػة ،إع أف الد ػؤاؿ الػػذي ػػؾر هشػػا هػػؾ مػػا الحكػػؼ بالشدػػبة لمتعبيػػر عػػؽ إرادة
الذركة إذا كاف لدى الشائي مانل أو عارض مؽ عؾارض األهمية ،أو شػاب إرادتػه عيػي
مػػؽ عيػػؾب الرضػػا؟ نحػػؽ نػػرى أنػػه إذا كػػاف لػػدى الشائػػي مػػانل أو عػػارض مػػؽ ع ػؾارض
األهمية فمػؽ ػتسكؽ مػؽ نقػل إرادة الذػركاء أو السدػاهسيؽ مجتسعػيؽ أو أذمبيػة إلػى الغيػر
ألنه ع يدتظيل قانؾناك في هذ الحالة التعبير عؽ إرادة الذػركة بػالسفهؾـ الػذي أوضػحشا
سمفاك ،أما إذا شاب رضا الشائي أحػد عيػؾب الرضػا فتنػؾف أهميتػه ناقرػة وترػرفه يكػؾف
قا ل لمبظبف ،فمؾ أقر أذمبية أو إجساع السداهسيؽ أو الذركاء حدي األحؾاؿ فينه شفذ
فػػي مؾاجهػػة الذػػركة ،أمػػا إذا رفزػػؾ فػػب شفػػذ فػػي مؾاجهػػة الذػػركة ،و،تحسمػػه الشائػػي فػػي
هػػذ الحالػػة شخرػػياك ،وهشػػا ت ػػؾر مدػػيلة حدػػؽ أو سػػؾء نيػػة الغيػػر الػػذي تعامػػل مػػل هػػذا
()51
الشائي ،ودائساك ما تؼ تغميي مرمحة الغير حدؽ الشية.

51

أ .د .سعؾدي سرحاف ،الغير حدشي الشية مؽ الستعامميؽ مل الذركة ،رسالة دكتػؾ ار  ،كميػة الحقػؾؽ،
جامعة عيؽ شسس.1775 ،
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الفػرع ال انػػي
وقػه اكتدػاب الذركػة لألهميػة ووقػه فقدانهػػا
ترتبط أهمية الذركة وجؾباك وأدا كء بالذخرية السعشؾ،ة لها ،باعتبار أف تمػ األهميػة
هي إحدى الشتائع السترتبة عمى اكتداب الذركة لمذخرية السعشؾ،ػة ،حيػس أنػه ع أهميػة
لذركة ع تتستل بالذخرية السعشؾ،ة ،وبالتالي فيف أهمية الذركة تبدأ مؽ لحغة اكتدا ها
لمذخرية السعشؾ،ة (أوعك) وتشتهي بانتهاء تمػ الذخرية (ثانياك).

أوعك :دء أهمية الذركة:

يختم وقػه ػدء أهميػة الذػركة بحدػي مػا إذا كانػه مػؽ شػركات األمػؾاؿ ( )1أو
مػػؽ شػػركات األشػػخاص ( ،)5إع أف تمػػػ البدايػػة ت يػػر صػػعؾبات فػػي تحد ػػدها بالشدػػبة
لمذركة ذات السركز القانؾني الخاص (.)2

-1

دء أهمية شركات األمؾاؿ:

ذكرنػػا سػػمفاك أف أهميػػة الذػػركة تبػػدأ مشػػذ لحغػػة اكتدػػا ها لمذخرػػية السعشؾ،ػػة ،فسشػػذ
متػػى تنتدػػي شػػركات األم ػؾاؿ الذخرػػية السعشؾ،ػػة؟ تختم ػ اإلجابػػة عمػػى هػػذا الد ػؤاؿ
بحدػػي القػػانؾف الػػذي يحكػػؼ إج ػراءات تيسػػيس الذػػركة ،عمس ػاك بػػيف الحػػد س عػػؽ شػػركات
األمػ ػؾاؿ يذ ػػسل شػ ػػركة السد ػػاهسة والذػ ػػركة ذات السد ػػةؾلية السح ػػدودة وش ػػركة التؾصػػػية
باألسهؼ ،فؾقه اكتداب الذركة لألهمية تختم بحدي ما إذا كانػه تؤسػس وفقػاك لقػانؾف
الذركات رقؼ  127لدشة  1781والقانؾف السعػدؿ لػه رقػؼ  2لدػشة ( 1778أ) ،أو كانػه
تؤسس وفقاك لقؾانيؽ خاصة أخرى (ب).
أ -الذ ػػركات الت ػػي تؤس ػػس وفقػ ػاك لق ػػانؾف الذ ػػركات رق ػػؼ  127لد ػػشة  1781والق ػػانؾف
السعدؿ له رقؼ  2لدشة :1778
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لقد تؼ تعد ل إجراءات تيسيس الذركات الخاضعة لمقانؾف رقؼ  127لدشة 1781
السعدؿ بالقانؾف رقؼ  2لدشة  )55(1778والدؤاؿ الذي ؾر هؾ هل يدري التعد ل الؾارد
بالقػػانؾف رقػػؼ  2لدػػشة  1778عمػػى الذػػركات الخاضػػعة لمقػػانؾف رقػػؼ  127لدػػشة 1781
بذيف شػركات السدػاهسة والسدػةؾلية السحػدودة والتؾصػية باألسػهؼ؟( )52باسػتعراض نظػاؽ
تظبيق القانؾف رقؼ  2لدشة  1778نجد أنه يدري عمى فةتيؽ مؽ هذ الذركات هسا:
الفةة األولى :الذركات الخاضعة لقانؾف الذركات رقؼ  127لدشة :1781
لسػػا كػػاف القػػانؾف رقػػؼ  2لدػػشة  1778قػػد جػػاء معػػدعك لقػػانؾف الذػػركات رقػػؼ 127
لدشة  1781فػي خرػؾص إجػراءات تيسػيس الذػركات ،فػيف نرؾصػه هيسػا تعمػق هػذ
اإلج ػراءات ،بسػػا فػػي ذلػػػ وقػػه اكتدػػاب الذػػركة لمذخرػػية السعشؾ،ػػة ،ومػػؽ ثػػؼ األهميػػة
القانؾنية ،تدري عمى الذركات الخاضعة لقانؾف الذركات رقؼ  127لدشة .1781
وقػػد نرػػه الفق ػرة األخي ػرة م ػػؽ السػػادة 19 /مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ  127لد ػػشة 1781
السعدلة بسؾجي نص السادة األولى مؽ القانؾف رقؼ  2لدشة  1778عمى أف:
"تذػهر الذػػركة وتنتدػػي الذخرػػية اععتبار،ػػة بعػػد مزػػي خسدػػة عذػػر ؾمػاك مػػؽ
تار ،قيدها في الدجل التجاري" ،وبالتالي فػيف الذػركة وفقػاك لهػذا الػشص تنتدػي األهميػة
القانؾنية بعد مػرور خسدػة عذػر ؾمػاك مػؽ تػار ،قيػدها فػي الدػجل التجػاري ،ولػيس مػؽ
ؾـ قيدها في الدجل كسا كاف مشرؾصاك عميه مؽ قبل.

إع أف بعػػض الفقػػه قػػد تدػػاءؿ – وبحػػق – "عػػؽ الحكسػػة مػػؽ اشػػترال مػػرور تمػػػ
السػدة حتػى تنتدػػي الذػركة الذخرػػية اععتبار،ػة ،فهػل هشػػاؾ إجػراء معػػيؽ يجػي اتخػػاذ
خػػبؿ تمػػػ الفتػرة وقػػد دي اس دشػػل اتخػػاذ مػػؽ اكتدػػاب الذػػركة الذخرػػية اععتبار،ػػة ،ومػػؽ ثػػؼ
تعيؽ انتغار الشتيجة التي سيدفر عشها هذا اإلجػراء؟ ع ؾجػد فػي الحييقػة إجػراء معػيؽ
وفق ػاك لشرػػؾص القػػانؾف رقػػؼ  2لدػػشة  1778قػػد يسشػػل اتخػػاذ خػػبؿ الخسدػػة عذػػر ؾم ػاك
السذكؾرة مؽ اكتداب الذركة الذخرية اععتبار،ة ،وع يغيػر مػؽ هػذا الشغػر حػق الجهػة
اإلدار،ة السخترة في اععتراض عمى ىياـ الذركة خبؿ عذرة أياـ مػؽ تػار ،إخظارهػا
بإنذػ ػػائها ،إذ أف هػ ػػذا اععت ػ ػراض ع اشػ ػ ةػتع أي أثػ ػػر بالشدػ ػػبة لتستػ ػػل الذػ ػػركة بالذخرػ ػػية
اععتبار،ػة ،كػػل مػػا فػػي األمػػر أف الذػػركة تبمػ بػػه إل ازلػػة أسػػبابه أو لمػػتغمؼ مشػػه ،كسػػا ػػتؼ
التيشػير بػػه عمػى يانػػات قيػػد الذػركة فػػي الدػػجل التجػاري ،وهػػذا التيشػػير ع أثػر لػػه عمػػى
55
52

الجر،دة الرسسية ،العدد  2مكرر في .1778/1/18

انغػػر فػػي اإلجابػػة عمػػى هػػذا الد ػؤاؿ تفرػػيبك د .رضػػا الدػػيد عبػػد الحسيػػد ،تيسػػيس الذػػركة بغيػػر
ترخيص حكؾمي ،طبعة  ،5119ص 12وما بعدها ،دار الشهزة العربية.
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اكتدػػاب الذػػركة لمذخرػػية السعشؾ،ػػة بعػػد فػؾات مػػدة خسدػػة عذػػر ؾمػاك مػػؽ تػػار ،قيػػدها
في الدجل السذكؾر ،وإزاء هذا الؾضل فيف الحكسة مؽ انتغار مػرور خسدػة عذػر ؾمػاك
عمى قيد الذركة في الدجل التجػاري حتػى تنتدػي الذخرػية اععتبار،ػة ،تبػدو لشػا ذيػر
واض ػػحة ،وم ػػؽ ث ػػؼ ف ػػيف السشظ ػػق الق ػػانؾني ك ػػاف يقتز ػػي اكتد ػػاب الذ ػػركة لذخر ػػيتها
اععتبار،ة مشذ تار ،قيدها في الدجل التجاري ،عسيسا وأف العد د مؽ الذركات تنتدي
تمػ الذخرية مشػذ هػذا التػار ،)54( ،ونحػؽ نؤ،ػد هػذا الػرأي ونزػيل أنػه ع تؾجػد حكسػة
وع ؾجد سبي واضح لمخروج عمى هذا األصل العاـ.

الفةة ال انية :الذركات الخاضعة لقؾانيؽ خاصة أخرى:
هشاؾ شركات تخزل في إجراءات تيسيدها لقؾانيشها الخاصة ،ولنؽ تمػ القػؾانيؽ
ل ػػؼ تح ػػدد وق ػػه اكتد ػػاب الذ ػػركة لمذخر ػػية السعشؾ ،ػػة ،وبالت ػػالي وق ػػه اكتد ػػا ها لألهمي ػػة
القانؾنية ،فسشذ متى تنتدي الذركة تمػ الذخرية السعشؾ،ة وهذ األهمية القانؾنية؟
ونقرػػد بالذػػركات التػػي تخزػػل فػػي إج ػراءات تيسيدػػها لق ػؾانيؽ إنذػػائها الذػػركات
الخاضعة لقانؾف سؾؽ الساؿ رقؼ  72لدشة  ،)52(1775والقانؾف رقؼ  146لدشة 1788
بإصػػدار قػػانؾف الذػػركات العاممػػة فػػي مجػػاؿ تمقػػي األم ػؾاؿ عسػػت سارها( ،)56والقػػانؾف رقػػؼ
 512لدشة  1771بذيف شركات قظاع األعساؿ العاـ( ،)59وقانؾف اعست سار والسشاطق
الحرة رقؼ  8لدشة .)58(1779
وباستعراض نرؾص هذ القؾانيؽ في شيف إجػراءات تيسػيس الذػركات الخاضػعة
لها نجػد أف القػانؾف رقػؼ  72لدػشة  ،1775والقػانؾف رقػؼ  146لدػشة  1788لػؼ تزػسشا
نراك خاصاك يحدد وقه اكتداب الذػركة لمذخرػية السعشؾ،ػة ،ومػؽ ثػؼ لألهميػة القانؾنيػة،
وأحػػاع هيسػػا لػػؼ ػػرد بذػػينه نػػص خػػاص فيهسػػا لقػػانؾف الذػػركات رقػػؼ  127لدػػشة ،1781
فتػشص السػادة األولػى مػؽ مػؾاد إصػدار القػانؾف رقػؼ  72لدػشة  1775بذػيف سػؾؽ السػػاؿ
عمػى أف" :تدػري أحكػاـ قػانؾف شػركات السدػاهسة وشػركات التؾصػية باألسػهؼ والذػركات
54
52
56
59
58

د .رضا الديد عبد الحسيد ،السرجل الدا ق ص ،21ص.21
الجر،دة الرسسية العدد ( )2مكرر في .1775/6/55
الجر،دة الرسسية العدد ( )55تابل ب في .1788/6/7
الجر،دة الرسسية العدد  54مكرر في .1771/6/17
الجر،دة الرسسية العدد ( )17مكرر في .1779/2/11
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ذات السدةؾلية السحدودة الرػادر بالقػانؾف رقػؼ  127لدػشة  1781هيسػا لػؼ ػرد بػه نػص
خاص في هذا القانؾف" .وتشص السػادة األولػى مػؽ مػؾاد إصػدار القػانؾف رقػؼ  146لدػشة
 1788بذػػيف الذػػركات العاممػػة فػػي مجػػاؿ تمقػػي األم ػؾاؿ واسػػت سارها عمػػى أف" :تدػػري
أحكػ ػػاـ القػ ػػانؾف رقػ ػػؼ  127لدػ ػػشة  1781بإصػ ػػدار قػ ػػانؾف شػ ػػركات السدػ ػػاهسة وشػ ػػركات
التؾصػػية باألسػػهؼ والذػػركات ذات السدػػةؾلية السحػػدودة هيسػػا لػػؼ ػػرد بػػه نػػص خػػاص فػػي
هذا القانؾف".
لسا كاف ذلػ ،وكاف القانؾناف السذار إليهسا ،وهسا القانؾف رقؼ  72لدػشة ،1775
والقانؾف رقػؼ  146لدػشة  ،1788لػؼ ػرد هسػا نػص خػاص ؾقػه اكتدػاب الذػركة التػي
تؤسػػس وفق ػاك لإلج ػراءات السشرػػؾص عميهػػا فػػي أي مشهسػػا لمذخرػػية السعشؾ،ػػة وبالتػػالي
لألهمية القانؾنية ،فإف نرؾص القانؾف رقؼ  127لدشة  1781بذػيف شػركات السدػاهسة
والتؾصية باألسهؼ والسدةؾلية السحدودة السعدؿ بالقانؾف رقؼ  2لدشة  1778هي الؾاجبة
التظبيق في خرؾص اكتداب الذركة الذخرية اععتبار،ة ،ومػؽ ثػؼ األهميػة القانؾنيػة،
وعم ػػى ذل ػػػ فإن ػػه وفقػ ػاك ل ػػشص الس ػػادة 19/م ػػؽ الق ػػانؾف رق ػػؼ  127لد ػػشة  1781السعدل ػػة
بسؾجػػي نػػص السػػادة األولػػى مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ  2لدػػشة  ،1778فػػإف الذػػركات الخاضػػعة
لمقانؾف رقؼ  72لدػشة  1775بذػيف سػؾؽ السػاؿ والذػركات الخاضػعة لمقػانؾف رقػؼ 146
لدشة  1788بذيف شركات تمقي األمؾاؿ عست سارها تنتدي الذخرية اععتبار،ة ،ومػؽ
ثؼ األهمية القانؾنية بعد مرور خسدة عذر ؾماك مؽ تار ،قيدها في الدجل التجاري.

ب -الذركات التي تؤسس وفقاك لإلجراءات السشرؾص عميها في قؾانيؽ إنذائها:
هشػ ػػاؾ شػ ػػركات تشذػ ػػي وفق ػ ػاك إلج ػ ػراءات مشرػ ػػؾص عميهػ ػػا فػ ػػي قؾانيشهػ ػػا الخاصػ ػػة،
وتزػ ػػسشه تم ػ ػػػ الق ػ ػؾانيؽ نرؾصػ ػ ػاك تتعم ػ ػػق ؾقػ ػػه اكتد ػ ػػاب تمػ ػػػ الذ ػ ػػركات لمذخر ػ ػػية
اععتبار،ة ومؽ ثؼ لألهمية القانؾنية ،وهذ الذركات فةتاف هسا:
الفة ػ ػػة األول ػ ػػى :ش ػ ػػركات قظ ػ ػػاع األعس ػ ػػاؿ الع ػ ػػاـ الخاض ػ ػػعة لمق ػ ػػانؾف رقػ ػ ػػؼ 512
لدشة :1771
أص ػػدر السذ ػػرع الق ػػانؾف رق ػػؼ  512لد ػػشة  1771بإص ػػدار ق ػػانؾف ش ػػركات قظ ػػاع
األعساؿ العاـ دح َّؾؿ بسؾجبه هيةات القظػاع العػاـ إلػى شػركات قابزػة ،وشػركات القظػاع
العاـ إلى شركات تابعة(.)57
وتشص السادة األولى مؽ القانؾف السذكؾر عمى أف:
57

انغػػر حػػؾؿ الذػػركات القابزػػة والذػػركات التابعػػة برػػفة عامػػة ،د .رضػػا الدػػيد عبػػد الحسيػػد ،قػػانؾف
قظاع األعساؿ العاـ ،طبعة  ،5116دار الشهزة العربية.
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"يردر تيسيس الذركة القابزة قرار مؽ رئيس مجمػس الػؾزراء شػاء عمػى اقتػراح
ال ػػؾز،ر السخ ػػتص ،و،ك ػػؾف أرس ػػسالها مسمؾكػ ػاك بالنام ػػل لمدول ػػة أو لألش ػػخاص اععتبار ،ػػة
العامة ،وت به لها الذخرية اععتبار،ة مؽ تار ،قيدها في الدجل التجاري".
وتشص السادة 16 /مؽ ذات القانؾف عمى أف:
"تتخذ الذركة التابعة شكل الذركة السداهسة ،وت به لها الذخرية اععتبار،ة مؽ
تار ،قيدها في الدجل التجاري".
فؾفق ػاك له ػػذ ؽ الشر ػػيؽ فػػإف الذ ػػركة القابز ػػة والذػػركة التابع ػػة تنتد ػػي الذخر ػػية
اععتبار،ة ،ومؽ ثؼ األهمية القانؾنية ،مؽ تار ،قيدها في الدجل التجاري.
الفةػػة ال انيػػة :الذػػركات التػػي تشذػػي وفق ػاك لإلج ػراءات السشرػػؾص عميهػػا فػػي قػػانؾف
اعست سار والسشاطق الحرة رقؼ  8لدشة :1779
أصدر السذرع قانؾف ضسانات وحؾافز اعست سار رقؼ  8لدػشة  ،1779ونغػؼ هيػه
اإلجراءات التي مزـ اتخاذها لتيسيس الذركات الخاضعة ألحكامه.
وتشص الفقرة ال انية مؽ السادة 4 /مؽ القانؾف السذكؾر عمى أف:
"يردر بالترخيص تيسػيس الذػركات التػي تشذػي وفقػاك ألحكػاـ هػذا القػانؾف وتتستػل
بس ازيػػا قػرار مػػؽ الجهػػة اإلدار،ػػة السخترػػة ،و،كػػؾف لهػػذ الذػػركات الذخرػػية اععتبار،ػػة
اعتبػػا اكر مػػؽ تػػار ،قيػػدها فػػي الدػػجل التجػػاري ،و،ػػتؼ نذػػر الشغػػاـ األساسػػي لمذػػركة وعقػػد
تيسيدها وفقاك لمقؾاعد واإلجراءات التي تحددها البئحة التشفيذية لهذا القانؾف".
فؾفقػاك لهػذا الػشص فػيف الذػركات التػي تخزػل لقػانؾف ضػسانات وحػؾافز اعسػػت سار
وتؤسس وفقاك لإلجراءات السشرػؾص عميهػا هيػه ،تنتدػي الذخرػية
رقؼ  8لدشة َّ 1779
اععتبار،ة ومؽ ثؼ األهمية القانؾنية مؽ تار ،قيدها في الدجل التجاري.
 -5دء أهمية شركات األشخاص:
يقرػػد بذػػركات األشػػخاص شػػركات التزػػامؽ وشػػركات التؾصػػية البدػػيظة ،أمػػا
شػركات السحاصػة فمػؽ نتشاولهػا بالد ارسػة ألنهػػا ع تتستػل بذخرػية معشؾ،ػة ومػؽ ثػؼ لػػيس
لها أهمية قانؾنية.
وقػد ورد الػػشص عمػى أحكػػاـ ػػدء اكتدػاب شػػركات األشػخاص لمذخرػػية السعشؾ،ػػة
ومؽ ثؼ األهمية القانؾنية في القانؾف السدني ،حيػس تػشص السػادة 216 /مػؽ هػذا القػانؾف
عمى أف:
" -1تعتب ػ ػػر الذ ػ ػػركة بسج ػ ػػرد تنؾ،شه ػ ػػا شخرػ ػ ػاك اعتبار،ػ ػ ػاك ،ولن ػ ػػؽ ع يح ػ ػػتع ه ػ ػػذ
الذخرػػية عمػػى الغيػػر إع بعػػد اسػػتيفاء إج ػراءات الشذػػر التػػي يقررهػػا القػػانؾف -5 ،ومػػل
ذلػ لمغير إذا لؼ تقؼ الذركة بإجراءات الشذر السقررة أف تسدػ بذخريتها".
وتشص السادة 219 /مدني عمى أنه:
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" -1يجي أف يكؾف عقد الذركة مكتؾباك وإع كاف باطبك ،وكػذلػ يكػؾف بػاطبك كػل
ما دخل عمى العقد مؽ تعديبت دوف أف تدتؾفى الذكل الذي افرغ هيه ذلػ العقد-5 .
ذيػػر أف هػػذا الػػبظبف ع يجػػؾز أف يحػػتع بػػه الذػػركاء ةقدبػػل الغيػػر ،وع يكػػؾف لػػه أثػػر هيسػػا
يؽ الذركاء أنفدهؼ إع مؽ وقه أف يظمي الذر،ػ الحكؼ بالبظبف".
تشاوؿ هذاف الشراف حكسيؽ بذيف دء الذخرية السعشؾ،ة لمذركة ومؽ ثؼ تستعها
باألهمية القانؾنية ،الحكؼ األوؿ تس ل في أف الذركة تنتدي الذخرية وبالتػالي األهميػة
القانؾنية بسجرد تنؾ،شها ،وال اني تس ل في اشترال كتابة عقد الذركة ،واعتبر النتابة هشا
لبنعقاد ،أي أف عقد الذركة ع يكؾف مؾجؾداك إع إذا كاف مكتؾباك ،أي أنه عقد شكمي.
ولنػ ػػؽ وفق ػ ػاك لػ ػػشص السػ ػػادتيؽ السػ ػػذكؾرتيؽ ،فػ ػػيف ػ ػػدء اكتدػ ػػاب الذػ ػػركة لمذخرػ ػػية
السعشؾ،ػة ،وتستعهػػا بالتػػالي باألهميػػة القانؾنيػػة ،تختمػ بحدػػي مػػا إذا أمػػر هػػذا اعكتدػػاب
م ار هيسا يؽ الذركاء (أ) أو بالشدبة لمغير (ب).
دء الذخرية السعشؾ،ة واألهمية القانؾنية لمذركة هيسا يؽ الذركاء:
أ-
تعتبر الذركة بسجرد تنؾ،شها شخراك اعتبار،اك وفقاك لحكػؼ الفقػرة األولػى مػؽ السػادة/
 216مدني ،وباقي نص تمػ الفقرة يعشي أف الذركة تؾجد وتتستل بالذخرية اععتبار،ة
واألهمية القانؾنية يؽ الذػركاء بسجػرد تنؾ،شهػا ،ألف الفقػرة السػذكؾرة نرػه عمػى أنػه" :ع
يحتع هذ الذخرية عمى الغير إع بعػد اسػتيفاء إجػراءات الشذػر التػي يقررهػا القػانؾف".
فالشص عمى هذا الشحؾ دف َّػرؽ ػيؽ اكتدػاب الذػركة لمذخرػية السعشؾ،ػة واألهميػة القانؾنيػة
ػػيؽ أمػ ػر،ؽ :األوؿ :إذا كان ػػه العبق ػػة ػػيؽ الذ ػػركاء بعز ػػهؼ ػػبعض فتنتد ػػي الذ ػػركة
الذخر ػػية السعشؾ ،ػػة واألهمي ػػة القانؾني ػػة بسج ػػرد تنؾ،شه ػػا دوف الحاج ػػة عتخ ػػاذ إجػ ػراءات
نذرها ،وال اني :إذا كانه العبقة يؽ الذػركة والغيػر فػب تتستػل بالذخرػية السعشؾ،ػة وع
تنتدي األهمية القانؾنية إع بعد استيفاء إجراءات الشذر التي يقررها القانؾف.
ولنؽ ما السقرؾد بلبارة أف الذركة "بسجػرد تنؾ،شهػا" تنتدػي الذخرػية السعشؾ،ػة
وتتستل باألهمية القانؾنيػة؟ يقرػد هػذ اللبػارة أف تنػؾ،ؽ الذػركة بالشدػبة لمذػركاء يكتسػل
بسجرد كتابة عقدها والتؾىيل عميه مشهؼ ،أي أف تساـ تنؾ،ؽ الذركة هيسا يؽ الذػركاء ع
يدتمزـ إتساـ إجراءات الشذر.
والحييقػػة أف وجػػؾد الذػػركة ػػيؽ الذػػركاء واكتدػػا ها لمذخرػػية السعشؾ،ػػة واألهميػػة
القانؾنية يشهؼ ع ت يػر صػعؾبات تػذكر وع تس ػل أهسيػة كبيػرة ،عمػى عكػس الحػاؿ عشػدما
نتحػ ػػدث عػ ػػؽ تمػ ػػػ الذخرػ ػػية وهػ ػػذ األهميػ ػػة ةقدبػ ػػل الغيػ ػػر أو مشػ ػػه ،فيهميػ ػػة الذػ ػػركة هػ ػػي
صبحيتها عكتداب الحقؾؽ وتحسل اعلتزامات في مؾاجهة الغير.
ب -دء الذخرية السعشؾ،ة واألهمية القانؾنية لمذركة بالشدبة لمغير:
جػاءت السػػادة 216 /مػػدني بحكسػيؽ بخرػػؾص ػػدء الذخرػية السعشؾ،ػػة واألهميػػة
القانؾنيػػػة لمذػ ػػركة بالشدػ ػػبة لمغيػ ػػر ،األوؿ :أنػ ػػه ع يجػ ػػؾز اعحتجػػػاج فػ ػػي مؾاجهػ ػػة الغيػ ػػر
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بالذخر ػػية السعشؾ ،ػػة واألهمي ػػة القانؾني ػػة إع بع ػػد اس ػػتيفاء إجػ ػراءات الشذ ػػر الت ػػي يقرره ػػا
القػػانؾف ،وال ػػاني :أن ػػه يج ػػؾز لمغي ػػر أف تسدػػػ بالذخر ػػية السعشؾ ،ػػة واألهمي ػػة القانؾني ػػة
لمذركة حتى إذا لؼ تقؼ الذركة بإتساـ إجراءات الشذر.
فالؾاضح أف اإلجراء الستعمق بإتساـ إجراءات نذر الذركة لني تنتدي الذخرية
السعشؾ،ػػة واألهميػػة ،هػػؾ إج ػراء مقػػرر لسرػػمحة الغي ػر ،فػػب يجػػؾز اعحتجػػاج ضػػد تمػػػ
الذخرػية وهػذ األهميػة إع بعػػد اسػتيفاء إجػراءات الشذػر ،و،حػػق لػه التسدػػ بالذخرػػية
واألهمية إذا لؼ تتؼ إجراءات الشذر.
ولنػػؽ تبقػػى مدػػيلة كانػػه وع تػزاؿ محػػل خػػبؼ فػػي الفقػػه ،وهػػي مػػا هػػي إجػراءات
الشذ ػػر الت ػػي يج ػػي اتخاذه ػػا ف ػػي ض ػػؾء خم ػػؾ نر ػػؾص الق ػػانؾف الس ػػدني م ػػؽ م ػػل تم ػػػ
اإلج ػراءات؟ ذهػػي بعػػض الفقػػه ،ونحػػؽ ع نؤ،ػػد  ،إلػػى أف األمػػر فػػي حاجػػة إلػػى تػػدخل
تذر،عي لمشص عمى إجراءات الشذر في القانؾف السدني ،واعتبر أف خمػؾ القػانؾف السػدني
()21
مؽ نص عمى تمػ اإلجراءات يس ل نقراك تذر،لياك تعيؽ تداركه.
ونحؽ نرى أف هذا الرأي محل نغر ،ألف نص السادة 216 /فقػرة  1مػدني ذكػرت
كبارة " .........إع بعد اسػتيفاء إجػراءات الشذػر التػي يقررهػا القػانؾف" ،فالسذػرع هشػا لػؼ
يد ػػتعسل تعبي ػػر الت ػػي يقرره ػػا ه ػػذا الق ػػانؾف ،أي الق ػػانؾف الس ػػدني ،وإنس ػػا ن ػػص عم ػػى أف
إج ػراءات الشذػػر هػػي اإلج ػراءات التػػي يقررهػػا القػػانؾف ،ومػػؽ ثػػؼ فقػػد أح ػاؿ السذػػرع هػػذا
الػػشص عمػػى القػػانؾف الػػذي ػػشغؼ إج ػراءات نذػػر شػػركات األشػػخاص ،وهػػؾ تقشػػيؽ التجػػارة
الرادر سشة  ،1882حيس أف قانؾف التجارة رقؼ  19لدشة  1777قد ألغى هذا التقشػيؽ
وأبقى عمى الشرؾص الستعمقة بالذركات دوف إلغاء ،وقد جػاءت إجػراءات نذػر شػركات
األشػ ػػخاص فػ ػػي الس ػ ػؾاد /مػ ػػؽ  48إلػ ػػى  21والس ػ ػؾاد /مػ ػػؽ  22وحتػ ػػى  26مػ ػػؽ التقشػ ػػيؽ
()21
السذكؾر.
21
21

د .رضا الديد عبد الحسيد ،الذركات التجار،ة ،طبعة  ،5111دار الشهزة العربية.
مػػادة  -48و،د ػػمؼ ممخ ػػص مذػػارطة شػػركة التز ػػامؽ أو ش ػػركة التؾص ػػية إلػػى قمػػؼ كت ػػاب كػػل م ػػؽ
السحاكؼ اع تدائية التي ؾجد في دائرتها مركز الذركة أو فرع مؽ فروعها ليدجل في الدجل السعد
لذلػ و،عمؽ مرقه مدة ثبثة أشهر في المؾحة السعدة في السحكسة لإلعبنات القزائية.
مادة  -47و،مػزـ أيزػاك درجػة فػي إحػدى الرػح التػي تظبػل فػي مركػز الذػركة السػذكؾرة وتنػؾف
معدة لشذر اإلعبنات القزائية أو في صػحيفتيؽ تظبعػاف فػي مد شػة أخػرى و،جػؾز لنػل مػؽ
الستعاقد ؽ استيفاء هذ اإلجراءات.
م ػػادة  -21و،ذ ػػسل ه ػػذا السمخ ػػص عم ػػى أس ػػساء الذ ػػركاء وألق ػػا هؼ وص ػػفاتهؼ ومد ػػاكشهؼ م ػػا ع ػػدا
الذ ػػركاء أرب ػػاب األس ػػهؼ ذي ػػر السد ػػةؾليؽ ف ػػي ش ػػركة السد ػػاهسة والذ ػػركاء أصػ ػحاب األمػ ػؾاؿ
الخارجيؽ عؽ اإلدارة عؽ شركة التؾصية.
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 -2ػ ػ ػ ػػدء الذخرػ ػ ػ ػػية السعشؾ،ػ ػ ػ ػػة واألهميػ ػ ػ ػػة القانؾنيػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي الذػ ػ ػ ػػركات ذات السركػ ػ ػ ػػز
القانؾني الخاص
هشاؾ بعض الذركات ذات السركز القانؾني الخػاص يػر ػدء تستعهػا بالذخرػية
السعشؾ،ة واألهمية القانؾنية بعض الرعؾبات ومشها الذػركة تحػه التيسػيس (أ) ،والذػركة
الفعمية (ب) وشركة الؾاقل (حػ).
أ -الذركة تحه التيسيس:
عالجػػه السادتػػاف  12 ،15مػػؽ قػػانؾف الذػػركات رقػػؼ  127لدػػشة  1781مدػػيلة
أهمية الذركة في مرحمة التيسيس ،وحكؼ التررفات التي تتؼ خبؿ تمػ الفترة.
فتشص السادة 15 /مؽ القانؾف السذكؾر عمى أنه:
"ع يد ػػري فػ ػػي ح ػػق الذػ ػػركة بع ػػد تيسيدػ ػػها أي تر ػػرؼ ػ ػػتؼ ػػيؽ الذػ ػػركة تحػ ػػه
التيسػيس وبػيؽ مؤسدػػيها ،وذلػػ مػا لػػؼ يعتسػد هػذا الترػػرؼ مػؽ مجمػس إدارة الذػػركة إذا
كػػاف أعزػػاؤ جسيع ػاك ع صػػمة لهػػؼ بسػػؽ أجػػرى الترػػرؼ مػػؽ السؤسدػػيؽ أو لػػؼ تنػػؽ لهػػؼ
مرمحة في التررؼ ،أو مؽ جساعة الذركاء أو بقرار مػؽ الجسليػة العامػة لمذػركة فػي
اجتساع ع يكؾف هيه لمسؤسديؽ ذوي السرمحة أصؾات معدودة.
وفي جسيل األحؾاؿ يجي أف يزل السؤسس ذو السرمحة تحه نغر الجهة التػي
تعتسد التررؼ كافة الحقائق الستعمقة بالتررؼ السذكؾر".
وتشص السادة 12 /مؽ القانؾف السذار إليه عمى أنه:
"م ػ ػػل م ارع ػ ػػاة أحك ػ ػػاـ الس ػ ػػادة الد ػ ػػابقة ،تد ػ ػػري العق ػ ػػؾد والترػ ػ ػرفات الت ػ ػػي أج اره ػ ػػا
السؤسدػؾف باسػػؼ الذػػركة تحػػه التيسػيس فػػي حػػق الذػػركة بعػد تسػػاـ تيسيدػػها متػػى كانػػه
ض ػػرور،ة لتيس ػػيس الذ ػػركة ،أم ػػا ف ػػي ذي ػػر ذل ػػػ م ػػؽ الح ػػاعت ف ػػب تد ػػري تم ػػػ العق ػػؾد
وعمػػى عشػؾاف الذػػركة وعمػػى يػػاف أسػػساء الذػػركاء السػػيذونيؽ بػػاإلدارة و،ؾضػػل اإلمزػػاء عمػػى ذمػػة
الذػػركة وعمػػى مقػػدار السبػػال التػػي حرػػمه أو مػػزـ تحرػػيمها باألسػػهؼ أو برػػفة رأس مػػاؿ
لذركة التؾصية ،وعمى ياف وقه ا تداء الذركة ووقه انتهائها.
مػػادة  -21يجػػي اسػػتيفاء هػػذ اإلجػراءات فػػي مػػدة خسدػػة عذػػر ؾمػاك مػػؽ تػػار ،وضػػل اإلمزػػاء
عمى السذارطة وإع كانه الذركة عمية.
مػػادة  -26إذا كانػػه مذػػارطات الذػػركة رسػػسية يزػػل السػػيمؾر الػػذي تحػػررت عمػػى ػػد إمزػػاء
عمى ممخرها ،وأما إذا كانه ذير رسسية هيكؾف اإلمزاء عمى ممخرها مػؽ الذػر،ػ الػذي
يعمشه.
مػػادة  -29مػػزـ إعػػبف السذػػارطة اع تدائيػػة لذػػركة السدػػاهسة ونغامهػػا واألمػػر بإيجادهػػا و،كػػؾف
إعػبف ذلػػ تعميقػه فػي السحكسػػة اع تدائيػة مػدة الؾقػه السعػيؽ آنفػاك ونذػر فػي إحػدى الج ارئػػد
وإف لػ ػػؼ يحرػ ػػل ذلػ ػػػ ألػ ػػزـ مػ ػػد ر الذػ ػػركة ػ ػػد ؾنها عمػ ػػى وجػ ػػه التزػ ػػامؽ ووجبػ ػػه عمػ ػػيهؼ
التعؾ،زات أيزاك.
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والترػرفات فػػي حػػق الذػػركة تحػػه التيسػػيس ،إع إذا اعتسػػدتها الجهػػة السشرػػؾص عميهػػا
في السادة الدابقة".
والد ػؤاؿ الػػذي ػػؾر فػػي هػػذا الرػػدد هػػؾ هػػل تتستػػل الذػػركة فػػي مرحمػػة التيسػػيس
بالذخرية السعشؾ،ة ومؽ ثؼ باألهمية القانؾنية مؽ عدمه؟
أث ػػارت ه ػػذ السد ػػيلة خبفػ ػاك ف ػػي الفق ػػه ،ف ػػذهي رأي إل ػػى أف الذ ػػركة ف ػػي مرحمػ ػػة
التيسػػيس تتستػػل بالذخرػػية السعشؾ،ػػة واألهميػػة القانؾنيػػة بالقػػدر الػػبزـ لعسميػػة التيسػػيس،
و،عتبػػر السؤسدػػؾف عشػػد إ ػرامهؼ لمتر ػرفات فػػي تمػػػ السرحمػػة مس مػػيؽ لمذػػركة( ،)25و،ػػرى
السؤ،دوف لهػذا الػرأي أنػه يجػد سػشد فػي السػادة 12 /مػؽ القػانؾف رقػؼ  127لدػشة 1781
الت ػػي تقز ػػي بدػ ػر،اف العق ػػؾد والترػ ػرفات الت ػػي أج اره ػػا السؤسد ػػؾف باسػ ػؼ الذ ػػركة تح ػػه
التيسػػيس فػػي حػػق الذػػركة بعػػد تيسيدػػها متػػى كانػػه ضػػرور،ة لتيسػػيس الذػػركة ،وكػػذلػ
نػػص السػػادة 51 /مػػؽ القػػانؾف السػػذكؾر الػػذي ؾجػػي إ ػػداع السبػػال السدفؾعػػة مػػؽ الييسػػة
اعسسية لألسهؼ لحداب الذركة تحه التيسيس فػي أحػد البشػؾؾ السػرخص لهػا ػذلػ(،)22
و،ذهي رأي آخر في ذات اعتجا إلى أف الذركة في مرحمة التيسيس تنتدي الذخرية
السعشؾ،ػػة واألهميػػة القانؾنيػػة السحػػدودة ىياسػاك عمػػى اععتػراؼ بالذخرػػية القانؾنيػػة لمحسػػل
السدتنؽ(.)24
وقزػػه محكسػػة الػػشقض السر ػر،ة فػػي هػػذا الخرػػؾص بػػيف شػػركة السدػػاهسة فػػي
فت ػرة التيسػػيس تعتبػػر مس مػػة بالسؤسدػػيؽ ومػػؽ ثػػؼ هيكػػؾف ألحػػدهؼ أف تقػػدـ – خػػبؿ فت ػرة
التيسػػيس – لحدػػاب الذػػركة السدػػتقبمة لمػػدفاع عػػؽ العبمػػة التجار،ػػة التػػي انتقمػػه إليهػػا
()22
ممنيتها.

25

د .عمي البارودي ،القانؾف التجاري ،طبعة  5114ص 595وما بعدها ،دار السظبؾعات الجاملية،
اإلسكشدر،ة ،د .مرظفى كساؿ طه ،القانؾف التجػاري ،شػركات األمػؾاؿ ،طبعػة  1785ص 52ومػا

بعدها ،مؤسدة ال قافة الجاملية ،اإلسكشدر،ة.
22

24

22

د .م فر،ػ ػػد العر،شػ ػػي ،الذػ ػػركات التجار،ػ ػػة ،طبعػ ػػة  5115ص 514ومػ ػػا بعػ ػػدها ،دار السظبؾعػ ػػات
الجاملية ،اإلسكشدر،ة.
د .أ ؾ ز،د رضؾاف ،الذركات التجار،ة فػي القػانؾف السرػري السقػارف ،طبعػة  1789ص ،112دار
الفنػػر العربػػي ،د .أ ػػؾ ز،ػػد رض ػؾاف ،فػػي مفهػػؾـ الذخرػػية السعشؾ،ػػة ػػيؽ الحييقػػة والخيػػاؿ ،مجمػػة
العمؾـ القانؾنية واعقترادية ،حقؾؽ عيؽ شسس  ،1791العدد األوؿ ص 172وما بعدها.

نقػ ػػض جمدػ ػػة  1762/1/54مجسؾعػ ػػة أحكػ ػػاـ الػ ػػشقض س 14ص( 18مذػ ػػار إليػ ػػه لػ ػػدى د .فر،ػ ػػد
العر،شي ،السرجل الدا ق ،س 512هامش .)1
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وذهػػي رأي آخػػر فػػي الفقػػه – نؤ،ػػد – إلػػى أف" :الذػػركة فػػي مرحمػػة التيسػػيس ع
تتستػ ػػل بالذخرػ ػػية السعشؾ،ػ ػػة واألهميػ ػػة القانؾنيػ ػػة ،إذ أف نػ ػػص السػ ػػادة 12 /مػ ػػؽ قػ ػػانؾف
الذركات رقؼ  127لدشة  1781كانه واضػحة فػي عػدـ تستػل الذػركة فػي تمػػ السرحمػة
بالذخرػ ػػية السعشؾ،ػ ػػة حيػػػس قػ ػػررت هػػػذ السػػػادة بػػػيف التر ػ ػرفات والعق ػػؾد التػ ػػي يجر،هػ ػػا
السؤسدؾف في مرحمة التيسيس تدري في حق الذركة بعػد تيسيدػها ،وهػذا يعشػي أف تمػػ
العقػػؾد والتر ػرفات تشتقػػل إلػػى ذمػػة الذػػركة بعػػد تسػػاـ تيسيدػػها ،وهػػذا اعنتقػػاؿ يفتػػرض
بالزرورة أف الذركة في تمػ الفترة لؼ تنؽ تتستل سة شخرية معشؾ،ة ،ألنهػا لػؾ كانػه
تتستػػل تمػػػ الذخرػػية فػػي الفتػرة السػػذكؾرة لسػػا كػػاف هشػػاؾ داعػػي أو محػػل عنتقػػاؿ العقػػؾد
والترػرفات إليهػػا بعػػد تسػػاـ تيسيدػػها ،ولنانػػه العقػػؾد والتر ػرفات قػػد أ رمػػه مشػػذ البدايػػة
باسسها.
و،ز ػػيل أنر ػػار ه ػػذا الػ ػرأي أف ن ػػص الس ػػادة 51 /م ػػؽ الق ػػانؾف رق ػػؼ  127لد ػػشة
 1781دؿ أيزاك عمى أف الذركة في مرحمة التيسيس ع تتستػل سػة شخرػية معشؾ،ػة،
حيس تقزػي الفقػرة ال انيػة مػؽ تمػػ السػادة بينػه ع يجػؾز لمذػركة سػحي السبػال السؾدعػة
لحدػػا ها تحػػه التيسػػيس إع بعػػد شػػهر نغامهػػا األساسػػي أو عقػػد تيسيدػػها فػػي الدػػجل
التجاري ،ألف الذركة قبل هذا الذهر في الدجل التجاري ع تتستل بذخرية معشؾ،ػة وع
ذمة مالية مدتقمة ،ومؽ ثؼ ع تدػتظيل سػحي السبػال السؾدعػة ،وع شذػي لهػا هػذا الحػق
فػػي الدػػحي إع بعػػد اكتدػػا ها الذخرػػية السعشؾ،ػػة ،والػػذي ػػتؼ بذػػهر عقػػدها أو نغامهػػا
()26
األساسي في الدجل التجاري".
وقد ذهي إلى ذات اعتجا حكػؼ التحكػيؼ الرػادر فػي الػدعؾى التحكيسيػة رقػؼ 66
لد ػػشة  5117ت ػػار 5117/5/12 ،مرك ػػز الق ػػاهرة اإلقميس ػػي لمتحك ػػيؼ التج ػػاري ال ػػدولي،
حيس قزى هذا الحكؼ بسا ييتي:
وحيس أنه عؽ الػدفل السبػدى مػؽ السحػتنؼ ضػد األوؿ بعػدـ قبػؾؿ الػدعؾى لرفعهػا
عمى ذير ذي صفة ففي ذير محمه ،ذلػ أف نص في السادة  15مؽ القانؾف رقؼ 128
لدػػشة  1781بإصػػدار قػػانؾف الذػػركات السدػػاهسة وشػػركات التؾصػػية باألسػػهؼ والذػػركات
ذات السدػةؾلية السحػػدودة قػػد جػػرى عمػػى أنػػه ع يدػري فػػي حػػق الذػػركة بعػػد تيسيدػػها أي
تررؼ تؼ يؽ الذركة تحه التيسيس وبيؽ مؤسدػيها وذلػػ مػا لػؼ يعتسػد هػذا الترػرؼ
مجم ػػس إدارة الذ ػػركة إذا ك ػػاف أعز ػػاؤ جسيعػ ػاك ع ص ػػمة له ػػؼ بس ػػؽ أج ػػرى التر ػػرؼ م ػػؽ
السؤسديؽ أو لؼ تنؽ لهؼ مرمحة فػي الترػرؼ ،أو مػؽ جساعػة الذػركاء ،أو بقػرار مػؽ
الجسلي ػػة العام ػػة لمذ ػػركة ف ػػي اجتس ػػاع ع يك ػػؾف هي ػػه لمسؤسد ػػيؽ ذوي مر ػػمحة أصػ ػؾات
26

د .حاتؼ رضا الديد ،اتفػاؽ التحكػيؼ فػي مشازعػات الذػركات ،رسػالة دكتػؾ ار  ،حقػؾؽ القػاهرة5112 ،
ص ،14ص.12
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معػػدودة ،وفػػي جسيػػل األحػؾاؿ يجػػي أف يزػػل السؤسػػس ذو السرػػمحة تحػػه نغػػر الجهػػة
التي تعتسد التررؼ كافة الحقائق الستعمقة بالتررؼ السذكؾر ،وجػرى الػشص فػي السػادة
 12م ػػؽ الق ػػانؾف س ػػال الػ ػػذكر أن ػػه م ػػل م ارع ػػاة أحكػ ػػاـ الس ػػادة الد ػػابقة ،تد ػػري العقػ ػػؾد
والتر ػرفات التػػي أج ارهػػا السؤسدػػؾف باسػػؼ الذػػركة تحػػه التيسػػيس فػػي حػػق الذػػركة بعػػد
تيسيدها متى كانه ضرور،ة لتيسيس الذركة أما فػي ذيػر ذلػػ مػؽ الحػاعت فػب تدػري
تم ػ ػػػ العق ػ ػػؾد والترػ ػ ػرفات ف ػ ػػي ح ػ ػػق الذ ػ ػػركة بع ػ ػػد التيس ػ ػػيس ،إع إذا اعتس ػ ػػدتها الجه ػ ػػة
السشرػػؾص عميهػػا فػػي السػػادة الدػػابقة" ػػدؿ عمػػى أف السذػػرع نغػػؼ تر ػرفات السؤسدػػيؽ
ومدةؾليتهؼ عشها وأحؾاؿ مدةؾلية الذركة عشها وتظمي في الحالة األخيرة أف تنػؾف تمػػ
التررفات ضرور،ة لتيسيس الذركة أما في ذير ذلػ فب تدري تمػ التررفات في حق
الذركة بعد التيسيس إع بسؾافقة مجمس اإلدارة أو بقرار مػؽ الجسليػة العامػة لمذػركة فػي
اجتسػػاع ع يكػػؾف هيػػه لمسؤسدػػيؽ ذوي السرػػمحة أص ػؾات معػػدودة ،كسػػا اشػػترل لرػػحة
اجتسػاع مجمػس اإلدارة – فػي السػادة  99الفقػرة ال ال ػػة مػؽ ذلػػ القػانؾف – حزػؾر ثبثػػة
مؽ أعزاء مجمس اإلدارة عمػى األقػل مػا لػؼ ػشص نغػاـ الذػركة عمػى عػدد أكبػر وأجػاز
السذػػرع فػػي الفق ػرة األخي ػرة مػػؽ السػػادة  99السعدلػػة بالقػػانؾف رقػػؼ  74لدػػشة  5112إنابػػة
أعزػػاء عػػؽ بعزػػهؼ فػػي حزػػؾر الجمدػػات ش ػر،ظة أف تنػػؾف اإلنابػػة مكتؾبػػة ومرػػدقاك
عميها مؽ رئيس السجمس ،و،ترتي عمى مخالفة تمػ األحكاـ عدـ صػحة انعقػاد السجمػس
وأف تنؾف ق ارراته حابظة األثر ،مسا دؿ عمى أف الذركة تحه التيسيس – كياف قػانؾني
لؼ يكتسل – تس ل أماـ الغير بيعزػائها السؤسدػيؽ و،كؾنػؾا مدػةؾليؽ عػؽ ترػرفاتهؼ فػي
مرحمة التيسيس بالتزامؽ في مؾاجهة الغير ،أما بعد التيسػيس واكتسػاؿ النيػاف القػانؾني
لها هيس مها رئيس مجمس إدارتها شر،ظة م ارعػاة األحكػاـ الخاصػة بػالسؾاد 99 ،12 ،15
م ػػؽ ق ػػانؾف الذ ػػركات ف ػػإذا تخمػ ػ ش ػػرل الشر ػػاب مػ ػ بك ف ػػي اجتس ػػاع مجم ػػس اإلدارة أو
الجسليػػة العسؾميػػة ح ػػبط أثػػر العسػػل وتغ ػػل مدػػةؾلية السؤسدػػيؽ س ػػار،ة لحػػيؽ تر ػػحيح
األوضاع قانؾناك ،لسا كاف ما تقدـ وكاف البيؽ مؽ األوراؽ أف السحتنؼ ضدهؼ تعاقدوا مل
السحتنسة عمػى تؾز،ػل مدمدػل السرسػى والبحػار أثشػاء فتػرة تيسػيس الذػركة ولػؼ يكػؽ ذلػػ
العقد ضرور،اك لتيسيدػها وخمػه األوراؽ مػؽ اعتسػاد الذػركة بعػد تيسيدػها لػذلػ العقػد مػؽ
الجسلي ػ ػػة العام ػ ػػة ،وك ػ ػػاف ع يغش ػ ػػي ع ػ ػػؽ ذل ػ ػػػ محز ػ ػػر مجم ػ ػػس إدارة الذ ػ ػػركة الس ػ ػػؤرخ
 5112/15/59السؾدع باألوراؽ وورود ذكر لمسدمدل به ،ذلػ أف انعقاد السجمس شابه
الػػبظبف لسخالفتػػه لػػشص السػػادة  99سػػالفة الػػذكر لعػػدـ ت ػؾافر نرػػاب األعزػػاء السحػػدد
بالسادة سالفة الذكر فزبك عؽ خمؾ األوراؽ مؽ إنابػة مكتؾبػة ومرػدقاك عميهػا مػؽ رئػيس
السجمػػس ،فزػبك عػػؽ أف الهيةػػة العامػػة لبسػػت سار أوردت بكتا هػػا السػػؤرخ 5116/1/57
بعدـ اععتداد به لعػدـ عرضػه عمػى الجسليػة العامػة لمترػد ق عميػه ،األمػر الػذي يكػؾف
معػػه محزػػر مجمػػس اإلدارة سػػال الػػذكر حػػابط األثػػر وع يدػػري عقػػد الش ػزاع فػػي حػػق
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الذػػركة و،غػػل السؤسدػػؾف مدػػةؾليؽ عػػؽ العقػػد بالتزػػامؽ ،وإذ أقامػػه السحتنسػػة دعؾاهػػا
الساثمة ضد السحتنؼ ضدهؼ باعتبارهؼ مؤسديؽ لذػركة انترناشػيؾناؿ ميػديا جػروب تحػه
التيسيس فإف الدفل بعدـ القبؾؿ يزحى عمى ذير أساس متعيؽ الرفض.
وحيػػس أنػػه عػػؽ الظمػػي العػػارض (الػػدعؾى السقا مػػة) السبػػدى مػػؽ الدػػيد /ػ ػ وكانػػه
هيةػػة التحكػػيؼ قػػد سػػيله الحاضػػر عشػػه فػػي جمدػػات السرافعػػة عػػؽ صػػفة مؾكمػػه فػػي طمبػػه
العػ ػػارض فػ ػػيورى الحاضػ ػػر عشػ ػػه أف الظالػ ػػي مبػ ػػدي برػ ػػفته رئ ػ ػيس مجم ػػس إدارة شػ ػػركة
انترناشػػيؾناؿ ميػػديا جػػروب ،وكػػاف األصػػل فػػي الظمػػي العػػارض أف بػػدي مػػؽ خرػػؼ فػػي
الػػدعؾى األصػػمية ػػذات صػػفته فيهػػا ،إذ تجيػػز السػػادة  152مػػؽ قػػانؾف السرافعػػات لظرفػػي
الخر ػػؾمة تق ػػديؼ طمب ػػاتهؼ العارض ػػة إل ػػى م ػػا قب ػػل قف ػػل ب ػػاب السرافع ػػة ،وك ػػاف الب ػػيؽ م ػػؽ
األوراؽ أف الخرؾمة األصمية كانه ما يؽ السحتنسة والسحتنؼ ضدها برفة كل مشهسا
مؤسػػس الذػػركة السػػذكؾرة تحػػه التيسػػيس ،ولػػؼ يخترػػؼ الدػػيد /ػ ػ فػػي الػػدعؾى التحكيسيػػة
األص ػػمية بر ػػفته رئيدػ ػاك لسجم ػػس إدارة الذ ػػركة ،وإنس ػػا بر ػػفته م ػػؽ مؤسد ػػيها ،وم ػػؽ ث ػػؼ
يزػػحى الظمػػي العػػارض ذيػػر مقبػػؾؿ ،عسػػيسا وأف العقػػد محػػل الش ػزاع الستزػػسؽ شػػرل
التحكػػيؼ السػػؤرخ  5112/4/17كػػاف ػػيؽ السحتنسػػة والسحػػتنؼ ضػػدهؼ السؤسدػػيؽ لمذػػركة
سالفة الذكر تحه التيسيس ولؼ تنؽ الذركة وقه إ راـ العقد قد اكتسل كيانها القانؾني –
طرف ػاك فػػي شػػرل التحكػػيؼ ،ومػػؽ ثػػؼ ع تعتبػػر خمف ػاك عام ػاك لمسؤسدػػيؽ إع ت ػؾافر الذػػرول
الدػػا ق ذكرهػػا والسبيشػػة بػػالسؾاد  99 ،12 ،15مػػؽ قػػانؾف الذػػركات التػػي تحػػدد مدػػةؾلية
كػػل مػػؽ السؤسدػػيؽ والذػػركة تحػػه التيسػػيس عػػؽ تر ػرفاتهؼ خػػبؿ فت ػرة التيسػػيس وقبػػل
اكتسػػاؿ تيسيدػػها واكتدػػا ها الذخرػػية اععتبار،ػػة السدػػتقمة عػػشهؼ ،وعسػػيسا وقػػد انتهػػه
الهيةة إلى أف عقد الشزاع لؼ يكؽ ضرور،اك لييامها ،وأف اجتساع مجمس اإلدارة الذي أشار
إلػػى عقػػد الش ػزاع كػػاف حػػابط األثػػر لسخالفتػػه لمقػػانؾف لعػػدـ عرضػػه عمػػى الجسليػػة العامػػة
لمترػػد ق عميػػه ككتػػاب الهيةػػة العامػػة لبسػػت سار السػػؤرخ  ،5116/1/57وعػػدـ مراعاتػػه
شػ ػػرل التفػ ػػؾ،ض الػ ػػذي تظمبػ ػػه السذػ ػػرع ،ومػ ػػؽ ثػ ػػؼ تشفرػ ػػل مدػ ػػةؾلية كػ ػػل مػ ػػؽ الذػ ػػركة
والسؤسدػػيؽ لهػػا عػػؽ عقػػد الشػزاع ،وتزػػحى ذيػػر طػػرؼ فػػي شػػرل التحكػػيؼ ،ومػػؽ ثػػؼ فػػب
يقبل طمبها لسا هيه مؽ خروج عمى نظاؽ شرل التحكيؼ وعنتفاء الرفة.
ب -الذركة الفعمية Société de fait
()29
الذركة الفعمية هي نغر،ة مؽ صشل القزاء  ،الهدؼ مشهػا حسايػة الغيػر حدػؽ
الشية الذي تعامل مل الذركة قبل الحكػؼ بظبنهػا( ،)28فالذػركة الفعميػة هػي شػركة ػدأت
29

28

حػؾؿ نغر،ػة الذػػركة الفعميػة انغػػر- H. Temple, les societies de fait 1975, :
preface, J. Calais Au'lat
د .سعؾدي حدؽ إ راًيؼ سرحاف ،السرجل الدا ق ،ص.21
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ونذػػيت وفػػق اإلجػراءات التػػي تظمبهػػا القػػانؾف مػػؽ كتابػػة عقػػدها وشػػهرها ونذػػرها وقيػػدها
فػػي الدػػجل التجػػاري ،ومػػؽ ثػػؼ فإنهػػا تنتدػػي الذخرػػية السعشؾ،ػػة واألهميػػة القانؾنيػػة مػػؽ
تار ،قيدها في الدجل التجاري أو بعد مرور خسدة عذػر ؾمػاك مػؽ هػذا التػار ،حدػي
نؾع الذركة.
إع أف الذركة الفعمية تؾلد نتيجة الحكؼ بظبنها ،حيػس أنهػا تبػدأ مباشػرة نذػاطها
وتدتسر فترة مؽ الزمؽ ثػؼ يقزػى بظبنهػا ،فػإذا كػاف هػذا الػبظبف ندػبياك فمػؽ يكػؾف لػه
أثػػر رجعػػي بالشدػػبة لمذػػركة السقزػػي بظبنهػػا ،وبالتػػالي تعتبػػر الذػػركة قائسػػة ومتستعػػة
بيهميته ػػا القانؾني ػػة مش ػػذ ت ػػار ،تيسيد ػػها وحت ػػى ت ػػار ،القز ػػاء بظبنه ػػا ،وتن ػػؾف العق ػػؾد
والتررفات التي أجرتها مل الغيػر خػبؿ تمػػ الفتػرة صػحيحة ومشتجػة آلثارهػا ،فػالبظبف
الشدبي هشا لؽ يكؾف له أثر إع بالشدبة لمسدتقبل ،حيس تفقد الذركة شخريتها السعشؾ،ة
وأهميتها القانؾنية اعتبا اكر مؽ تار ،صدور الحكؼ بظبنها.
أمػا إذا كػاف بظػبف الذػركة بظبنػاك مظمقػاك فينػه يظبػق عميهػا بػيثر رجعػي ،وتعتبػػر
كػػيف لػػؼ تنػػؽ مػػؽ ػػؾـ تيسيدػػها ،ومػػؽ ثػػؼ تفقػػد شخرػػيتها السعشؾ،ػػة وأهميتهػػا القانؾنيػػة مػػؽ
ػػؾـ تيسيدػػها و،عػػاد الحػػاؿ إلػػى مػػا كػػاف عميػػه قبػػل اكتدػػاب الذػػركة لمذخرػػية السعشؾ،ػػة
واألهمية القانؾنية بالشدبة لمعقػؾد والترػرفات التػي أجرتهػا الذػركة مػل الغيػر خػبؿ الفتػرة
مؽ تار ،تيسيدها وحتى تار ،الحكؼ بظبنها.
وه ػػذا الؾض ػػل قاص ػػر عم ػػى الذ ػػركة كذ ػػخص معش ػػؾي وع يسك ػػؽ تر ػػؾر بالشد ػػبة
لمذخص الظبيعي ،ففقداف هذا األخير ألهميته القانؾنية ألي سبي مؽ األسباب ع يكؾف
لػػه أثػػر رجعػػي ،ومػػؽ ث ػػؼ فػػإف أهميتػػه القانؾنيػػة تنػػؾف قائس ػػة ومشتجػػة آلثارهػػا فػػي جسي ػػل
األحؾاؿ في الفترة الدابقة عمى فقدانه ألهميته القانؾنية.
والهدؼ مؽ اعتراؼ القزاء لمذركة الفعمية بالذخرية السعشؾ،ة واألهمية القانؾنية
في الفترة الدابقة عمى الحكؼ بظبنها بظبناك ندبياك هؾ تفػادي الشتػائع التػي تترتػي عمػى
تظبيق األثػر الرجعػي لمػبظبف بالشدػبة لمغيػر الػذي تعامػل مػل الذػركة فػي الفتػرة الدػابقة
()27
عمى صدور الحكؼ بظبنها.
ج -شركة الؾاقلSociété créée de fait )41(:
شركة الؾاقل هي شركة تدتشتع مؽ تررفات الذركاء الفعمييؽ ،وع تدتشد إلى عقد
شركة بحيس أف الذركاء السذكؾر،ؽ لؼ تنؽ لد هؼ نية تيسػيس شػركة ،ولػؾ عسمػؾا بظر،قػة
مذا هة كمياك لعسل الذركات ،فذركة الؾاقل حالة واقليػة تػرؾ لمقزػاء سػمظة اسػتخبص
27
41

طعؽ نقض رقؼ  2261لدشة 68ؽ جمدة .1777/15/51

د .أ ؾ ز،د رضػؾاف – الذػركات التجار،ػة ،السربػل الدػا ق ص ،252د .م فر،ػد العر،شػي ،الذػركات
التجار،ة ،السرجل الدا ق ص.188

- 21 -

وجؾدهػػا ،و ارئػػد القزػػاء فػػي هػػذا اعسػػتخبص هػػؾ ت ػؾافر األركػػاف السؾضػػؾكية الخاصػػة
()41
لعقد الذركة ،وهي تعدد الذركاء وتقديؼ الحرص ونية السذاركة.
أمػػا عػػؽ األسػػاس القػػانؾني لؾجػػؾد تمػػػ الذػػركة ونؾعهػػا فقػػد كػػاف م ػػا اكر لمجػػدؿ فػػي
الفقػػه ،وأيػاك كػػاف هػػذا الجػػدؿ فإنشػػا نػػرى أف األسػػاس القػػانؾني لهػػذ الذػػركة يجػػد سػػشد فػػي
نرؾص القانؾف السدني السرري ،حيس تشص السادة 219 /مؽ هذا القانؾف عمى أف:
" -1يجي أف يكؾف عقد الذركة مكتؾباك وإع كاف باطبك ،وكػذلػ يكػؾف بػاطبك كػل
ما دخل عمى العقد مؽ تعديبت دوف أف تدتؾفي الذكل الذي أفرغ هيه ذلػ العقد-5 ،
ذير أف هذا البظبف ع يجؾز أف يحتع به الذركاء قبل الغير وع يكؾف له أثر هيسا يؽ
الذركاء أنفدهؼ إع مؽ وقه أف يظمي الذر،ػ الحكؼ بالبظبف".
وعمى الرذؼ مؽ أف السذرع قد اشترل في الفقرة األولى مؽ السادة 219 /السذكؾرة
النتابة في عقد الذركة لبنعقاد ،أي أف النتابة ركؽ في هػذا العقػد ،إذف يعػد ػذلػ عقػداك
شػػكمياك ،وبػػدوف النتابػػة ع وجػػؾد لػػه؛ إع أف السذػػرع فػػي الفق ػرة ال انيػػة مػػؽ السػػادة السذػػار
إليها قد خرج عمى حكؼ الفقرة األولى واعترؼ ؾجؾد الذركة ذير السكتؾب عقدها ،إذ لؼ
رتي البظبف لعدـ كتابة هذا العقد في مؾاجهة الغير ،ومؽ ثػؼ فقػد أجػاز لمغيػر التسدػػ
ؾج ػػؾد تم ػػػ الذ ػػركة رذ ػػؼ ع ػػدـ كتاب ػػة عق ػػدها ،كس ػػا اعت ػػرؼ السذ ػػرع ؾجؾده ػػا هيس ػػا ػػيؽ
الذركاء طالسا لؼ يظمي أحدهؼ بظبنها.
ونحػػؽ نػػرى أف هػػذا الؾضػػل يعبػػر فػػي الحييقػػة عػػؽ شػػركة الؾاقػػل ،حيػػس تحػػدث
السذرع هشا خػارج نظػاؽ العقػد السكتػؾب والرػر،ح ،و،عبػر عػؽ اإلرادة الزػسشية لمذػركاء
عػؽ تنػػؾ،ؽ شػركة هيسػػا يػشهؼ ،و،كػػؾف لمقزػاء وفقػاك لغػروؼ الحػػاؿ اسػتشبال األدلػػة عمػػى
وجؾد تمػ اإلرادة الزسشية ،ومؽ ثؼ وجؾد شركة الؾاقل.
وقػػد اعتػػرؼ القزػػاء السرػػري فػػي العد ػػد مػػؽ أحكامػػه بذػػركة الؾاقػػل ،إذ قزػػه
محكسة الشقض السرر،ة بينه" :لسا كانه األدلة التي اعتسدت عميها السحكسة هيسا قررته
مؽ ىياـ شركة واقلية يؽ الظاعؽ األوؿ وولديه هي أدلة مقبؾلة قانؾناك في الدعؾى التي
رفعتهػػا السظعػػؾف عميهػػا ؾصػػفها دائشػػة لهػػذ الذػػركة بظمػػي الحكػػؼ بإذبقهػػا لتؾقفهػػا عػػؽ
سداد د ؾنها ،وهي أيزاك أدلة سػائغة مػؽ شػينها أف تػؤدي إلػى الشتيجػة التػي انتهػه إليهػا
السحكسة ،وكاف عدـ قيد اسؼ الذركة في الدجل التجاري ع أهسية له إذ هػؾ لػيس إجػراء
()45
واجي ليياـ الذركة سؾاء في القانؾف أو في الؾاقل".
وقزه محكسة الشقض كذلػ بينه:
41

45

د .حاتؼ رضا الديد ،اتفػاؽ التحكػيؼ فػي مشازعػات الذػركاء ،رسػالة دكتػؾراة ،حقػؾؽ القػاهرة،5112 ،

ص 59وما بعدها.
الظعؽ رقؼ  257لدشة 51ؽ ،جمدة .1725/15/18
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"السقػػرر فػػي قزػػاء الػػشقض أف شػػركات الؾاقػػل التجار،ػػة وهػػي التػػي لػػؼ ػػتؼ شػػهرها
طبقاك لمقانؾف ،تعتبر شركات تزامؽ ما لؼ به خبؼ ذلػ ،ولها هذ الس ابة شخرية
()42
اعتبار،ة تبرر الحكؼ بإشهار إفبسها".
وهكػػذا فػػيف شػػركة الؾاقػػل هػػي شػػركة معتػػرؼ هػػا قانؾن ػاك وأقػػر القزػػاء ؾجؾدهػػا،
وبالتالي فهي تتستػل بالذخرػية السعشؾ،ػة واألهميػة القانؾنيػة ،ولنػؽ مشػذ متػى تتستػل تمػػ
الذخرية وهذ األهمية؟
لسػػا كػػاف هػػذا الشػػؾع مػػؽ الذػػركات يقػػؾـ عم ػى ت ػؾافر اإلرادة الزػػسشية ػػيؽ الذػػركاء
التػػي تدتخمرػػها السحكسػػة مػػؽ عػػروؼ الؾاقػػل وبيدلػػة سػػائغة ،فػػيف تػػار ،ػػدء الذخرػػية
السعشؾ،ػػة واألهميػػة القانؾنيػػة لتمػػػ الذػػركة تقػػرر السحكسػػة التػػي قالػػه ؾجؾدهػػا ،وبظبيعػػة
الحاؿ فيف هذا التار ،سيكؾف في وقه سا ق عمى صدور الحكؼ بيياـ شركة الؾاقل.
ثانياك :نهاية أهمية الذركة:

تع ػػد أهمي ػػة الذ ػػركة كس ػػا ذكرن ػػا إح ػػدى الشت ػػائع السترتب ػػة عم ػػى إكتد ػػا ها لمذخر ػػية
السعشؾ،ة ،وبالتالي تشتهي هذ األهمية بانتفاء تمػػ الذخرػية ،واألسػباب التػي تػؤدي إلػى
انتفاء الذخرية السعشؾ،ة لمذركة عد دة ،فقد تشقزي بانتهاء األجل السحدد لها فػي سػشد
إنذػػائها ،أو تحقػػق الغػػرض الػػذي أنذػػةه مػػؽ أجمػػه ،أو إذا أصػػبح تحقيػػق هػػذا الغػػرض
ػاء اختيار،ػاك إذا اتفػػق جسيػػل الذػػركاء عمػػى حمهػػا أو
مدػػتحيبك ،وقػػد تشقزػػي الذػػركة انقزػ ك
قػررت ذلػػػ األذمبيػػة التػػي تظمبهػػا العقػػد أو الشغػػاـ األساسػػي لحمهػػا ،وقػػد تشقزػػي إذا قػػل
عػػدد الذػػركاء أو السدػػاهسيؽ فيهػػا عػػؽ الحػػد األدنػػى الػػذي قػػرر القػػانؾف ،ففػػي شػػركات
السدػػاهسة ع يجػػؾز أف يقػػل عػػدد السدػػاهسيؽ عػػؽ ثبثػػة ،وإذا قػػل عػػدد السدػػاهسيؽ عػػؽ
الشرػػاب السػػذكؾر اعتبػػرت الذػػركة مشحمػػة بحكػػؼ القػػانؾف إذ لػػؼ تبػػادر خػػبؿ سػػتة أشػػهر
عمى األك ر إلى استنساؿ هذا الشراب )44(،كسػا ع يجػؾز فػي الذػركات األخػرى أف يقػل
عػػدد الذػػركاء عػػؽ اثشػػيؽ ،حيػػس تقزػػي السػػادة 212 /مػػؽ القػػانؾف السػػدني عمػػى أف عقػػد
الذركة هؾ اتفاؽ يؽ شر،كيؽ أو أك ر ،فمؾ أصبح في الذركة شر،ػ واحد تشحل.
وقد يكؾف انقزاء الذركة إجبار،اك كيف يحكؼ القزاء بحمها إذا تؾافر سػبي لمحػل،
أو إذا قامػ ػػه الد ػ ػػمظة التشفيذي ػ ػػة أو اإلدار ،ػ ػػة بدػ ػػحي الت ػ ػػرخيص ال ػ ػػذي أكد ػ ػػي الذ ػ ػػركة
الذخرية السعشؾ،ة في األحؾاؿ التي يحددها القانؾف.
إع أف الذػػركة فػػي حالػػة اعنقزػػاء تسػػر ػ بث م ارحػػل؛ مرحمػػة الحػػل وتبػػدأ مػػؽ
الؾقه الذي تؾافر هيه سبي انقزاء الذركة ،ومرحمة التروية وهي السرحمة التي تدخل
42
44

الظعؽ رقؼ  215لدشة 25ؽ ،جمدة .1766/11/11
السادة 8 /مؽ قانؾف الذركات رقؼ  127لدشة .1781
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فيها الذركة بعد حمها في دور التروية ،والسرحمػة ال ال ػة واألخيػرة هػي مرحمػة اعنقزػاء
وتشتهػػي بذػػظي قيػػد الذػػركة فػػي الدػػجل التجػػاري ،فالذػػركة بعػػد حمهػػا تعتبػػر فػػي حالػػة
()42
تروية.
فالذخرػػية السعشؾ،ػػة لمذػػركة ع تشقزػػي ،وبالتػػالي ع تشتهػػي أهميتهػػا القانؾنيػػة إع
تسػػاـ أعسػػاؿ الترػػوية واعتسػػاد تمػػػ األعسػػاؿ مػػؽ الجهػػة السخترػػة ػػذلػ ،حيػػس أنػػه ػػتؼ
التيشير في الدجل التجاري بانتهاء أعساؿ التروية وشظي قيد الذركة في هذا الدػجل،
فالذركة تغل متستعة بالذخرية السعشؾ،ة ،وبالتالي باألهمية القانؾنية في فترة الترػوية،
()46
ولنؽ تمػ األهمية تنؾف محدودة بيعساؿ التروية.
حيس تشص السادة 128 /مؽ قانؾف الذركات رقؼ  127لدشة  1781عمى أف:
"تح ػػتف" الذ ػػركة خ ػػبؿ التر ػػوية بالذخرػ ػػية اععتبار ،ػػة بالق ػػدر ال ػػبزـ ألعسػ ػػاؿ
التروية".
وبالتػػالي فػػيف الذػػركة ع تتستػػل بالذخرػػية السعشؾ،ػػة وباألهميػػة القانؾنيػػة فػػي تمػػػ
الفترة إذا كانه األعساؿ التي تقؾـ ها ليده عزمة إلنهاء عسميػات الترػوية ،فػب يجػؾز
()49
لمذركة اليياـ بيعساؿ جد دة إع إذا كانه عزمة إلنهاء عسميات التروية".
كسا قررت الحكؼ الدا ق السادة 222 /مؽ القانؾف السدني حيس تشص عمى أنه:
"تشته ػػي عش ػػد ح ػػل الذ ػػركة س ػػمظة الس ػػد ر،ؽ ،أم ػػا شخر ػػية الذ ػػركة فتبق ػػى بالق ػػدر
البزمة لمتروية وإلى أف تشتهي هذ التروية".

42
46

49

السادة 129 /مؽ قانؾف الذركات رقؼ  127لدشة .1781
الظعشاف رقسا  4692 ،7985لدشة 66ؽ جمدة  ،5111/5/8نقػض جمدػة  1772/6/15س46
حػ 5ص ،861نقض جمدة  1781/1/56س 25حػ 1ص.229
د .عمػػي ػػؾنس .السرجػػل الدػػا ق .ص ،112د .سػػسيحة القميػػؾبي .الذػػركات التجار،ػػة جػ ػ 1الظبعػػة
ال ال ة 1775 .شد  15ص ،172د .عبد الحسيد الذؾاربي .الذركات التجار،ة  1782ص 44وما
بعدها ،مشذية السعارؼ باإلسكشدر،ة.
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السظمػي ال ان ػػي
القانػؾف واجػي التظبيػق عمػى أهميػة الذركػػة

()48

إذا ثػػارت مدػػيلة تشػػازع الق ػؾانيؽ فػػي مؾضػػؾع أهميػػة الذػػركة ،فػػإف تحد ػػد القػػانؾف
واجي التظبيق عمى تمػػ األهميػة ػتؼ وفقػاك لقؾاعػد اإلسػشاد السشرػؾص عميهػا فػي القػانؾف
السدني.
وقػػد أوضػػحه السػػادة 11/مػػؽ القػػانؾف السػػدني القػػانؾف واجػػي التظبيػػق عمػػى أهميػػة
األشخاص اععتبار،ة ،ومشها الذركات ،حيس تشص عمى أف:
" -1الحالػػة السدنيػػة لألشػػخاص وأهميػػتهؼ يدػػري عميهػػا قػػانؾف الدولػػة التػػي شتسػػؾف
إليهػػا بجشدػػيتهؼ ،ومػػل ذلػػػ ففػػي الترػرفات الساليػػة التػػي تعقػػد فػػي مرػػر وتترتػػي آثارهػػا
فيها إذا كاف أحد الظرفيؽ أجشبياك ناقص األهمية وكاف نقص األهمية رجل إلى سبي هيػه
خفاء ع يدهل عمى الظرؼ اآلخر تبشيه ،فإف هذا الدبي ع ؤثر في األهمية.
 -5أمػػا الشغػػاـ القػػانؾني لألشػػخاص اععتبار،ػػة األجشبيػػة ،مػػؽ شػػركات وجسليػػات
ومؤسدػات وذيرهػا ،هيدػػري عميػه قػػانؾف الدولػة التػي اتخػػذت فيهػا هػػذ األشػخاص مركػػز
إدارتها الرئيدي الفعمػي ،ومػل ذلػػ فػإذا باشػرت نذػاطها الرئيدػي فػي مرػر فػإف القػانؾف
السرري هؾ الذي يدري".
الؾاضح مؽ هذا الشص أف مديلة تشازع القؾانيؽ في مؾضؾع أهمية الذركة ع ت ؾر
إع إذا كانػه الذػػركة األجشبيػػة تباشػر نذػػاطها فػػي مرػػر ،أمػا إذا كانػػه الذػػركة مرػر،ة
فب ت ؾر بذيف أهميتها القانؾف واجي التظبيق ،حيس يدري عميها في هذ الحالة القانؾف
السرري.
وقد تحدثه السادة 11 /مدني سالفة الػذكر عػؽ فرضػيؽ فػي مجػاؿ تشػازع القػؾانيؽ
في شيف القانؾف واجػي التظبيػق عمػى الذػركة األجشبيػة التػي تباشػر نذػاطها فػي مرػر،
الفرض األوؿ تعمق بالقانؾف واجي التظبيق عمػى نقػص أهميػة نائػي الذػركة الػذي يعبػر
عػػؽ إرادتهػػا (الفػػرع األوؿ) ،والفػػرض ال ػػاني القػػانؾف واجػػي التظبيػػق عمػػى أهميػػة الذػػركة
األجشبية التي تباشر نذاطها في مرر (الفرع ال اني).

48

د .جسػػاؿ محسػػؾد النػػردي .تشػػازع القػؾانيؽ .طبعػػة  .5112دار الشهزػػة العربيػػة ،د .عػػز الػػد ؽ عبػػد
هللا .القػػانؾف الػػدولي الخػػاص .الجػػزء ال ػػاني .تشػػازع القػؾانيؽ وتشػػازع اعخترػػاص القزػػائي الػػدولييؽ
طػ 6سشة  1776صػ  -دار الشهزة العربية.
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الف ػرع األوؿ
القانؾف واجي التظبيق عمى نقض أهمية نائي الذركة
(أهمية أداء الذركة)
تتحدث الفقرة األولى مؽ السادة 11 /مدني عؽ القانؾف واجي التظبيق عمى أهمية
أداء الذػػركة ،حيػػس تتشػػاوؿ القػػانؾف واجػػي التظبيػػق فػػي حالػػة نقػػص األهميػػة ،وقػػد سػػبق
وأ د شا ترؾ اكر لسدى وحدود وطبيعة أهمية األداء التي تتستل ها الذػركة ،وذهبشػا إلػى أنػه
ػػتؼ الشغػػر إلػػى تمػػػ األهميػػة بعيػػداك عػػؽ القؾالػػي الجامػػدة التػػي تحكسهػػا بالشدػػبة لمذػػخص
الظبيعي ،وذلػ لخرؾصية الذركة التي تحتاج دائساك لشائي يعبر عػؽ إرادتهػا الجساكيػة
الستس مػػة فػػي القػ اررات التػػي تخػػذها جسيػػل الذػػركاء أو أذمبيػػتهؼ بحدػػي األحػؾاؿ ،و،تػػؾلى
الذػػخص الظبيع ػػي الشائ ػػي ع ػػؽ الذ ػػخص السعشػػؾي نق ػػل تم ػػػ اإلرادة والتعبي ػػر عشه ػػا ف ػػي
تعامبت الذركة مل الغير ،وشرحشا أنه عشد الحد س عؽ نقض األهمية إنسا نتحدث عؽ
نقػػص أهميػػة الشائػػي عػػؽ الذػػركة ،وأوضػػحشا دور عمػػؼ الذػػركة بدػػبي نقػػص األهميػػة مػػؽ
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عدمه ،كسا َّيشا مدى أثر حدؽ نية الغير الذي تعامل معػه الشائػي نػاقص األهميػة عمػى
()47
نفاذ التررؼ الذي يجر،ه تمػ الرفة في حق الذركة.
وبالبشاء عمى ذلػ ،وتظبيقاك لػشص الفقػرة األولػى مػؽ نػص السػادة 11 /مػدني ،فػإذا
كاف نائي الذركة أجشبياك ،وعقد تررفات تمػ الرفة في مرر ،وترتبه آثار عمى تمػ
التر ػرفات فػػي مرػػر ،فينػػه يخزػػل لقػػانؾف جشدػػيته ،ولنػػؽ اسػػت شاء مػػؽ ذلػػػ فػػيف هػػذا
الشائي األجشبي ناقص األهمية يخزل في شيف األهميػة لمقػانؾف السرػري إذا كػاف نقػص
أهميته راجل لدبي هيه خفاء ع يدػهل عمػى الظػرؼ اآلخػر تبيشػه ،وبالتػالي فمػؾ كػاف هػذا
الشائي ناقص األهمية وفقاك لقانؾف جشديته ،فإف هذا الدبي الخفي لشقص األهمية ع ؤثر
ف ػػي أهميت ػػه و،عتب ػػر كامػػػل األهمي ػػة ،والد ػػبي ف ػػي ه ػػذا اعس ػػت شاء ه ػػؾ حساي ػػة الػػػؾطشييؽ
()21
الستعامميؽ مل هذا األجشبي ناقص األهمية.
أم ػػا إذا ك ػػاف الشائ ػػي ع ػػؽ الذ ػػركة األجشبي ػػة يحس ػػل الجشد ػػية السرػ ػر،ة ف ػػب مج ػػاؿ
لتظبيق اعست شاء السذار إليه ،و،ظبق بذيف نقص أهميته القانؾف السرري.

47
21

انغر ما سبق ص
د .عز الد ؽ عبد هللا .السرجل الدا ق صػ ،د .جساؿ محسؾد النردي .السرجل الدا ق صػ
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الفػػرع ال ان ػػي
القانػؾف واجػي التظبيػق عمػى أهميػة وجػؾب الذركػة
تحػػدثه الفق ػرة ال انيػػة مػػؽ السػػادة 11 /مػػدني عػػؽ أهميػػة الؾجػػؾب بالشدػػبة لمذػػركة
األجشبية ،حيس تقزي بيف الشغاـ القانؾني لمذركة األجشبية ،بسا في ذلػ أهمية وجؾبهػا،
يدري عمية قػانؾف الدولػة التػي اتخػذت فيهػا الذػركة مركػز إدارتهػا الرئيدػي الفعمػي ،ومػل
ذلػػػ فػػإذا باشػػرت الذػػركة نذػػاطها الرئيدػػي فػػي مرػػر فػػيف القػػانؾف السرػػري هػػؾ الػػذي
يدري ،وعمى ذلػ فػإف السذػرع السرػري قػد فػرؽ فػي شػيف القػانؾف واجػي التظبيػق عمػى
أهمي ػػة وج ػػؾب الذ ػػركة األجشبي ػػة ػػيؽ مرك ػػز إدارته ػػا الرئيد ػػي الفعم ػػي (أوعك) وب ػػيؽ مك ػػاف
مباشرتها لشذاطها الرئيدي (ثانياك).
أوعك :تظبيق قانؾف الدولة التي ؾجد فيها مركز الذركة الرئيدي الفعمي:
تشص الفقرة ال انية مؽ السادة 11 /مدني عمى أنه:

"أمػ ػػا الشغػ ػػاـ القػ ػػانؾني لألشػ ػػخاص اععتبار،ػ ػػة األجشبيػ ػػة مػ ػػؽ شػ ػػركات وجسليػ ػػات
ومؤسدػات وذيرهػا ،هيدػػري عميػه قػػانؾف الدولػة التػي اتخػػذت فيهػا هػػذ األشػخاص مركػػز
إدارتها الرئيدي الفعمي".
ووفقػاك لهػػذا الػشص فػػإف قػانؾف الدولػػة التػي يقػػل فيهػا مركػػز الذػركة الرئيدػػي الفعمػػي
هؾ الذي يدري عمى أهمية وجؾبها ،مؽ حيس داية تمػ األهمية وانتهائهػا ومػداها والقيػؾد
التػػي تػػرد عميهػػا ،سػؾاء كانػػه قيػػؾد قانؾنيػػة أو اتفاىيػػة ،وشػػرول مباشػرتها لمشذػػال ،وذيػػر
ذلػ مؽ كل السدائل الستعمقة بيهمية الؾجؾب.
وقػػد ربػػط السذػػرع فػػي قاعػػدة اإلسػػشاد السشرػػؾص عميهػػا فػػي السػػادة 11 /فق ػرة 5
مدني يَّؽ القانؾف واجي التظبيق عمى أهمية الذركة ومركز إدارتها الرئيدي الفعمي ،ولػؼ
ػربط ػػيؽ هػػذا القػػانؾف وجشدػػية الذػػركة ،فتمػػػ الجشدػػية ع تمعػػي دو اكر فػػي تحد ػػد القػػانؾف
واجػػي التظبيػػق عمػػى أهميػػة الذػػركة ،فقػػد تحسػػل الذػػركة الجشدػػية السر ػر،ة م ػ بك ،ولنػػؽ
مركز إدارتها الرئيدي الفعمي ع ؾجد في مرر وإنسػا ؾجػد فػي دولػة أخػرى ،فػب يظبػق
القػػانؾف السرػػري وإنسػػا يظبػػق قػػانؾف تمػػػ الدولػػة األخػػرى ،وبالسقا ػػل قػػد تحسػػل الذػػركة
جشدية دولة أخرى أجشبية ولنؽ مركز إدارتها الرئيدػي الفعمػي فػي مرػر ،هيدػري عميهػا
في هذ الحالة في شيف أهمية الؾجؾب القانؾف السرري.
وقد تذدد السذرع في شرول مكاف وجػؾد السركػز الرئيدػي كزػابط لتظبيػق قػانؾف
الدولػػة التػػي ؾجػػد عمػػى إقميسهػػا هػػذا السركػػز ،حيػػس لػػؼ يذػػترل أف يكػػؾف السركػػز الرئيدػػي
مؾجؾداك في الدولة التي يدري قانؾنها ،وإنسا اشترل أيزاك أف يكؾف هذا السركز فعمي.
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ولنؽ ما السقرؾد بالسركز الرئيدي الفعمي؟
يقرػد بػالسركز الرئيدػي هػؾ ذلػػ السكػػاف الػذي تؾاجػد هيػه األجهػزة السختمفػة التػػي
تػػد ر الذػػركة ،كسجمػػس اإلدارة والذػػةؾف الساليػػة والذػػةؾف اإلدار،ػػة والذػػةؾف القانؾنيػػة ،وع
أهسية لسكاف وجؾد مراقي حدابات الذركة ألنه ليس مؽ يؽ أجهزة إدارتهػا وهػؾ مدػتقل
عشهػػا ومحا ػػد ،وه ػػذا السركػػز الرئيد ػػي ه ػػؾ السقيػػد ف ػػي الد ػػجل التجػػاري لمذ ػػركة ،وال ػػذي
ؾضل عمى مظبؾعاتها ومراسبتها ،و،تؼ تؾجيه إعبنػات وإخظػارات الذػركة عميػه ،وهػؾ
مػػؾطؽ التقاضػػي بالشدػػبة لهػػا ،فتؾجػػه مشػػه وإليػػه اإلنػػذارات والػػدعاوى القزػػائية السرفؾعػػة
مشها وعميها.
ولػػؼ يكتػ السذػػرع بػػيف يكػػؾف مركػػز إدارة الذػػركة الرئيدػػي فػػي الدولػػة التػػي يظبػػق
قانؾنها عمى الشغاـ القانؾني لمذركة ،بسا فػي ذلػػ أهميػة وجؾبهػا ،وإنسػا اشػترل أيزػاك أف
يكؾف هذا السركز الرئيدي لػإلدارة هػؾ كػذلػ السركػز الفعمػي لػإلدارة ،أي أف تنػؾف أجهػزة
إدارة الذركة السختمفة مؾجؾدة فعمياك في هذا السركز الرئيدي ،فمؾ تؾاجػد السركػز الرئيدػي
والفعمػػي فػػي دولػػة واحػػدة فمػػؽ ت ػػؾر مذػػكمة حػػؾؿ س ػر،اف قانؾنهػػا عمػػى الشغػػاـ القػػانؾني
لمذركة.
ولنؽ قد ؾجد السركز الرئيدي لمذركة في دولة ،ومركزها الفعمي في دولػة أخػرى،
كيف يكؾف السركز الرئيدي مجرد مكاف مقيد فػي الدػجل التجػاري لمذػركة ومكتػؾب عمػى
مظبؾعاتها دوف أف تنؾف أجهزة إدارتها السختمفة متؾاجدة هيه فعمياك ،وإنسػا متؾاجػدوف فػي
دولػػة أخػػرى ،فػػيي الزػػابظيؽ ؤخػػذ ،هػػل مركػػز اإلدارة الرئيدػػي الػػؾهسي أـ مركػػز اإلدارة
الفعمي؟
نحػػؽ ن ػػرى أف ملي ػػار مرك ػػز اإلدارة الفعم ػػي هػػؾ األول ػػى ب ػػالتظبيق ألنش ػػا نعتق ػػد أف
السذػػرع عشػػدما وضػػل لفػػ" "الفعمػػي" بج ػؾار لفػػ" "الرئيدػػي" كػػاف يقرػػد مؾاجهػػة الفػػرض
الذي ذكرنا وهػؾ اخػتبؼ السركػز الرئيدػي عػؽ السركػز الفعمػي ،ألف السركػز الفعمػي هػؾ
السركز الحييقي والؾاقعي.
وتجدر اإلشارة إلى أف السذرع قد استعسل تعبيػر "مركػز إدارتهػا الرئيدػي الفعمػي"،
ولؼ يفرل يؽ كمسة "الرئيدي" وكمسة "الفعمي" ع بحرؼ "الؾاو" أو بحرؼ "أو" ،ومػؽ ثػؼ
فقد اعتبرهسا مرك اكز واحداك ،فمؾ اختمفا فديكؾف السركز الفعمي هؾ السركػز الرئيدػي ،وذلػػ
لمقزاء عمى تحا ل الذركة والتهرب مؽ الخزؾع لمقانؾف واجي التظبيق عميها واقعاك.
ثاني ػ ػ ػاك :القػ ػ ػػانؾف واجػ ػ ػػي التظبيػ ػ ػػق إذا باشػ ػ ػػرت الذػ ػ ػػركة نذػ ػ ػػاطها الرئيدػ ػ ػػي أو القػ ػ ػػانؾني
في مرر:
جاء في عجز الفقػرة ال انيػة مػؽ السػادة 11 /مػدني كبػارة" :ومػل ذلػػ فػإذا باشػرت
نذاطها الرئيدي في مرر فإف القانؾف السرري هؾ الذي يدري".
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ومباشرة الذركة األجشبية لشذاطها الرئيدي في مرر ع يكؾف إع عؽ طر،ق فػرع
لهػػا فػػي مرػػر ،وفػػي هػػذ الحال ػة يدػػري القػػانؾف السرػػري عمػػى أهميػػة الذػػركة األجشبيػػة
ذاته ػػا كذ ػػخص اعتب ػػاري ،فالسذ ػػرع ق ػػد اعتب ػػر القؾاع ػػد الت ػػي تحك ػػؼ األهمي ػػة ف ػػي الق ػػانؾف
السرري في هذ الحالة قؾاعد آمرة متعمقة بالشغاـ العاـ ،وبالتػالي تنػؾف قؾاعػد ضػرور،ة
()21
التظبيق  ،la loi de policeهيدتبعد القانؾف األجشبي لرالح القانؾف السرري.
ولنؽ قد تباشر الذركة األجشبية نذاطاك ثانؾ،اك وليس رئيدػياك فػي مرػر عػؽ طر،ػق
فرع فيها ،فسا هؾ القانؾف واجي التظبيق عمى هذا الشذال ال انؾي؟
يظبق عمى الذركة ذاتها كذخص معشؾي في هذ الحالة قانؾف الدولػة التػي ؾجػد
عمػػى إقميسهػػا مركػػز إدارتهػػا الرئيدػػي الفعمػػي ،و،ظبػػق عمػػى فػػرع تمػػػ الذػػركة فػػي مرػػر
القانؾف السرػري عمػى الػرذؼ مػؽ عػدـ تستػل هػذا الفػرع بذخرػية معشؾ،ػة وع ذمػة ماليػة
وع بيهميػػة قانؾنيػػة مدػػتقمة عػػؽ الذػػركة ذاتهػػا ،وذلػػػ إعسػػاعك ألحكػػاـ البػػاب الدػػادس مػػؽ
قػػانؾف شػػركات السدػػاهسة رقػػؼ  127لدػػشة  1781الػػذي يحتػػؾي عمػػى الس ػؾاد مػػؽ 162
وحتى  ،192حيس تشص السادة 162 /مؽ هذا القانؾف عمى أنه:
"تدػػري أحكػػاـ هػػذا البػػاب عمػػى الذػػركات األجشبيػػة التػػي ع تتخػػذ فػػي مرػػر مركػػز
إدارتها أو مركػز نذػاطها الرئيدػي ،و،كػؾف لهػا فػي مرػر مركػز لسزاولػة األعسػاؿ ،سػؾاء
أكاف هذا السركز فرعػاك أو يتػاك صػشاكياك أو مكتبػاك لػإلدارة أو ذيػر ذلػػ ،و،كػؾف لمؾكػاعت
التي تد رها هذ الذركات في مرر حكؼ الفروع أو البيؾت أو السكاتي السذار إليها في
أي مؽ األحؾاؿ اآلتية:
أ -إذا كانه الذركات األجشبية تد رها شفدها أو تنل إدارتها إلى مدتخدميها.
ب -إذا كاف لمؾكيل سمظة إ راـ العقؾد نيابة عؽ الذركة.
ج -إذا كػػاف تحػػه ػػد الؾكيػػل بزػػائل أو مشتجػػات الذػػركة يقػػؾـ بالترػػرؼ فيهػػا
طبقاك ألوامػر الذػركة وتشفيػذاك لتعاقػداتها ،وع يعتبػر الػؾكبء التجػار،ؾف – فػي
ذير الحاعت الدابقة – فروعاك لمذركات األجشبية".
وتشص السادة 166 /مؽ القانؾف السذكؾر عمى أنه:
"يجػػي عمػػى الذػػركات األجشبيػػة التػػي يكػػؾف لهػػا مركػػز لسزاولػػة األعسػػاؿ فػػي مرػػر
أف تتب ػػل إجػ ػراءات التد ػػجيل التج ػػاري السق ػػررة وعميه ػػا أف تخظ ػػر الجه ػػات الت ػػي تح ػػددها
21

د .عػػز ال ػد ؽ عبػػد هللا .السرجػػل الدػػا ق ص 214ومػػا بعػػدها ،د .جسػػاؿ محسػػؾد النػػردي .السرجػػل
الدا ق .ص 181وما بعدها ،د .أحسد عبد النر،ؼ سبمة .عمؼ التشازع واعختيار يؽ الذرائل .طػ1
مكتب ػػة الج ػػبء الجد ػػدة .السشر ػػؾرة 1776 ،ص 288وم ػػا بع ػػدها ،د .عشا ػػه عب ػػد الحسي ػػد ثا ػػه.
إط ػراح فن ػرة الػػدفل بالشغػػاـ العػػاـ فػػي نظػػاؽ القػػانؾف الػػدولي الخػػاص .دار الشهزػػة العربيػػة 1776
ص 112وما بعدها.
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البئحػػة التشفيذيػػة بالبيانػػات وبقيػػد األوراؽ التػػي تحػػددها تمػػػ البئحػػة و،ذػػترل أف يكػػؾف
لف ػػرع الذ ػػركات األجشبي ػػة م ارق ػػي لمحد ػػابات بالذ ػػرول واألوض ػػاع الت ػػي تبيشه ػػا البئح ػػة
التشفيذية".
وتشص السادة 168 /مؽ القانؾف السذار إليه عمى أف:
"تدري العقؾد أو التررفات التي يجر،ها السد ر السحمي فػي فػرع الذػركة األجشبيػة
أو مؽ في حكسه عمى تمػ الذركة طالسا كاف ذلػػ العقػد والترػرؼ فػي جػدوؿ األعسػاؿ
السعتادة لترر،ل أمؾر الفرع."...
وقد تشاوله البئحة التشفيذية لقانؾف الذركات رقؼ  127لدشة  1781أحكاـ فػروع
ومكاتػػي تس يػػل الذػػركات األجشبيػػة فػػي الس ػؾاد مػػؽ 217 /وحتػػى  ،255فتػػشص السػػادة/
 217مػػؽ البئحػػة التشفيذيػػة السػػذكؾرة عمػػى أنػػه" :ع يجػػؾز ألي شػػركة أجشبيػػة مزاولػػة أي
نذال في مرر إع بعد إنذاء فرع لها طبقاك لألحكػاـ السقػررة فػي قػانؾف الدػجل التجػاري
وتمت ػػزـ الذػ ػػركة بإخظػ ػػار اإلدارة العام ػػة لمذػ ػػركات بر ػػؾرة م ػػؽ أوراؽ القي ػػد فػػػي الدػ ػػجل
التجاري لتتؾلى قيدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض" .وتشص السادة 211 /مؽ ذات
البئح ػػة التشفيذي ػػة عم ػػى أف" :تسد ػػػ اإلدارة العام ػػة لمذ ػػركات س ػػجبك خاصػ ػاك لقي ػػد ف ػػروع
الذركات األجشبية العاممة في مرر ؾضح هيػه اسػؼ الذػركة األصػمية ومركزهػا الرئيدػي
وذرضػػها وعشػؾاف الفػػرع فػػي مرػػر والشذػػال الػػذي زاولػػه وتػػار ،قيػػد ورقسػػه فػػي الدػػجل
التجاري وكافة البيانات األخرى الستعمقة به".
الؾاض ػػح مػ ػػؽ نرػ ػػؾص مػ ػؾاد قػ ػػانؾف الذػ ػػركات رق ػػؼ  127لد ػػشة  1781وعئحتػػػه
التشفيذية في شيف فروع الذركات األجشبية في مرر ،أف هشػاؾ مجسؾعػة مػؽ اإلجػراءات
تعيؽ اتخاذها لني باشر الفرع نذاطه في مرر ،م ل القيد فػي الدػجل التجػاري والقيػد
في الدجل السعػد لتمػػ الفػروع لػدى الجهػة اإلدار،ػة السخترػة ،إع أف السذػرع لػؼ يعتػرؼ
لتمػ الفروع بذخرية معشؾ،ة وع بيهمية قانؾنية مدتقمة عؽ الذركة التي تتبعها ،ومؽ ثؼ
فاألهميػة القانؾنيػػة التػػي يعتػػد هػػا هشػػا هػػي أهميػػة الذػػركة األجشبيػػة ،إع أف تمػػػ األهميػػة ع
تتؾافر في مرر إع إذا اتخذ فرعها الذي باشر نذاطه في مرر اإلجراءات التي نػص
عميهػػا قػػانؾف الذػػركات رقػػؼ  127لدػػشة  1781وعئحتػػه التشفيذيػػة ،ومػػؽ ثػػؼ فػػإف القػػانؾف
السرري هؾ الذي يدري عمى الذركات األجشبية في شػيف أحكػاـ اإلجػراءات التػي يجػي
عميهػػا اتخاذهػػا بالشدػػبة لفرعهػػا فػػي مرػػر باعتبػػار أف تمػػػ األحكػػاـ تتعمػػق بالشغػػاـ العػػاـ
اعقترادي في مرر ،وتعد مؽ قبيل الشرؾص ضرور،ة التظبيق ،la loi de police
أمػػا القػػانؾف الػػذي يحكػػؼ األهميػػة القانؾنيػػة لمذػػركة األجشبيػػة ذاتهػػا هػػؾ قػػانؾف الدولػػة التػػي
ؾجد فيها مركز إدارة تمػ الذركة الرئيدي الفعمي.
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السبحػس ال ان ػػي
نتائػع تستػل الذركػة باألهميػة القانؾنيػة
ذكرنػػا أف الذػػركة تتستػػل باألهميػػة القانؾنيػػة بسجػػرد اكتدػػا ها لمذخرػػية السعشؾ،ػػة،
وتم ػػػ األهمي ػػة تس ػػشح الذ ػػركة ح ػػق إ ػ ػراـ العق ػػؾد إجػ ػراءات الترػ ػرفات واكتد ػػاب الحق ػػؾؽ
وتحسل اعلتزامات في حدود الغرض مؽ إنذائها وم ارعػاة القيػؾد القانؾنيػة واعتفاىيػة التػي
تحد مؽ نظاؽ هذ األهمية ،وع شػ أف تستػل الذػركة باألهميػة القانؾنيػة عمػى هػذا الشحػؾ
رتي نتائع هامة ،مؽ أهسها مدةؾلية الذركة عؽ تعاقداتها وتررفاتها واعلت ازمػات التػي
تقل عمى كاهمها مؽ جراء ذلػ (السظمي األوؿ) وكذلػ حق الذركة في التقاضي ،سػؾاء
مدكية أو مدعى عميها ،بخرؾص حقؾقها أو التزاماتها الشاشةة عؽ العقؾد التػي تبرمهػا
أو التررفات التي تجر،ها (السظمي ال اني).

السظمػي األوؿ
مدةؾلي ػػة الذركػ ػػة
إذا كاف مس مؾ الذركة مؽ األشخاص الظبيعييؽ يقؾمؾف بالشذال لحدا ها ،هيجي
التدػػاؤؿ عػػؽ مػػدى مدػػةؾلية الذػػركة عػػؽ هػػذا الشذػػال س ػؾاء مػػؽ الشاحيػػة السدنيػػة (الفػػرع
األوؿ) أو مؽ الشاحية الجشائية (الفرع ال اني).
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الفػػرع األوؿ
السدةؾلية السدنية لمذركة La responsabilité civile
أف السدػػةؾلية السدنيػػة لمذػػركة عػػؽ أفعػػاؿ مس ميهػػا (أوعك) وأجهزتهػػا وتابعيهػػا (ثانيػاك)
هؾ مبدأ مدمؼ به ومدتقر عميه ،إع أف األساس القانؾني لتمػ السدةؾلية هؾ محل لجدؿ
وخبؼ فقهي.
أوعك :السدةؾلية السدنية لمذركة عؽ أفعاؿ مس ميها (السدةؾلية الذخرية)

نغ اكر لمظبيعة الخاصة لمذركة كذخص اعتباري فإنه يكؾف مدتحيبك عميها مباشرة
أي نذػال شفدػػها ،ولنػػؽ ؾاسػظة ذيرهػػا مػػؽ األشػػخاص الظبيعيػيؽ الػػذ ؽ يس مؾنهػػا ،ففػػي
شػػركات األشػػخاص يكػػؾف الذ ػر،ػ الستزػػامؽ والسػػد ر السدػػةؾؿ هػػؾ مس ػػل الذػػركة(،)25

25

السادة 216 /مؽ القانؾف السدني.
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وف ػػي ش ػػركات السد ػػاهسة يك ػػؾف مجم ػػس إدارته ػػا ه ػػؾ السس ػػل له ػػا( ،)22وف ػػي الذ ػػركة ذات
()24
السدةؾلية السحدودة يكؾف مد ر الذركة أو مجمس السد ر،ؽ هؾ مس مها.
إف تحد ػػد نػػؾع السدػػةؾلية السدنيػػة التػػي تقػػل عمػػى عػػاتق الذػػركة مػػؽ جػراء األفعػػاؿ
التي ييتيها هؤعء السد روف وتعد أخظاء سببه أض ار ار لمغير ،هل هي مدةؾلية شخرية
أـ مدةؾلية ذير مباشرة ،يدتدعي ياف السركز القانؾني لهؤعء السد ر،ؽ ةقدبل الذركة.
لقػػد قيمػػه العد ػػد مػػؽ اآلراء فػػي يػػاف هػػذا السركػػز القػػانؾني ،فسػػشهؼ مػػؽ ذهػػي إلػػى
فنػ ػرة الؾكال ػػة ،وم ػػشهؼ م ػػؽ ق ػػاؿ بفنػ ػرة الفز ػػالة ،إع أنش ػػا ل ػػؽ نخ ػػؾض ف ػػي ه ػػذا الخ ػػبؼ
الفقهي ،ونؤ،د ما ذهي إليه الرأي الراجح فػي الفقػه ومػا اسػتقر عميػه قزػاء الػشقض ،مػؽ
أف الفنرة التي تػتبءـ مػل الظبيعػة الخاصػة لمذػركة كذػخص معشػؾي هػي فنػرة "التس يػل"
إذ أنها تدتؾعي في اتداعها كػل مػا تحتاجػه الذػركة كذػخص اعتبػاري مػؽ نذػال سػؾاء
عػػؽ طر،ػػق األعسػػاؿ الساديػػة أو الترػرفات القانؾنيػػة ،حيػػس تشرػػرؼ آثػػار تمػػػ األعسػػاؿ
والتر ػرفات جسيع ػاك إلػػى الذػػركة رذػػؼ صػػدورها مػػؽ مس ميهػػا ،ومػػؽ ثػػؼ فػػإف المجػػؾء لتمػػػ
الفنػ ػرة وه ػػي التس ي ػػل ،يجع ػػل م ػػؽ السسك ػػؽ تحسي ػػل الذ ػػركة كذ ػػخص معش ػػؾي بالسد ػػةؾلية
السدنية عؽ األخظاء التي رتنبهػا مس مؾهػا( ،)22فػرذؼ عػدـ صػدور تمػػ األخظػاء مباشػرة
مػػؽ الذػػركة عسػػتحالة ىيامهػػا شفدػػها بػػيي نذػػال ،وصػػدورها مػػؽ مس ميػػه مػػؽ األشػػخاص
الظبيعييؽ ،فإنه يجي أف تشررؼ آثارها إلى الذركة وحدها وليس إلى هؤعء األشخاص
مػػاداـ قػػد ارتنب ػؾا هػػذ األخظػػاء بدػػبي أو بسشاسػػبة الشذػػال لحدػػاب الذػػركة وفػػي حػػدود
اختراصهؼ بسقتزى تس يمهؼ لها فػي هػذا الشذػال( ،)26أمػا مػا يجػاوز حػدود هػذا الشذػال
والتس يل مؽ األخظاء فػب شرػرؼ أثػر إلػى الذػركة ،ػل إلػى مرتنبيػه مػؽ أفػراد مس ميػه،
فيتحسم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾف وح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدهؼ حيشة ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ بالسد ػ ػ ػ ػ ػ ػػةؾلية ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ أخظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائهؼ الذخر ػ ػ ػ ػ ػ ػػية دوف أف
تتحسمها الذركة.
ومػػؤدى فن ػرة التس يػػل كيسػػاس قػػانؾني لسدػػةؾلية الذػػركة عػػؽ أخظػػاء مس ميهػػا ،أف
هؤعء السس ميؽ والػذ ؽ ػد روف الذػركة و،عبػروف عػؽ إرادتهػا هػؼ أعزػاء  organesفػي
جدػػد الذػػركة ،فهػػؼ اليػػد التػػي تػػبظش هػػا والعقػػل الػػذي تفنػػر بػػه ،ومػػؽ ثػػؼ تدػػيؿ الذػػركة
22
24
22

26

السادة 82 /مؽ قانؾف الذركات رقؼ  127لدشة .1781
السادة 151 /مؽ قانؾف الذركات رقؼ  127لدشة .1781
د .حدػػػشي كي ػ ػرة ،السػ ػػدخل إلػ ػػى القػ ػػانؾف ،الظبعػ ػػة الخامدػ ػػة 1794 ،ص 661ومػ ػػا بعػ ػػدها ،مشذػ ػػية
السعارؼ ،اإلسكشدر،ة.
د .حد ػػؽ كيػ ػرة ،مد ػػةؾلية الذ ػػخص اععتب ػػاري السدني ػػة والجشائي ػػة ػػدوف س ػػشة الشذ ػػر ص 745وم ػػا
بعدها ،شد  246وما ميه.
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()29

مباش ػرة مدػػةؾلية شخرػػية وليدػػه مدػػةؾلية الستبػػؾع عػػؽ عسػػل التػػابل عػػؽ أخظػػائهؼ
فالسس ػػل والذ ػػركة جد ػػد واح ػػد وك ػػل ع تجػ ػزأ ،وم ػػؽ ث ػػؼ ،ونتيج ػػة لمسد ػػةؾلية الذخر ػػية
لمذػػركة ،فإنهػػا تمتػػزـ ػػدفل التعػػؾ،ض عػػؽ الزػػرر الشاشػػن عػػؽ خظػػي السس ػػل مػػؽ مالهػػا
الخاص دوف أف ترجل عميه بسا دفعته.
وهشػ ػػاؾ نرػ ػػؾص وردت فػ ػػي بعػ ػػض ق ػ ػؾانيؽ الذػ ػػركات السختمفػ ػػة قػ ػػررت مدػ ػػةؾلية
الذركة عؽ الؾفاء بسا يحكؼ به مؽ ذرامات مالية ضد القائؼ باإلدارة الفعمية.
فشره السادة 68 /مؽ قانؾف سؾؽ الساؿ رقؼ  72لدشة  1775عمى أف:
"يعاقي السدةؾؿ عؽ اإلدارة الفعميػة بالذػركة بالعقؾبػات السقػررة عػؽ األفعػاؿ التػي
ترتني بالسخالفػة ألحكػاـ هػذا القػانؾف ،وتنػؾف أمػؾاؿ الذػركة ضػامشة فػي جسيػل األحػؾاؿ
لمؾفاء بسا يحكؼ به مؽ ذرامات مالية".
وتشص السادة 158 /مؽ قانؾف البشؾؾ والبشػ السركزي والرقابة عمى الشقد والبشػؾؾ
العاممة في مرر تيخذ شكل شركة السداهسة – عمى أنه:
"في األحؾاؿ التي ترتنػي فيهػا الجر،سػة ؾاسػظة شػخص اعتبػاري يعاقػي السدػةؾؿ
عػػؽ اإلدارة الفعميػػة لمذػػخص اععتبػػاري السخػػال ػػذات العقؾبػػات السقػػررة عمػػى األفعػػاؿ
التي ترتني بالسخالفة ألحكاـ هذا القانؾف ،متى ثبه عمسه ها وكانه الجر،سة قد وقعه
بدبي إخبله ؾاجبات الؾعيفة ،و،كؾف الذخص اععتبػاري مدػةؾعك بالتزػامؽ معػه عػؽ
الؾفػػاء بسػػا يحكػػؼ بػػه مػػؽ عقؾبػػات ماليػػة وتعؾ،زػػات ،إذا كانػػه الجر،سػػة قػػد ارتنبػػه مػػؽ
أحد العامميؽ به باسسه نيابة عشه".
يػػر هػػذاف الشرػػاف تدػػاؤعك مزدوجػاك ،مػػا السقرػػؾد بالقػػائؼ بػػاإلدارة الفعميػػة ومػػا نػػؾع
السد ػػةؾلية السدني ػػة لمذ ػػركة ع ػػؽ أفعال ػػه ،ه ػػل ه ػػي مد ػػةؾلية شخر ػػية مباشػ ػرة ،أـ أنهػػػا
مدةؾلية الستبؾع عؽ عسل التابل؟
فويسا تعمق بالذق األوؿ مؽ الدؤاؿ الدا ق ،فإف اصظبح القائؼ باإلدارة الفعميػة
هؾ اصظبح مبهؼ وذامض و،حتاج إلى مليار مشزبط لتحد د  ،ونبادر إلي القؾؿ قبل
الحػػد س عػػؽ هػػذا الزػػابط إلػػى القػػؾؿ أف القػػائؼ بػػاإلدارة الفعميػػة لػػيس بالزػػرورة العزػػؾ
 29د .أ ؾ ز،د رضؾاف ،شرح قانؾف الذركات السرري السقارف ،طبعة  1781ص ،دار الفنر العربي.
و ارجػػل أيز ػاك :محكسػػة الػػشقض البمجيكيػػة  17فب ار ػػر  ،1722السجمػػة اعنتقاديػػة لمقزػػاء البمجيكػػي،
 ،1722ص ،577تعمي ػػق س-دافي ػػد (مذ ػػار إلي ػػه ل ػػدى د .أ ػػؾ ز ،ػػد رضػ ػؾاف ،الذ ػػركات ،السرج ػػل
الدا ق صػ
راجل أيزاك في الفقه الفرندي:
- L. Bodvin, la responsabilité des personnes morales de droit privé,
Thèse, Lille 1933 p. 108-120
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السشتػ ػػدب لمذػ ػػركة أو مػ ػػد رها حدػ ػػي األح ػ ػؾاؿ باعتبػ ػػار أف هػ ػػذا العزػ ػػؾ والسػ ػػد ر هسػ ػػا
األعزػػاء التشفيػػذ يؽ فػػي الذػػركة ،ألف السذػػرع لػػؾ كػػاف يقرػػد بسرػػظمح القػػائؼ بػػاإلدارة
الفعميػػة أي مػػؽ هػػؤعء لػػذكرها ص ػراحة ولسػػا لجػػي لهػػذا السرػػظمح ،وهػػذا يعشػػي أف القػػائؼ
بػػاإلدارة الفعميػػة قػػد يكػػؾف شخر ػاك آخػػر ذيػػر العزػػؾ السشتػػدب أو مػػد ر الذػػركة حدػػي
األح ػؾاؿ ،ولػػذلػ فإنػػه مػػؽ السترػػؾر فػػي ضػػؾء هػػذا الؾضػػل التذ ػر،عي أف يكػػؾف هشػػاؾ
عزؾ مشتدب أو مد ر لمذركة مؤشػر هسػا فػي الدػجل التجػاري ومشرػؾص عميهسػا فػي
عقد الذركة أو في نغامها األساسي ،وشخص آخر قائؼ باإلدارة الفعميػة ذيػر مؤشػر بػه
في الدجل التجاري وع مشرؾص عميه في عقد الذركة أو في نغامها األساسي.
و،بػدو أف السذػرع وضػل هػذا الػشص ليؾاجػه وضػعاك يكػؾف هيػه العزػؾ السشتػػدب أو
مػػد ر الذػػركة مجػػرد واجهػػة أو كسػػا يقػػاؿ "عمػػى الػػؾرؽ فقػػط" ،فػػي حػػيؽ أف السهػػيسؽ عمػػى
أمؾر الذركة وتديير أعسالها ،ومؽ يق خم اتخػاذ القػ اررات التشفيذيػة لمذػركة ،شػخص
آخػػر فػػي الخفػػاء ،و،تحػػدد هػػذا الذػػخص مػػؽ الغػػروؼ والسببدػػات والق ػرائؽ التػػي تت ػؾافر
بذيف إدارة الذركة ،وتمػ مديلة واقل تدتقل محكسة السؾضؾع تقد رها دوف رقابػة عميهػا
مػػؽ محكسػػة الػػشقض بذػػرل أف يكػػؾف استخبصػػها سػػائغاك متفق ػاك مػػل الؾاقػػل ومػػل ال ا ػػه
باألوراؽ.
وبالشدػػبة لمذػػق ال ػػاني مػػؽ التدػػاؤؿ الدػػا ق ،وهػػؾ طبيعػػة العبقػػة التػػي ت ػربط ػػيؽ
السػػد ر الفعمػػي والذػػركة ،هػػل هػػؾ مس مهػػا ،وبالتػػالي تدػػيؿ الذػػركة عػػؽ أخظائػػه مدػػةؾلية
شخرية ومباشرة ،أـ أنه تابل لها ،ومؽ ثؼ تديؿ عؽ أعساله مدةؾلية الستبؾع عػؽ عسػل
التابل؟
إف كػػؾف هػػذا الذػػخص قائس ػاك بػػاإلدارة الفعميػػة يعشػػي أنػػه يس ػػل الذػػركة باعتبػػار أف
مػػد ر الذػػركة ،س ػؾاء كػػاف مػػد اكر فعمي ػاك أو مػػد اكر نغامي ػاك ،هػػؾ السس ػػل لهػػا ،ومػػؽ ثػػؼ فإنهػػا
تديؿ عؽ أخظائه مدةؾلية شخرية مباشرة.
إع أف نػػص السػػادة 68 /مػػؽ قػػانؾف سػػؾؽ السػػاؿ رقػػؼ  72لدػػشة  ،1775والسػػادة/
 158م ػػؽ ق ػػانؾف البش ػػؾؾ والبش ػػػ السرك ػػزي والرقاب ػػة عم ػػى الشق ػػد رق ػػؼ  88لد ػػشة ،5112
تؾحياف بغير ذلػ ،وتنيفاف العبقة يؽ الذركة والقائؼ باإلدارة الفعمية بينها عبقة متبؾع
تابعه ،وبالتالي تنؾف مدةؾلية الذركة عؽ أعساله هي مدةؾلية الستبؾع عؽ التابل.
ومػػا دفعشػػا إلػػى القػػؾؿ بػػيف السػػادتيؽ السذػػار إليهسػػا قػػد كيفػػا العبقػػة ػػيؽ الذػػركة
والقائؼ باإلدارة الفعميػة بينهػا عبقػة تػابل بستبػؾع أنهسػا لػؼ يحسػب الذػركة برػفة شخرػية
الؾفػػاء بالعقؾبػػات الساليػػة والتعؾ،زػػات التػػي يحكػػؼ هػػا عمػػى القػػائؼ بػػاإلدارة الفعميػػة عشػػد
ارتنابه إلحدى الجرائؼ السشرؾص عميها في القانؾنيؽ السػذكؾر،ؽ ،أي لػؼ يحسػب الذػركة
الؾفػػاء تمػػػ الغ ارمػػات والتعؾ،زػػات مػػؽ مالهػػا الخػػاص دوف الرجػػؾع عمػػى مرتنػػي الفعػػل
الجشػػائي وهػػؾ القػػائؼ بػػاإلدارة الفعميػػة بسػػا دفعتػػه ،وإنسػػا حسمتػػا الذػػركة الؾفػػاء بالغ ارمػػات
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الساليػة والتعؾ،زػػات نيابػػة عػػؽ القػػائؼ بػػاإلدارة الفعميػػة مرتنػػي الخظػػي ،فقػػد نرػػه السػػادة/
 68مؽ قانؾف سؾؽ الساؿ رقؼ  72لدشة  1775عمى أف" :تنؾف أمػؾاؿ الذػركة ضػامشة
في جسيل األحؾاؿ لمؾفاء بسا يحكػؼ بػه مػؽ ذ ارمػات ماليػة" .فالذػركة وفقػاك لهػذا الػشص ع
تنػػؾف ممتزمػػة برػػفة أصػػمية بالؾفػػاء بالغ ارمػػات الساليػػة السحكػػؾـ هػػا ضػػد القػػائؼ بػػاإلدارة
الفعمية ،وإنسا تديؿ عؽ هذا الؾفاء برفتها ضػامؽ ،كسػا تػشص السػادة 158 /مػؽ قػانؾف
البشؾؾ رقؼ  88لدشة  5112عمى أف" :يكؾف الذخص اععتباري مدةؾعك بالتزامؽ معه
(أي القائؼ باإلدارة الفعمية) عؽ الؾفاء بسا يحكؼ به مؽ عقؾبات مالية وتعؾ،زات".
ومؤدى أف أمؾاؿ الذركة تنؾف ضامشة لمؾفاء بالغرامات السالية السحكؾـ هػا ضػد
القائؼ باإلدارة الفعمية أو أنها مدةؾلة بالتزػامؽ معػه عػؽ هػذا الؾفػاء ،أنهػا سػترجل عميػه
بسا دفعته ،وهذا هؾ حكؼ مدةؾلية الستبؾع عؽ التابل.
ونحػػؽ نػػرى أف مؾق ػ السذػػرع فػػي هػػذا الخرػػؾص ع يخمػػؾ مػػؽ تشػػاقض تعػػيؽ
عبجه ،إذ أنه اعتبر أف شخراك ما هؾ القائؼ باإلدارة الفعمية وبالتالي هؾ مس ل الذركة،
ومل ذلػ لؼ يديؿ الذركة عؽ الغ ارمػات الساليػة التػي يحكػؼ هػا ضػد مدػةؾلية شخرػية
مباشرة.
ثانيػ ػ ػ ػاك :السد ػ ػ ػػةؾلية السدني ػ ػ ػػة لمذ ػ ػ ػػركة ع ػ ػ ػػؽ أعس ػ ػ ػػاؿ تابعيه ػ ػ ػػا (مد ػ ػ ػػةؾلية الستب ػ ػ ػػؾع ع ػ ػ ػػؽ
أعساؿ التابل)
هيسػػا عػػدا مس مػػؾ الذػػركة التػػي تدػػيؿ عػػؽ أخظػػائهؼ مدػػةؾلية شخرػػية ومباش ػرة،
يعتبػػر بػػاقي العػػامميؽ تػػابعيؽ لهػػا وتػربظهؼ هػػا عبقػػة التػػابل بػػالستبؾع ،وتنػػؾف مدػػةؾليتها
عؽ أخظاء هؤعء هػي مدػةؾلية الستبػؾع عػؽ عسػل التػابل التػي تحكسهػا السادتػاف،194 /
 192مؽ القانؾف السدني .وتظبيقات تمػ السدةؾلية عد ػدة ع تقػل تحػه حرػر ،فتتػؾافر
هذ السدةؾلية في كل حالة يكؾف فيها التابل قػد ارتنػي خظػي يدػتؾجي التعػؾ،ض ،سػؾاء
كػػاف هػػذا الخظػػي تعاقػػدي أو ذيػػر تعاقػػدي ،ناشػػةاك عػػؽ إثػراء بػػب سػػبي أو عػػؽ فعػػل ذيػػر
مذروع ،أو عؽ فعل يس ل رد ذير السدتحق ،أو تعؾ،ض لمفزؾلي.
وق ػػد اس ػػتقر قز ػػاء ال ػػشقض عم ػػى مد ػػةؾلية الذ ػػركة ع ػػؽ أعس ػػاؿ تابعيهػ ػا مد ػػةؾلية
الستبؾع عؽ عسل التابل ،حيس قزه بينه" :مؽ السقرر – وعمى ما جرى به قزاء هذ
السحكسػػة – أف مػػؤدى نػػص السػػادة 426 /مػػؽ قػػانؾف اإلج ػراءات الجشائيػػة أنػػه ع يكػػؾف
لمحكػػؼ الجشػػائي قػػؾة الذػػيء السحكػػؾـ بػػه أمػػاـ السحػػاكؼ السدنيػػة إع إذا كػػاف بات ػاك ع يجػػؾز
الظعؽ هيه باعستةشاؼ أو بالشقض عستشفاد طرؽ الظعؽ هيه أو لفؾات مؾاعيػد  ،كسػا أف
الحكؼ الحزؾري اععتباري هؾ حكؼ قا ل لمسعارضة إذا ما أثبه السحكؾـ عميه أف عذ اكر
مشعه مؽ الحزؾر ولؼ يدػتظل تقديسػه قبػل الحكػؼ ،لسػا كػاف ذلػػ وكػاف الحكػؼ السظعػؾف
هيه قد اعتد في قزائه بإلزاـ الذركة الظاعشة بالتعؾ،ض بحجية الحكؼ رقؼ  5291لدشة
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 5111جشح مدتين البداري السحكؾـ هيه حزؾر،اك اعتبار،اك بعدـ قبؾؿ اعستةشاؼ شكبك
لمتقر،ػر بػػه بعػػد السيعػػاد فػػي ثبػػؾت خظػػي السػػتهؼ الستدػػبي فػػي الحػػادث وأقػػاـ عميػػه قزػػاء
بسدةؾلية الذركة الظاعشة عؽ التعؾ،ض رذؼ أف السعارضة اعستةشاهية فػي الحكػؼ مػازاؿ
مفتؾحاك لعدـ إعبنه لمسحكؾـ عميه فمؼ يربح باتػاك بعػد فإنػه يكػؾف معيبػاك يدػتؾجي نقزػه
()28
."...

الفػرع ال انػػي
السدةؾليػة الجشائيػة لمذركػػة
لقد ثار خبؼ فى الفقه حؾؿ السدػةؾلية الجشائيػة لمذػركة (أوعك)  ،قبػل أف يحدػسها
السذرع شص صر،ح يس ل نغر،ة عامة لتمػ السدةؾلية (ثانياك) .
أوعك  :الخبؼ الفقهى حؾؿ السدةؾلية الجشائية لمذركة :

تعتبػػر السدػػةؾلية الجشائيػػة لمذػػركة كذػػخص اعتبػػاري مػػؽ أك ػػر السؾضػػؾعات التػػي
ثػػار بذػػينها جػػدؿ فػػي الفقػػه ،فػػذهي رأي إلػػى أنػػه ع يجػػؾز مدػػاءلة الذػػخص اععتبػػاري
جشائي ػ ػاك ألف شػ ػػرل تمػ ػػػ السدػ ػػةؾلية هػ ػػؾ ت ػ ػؾافر اإلرادة لػ ػػدى السدػ ػػةؾؿ وع إرادة لمذػ ػػخص
اععتباري ،وأف تقر،ر مدةؾلية الذخص اععتبػاري جشائيػاك عسػا رتنبػه مس مػؾ مػؽ جػرائؼ
يعد خرقاك لسبدأ مدمؼ به هػؾ مبػدأ شخرػية العقؾبػة ،كسػا أف هشػاؾ اسػتحالة تؾىيػل أذمػي
العقؾبػات الجشائيػة ،كالعقؾبػات الجدػسانية أو البدنيػػة كالدػجؽ أو اإلعػداـ عمػى الذػػخص
السعشؾي.
وذه ػػي رأي آخ ػػر – نؤ ،ػػد – إل ػػى أن ػػه ل ػػيس هش ػػاؾ م ػػانل م ػػؽ مد ػػاءلة الذ ػػخص
السعشػػؾي جشائيػاك ،فاعت ارضػػات الػرأي األوؿ ع تشرػػي عمػػى مدػػةؾلية الذػػخص اععتبػػاري
جشائياك مؽ حيس السبدأ بقدر ما تشري عمػى مػدى مشاسػبة تظبيػق نفػس قؾاعػد السدػةؾلية
الجشائيػػة الخاصػػة بػػاألفراد أص ػبك عمػػى األشػػخاص اععتبار،ػػة ،وفػػي الحييقػػة فإنػػه مػػاداـ
مدةؾلية الذخص السعشؾي مدنياك عؽ أفعاؿ مس ميه هؾ مبدأ مدمؼ به ،في ضؾء الترػؾر
28

نقض مدني ،الظعؽ رقؼ  2912لدشة 92ؽ ،جمدة  ،5112/2/19وانغر كذلػ طعؽ رقؼ 5612
لدشة 26ؽ جمدة  1771/2/12قاعدة  175ص 159س 41ع ،5والظعؽ رقؼ  652لدشة 46ؽ
جمدة  1798/6/15س 57ص.1849
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الػػذي سػػبق وأ ػػد شا فػػي خرػػؾص ت ػؾافر اإلرادة الجساكيػػة لػػدى الذػػخص السعشػػؾي(،)27
فميس هشاؾ ما يسشل مؽ ترؾر مدةؾليته جشائياك عسا رتنبه مس مػؾ مػؽ جػرائؼ بدػبي أو
بسشاس ػػبة ىي ػػامهؼ شذ ػػاطهؼ تس ػػيبك ل ػػه ،وف ػػي نف ػػس فنػ ػرة تس ي ػػل الذ ػػخص اععتب ػػاري ف ػػي
الشذال اإلرادي والسادي معاك ،ما يدسح بإسشاد مدةؾليته الجشائية كسدةؾليته السدنية عمى
حػػد سػؾاء ،أمػػا العقؾبػػات التػػي تحسػػل هػػا الذػػخص اععتبػػاري نتيجػػة مدػػةؾليته الجشائيػػة
فب د وأف تتفق مل طبيعته ،كعقؾبة الغرامة والسرادرة والؾق عؽ مسارسة الشذال عمى
ذ ػ ػرار الحػ ػػبس بالشدػ ػػبة لمذػ ػػخص الظبيعػ ػػي والحػ ػػل كعقؾبػ ػػة اإلعػ ػػداـ بالشدػ ػػبة لمذػ ػػخص
الظبيعي.
وتج ػػدر اإلش ػػارة إل ػػى أف السذ ػػرع السر ػػري ق ػػد ق ػػرر السد ػػةؾلية الجشائي ػػة لمذ ػػخص
اععتب ػػاري ،م ػػل مد ػػةؾليته الجشائي ػػة ع ػػؽ جػ ػرائؼ الته ػػرب الزػ ػر،بي( )61وجػ ػرائؼ الته ػػرب
الجسركي( )61وجرائؼ التسؾ،ؽ وذيرها( ،)65فسا يحكؼ بػه فػي كػل تمػػ الجػرائؼ هػي ذ ارمػات
مالية ،وتعد بس ابة تعؾ،ض لخزانة الدولة مؽ الزرر الذي أصػا ها ،فػب ؾجػد حيشةػذ مػا
يسشل مؽ اقتزائها مؽ الذركة نفدها.
ونشػػؾ فػػي هػػذا الدػػياؽ إلػػى أف بعػػض الفقػػه قػػد اعتبػػر أف مػػا قررتػػه بعػػض ق ػؾانيؽ
الذركات ،م ل السادة 68 /مؽ قانؾف سؾؽ الساؿ رقػؼ  72لدػشة  ،1775والسػادة158 /
مؽ قانؾف البشؾؾ والبشػ السركزي والرقابة عمى الشقد رقؼ  88لدشة  ،5112مؽ مدػةؾلية
الذركة بالتزامؽ مل مرتني الجر،سة التي حكؼ عميه فيها بالغ ارمػة الساليػة أو أف أمػؾاؿ
الذػػركة ضػػامشة لمؾفػػاء تمػػػ السبػػال  ،تعػػد تظبيقػػات لسدػػةؾلية الذػػركة جشائي ػاك .ونحػػؽ ع
نتف ػػق م ػػل ه ػػذا الػ ػرأي ،فق ػػد س ػػبق وأوض ػػحشا أف الذ ػػركة ع ت ػػدفل تم ػػػ الغ ارم ػػات بر ػػفتها
السدػػةؾلة أصػػمياك عػػؽ دفعهػػا ولنشهػػا تػػدفعها عػػؽ مرتنبهػػا مػػؽ األشػػخاص الظبيعيػػيؽ وتعػػد
مؽ ثؼ تظبيق لسدةؾلية الذركة مدنياك وفقاك ألحكاـ مدةؾلية الستبؾع عؽ عسل التابل.
وأيػاك كػاف الخػبؼ الفقهػي ،فػإف مػا تقػؾـ بػه الذػركة مػؽ وعػائ وأدوار ومػا تس مػػه
مػؽ أهسيػػة بالغػػة لبقترػاد القػػؾمي نغػ اكر لن رتهػا واتدػػاع رقعػػة نذػاطها ،كػػل ذلػػػ يدػػتمزـ
وضل نرؾص عقا ية تتشاسي مل الذركة.
 27انغر ما سبق صػ . 51
 61السادة 122 /مؽ قانؾف الزرائي رقؼ  71لدشة .5112
 61السؾاد مؽ  151وحتى  152مؽ قانؾف الجسارؾ رقؼ  66لدشة  1762وتعديبته.
 65السادة 28 /مؽ قانؾف التسؾ،ؽ رقؼ  72لدشة  1742وتعديبته.
ومؽ أم مة الشرؾص التي تقرر مدةؾلية الذخص السعشؾي جشائياك تذكر :السادة 6 /مػؽ القػانؾف رقػؼ
 581لد ػػشة  1774تع ػػد ل بع ػػض أحك ػػاـ الق ػػانؾف رق ػػؼ  48لد ػػشة  1741بقس ػػل الغ ػػش والت ػػدليس،
السادة 16 /مؽ قانؾف مكافحة ذدل األمؾاؿ رقؼ  81لدشة .5115
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وقػ ػػد ذهػ ػػي بعػ ػػض الفقػ ػػه فػ ػػي هػ ػػذا اعتجػ ػػا حيػ ػػس قػ ػػاؿ" :إف اتدػ ػػاع رقعػ ػػة نذػ ػػال
األشخاص السعشؾ،ة في عررنا هذا جعػل مػؽ هػذ األشػخاص – فػي بعػض األحيػاف –
مرػػد اكر خظ ػ اكر عمػػى أنغسػػة السجتسػػل ،األمػػر الػػذي يقتزػػي الترػػدي لهػػا بق ػؾانيؽ تػػشغؼ
تنؾ،شه ػػا ،وت ارق ػػي أنذ ػػظتها ،وتف ػػرض عميه ػػا واجب ػػات معيش ػػة حساي ػػة لمرػ ػؾالح العمي ػػا ف ػػي
السجتسل ،وتحغر عميها مخالفات معيشة ،وهذ األمؾر كمها تدتمزـ وجؾب تقر،ر مداءلة
هذ األشخاص جشائيػاك ،ومسػا ػدعؼ وجهػة الشغػر هػذ أف الفنػر الجشػائي قػد صػار بذػر
تفر ،ػػد واض ػػح ػػيؽ "اإلجػ ػراـ" و"التجػ ػر،ؼ" ،ف ػػاألوؿ ه ػػؾ الجػ ػ ارئؼ الت ػػي تعت ػػدي عم ػػى الي ػػيؼ
اإلندػػانية والتػػي عرفتهػػا السجتسعػػات مشػػذ القػػدـ ،ولػػؼ تػػيت الق ػؾانيؽ إع لتػػدو،شها ووضػػل
العقاب لها ،أما ال اني فهؾ الجرائؼ التي تفرضها الدػمظة كػرادع تهد ػدي لحسايػة الشغػاـ،
والسدػ ػػاءلة الجشائيػ ػػة لمذػ ػػخص السعشػ ػػؾي ،بسعشاهػ ػػا الفمدػ ػػفي السترػ ػػل بػ ػػالفنر الجشػ ػػائي،
()62
مؾضؾع محق بالتجر،ؼ القانؾني التشغيسي الؾقائي".
ثانياك  :تقر،ر السذرع لسبدأ عاـ فى مدةؾلية الذركة جشائياك :

أص ػػدر السذ ػػرع السر ػػري قػ ػرار بق ػػانؾف رق ػػؼ  19لد ػػشة  ،5112مشذ ػػؾر بالجر ،ػػدة
الرس ػ ػػسية تػ ػ ػػار 5112/2/15 ،الع ػ ػػدد ( ،)11تعػ ػ ػػد ل بع ػ ػػض أحكػ ػ ػػاـ ق ػ ػػانؾف شػ ػ ػػركات
السد ػػاهسة والتؾص ػػية باألس ػػهؼ والسد ػػةؾلية السح ػػدودة الر ػػادر بالق ػػانؾف رق ػػؼ  127لد ػػشة
 ،1781وقانؾف الزر،بة العامة عمػي السبيعػات الرػادر بالقػانؾف رقػؼ  11لدػشة 1771
 ،وق ػػانؾف ض ػػسانات وحػ ػؾافز اعس ػػت سار رق ػػؼ  8لد ػػشة  ، 1779وق ػػانؾف الزػ ػر،بة عم ػػي
الدخل الرادر بالقانؾف رقؼ  71لدشة . 5112
وق ػػد أضػ ػاؼ السذ ػػرع بسؾج ػػي القػ ػرار بق ػػانؾف الس ػػذكؾر م ػػادة إل ػػي ق ػػانؾف ض ػػسانات
وحؾافز األست سار رقؼ  8لدشة ،1779قررت مبػدأ عامػاك فػي السدػةؾلية الجشائيػة لمذػركة.
وتمػ السادة السزافة تحسل رقؼ  9مكرر ( ،)1وتشص عمي ماييتي.
" فػػي األح ػؾاؿ التػػي ترتنػػي فيهػػا الجر،سػػة باسػػؼ ولحدػػاب الذػػخص اععتبػػاري ع
يعاقي السدةؾؿ عؽ اإلدارة الفعمية إع إذا ثبػه عمسػه بالجر،سػة واتجهػه إرادتػه عرتنا هػا
تحييقاك لسرمحة نفده وذير  .وفي الحالة التي ع بػه فيهػا مدػةؾلية الذػخص الظبيعػي
62

د .حدػػيؽ السػػاحي ،الذػػركات التجار،ػػة ،ػػدوف سػػشة نذػػر ،ص ،22 ،24دار الشهزػػة العربيػػة ،فػػي
ذات اعتجا انغر د .عادؿ أميؽ خاكي ،السدػةؾلية الجشائيػة لمذػخص اععتبػاري ،مجمػة السحػامي،
تردرها جسلية السحاميؽ النؾ،تييؽ ،س ،7ع شا ر وفب ار ر ومارس سشة  ،1786ص( 149مذار
إليه لدى د .حديؽ الساحي ،الذركات ،السرجل الدا ق ،هامش  ،1ص.22
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عمػػي الشحػػؾ السحػػدد فػػي الفق ػرة الدػػابقة ،يعاقػػي الذػػخص اععتبػػاري بغ ارمػػه ع تقػػل عػػؽ
أربعة أم اؿ الغرامة السقررة قانؾناك لمجر،سة وع تجاوز عذرة أم الها،و،جؾز الحكػؼ بإيقػاؼ
ترخيص مزاولة الذخص اععتباري لمشذال مدة ع تز،د عمي سشة،وفي حالة العؾد يحكػؼ
بإلغ ػػاء الت ػػرخيص أو ح ػػل الذ ػػخص اععتب ػػاري بحد ػػي األحػ ػؾاؿ،و،تؼ نذ ػػر الحك ػػؼ ف ػػي
جر،دتيؽ ػؾميتيؽ واسػعتي اعنتذػار عمػي نفقػة الذػخص اععتبػاري .وع يحػؾؿ ذلػػ دوف
الحكؼ بيية عقؾبات تنسيمية أو تبلية مشرؾص عميها قانؾناك".

إع أف هذا الشص رذؼ أهسيتػه وطػؾؿ إنتغػار  .لػؼ يحقػق الهػدؼ السشذػؾد مشػه نغػ اكر
لدػػؾء صػػياذته وقرػػؾر فػػي معالجػػة السذػػكمة الحييييػػة مػػؽ وراء تقر،ػػر مدػػةؾلية الذػػركة
جشائيػ ػاك .حي ػػس أف اله ػػدؼ م ػػؽ تقر ،ػػر تم ػػػ السد ػػةؾلية ه ػػؾ مؾاجه ػػة ف ػػرض ع ػػدـ معرف ػػة
الذخص الظبيعي الذي أرتنػي الفعػل السجػرـ ،والسذػرع فػي السػادة السزػافة السػذكؾرة لػؼ
يعالع هػذا الفرض،عمػي الشحػؾ الػذي سشؾضػحه فػي سػياؽ السبحغػات التػي نبػد ها عمػي
تمػ السادة عمي الشحؾ األتي-:
 -1أف السػػادة  9/مكػػرر ( )1قػػد أضػػيفه إلػػي نرػػؾص قػػانؾف ضػػسانات وح ػؾافز
اعست سار رقػؼ  8لدػشة ،1778األمػر الػذي يػر تدػاؤعك ممحػا وهامػاك هػؾ :هػل هػذا الػشص
يدري فقط عمي الذركات التػي ػتؼ تيسيدػها وفقػاك ألحكػاـ القػانؾف السػذكؾر،أـ أنػه يدػري
عمي جسيل أياك كاف القانؾف الذي تؼ تيسيدها وفقا ألحكامه؟
إف التفدػػير السباشػػر والتمقػػائي لهػػذا الؾضػػل تيػػيض القػػؾؿ بػػيف الػػشص السػػذكؾر ع
يد ػػري إع عمػ ػػي الذػ ػػركات التػ ػػي ػ ػػتؼ تيسيد ػػها وفق ػ ػاك ألحكػ ػػاـ قػ ػػانؾف ضػ ػػسانات وح ػ ػؾافز
اعست سار رقؼ  8لدشة  1778دوف الذركات التي تؼ تيسيدها وفق قؾانيؽ أخري .وهذا
يس ل في أر شا  ،قرؾ اكر تذر،لياك واضحاك ؤدي إلي التقميل إلػي حػد كبيػر مػؽ فعاليػة هػذا
الشص وع يحقق كامل الفائدة السرجؾة مشه.ولذا فقد كاف مؽ األفزل الشص عمي سػر،اف
حكؼ السادة  9/مكرر( )1السزافة لشرػؾص قػانؾف ضػسانات وحػؾافز اعسػت سار رقػؼ 8
لدػػشة  1779عمػػي جسيػػل الذػػركات أي ػاك كػػاف القػػانؾف الػػذي تػػؼ تيسيدػػها وفق ػاك ألحكامػػه.
ولتحقيػػق ذلػػػ فإنػػه كػػاف تعػػيؽ وضػػل نػػص السػػادة السػػذكؾرة فػػي قػػانؾف العقؾبػػات ليظبػػق
بذػػيف الج ػرائؼ الستعمقػػة بالذػػركات السشرػػؾص عميهػػا هيػػه،و،كرر ذات الػػشص فػػي بػػاب
العقؾبات الؾارد مؽ كل قؾانيؽ الذركات ليدري عمػي التجػر،ؼ الخػاص السشرػؾص عميػه
في هذا الباب.
 -5أف السذ ػػرع ف ػػي الس ػػادة السز ػػافة الس ػػذكؾرة ق ػػرر أف الغ ارم ػػة الت ػػي تؾق ػػل عم ػػي
الذركة ع تقل عمي أربعة أم اؿ الغرامة السقررة قانؾناك لمجر،سة وع تجاوز عذرة أم الهػا.
والد ػؤاؿ الػػذي ػػؾر أيز ػاك هشػػا،و،رتبط بالد ػؤاؿ السظػػروح سػػمفا وع شفػػػ عشػػه هػػؾ  :مػػا
السقرػػؾد بالغ ارمػػة السقػػررة قانؾن ػاك  .ه ػل يقرػػد هػػا الغ ارمػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي بػػاب
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العقؾبات الؾارد في قانؾف ضسانات وحؾافز اعست سار رقؼ  8لدشة ،1779أـ يقرد ها
الغرامة السشرؾص عميهػا أيزػاك فػي أي قػانؾف اسخر،سػؾاء كػاف قػانؾف العقؾبػات وقػؾانيؽ
الذ ػ ػػركات السختمف ػ ػػة الت ػ ػػي تقز ػ ػػي بغ ارم ػ ػػات عم ػ ػػي الفع ػ ػػل السج ػ ػػرـ بخر ػ ػػؾص جػ ػ ػرائؼ
الذركات؟.
في ضؾء ما سبق ذكر مؽ أف ذكػر الػشص السزػاؼ فػي قػانؾف ضػسانات وحػؾافز
اعست سار السذار إليه مؤدا قرر تظبيقه عمي جرائؼ الذركات السؤسدة وفقاك ألحكامػه،
فإف الغرامات الؾاردة في هذا الػشص هػي الغ ارمػات السشرػؾص عميهػا فػي بػاب العقؾبػات
السدرج في القانؾف السذكؾر فقط،وليس الغرامات السشرؾص عميها في القؾانيؽ األخػرى.
ولتحقيػق الفائػػدة السرجػؾة مػػؽ هػػذا الػشص فإنشػػا ننػػرر أنػه يجػػي ذكػػر فػي قػػانؾف العقؾبػػات
وكل قؾانيؽ الذركات .
 -2أف عقػػؾبتي إلغػػاء تػػرخيص مزاولػػة الذػػركة لشذػػاطها أو حمهػػا،ع تظبػػق إع فػػي
حالة العؾد.ومؽ ثؼ تقترر العقؾبة عمى حالة عدـ وق ترخيص مزاولة الشذال وإذا لػؼ
يكػػؽ هشػػاؾ عػػؾد ،وهػػذا سػػبي أخػػر لتقميػػل فاعميػػة العقؾبػػات الػؾاردة فػػي الػػشص السػػذكؾر،
فن ػػاف تع ػػيؽ تؾىي ػػل ه ػػاتيؽ العق ػػؾبتيؽ ف ػػي ذي ػػر حال ػػة الع ػػؾد إذا ك ػػاف الفع ػػل اإلج ارم ػػي
السرتنػػي يدػػتدعي ذلػػػ.ثؼ أف السذػػرع قػػد قػػرر أف هػػاتيؽ العقػػؾبتيؽ تظبقػػاف فػػي حالػػة
العؾد بحدي األحؾاؿ.ولؼ بيؽ السقرؾد تمػ األحؾاؿ،فجاء مؾقفػه فػي هػذا الخرػؾص
مذؾبا بالغسؾض مسا ير الجدؿ والخبؼ حؾؿ تفدير .
أف السذرع قد حرر مدةؾلية الذركة جشائياك عمي حالة واحدة،هي حالة
-4
معرفة الذخص الظبيعي القائؼ باإلدارة الفعمية مرتني الفعل السجرـ دوف ثبؾت مدؤليته
الجشائيػػة نغ ػ اكر لعػػدـ عمسػػة بالجر،سػػة أو عػػدـ إتجػػا إرادتػػه عرتنا ها،فقػػد اسػػتهل السذػػرع
الفقرة ال انية مؽ السادة9 /مكرر ( )1السذار إليها بلبارة "وفى الحالة التى ع ت به فيها
مدةؾلية الذخص الظبيعي عمى الشحؾ السحدد فى الفقرة الدابقة "......
والػشص السػذكؾر عمػى هػذا الشحػؾ قػد جػػاء محػدود األثػر لمغايػة فػى مجػاؿ مدػػةؾلية
الذ ػػركة جشائي ػػا،ألف تقر ،ػػر ه ػػذ السد ػػةؾلية ه ػػدؼ أساسػ ػاك لسؾاجه ػػة الف ػػرض ال ػػذى ع ػػتؼ
التؾصػ ػػل هيػ ػػه إلػ ػػى معرفػ ػػة الذػ ػػخص الظبيع ػ ػػي القػ ػػائؼ بػ ػػاإلدارة الفعميػ ػػة مرتنػ ػػي الفع ػ ػػل
السجػػرـ،وليس فقػػط فػػرض تبرئػػه هػػذا الذػػخص ،لػػذلػ فإنػػه كػػاف تعػػيؽ -لتحقيػػق الهػػدؼ
األساس ػػي م ػػؽ ال ػػشص الس ػػذكؾر-إض ػػافة مد ػػةؾلية الذ ػػركة جشائيػ ػاك ف ػػى حال ػػة ع ػػدـ معرف ػػة
الفاعل مؽ األشخاص الظبيعييؽ .
 -2أف السذػػرع فػػى الفق ػرة األخي ػرة مػػؽ السػػادة9 /مكػػرر( )1سػػابقة الذكر،قػػد أجػػاز
الحكؼ بييػة عقؾبػات تنسيميػة أو تبليػة مشرػؾص عميهػا قانؾنػاك .ونعػؾد إلػى الدػؤاؿ الػذى
كررنػػا سػػمفا،وهؾ مػػا السقرػػؾد مفػػ" " قانؾنػػا "،هػػل يقرػػد بالعقؾبػػات التنسيميػػة والتبليػػة
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ال ػ ػؾاردة فقػ ػػط فػ ػػى قػ ػػانؾف ضػ ػػسانات وح ػ ػؾافز اعسػ ػػت سار رقػ ػػؼ 8لدػ ػػشة  ،1779أـ تذػ ػػسل
العقؾب ػػات السشر ػػؾص عميه ػػا ف ػػى القػ ػؾانيؽ األخرى،ق ػػانؾف العقؾب ػػات وقػ ػؾانيؽ الذ ػػركات
السختمفة؟.
تيسيد ػاك عمػػى ماسػػبق قؾلػػه فػػى هػػذا الخرػػؾص فإنشػػا نػػرى أف السقرػػؾد هشػػا هػػؾ
العقؾبات التنسيميػة أو التبليػة السشرػؾص عميهػا فػى قػانؾف ضػسانات وحػؾافز األسػت سار
سال الذكر فقط .
 – 6أف نػػص السػػادة  9/مكػػرر( )1مػػؽ قػػانؾف ضػػسانات وح ػؾافز اعسػػت سار رقػػؼ
8لدشة  1779تذؾبه عدـ الدستؾر،ة مؽ ناحيشيؽ :
الشاجيػػة األولػػى  :أنػػه خػػال نػػص السػػادة  22/مػػؽ الدسػػتؾر التػػى قػػررت مبػػدأ
السداوا فى الحقؾؽ واعلتزامات  ،حيػس أنػه وضػل عقؾبػات جشائيػة ضػد الذػركات التػى
ػػتؼ تيسيد ػػها وفق ػػا ألحك ػػاـ ق ػػانؾف اعس ػػت سار الس ػػذكؾرة دوف ب ػػاقى الذ ػػركات األخ ػػرى ،
وتػػشص السػػادة السػػذكؾرة عمػػى أف  " :السؾاطشػػؾف لػػدى القػػانؾف سػؾاء  ،وهػػؼ متدػػاووف فػػى
الحقؾؽ والحر،ات والؾاجبات ".......
الشاجيػػة ال انيػػة  :أنػػه قػػد خػػال حكػػؼ السػػادة  72 /مػػؽ الدسػػتؾر  ،التػػى تػػشص
عمى أف "  :الجر،سة شخرية وع جر،سة وع عقؾبة شاء عمى قانؾف "
ووفقاك لهذا الشص فإنه يجي أف تزسؽ الشص العقا ى األفعاؿ السجرمة والعقؾبات
السقررة لنل فعل  ،إع أف نص السادة  9/مكرر ( )1سال الذكر قد قرر العقؾبات فقط
دوف ياف األفعاؿ السجرمة قانؾناك  ،وهذا مايعرؼ " بالتجر،ؼ عمى ياض " .
السظمػي ال انػػي

حػق الذركػة فػي التقاض ػػي
نغػ اكر ألهسيػػة حػق التقاضػػي فػي حيػػاة الذػركة ومسارسػػة نذػاطها وعبقتهػػا بػػالغير،
فمؼ ترؾ السذرع أمر استشتاجه كيحػد الشتػائع السترتبػة عمػى اكتدػاب لمذخرػية السعشؾ،ػة
واألهميػػة القانؾنيػػة وإنسػػا حػػرص عمػػى الػػشص عميػػه ص ػراحة فػػي صػػمي السػػادة 22 /مػػؽ
القانؾف وأفرد له فقرة مدتقمة في هذ السادة( ،)64والتي تشص عمى أف:
" -1الذػػخص اععتبػػاري تستػػل بجسيػػل الحقػػؾؽ إع مػػا كػػاف مشهػػا مبزم ػاك لرػػفة
اإلنداف الظبيلية وذلػ في الحدود التػي قررهػا القػانؾف  -5هيكػؾف لػه :أ .............

64

د .أحسػػد سػػبمة ،السػػدخل لد ارسػػة القػػانؾف ،النتػػاب ال ػػاني – نغر،ػػة الحػػق ،السرجػػل الدػػا ق ،طبعػػة
 ،1794ص ،558دار الشهزة العربية.
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ب  ....................جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ -حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق التقاضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي د 2 .................
."...............
وتتستل الذركة بحق التقاضي في الدعاوى التي ترفل مشػه أو عميػه قزػائياك (الفػرع
األوؿ) أو تحكيسياك (الفرع ال اني).
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الفػػرع األوؿ
حػق الذركػة فػي التقاضػي أمػاـ القزػػاء
لمذػػركة – وفقػاك لمسػػادة 22 /مػػدني سػػابقة الػػذكر ،حػػق التقاضػػي باعتبارهػػا شخرػاك
معشؾ،اك ،فترفل الدعاوى عمى الغير أو عمػى الذػركاء فيهػا ،كسػا ترفػل عميهػا الػدعاوى مػؽ
الغيػػر أو مػػؽ الذػػركاء ،و،س مهػػا فػػي هػػذ الػػدعاوى مس مهػػا القػػانؾني (أوعك) وترفػػل الػػدعاوى
عمى الذركة في السحكسة السخترة التي يقل مؾطشها في دائرتها (ثانياك).

أوعك :تس يل الذركة أماـ القزاء:

يس ػػل الذػػركة أمػػاـ القزػػاء الذػػخص الػػذي تفػػق عميػػه الذػػركاء أو الذػػخص الػػذي
يحدد القانؾف بحدي شكل الذركة ،ففي شػركات األشػخاص يس ػل الذػركة أمػاـ القزػاء
الذر،ػ الستزامؽ والسد ر السدةؾؿ وصاحي حق التؾىيل ال ا ػه بعقػد الذػركة والسؤشػر
بػػه فػػي الدػػجل التجػػاري ،وإذا لػػؼ تفػػق عمػػى تعيػػيؽ مػػد ر لمذػػركة كػػاف مػػؽ حػػق جسيػػل
الذػػركاء الستزػػامشيؽ الييػػاـ بيعسػػاؿ اإلدارة ،و،جػػؾز أف يكػػؾف أي مػػشهؼ مس ػ بك لمذػػركة
أماـ القزاء.
وبالشدػ ػػبة لمذػ ػػركة ذات السدػ ػػةؾلية السحػ ػػدودة فتقزػ ػػي السػ ػػادة 151 /مػ ػػؽ قػ ػػانؾف
الذركات رقؼ  127لدشة  1781بيف مد ري الذركة يكػؾف لهػؼ سػمظة كاممػة فػي تس يمهػا
ما لؼ يقض عقد تيسيس الذركة بغير ذلػ ،وكل قرار يردر مؽ الذػركة تقييػد سػمظات
السد ر،ؽ أو تغييرهؼ بعد قيدها في الدجل التجاري ع يكؾف نافذاك في حق الغير إع بعػد
انقزاء خسدة أياـ مؽ تار ،إثباته في الدجل التجاري.
أمػػا فػػي شػػركات السدػػاهسة فقػػد قػػررت السػػادة 82 /مػػؽ قػػانؾف الذػػركات رقػػؼ 127
لدشة  1781أف رئػيس مجمػس إدارة الذػركة هػؾ الػذي يس مهػا أمػاـ القزػاء ،حيػس تػشص
هػػذ الس ػػادة عم ػػى أف" :يس ػػل رئ ػػيس مجمػػس اإلدارة الذ ػػركة أم ػػاـ القز ػػاء ،و،ح ػػدد نغ ػػاـ
الذػػركة ولؾائحهػػا الداخمي ػػة اعختراصػػات األخ ػػرى السقػػررة لػ ػرئيس السجمػػس واألعز ػػاء
والسؾعفيؽ".
أما هيسا يخص شركات قظاع األعساؿ العاـ مؽ شركات قابزػة وشػركات تابعػة،
فإف مس ل الذركة أماـ القزاء يختم في األولى عشه في ال انية حدي نرؾص قػانؾف
شركات قظاع األعساؿ رقؼ  512لدشة  ،1771حيػس تػشص السػادة 8 /مػؽ هػذا القػانؾف
عمى أف" :يس ل رئيس مجمس اإلدارة الذركة (القابزة) أماـ القزاء ."......أما بالشدبة
لمذركة التابعة هيس مها أماـ القزاء عزؾ مجمس اإلدارة السشتدب )62(.وهػذا الحكػؼ يس ػل
62

السادة 54 /مؽ قانؾف قظاع األعساؿ العاـ رقؼ  512لدشة .1771
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است شاء عمى األصل العاـ في شركات السداهسة الػذي يقزػي بػيف رئػيس مجمػس اإلدارة
هػؾ الػػذي يس ػػل الذػػركة أمػػاـ القزػػاء ،والدػػبي فػػي هػػذا اعسػػت شاء أف رئػػيس مجمػػس إدارة
الذركة التابعة ذير متفرغ مػؽ ذوي الخبػرة( )66والعزػؾ السشتػدب هػؾ الػذي تستػل بجسيػل
الدمظات الستعمقة بإدارة الذركة واليياـ بكافة األعساؿ البزمػة لتحقيػق ذرضػها( ،)69كسػا
أجاز القانؾف السذكؾر أف يجسل رئيس مجمس اإلدارة يؽ رئاسة السجمس وأعساؿ العزؾ
()68
السشتدب ،بذرل أف تفرغ رئيس السجمس في هذ الحالة لإلدارة.
وهيسا تعمق هيةات القظػاع العػاـ هيس مهػا أمػاـ القزػاء رئػيس مجمػس إدارة الهيةػة
وفقاك لحكػؼ السػادة 15 /مػؽ قػانؾف هيةػات وشػركات القظػاع العػاـ رقػؼ  79لدػشة ،1782
و،س ل شركة القظاع العاـ أماـ القزاء رئيس مجمس إدارتهػا وفقػاك لحكػؼ السػادة 22 /مػؽ
القانؾف السذكؾر.
أما الذركة في دور التروية هيس مها أماـ القزاء إعسػاعك لػشص السػادة 142 /مػؽ
قػانؾف الذػػركات رقػػؼ  127لدػػشة  ،1781و،س ػػل الذػركة السذػػهر إفبسػػها أمػػيؽ التفميدػػة
تظبيقػاك لحكػػؼ السػػادة 292 /مػػؽ قػػانؾف التجػػارة رقػػؼ  19لدػػشة  ،1777وإذا أشػػهر إفػػبس
الذ ػػركة ف ػػي فتػ ػرة التر ػػوية ف ػػب يس مه ػػا السر ػػفي وإنس ػػا يس مه ػػا أم ػػيؽ التفميد ػػة ألف ش ػػهر
اإلفػػبس يغػػل ػػد الس ػػد ؽ ،و،س مػػه فػػي فرضػػشا السر ػػفي ،عػػؽ إدارة أمؾالػػه أو التقاض ػػي
بذينها ،و،تؾلى ذلػ األمر أميؽ التفميدة ،أما الذػركة السؾضػؾعة تحػه الح ارسػة هيس مهػا
الحارس ،قزائياك كاف أـ إتفاىياك.
وقد استقر قزاء الشقض عمػى أنػه ،لسػا كانػه الذػركة ذات شخرػية مدػتقمة عػؽ
شخرية مس مها فإنه يكفي في صح الدعاوى أف ترفل مشها أو عميها ذكر اسؼ الذركة
الس دسةيز لها عػؽ ذيرهػا دوف حاجػة إلػى ذكػر اسػؼ مس مهػا ،كسػا ع يعتػد بالخظػي الػذي يقػل
()67
في اسؼ مس ل الذركة أو ليبه.
كس ػػا تقز ػػي أيزػ ػاك ب ػػيف س ػػير الخر ػػؾمة ع ت ػػيثر ف ػػي ال ػػدعؾى بس ػػا يظػ ػ أر عم ػػى
()91
شخرية مس ل الذركة مؽ تغيير.
()91
وع تقبل إثارة السشازعة في صفة مس ل الذركة ألوؿ مرة أماـ محكسة الشقض.
66
69
68
67

91
91

السادة 55 /مؽ القانؾف رقؼ  512لدشة .1771
السادة 52 /مؽ القانؾف رقؼ  512لدشة .1771
السادة 55 /مؽ القانؾف رقؼ  512لدشة .1771
نقػ ػػض جمدػ ػػة  ،1761/4/14السجسؾعػ ػػة س 19ع 5ص ،865والظعػ ػػؽ رقػ ػػؼ  1117لدػ ػػشة 61ؽ
جمدة  1772/4/56س 44جػ 5ص.551

نقض جمدة  1774/1/59طعؽ رقؼ  2581لدشة 61ؽ س 42جػ 7ص.56
طعؽ رقؼ  622لدشة 41ؽ جمدة  1796/1/56ص.211
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وإذا كانػػه الػػدعؾى تخػػص أحػػد فػػروع الذػػركة هػػيسكؽ اخترػػاـ مػػد ر الفػػرع ولنػػؽ
ع ػػد مػػؽ اخترػػاـ مس ػػل الذػػركة ،ػػل إنػػه مػػؽ الجػػائز اخترػػاـ مس ػػل الذػػركة دوف مػػد ر
الفرع.
وكػػذلػ فإنػػه ع تػػيثير عمػػى التؾكيػػل الرػػادر مػػؽ مس ػػل الذػػركة لمسحػػاميؽ وذيػػرهؼ
()95
بعد تغيير .
وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف أهميػػة الذػػركة لمتقاضػػي تذػػسل جسيػػل أوجػػه مسارسػػة الحػػق
في التقاضي مؽ صمح وإ راء وإقرار ومدافعة ومرافعة ،ػل إف القزػاء الفرندػي قػد أجػاز
()92
تؾجيه اليسيؽ الحاسسة  serment décisoireلمذركة.
والجػػد ر بالػػذكر أنػػه فػػي حالػػة إقامػػة دعػػؾى جشائيػػة ضػػد مس ػػل الذػػركة عػػؽ أفعػػاؿ
ارتنبه ػػا بد ػػبي مسارس ػػة عسم ػػه ف ػػي الذ ػػركة أو بسشاس ػػبته ،فيتع ػػيؽ أف ػػتؼ اختر ػػاـ ه ػػذا
السس ػػل بذخر ػػه و،عم ػػؽ ف ػػي مؾطش ػػه الذخر ػػي وإع يقز ػػى بع ػػدـ قبؾله ػػا إعس ػػاعك لسب ػػدأ
شخر ػػية العقؾب ػػة( ،)94وإف ك ػػاف م ػػؽ الج ػػائز اختر ػػاـ الذ ػػركة نفد ػػها ف ػػي ه ػػذ ال ػػدعؾى
كزامشة لمؾفاء بسا يقزي به فيها مؽ تعؾ،زات أو ذرامات مالية.
ثانياك :السحكسة السخترة نؾكياك ومحمياك شغر دعاوى الذركة:
بعػػد صػػدور قػػانؾف السحػػاكؼ اعقترػػادية رقػػؼ  151لدػػشة  5118فقػػد ط ػ أر تظ ػؾر
ممحػؾن عمػى اخترػاص القزػاء شغػر دعػاوى الذػركات ،سػؾاء مػؽ حيػس اعخترػػاص
الشؾعي ( )1أو السحمي (.)5

( )1السحكسة السخترة نؾكياك:
لقػػد انػػتهع قػػانؾف السحػػاكؼ اعقترػػادية نهجػاك خاصػاك فػػي تحد ػػد نػػؾع الػػدعاوى التػػي
تخ ػ ػػتص السح ػ ػػاكؼ اعقتر ػ ػػادية شغره ػ ػػا نؾكيػ ػ ػاك ،و،تس ػ ػػل ه ػ ػػذا ال ػ ػػشهع ف ػ ػػي أف السح ػ ػػاكؼ
اعقترادية تختص شغر الدعاوى التي تظبق عمى مشازعاتهػا نرػؾص أي مػؽ القػؾانيؽ
ال ػؾاردة حر ػ اكر فػػي الس ػؾاد 6 ،2 ،4/مػػؽ القػػانؾف السػػذكؾر ،فتحد ػػد اعخترػػاص الشػػؾعي
لمسحاكؼ اعقترادية تؼ عمى أساس القانؾف واجي التظبيق عمى الدعؾى.
95

92

94

طع ػػؽ رق ػػؼ  696لد ػػشة 41ؽ جمد ػػة  1781/15/19فقػ ػرة  1س ػػشة السكت ػػي الفش ػػي  25ص5252
قاعدة.4 ،2 /
نقض فرندي (الدائرة اعجتساكية)  ،1729/2/58دعمؾز ( 191 – 1729مذار إليػه لػدى د .أ ػؾ
ز،د رضؾاف ،الذركات ،السرجل الدا ق ،شد  ،159هامش .)111

قزه محكسػة الػشقض بينػه يجػي إعػبف السػتهؼ بذخرػه ،وفػي مؾطشػه ،ومكػاف العسػل لػيس مؾطشػاك
يجؾز إعبنه هيه (نقض جمدة  1788/11/59س 27ؽ 149ص.)766
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فتشص السادة 4 /مؽ قانؾف السحاكؼ اعقترادية عمى أف:
"تختص الدوائر اع تدائية و اعستةشاهية بالسحاكؼ اعقترادية ،دوف ذيرهػا ،شغػر
الدعاوى الجشائية الشاشةة عؽ الجرائؼ السشرؾص عميها في القؾانيؽ اآلتية:
)1
)5
)2
)4
)2
)6
)9
)8
)7
)11
)11
)15
)12
)14
)12
)16
)19

جرائؼ التفالس في قانؾف العقؾبات.
قانؾف اإلشراؼ والرقابة عمى التيميؽ في مرر.
ق ػ ػػانؾف ش ػ ػػركات السد ػ ػػاهسة وش ػ ػػركات التؾص ػ ػػية باألس ػ ػػهؼ والذ ػ ػػركات ذات
السدةؾلية السحدودة.
قانؾف سؾؽ رأس الساؿ.
قانؾف ضسانات وحؾافز اعست سار.
قانؾف التيجير التسؾ،مي.
قانؾف اإل داع والقيد السركزي لألوراؽ السالية.
قانؾف التسؾ،ل العقاري.
قانؾف حساية السمنية الفنر،ة.
قانؾف البشػ السركزي والجهاز السررفي والشقد.
قانؾف الذركات العاممة في مجاؿ تمقي األمؾاؿ واست سارها.
قانؾف التجارة في شيف جرائؼ الرمح الؾاقي مؽ اإلفبس.
قػانؾف حسايػػة اعقترػاد القػػؾمي مػػؽ اآلثػار الشاجسػػة عػؽ السسارسػػات الزػػارة
في التجارة الدولية.
قانؾف حساية السشافدة ومشل السسارسات اعحتنار،ة.
قانؾف حساية السدتهمػ.
قانؾف تشغيؼ اعتراعت.
ق ػ ػ ػ ػػانؾف تشغ ػ ػ ػ ػػيؼ التؾىي ػ ػ ػ ػػل اعلنترون ػ ػ ػ ػػي وإنذ ػ ػ ػ ػػاء هية ػ ػ ػ ػػة تشسي ػ ػ ػ ػػة ص ػ ػ ػ ػػشاعة
تنشؾلؾجيا السعمؾمات.

وتشص السادة 2 /مؽ ذات القانؾف عمى أف:
"تخػػتص الػػدوائر اع تدائيػػة بالسحػػاكؼ اعقترػػادية شغػػر قزػػايا الجػػشح السشرػػؾص
عميهػػا فػػي القػؾانيؽ السذػػار إليهػػا فػػي السػػادة 4 /مػػؽ هػػذا القػػانؾف ،و،كػػؾف اسػػتةشافها أمػػاـ
الػػدوائر اعسػػتةشاهية بالسحػػاكؼ اعقترػػادية ،عمػػى أف تدػػري عمػػى الظعػػؾف عمػػى األحكػػاـ
الرػػادرة مػػؽ الػػدوائر اع تدائيػػة بالسحػػاكؼ فػػي م ػؾاد الجػػشح السؾاعيػػد واإلج ػراءات وأحكػػاـ
الشف ػػاذ السعج ػػل السق ػػررة ف ػػي ق ػػانؾف اإلجػ ػراءات الجشائي ػػة .وتخ ػػتص ال ػػدوائر اعسػػػتةشاهية
ػداء فػي قزػايا الجشايػات السشرػؾص عميهػا فػي القػؾانيؽ
بالسحاكؼ اعقترادية بػالشغر ا ت ك
السذار إليها في السادة الدابقة".

- 29 -

وتشص السادة 6 /مؽ القانؾف السذكؾر عمى أف:
"هيسػػا عػػدا السشازعػػات والػػدعاوى التػػي يخػػتص هػػا مجمػػس الدولػػة ،تخػػتص الػػدوائر
اع تدائية ،دوف ذيرها ،شغر السشازعات والػدعاوى التػي ع تجػاوز ىيستهػا خسدػة مب ػيؽ
جشيه ،والتي تشذي عؽ تظبيق القؾانيؽ اآلتية:
)1
)5
)2
)4
)2
)6
)9
)8
)7
)11
)11
)15
)12

قانؾف الذركات العاممة في مجاؿ تمقي األمؾاؿ واست سارها.
قانؾف سؾؽ رأس الساؿ.
قانؾف ضسانات وحؾافز اعست سار.
قانؾف التيجير التسؾ،مي.
قػانؾف حسايػػة اعقترػاد القػػؾمي مػػؽ اآلثػار الشاجسػػة عػؽ السسارسػػات الزػػارة
في التجارة الدولية.
قػػانؾف التجػػارة فػػي شػػيف نقػػل التنشؾلؾجيػػا والؾكالػػة التجار،ػػة وعسميػػات البشػػؾؾ
واإلفبس والرمح الؾاقي مشه.
قانؾف التسؾ،ل العقاري.
قانؾف حساية السمنية الفنر،ة.
قانؾف تشغيؼ اعتراعت.
ق ػ ػ ػ ػػانؾف تشغ ػ ػ ػ ػػيؼ التؾىي ػ ػ ػ ػػل اعلنترون ػ ػ ػ ػػي وإنذ ػ ػ ػ ػػاء هية ػ ػ ػ ػػة تشسي ػ ػ ػ ػػة ص ػ ػ ػ ػػشاعة
تنشؾلؾجيا السعمؾمات.
قانؾف حساية السشافدة ومشل السسارسات اعحتنار،ة.
ق ػ ػػانؾف ش ػ ػػركات السد ػ ػػاهسة وش ػ ػػركات التؾص ػ ػػية باألس ػ ػػهؼ والذ ػ ػػركات ذات
السدةؾلية السحدودة.
قانؾف البشػ السركزي والجهاز السررفي والشقد.

وتختص الدوائر اعسػتةشاهية فػي السحػاكؼ اعقترػادية ،دوف ذيرهػا ،بػالشغر ا تػداء
فػػي كافػػة السشازعػػات والػػدعاوى السشرػػؾص عميهػػا فػػي الفق ػرة الدػػابقة إذا جػػاوزت ىيستهػػا
خسدة مب يؽ جشيه ،أو كانه ذير مقدرة الييسة".
وإعس ػػاعك ألحك ػػاـ السػ ػؾاد الػ ػ بث س ػػالفة ال ػػذكر فػ ػإف تحد ػػد اعختر ػػاص الشػػػؾعي
لمسح ػػاكؼ اعقتر ػػادية ػػدعاوى ومشازع ػػات الذ ػػركات ،سػ ػؾاء كان ػػه ج ػػشح أو جشاي ػػات أو
دعاوى مدنية أو تجار،ة ،ع ػرتبط بالذػركة فػي ذاتهػا وع شؾعهػا أو شػكمها ،وإنسػا ػرتبط
بسػ ػؾاد الق ػػانؾف واج ػػي التظبي ػػق عم ػػى ال ػػدعؾى ،مدني ػػة أو تجار ،ػػة أو جشائي ػػة ،فق ػػد تن ػػؾف
الذػركة مدكيػػة أو مػػدعى عميهػػا ،متهسػػة أو مجشػػي عميهػػا ،ولنػػؽ الشرػػؾص التػػي تظبػػق
عمػػى الػػدعؾى ع تتعمػػق بػػيي مػػؽ القػؾانيؽ الػؾاردة حرػ اكر فػػي السػػادتيؽ 6 ،4 /مػػؽ قػػانؾف
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السحاكؼ اعقترادية ،فب تختص ها تمػ السحاكؼ نؾكياك.

وعمػػى الػػرذؼ مػػؽ وضػػؾح وانزػػبال هػػذا السليػػار فػػي تحد ػػد اعخترػػاص الشػػؾعي
لمسحػػاكؼ اعقترػػادية ،إع أف هشػػاؾ العد ػػد مػػؽ أحكػػاـ السحػػاكؼ اعقترػػادية التػػي قزػػه
بعدـ اختراصها نؾكياك شغػر بعػض الػدعاوى ،فػي حػيؽ أنهػا وفقػاك لمسليػار السذػار إليػه
مختر ػػة ،وهش ػػاؾ أحك ػػاـ أخ ػػرى قز ػػه باختر ػػاص السح ػػاكؼ اعقتر ػػادية شغ ػػر بع ػػض
الدعاوى في حػيؽ أنهػا طبقػاك لػذات السليػار ذيػر مخترػة .وقػد أصػدرت محكسػة الػشقض
العد د مؽ األحكاـ في الظعؾف التي أىيسه ضد أحكاـ اعخترػاص وعػدـ اعخترػاص
()92
الرادرة مؽ السحاكؼ اعقترادية.
ول ػ ػػذلػ ف ػ ػػإف األم ػ ػػر ف ػ ػػي حاج ػ ػػة إل ػ ػػى وض ػ ػػل ض ػ ػػابط داخم ػ ػػي يح ػ ػػدد إختر ػ ػػاص
السحاكؼ اعقترادية.
أما ما يخرج مؽ اختراص السحاكؼ اعقترادية مػؽ الػدعاوى الستعمقػة بالذػركات
فتختص شغرها نؾكياك السحاكؼ العادية ،مدنية كانه أو جشائية ،وذلػ بظبيعة الحاؿ عدا
الدعاوى التي يختص شغرها مجمس الدولة.
( )5السحكسة السخترة محمياك:

تحدد السادة 25 /مؽ قانؾف السرافعات السحكسة السخترة شغر دعػاوى الذػركات
سؾاء كانه مدكية أو مدعى عميها ،حيس تشص هذ السادة عمى أنه:
"فػي الػدعاوى الستعمقػػة بالذػركات أو الجسليػات القائسػػة أو التػي فػي دور الترػػوية
أو السؤسدات الخاصة ،يكؾف اعختراص لمسحكسة التي يقػل فػي دائرتهػا مركػز إدارتهػا
سؾاء أكانه الدعؾى عمى الذركة أو الجسلية أو السؤسدة أـ مؽ الذركة أو الجسلية أو
السؤسدة أو أحد الذركاء أو األعزػاء أو مػؽ شػر،ػ أو عزػؾ عمػى آخػر .و،جػؾز رفػل
الػػدعؾى إلػػى السحكسػػة التػػي يقػػل فػػي دائرتهػػا فػػرع الذػػركة أو الجسليػػة أو السؤسدػػة وذلػػػ
في السدائل الستعمقة هذا الفرع".
نذير داية إلى أف قانؾف السحاكؼ اعقترادية أنذػي ػدائرة اخترػاص كػل محكسػة

92

 نقػػض الػػدوائر السدنيػػة طعػػؽ رقػػؼ  4226لدػػشة 81ؽ .جمدػػة  ،5115/2/59وقػػد قزػػه محكسػػةالشقض باختراص الدوائر اعستةشاهية شغر دعؾى إزالة عبقة تجار،ة باعتبارها دعؾى ذير مقػدرة
الييسة.

 نقػػض الػػدوائر السدنيػػة .طعػػؽ رقػػؼ  7292لدػػشة 81ؽ جمدػػة  ،5115/2/59حيػػس قزػػه محكسػػةالشقض باختراص الدوائر اعستةشاهية شغر دعؾى شهر اإلفبس ألنها دعؾى ذير مقدرة الييسة.
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استةشاؼ محكسػة تدػسى السحكسػة اعقترػادية( ،)96وبالتػالي تخػتص محميػاك شغػر دعػاوى
الذػػركات السخترػػة هػػا نؾكي ػاك السحكسػػة اعقترػػادية ،تمػػػ السحكسػػة التػػي تقػػل فػػي دائ ػرة
محكسػػة اعسػػتةشاؼ التػػي يقػػل فػػي دائرتهػػا مركػػز إدارة الذػػركة ،أو مقػػر الفػػرع إذا كانػػه
الدعؾى تتعمق بسدائل تخص هذا الفرع.
وإذا كانػػه الػػدعؾى مػػؽ اخترػػاص القزػػاء العػػادي فيشعقػػد اعخترػػاص السحمػػي
شغرها لمسحكسة التي يقل فػي دائرتهػا مركػز إدارة الذػركة سػؾاء أكانػه مدكيػة أـ مػدعى
عميها وفي السحكسة التي يقل في دائرتها فرع الذركة ،مدعي أو مدعي عميػه ،إذا كانػه
الدعؾى تتعمق بسدائل تخص هذا الفرع.
وهػػذا الحكػػؼ يس ػػل اسػػت شاء مػػؽ األصػػل العػػاـ السقػػرر فػػي السػػادة 47 /مػػؽ قػػانؾف
السرافع ػػات الت ػػي ت ػػشص عم ػػى أف" :يك ػػؾف اعختر ػػاص لمسحكس ػػة الت ػػي يق ػػل ف ػػي دائرته ػػا
مػػؾطؽ السػػدعي عميػػه مػػا لػػؼ ػػشص القػػانؾف عمػػى خػػبؼ ذلػػػ" ،فاألصػػل العػػاـ وفقػاك لهػػذ
السػادة أف السحكسػة السخترػػة محميػاك هػي السحكسػػة التػي يقػل فػػي دائرتهػا مػؾطؽ السػػدعي
عمي ػػه ،أم ػػا اعس ػػت شاء الس ػػذكؾر فالسحكس ػػة السختر ػػة محميػ ػاك ف ػػي دع ػػاوى الذ ػػركات ه ػػي
السحكس ػػة الت ػػي ؾج ػػد ف ػػي دائرته ػػا مرك ػػز إدارة الذ ػػركة ،سػ ػؾاء كان ػػه الذ ػػركة مدكي ػػة أو
مدعى عميها.
والجػػد ر بالػػذكر أف إجػػازة إقامػػة الػػدعؾى فػػي السحكسػػة التػػي يقػػل فػػي دائرتهػػا فػػرع
الذركة يس ل نؾعاك مؽ التيدير اإلجرائي ،ولنؽ ترفل الدعؾى في هػذ الحالػة أساسػاك ضػد
مس ل الذركة ذاتها و،جؾز اختراـ مد ر الفرع معه.

96

السادة 1 /مؽ قانؾف السحاكؼ اعقترادية رقؼ  151لدشة .5118
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الفػرع ال انػػي
()99

حػق الذركػة في التقاضػي أمػاـ التحكيػؼ

يجؾز لجسيل أنؾاع الذركات في مرر المجؾء إلى التحكػيؼ لمفرػل فػي السشازعػات
الشاشةة عؽ مباشرتها لمغرض الذي أنذةه مؽ أجمه ع فػرؽ فػي ذلػػ ػيؽ شػركة تجار،ػة
وشػػركة مدنيػػة ،حيػػس تػػشص السػػادة األولػػى مػػؽ قػػانؾف التحكػػيؼ السرػػري رقػػؼ  59لدػػشة
 1774عمى أنه:
"مػػل عػػدـ اإلخػػبؿ بيحكػػاـ اعتفاىيػػات الدوليػػة السعسػػؾؿ هػػا فػػي جسهؾر،ػػة مر ػر
العربية تدري أحكاـ هذا القانؾف عمى كل تحكيؼ يؽ أطراؼ مؽ أشخاص القػانؾف العػاـ
أو الق ػػانؾف الخ ػػاص ،أيػ ػاك كان ػػه طبيع ػػة العبق ػػة الت ػػي ػػدور حؾله ػػا الشػ ػزاع إذا ك ػػاف ه ػػذا
التحكػػيؼ يجػػري فػػي مرػػر أو كػػاف تحكيسػاك تجار،ػاك دوليػاك يجػػري فػػي الخػػارج واتفػػق أط ارفػػه
عمى إخزاعه ألحكاـ هذا القانؾف".
أما الؾضل في فرندا فناف مختمفاك ،وط أر عميه تظؾر تذػر،عي ممحػؾن ،فقبػل سػشة
 5111كاف ع يجؾز لمذركات السدنية المجؾء إلػى التحكػيؼ ،وكػاف هػذا الحغػر وارداك فػي
السادة 621 /مؽ القانؾف التجاري قبل إلغائهػا ،والسػادة 5161 /مػؽ القػانؾف السػدني قبػل
تعػػد مها ،فقػػد قزػػى فػػي فرندػػا ػػبظبف شػػرل التحكػػيؼ الستعمػػق بالسشازعػػات الشاشػػةة عػػؽ
()97
الذركة السدنية لمعقارات( ،)98والذركة السدنية لمتيميؽ.
إع أف السذرع الفرندي قد تدخل سشة  5111وأجػرى تعػديبك تذػر،لياك هػدؼ الحػد
مػػؽ الحغػػر السذػػار إليػػه فػػيلغى السػػادة 621 /مػػؽ قػػانؾف التجػػارة ،وعػػدؿ السػػادة5161 /
مؽ القانؾف السدنى  ،وذلػ بسؾجي القانؾف رقؼ  451/5111الرادر فى  12ما ؾ سشة
 ،5111حيػػس أصػػبح – بعػػد هػػذا التعػػد ل – مػػؽ حػػق الذػػركات التػػى تسػػارس نذػػاطها
مهشياك  activité professionnelleالمجؾء إلى التحكيؼ سػؾاء كانػه شػركات مدنيػة أو
شركات تجار،ة .
 99حؾؿ هذا السؾضؾع برفة عامة أنغر د .حاتؼ رضا الدػيد ،اتفػاؽ التحكػيؼ فػي مشازعػات الذػركات،
رسالة دكتؾ ار  ،كمية الحقؾؽ -جامعة القاهرة.5112 ،
78
er
Court d'appel de Versille 1 cham. 29 Oct. 1990, Rev. Arb. 1992 – 482
obs. D. Cohen.
79
Cass-civ 3e 18 mai 1971, Rev. Arb. 1972. 60 note Ph. Fauchard; J. C.
P 1972. 11. 16974 obs. P.L
وحؾؿ هذا السؾضؾع انغر د .حاتؼ رضا الديد ،السرجل الدا ق ،ص 29وما بعدها.

- 61 -

إع أف ه ػػذا التع ػػد ل ع يكف ػػى  ،و،تع ػػيؽ أف ت ػػدخل السذ ػػرع ليد ػػؾى ػػيؽ الذ ػػركة
التجار،ػػة والذػػركة السدنيػػة فػػى حػػق المجػػؾء إلػػى التحكػػيؼ  ،وع يقرػػر األمػػر فقػػط عمػػى
الذركات التى تسارس نذال مهشياك(.)81

وتس يػػل الذػػركة أمػػاـ التحكػػيؼ ع يختم ػ ك ي ػ اكر عػػؽ تس يمهػػا أمػػاـ القز ػػاء (أوعك)،
أما مدى حر،ة الذركة فى المجؾء إلى التحكيؼ فيرد عميها بعض القيؾد التى ع وجؾد لها
فى حالة لجؾئها إلى القزاء ( ثانياك ) .
أوعك  :تس يل الذركة أماـ التحكيؼ :

مؽ له الحق فى تس يل الذركة أماـ القزاء  ،هؾ نفدػه صػاحي الحػق فػى تس يػل
الذػػركة أمػػاـ التحكػػيؼ  ،ولنػػؽ هشػػاؾ مدػػيلة ت يػػر خبف ػاك ػيؽ هيةػػات التحكػػيؼ تخػػص نػػؾع
الؾكالة التى تجيز لمسحامى الحزؾر أماـ هيةات التحكيؼ  ،فهشاؾ بعض الهيةات تنتفى
بالتؾكيػػل الرسػػسى العػػاـ فػػى القزػػايا إذ تتعامػػل مػػل السحػػامى أمػػاـ التحكػػيؼ ذات معاممتػػه
أماـ القزاء  ،وهشا هيةات تحكيؼ أخرى تذترل أف تزسؽ تؾكيػل السحػامى نرػاك يجيػز
له الحزؾر أماـ هيةات التحكيؼ برفة عامة ،وهشاؾ اتجػا ثالػس – أك ػر تذػدداك – ػرى
أنه يجي أف تزسؽ تؾكيل السحامى القزػية التحكيسيػة التػى يحزػر فيهػا وأف تزػسؽ
ه ػػذا التؾكي ػػل نرػ ػاك يجي ػػز لمسح ػػامى إ ػ ػراـ اتف ػػاؽ التحك ػػيؼ والتؾىي ػػل عم ػػى مذ ػػارطته عم ػػى
اعتبػػار أف هػػذ السدػػائل تدػػتمزـ ت ػؾكيبك خاص ػاك عس ػبك بحكػػؼ السػػادة 915 /مػػؽ القػػانؾف
السدنى التى تذترل أف يكػؾف التؾكيػل فػى إ ػراـ إتفػاؽ التحكػيؼ تػؾكيبك خاصػاك ،ومذػارطة
التحكيؼ هي مؽ إتفاؽ التحكيؼ
إع أف هشاؾ أحكاماك قد قزه بيف وكالػة السحػامى لمحزػؾر أمػاـ هيةػات التحكػيؼ
تتدل لتذسل حقه فى تؾىيل مذارطة التحكيؼ دوف الحاجة لتؾكيل خاص فى هذا الذيف.
وفػػى القزػػية التحكيسيػػة رقػػؼ  929لدػػشة  5111مركػػز القػػاهرة اإلقميسػػى لمتحكػػيؼ
التجارى الدولى ،فقد تؼ الظعؽ بالبظبف عمى هذا الحكػؼ أمػاـ محكسػة إسػتةشاؼ القػاهرة،
الػ ػ ػػدائرة الدػ ػ ػػابعة بػ ػ ػػالظعؾف  42 ،44 ،41 ،22لدػ ػ ػػشة 157ؽ ،وبجمدػ ػ ػػة 5112/5/2
أصدرت محكسة اعستةشاؼ حكساك في هذ الدعاوى رفزػها ،وكػاف السػدعؾف قػد تسدػكؾا
بيف الؾكالة التي مشحها السحتنؼ بذخره وصفته مسػ بك قانؾنيػاك عػؽ شػركاته وأوعد إلػى
السح ػػاميؽ الم ػػذ ؽ باش ػػروا كاف ػػة األعس ػػاؿ اإلجرائي ػػة الستر ػػمة تحك ػػيؼ الت ػػداعي ع تد ػػل
نظاقها لميياـ هذ األعساؿ ،وردت السحكسػة عمػى هػذا الػدفاع فػي الرػفحة رقػؼ  12مػؽ
حكسها السذار إليه بالقؾؿ:
81

وحؾؿ هذا السؾضؾع انغر د .حاتؼ رضا الديد  .السرجل الدا ق ص  29وما بعدها .
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"الػػدكتؾر هجػػه عمػػي أوعد (السػػدعؾف فػػي الػػدعؾى  ،)42فهػػؼ أيزػاك أطػراؼ فػػي
التعاقد وإتفاؽ التحكيؼ وخرؾمته ومحكؾـ ضدهؼ تحكيسياك.

وم ػػؽ ث ػػؼ ب ػػه ف ػػي ح ػػق كاف ػػة الس ػػدعيؽ ف ػػي ال ػػدعاوى األرب ػػل السظروح ػػة ش ػػرل
السرػػمحة القانؾنيػػة السعتب ػرة لقبػػؾؿ الظعػػؽ ،وألف هػػذ الػػدعاوى اسػػتؾفه بػػاقي أوضػػاعها
الذكمية ،فهي مقبؾلة شكبك.
وع شػػاؿ مػػؽ ت ػؾافر صػػفة السػػدعيؽ فػػي خرػػؾمة التحكػػيؼ الػػزعؼ بػػيف الؾكالػػة التػػي
مشحها الدكتؾر هجه بذخره وبرفته مس بك قانؾنياك عؽ شركاته وأوعد إلػى السحػاميؽ
المػػذ ؽ باش ػ ار كافػػة األعسػػاؿ اإلجرائيػػة السترػػمة تحكػػيؼ التػػداعي ع تدػػل نظاقهػػا لمييػػاـ
هذ األعساؿ .ففي جسيل األحؾاؿ ،فإف تررفات هذ ؽ السحامييؽ في خرؾمة التحكػيؼ
– وهسا مؽ أصحاب الخبرة والتسيز – إنسا تشررؼ إلى األصيل (السؾكل هجه وأوعد
وشػػركاته لالسحتنسػػؾف جسيع ػاك ) طالسػػا إنهسػػا باشػ ار األعسػػاؿ اإلجرائيػػة السس مػػة لزػػسانات
ال ػػدفاع لحد ػػاب جسي ػػل السحتنس ػػيؽ وبغ ػػرض ت ػػيميؽ مر ػػالحهؼ السذ ػػتركة عم ػػى نح ػػؾ ع
يحتسل لبداك ودوف اعتراض في حيشه.
واععتداد بالغاهر برر و،رحح تررفاتهؼ أماـ هيةة التحكيؼ .و،عزز هذا الشغر
ما هؾ مقرر في القانؾف أنه ولةؽ كانه الؾكالة اعتفاىية ترمي إلى تخؾ،ل الؾكيػل الييػاـ
ترػػرؼ تعػػؾد آثػػار عمػػى األصػػيل دوف الؾكيػػل ،فػػإف التعبيػػر عػػؽ هػػذ اإلرادة كسػػا فػػد
يكؾف صر،حاك فإنه يرح أيزاك أف يكؾف ضسشياك.

و،ز،د هذا الشغر تيكيداك ما هؾ مدتقر مؽ إنه ترتي عمى ىياـ الؾكالة الغػاهرة أو
الزػسشية مػػا ترتػػي عمػػى الؾكالػة الحييييػػة مػػؽ آثػػار هيسػػا ػيؽ السؾكػػل والغيػػر ،وهػػؾ أمػػر
تفرضه ال قة الستبادلة يؽ أطراؼ الؾكالة هيسا يشهؼ بعزهؼ البعض وبيشهؼ وبيؽ الغير.
والقػػؾؿ بغيػػر ذلػػػ أمػػر ييبػػا السشظػػق القػػانؾني الدػػميؼ و،تشػػافى مػػل مػػا تظمبػػه مبػػدأ حدػػؽ
الشية مؽ اعتبا ارت والغرض السرتجى مشه.

والبػادي مػػؽ األوراؽ أف هشػػاؾ مػػؽ الذػؾاهد مػػا يعػزز القػػؾؿ بػػيف كػػل مػػؽ األطػراؼ
والسحكسػػيؽ والسركػػز التحكيسػػي السؤسدػػي (مركػػز القػػاهرة اإلقميسػػي) تعػػاممؾا عمػػى أسػػاس
صػػحة تس يػػل الػػدكتؾر هجػػه لألطػراؼ السحتنسػػة وثبػػؾت صػػفته عػػشهؼ أيزػاك عمػػى سػػعة
الؾكالػػة السسشؾحػػة لمسحػػامييؽ الحاضػر،ؽ عشػػه (بذخرػػه وصػػفته) لمييػػاـ عمػػى شػػةؾف كػػل
السحتنسؾف وإدارة الدفاع في الشزاع السؾضؾعي لسرمحتهؼ معاك وبذكل مؾحد.

ومػؽ ثػػؼ وحدػػي اعسػػتدعؿ السشظقػػي ،فػإف تس يػػل السػػدعيؽ – فػػي الػػدعاوى األربػػل
السظروحػػة – كػػاف حاضػ اكر فػػي دعػػؾى التحكػػيؼ وأف ضػػسانة الػػدفاع عػػشهؼ لػػؼ تنػػؽ ذائبػػة.
وتقػػرر السحكسػػة أف التعمػػق بيهػػداب الذػػكمية – مسػػؽ سػػاهؼ بذػػكل أو آخػػر فػػي اإلج ػراء
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السخال – يجي أف ع يكؾف عمى حداب إهدار مزسؾف القؾاعد السؾضؾكية األساسية
الخاصة بالؾكالة أو تعظيل فاعميتها .وال ا ه مؽ حكؼ التحكيؼ أف السحػامييؽ األسػتاذ ؽ
سػػميؼ الع ػؾا و،حػػي قػػدري حز ػ ار بالجمدػػة اإلجرائيػػة األولػػى تػػؾكيميؽ رسػػسييؽ بػػيح كػػل
مشهسػػا لمرػػادر لرػػالحه تس يػػل السحػػتنؼ عػػؽ نفدػػه وبرػػفته السبيشػػة برػػدر الحكػػؼ ،أي
برػ ػػفته وكػ ػػيبك ع ػ ػػؽ أوعد والسس ػ ػػل الق ػ ػػانؾني لذػ ػػركاته (ال سانيػ ػػة عذ ػ ػػر) فػ ػػي ال ػ ػػدعؾى
التحكيسية والسرافعة فيها ،واألصل في إجراءات الخرؾمة إنها روعيه.
وحي ػػس أف نظػ ػػاؽ القزػػػية التحكيسي ػػة تح ػػدد بالظمبػػػات األص ػػمية التػػػي تبػػػدأ هػػػا
الخرػػؾمة وبالظمبػػات اإلضػػاهية أو العارضػػة التػػي تقػػدـ مػػؽ السحػػتنؼ أو السحػػتنؼ ضػػد
طالسا كانه هػذ الظمبػات تشػدرج تحػه اتفػاؽ األطػراؼ السحتنسػة .وكالحػاؿ فػي الػدعؾى
القزائية تعيؽ مراعاة أف هشاؾ مؽ الظمبات ما يعتبػر مترتبػاك عمػى طمػي آخػر بحدػبانه
نتيجػػة عزمػػة لػػه أو تربظػػه بػػه رابظػػة قؾ،ػػة ،كسػػا قػػد يكػػؾف حدػػؼ مدػػيلة معيشػػة أم ػ اكر أولي ػاك
ضرور،اك لمفرػل فػي الظمبػات السظروحػة والداخمػة فػي نظػاؽ اتفػاؽ التحكػيؼ ذاتػه .والبػيؽ
مػػؽ حكػػؼ التػػداعي أف السدػػائل التػػي تشاولتهػػا هيةػػة التحك ػيؼ كسػػا هػػؾ مبػػيؽ فػػي إدعػػاءات
الظ ػرفيؽ ،ت ػرتبط بسؾضػػؾع الش ػزاع ووقائعػػه األساسػػية ارتباط ػاك كاهي ػاك ،ومػػؽ ثػػؼ فػػإف هيةػػة
التحكػػيؼ تنػػؾف قػػد احترمػػه شػػرول مهستهػػا ،مػػل األخػػذ فػػي اععتبػػار أف طمػػي بظػػبف
التعاقد أو التررؼ يجعل أمر صحته مظمؾباك ضسشاك.

وال ا ػػه كػػذلػ مػػؽ حكػػؼ التحكػػيؼ أف طمػػي اسػػتيفاء الفائػػدة اععتبار،ػػة السقػػررة فػػي
اتفػػاؽ األط ػراؼ كانػػه معروضػػة عمػػى هيةػػة التحكػػيؼ فػػي مػػذكرة البشػػػ األهمػػي السقدمػػة
تػار ،5111/9/15 ،وأيزػاك فػػإف شػػ اإلسػكشدر،ة لػػؼ يكػؽ خرػساك أو طرفػاك مباشػ اكر فػػي
الدعؾى التحكيسية ولؼ يحكؼ له أو عميه بذيء ،ومؽ ثؼ فإف الجدؿ الس ار بذيف األمػؾر
الستقدمة ع محل له.
وحيس شبشي عمى القاعدة التي تقؾؿ بيف العقد شر،عة الستعاقد ؽ ،أنه يستشل عمى
أحد العاقد ؽ نقزه عمى ذير الذرول الستفق عميهػا ،وأنػه ع يسكػؽ لمستعاقػد أف تسدػػ
بالعقد عشدما يكؾف في مرمحته والتشرل مشه عشدما يكؾف في ذير مرمحته .والؾاضح
حدػػي الغػػروؼ السظروحػػة أف الذػػركات السد شػػة اسػػتفادوا مػػؽ التدػػهيبت البشنيػػة التػػي
تحرمؾا عميها مؽ جراء تدؾ،ة الشزاع".
والحييقػػة أف قزػػاء الحكػػؼ السذػػار إليػػه فػػي هػػذا الخرػػؾص لػػؼ بػػيؽ مػػا إذا كانػػه
وكالة السحاميؽ في تؾىيل مذارطة التحكيؼ هي وكالة خاصة حدػي نػص السػادة915 /
مؽ القانؾف السدني تجيز لهؼ تؾىيل تمػ السذارطة مؽ عدمه.
ثانياك :القيؾد التى ترد عمى حق الذركة فى المجؾء لمتحكيؼ - :
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تؾجػػد بعػػض القيػػؾد عمػػى حر،ػػة الذػػركة فػػى المجػػؾء إلػػى التحكػػيؼ ع وجػػؾد لهػػا فػػى
حالػػة لجؾئهػػا إلػػى القزػػاء  ،ففػػى الحالػػة األخيػرة ع ؾجػػد سػػؾى قيػػد واحػػد وهػػؾ أف تنػػؾف
الػػدعؾى متعمقػػة بػػالغرض الػػذى أسدػػه الذػػركة مػػؽ أجمػػه  ،وهػػذا قيػػد عػػاـ عمػػى أهميػػة
الذركة عسؾماك بسا فى ذلػ أهميتها فى التقاضى  ،أما فى مجاؿ المجؾء إلى التحكيؼ فإف
أهمية الذركة تعتبر أهمية ناقرػة  ،حيػس تػرد بعػض القيػؾد عمػى حر،تهػا فػى هػذا المجػؾء
تتس ل هيسا ييتى :
 -1إذا كاف ذرض الذركة هػؾ نقػل التنشؾلؾجيػا  ،فقػد حػددت السػادة  89 /مػؽ قػانؾف
التجارة رقؼ  19لدشة  1777طرؽ الفرػل فػى السشازعػات التػى تشذػي ػيؽ الذػركة
مردرة أو مدتؾردة التنشؾلؾجيا والستعاقد معها  ،حيس تشص عمى أنه :
"  -1تختص السحػاكؼ السرػر،ة بالفرػل فػى السشازعػات التػى تشذػي عػؽ عقػد نقػل
التنشؾلؾجيا السذار إليه فػى السػادة  95 /مػؽ هػذا القػانؾف  ،و،جػؾز اعتفػاؽ عمػى تدػؾ،ة
الشزاع ودياك أو بظر،ق تحكيؼ يجرى فى مرر وفقاك ألحكاـ القانؾف السررى.

 -5وفى جسيل األحؾاؿ يكؾف الفرل فى مؾضؾع الشزاع بسؾجي أحكاـ القانؾف  ،وكل
اتفاؽ عمى خبؼ ذلػ يقل باطبك .
وعمػػى الػػرذؼ مػػؽ أف التحكػػيؼ نغػػاـ اتفػػاقى يخزػػل لسبػػدأ سػػمظات اإلرادة ،إع أف
السذػػرع هػػذا الػػشص قػػد وضػػل ثبثػػة قيػػؾد عمػػى حر،ػػة الذػػركة وأهميتهػػا فػػى المجػػؾء إلػػى
التحكيؼ هى :

القيد األوؿ :أف يجرى التحكيؼ عمى أرض مرر .
القيد ال اني :أف تخزل إجراءات التحكػيؼ لقػانؾف التحكػيؼ السرػرى رقػؼ  59لدػشة
. 1774
وهذاف القيداف ع تعمقاف بالشغاـ العاـ وبالتػالى يجػؾز اعتفػاؽ عمػى مخالفتهسػا أو
مخالفة أى مشهسا .
القيد ال الس :أف يدري عمى مؾضؾع الشزاع القانؾف السرري:
وهذا القيد مقرر بقاعدة آمرة متعمقػة بالشغػاـ العػاـ ومػؽ ثػؼ ع يجػؾز اعتفػاؽ عمػى
مخالفتها  ،إذ جاء فى عجز السادة  89 /السذار إليها أف " كل اتفاؽ عمػى خػبؼ ذلػػ
(أى تظبيق قانؾف آخر عمى مؾضؾع الشزاع ذير القانؾف السررى) يقل باطبك.
 -5إذا كانػػه الذػػركة السرػػدرة أو السدػػتؾردة لمتنشؾلؾجيػػا إحػػدى شػػركات القظػػاع
العاـ فيرد عمى أهميتها لمتقاضى أماـ التحكيؼ فى السشازعات الشاشةة عؽ نقل التنشؾلؾجيا
قيػػد هػػاـ  ،وهػػؾ أنهػػا ع تدػػتظيل ولػػؾج طر،ػػق القزػػاء  ،وتمتػػزـ بػػالمجؾء إلػػى التحكػػيؼ إذا
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كاف الستعاقد معها شركة قظاع عاـ أخرى أو هيةة قظػاع عػاـ أو أحػد أشػخاص القػانؾف
الع ػػاـ  ،ألف التحكػػػيؼ ػػيؽ الذػ ػػركة الظػ ػػرؼ ف ػػى عق ػػد نقػ ػػل التنشؾلؾجي ػػا وأى مػػػؽ هػػػؤعء
األشخاص هؾ تحكيؼ إجبارى ورد الشص عميه فػى السػؾاد مػؽ  26وحتػى  69مػؽ قػانؾف
()81
شركات وهيةات القظاع العاـ رقؼ  79لدشة .1782

81

السػػادة  26 /مػػؽ قػػانؾف شػػركات وهيةػػات القظػػاع العػػاـ رقػػؼ  79لدػػشة  ،1782وعمػػى الػػرذؼ مػػؽ أف
السحكسة الدستؾر،ة قد قزه فى عدة أحكػاـ بعػدـ دسػتؾر،ة نرػؾص التحكػيؼ اإلجبػارى الػؾاردة فػى
القؾانيؽ السختمفة إع أنها لؼ تقض بعدـ دستؾر،ة مؾاد التحكيؼ اإلجباري فػي قػانؾف هيةػات وشػركات
القظاع العاـ السذكؾر.
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الفرػل ال انػػي
القيػؾد الػؾاردة عمى أهميػة الذركػػة

ؾجػػد فػػارؽ كبيػػر ػػيؽ أهميػػة الذػػخص الظبيعػػى وأهميػػة الذػػركة كذػػخص اعتبػػارى
بالشدبة لشظاؽ كل مشهسا ومداها  ،ففى حػيؽ تستػل الذػخص الظبيعػى بيهميػة كاممػة مػؽ
حيس الشظاؽ والسدى  ،هيحق لػه إ ػراـ جسيػل أنػؾاع العقػؾد وإتيػاف كػل الترػرفات مػؽ أى
ن ػػؾع ك ػػاف  ،طػ ػؾاؿ م ػػدة حيات ػػه طالس ػػا أنه ػػا كان ػػه مذ ػػروعة وذي ػػر مخالف ػػة لمشغ ػػاـ الع ػػاـ
واآلداب  ،فػػإف الذػػركة كذػػخص معشػػؾى  ،ونغػ اكر لظبيعتػػه الخاصػػة  ،فإنػػه تستػػل بيهميػػة
ناقرة مؽ حيس الشظاؽ (السبحس األوؿ ) ومؤقتة أحياناك بالشدبة لسرحمة معيشة فى حياة
الذركة مؽ حيس السدى (السبحس ال اني).
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السبحػس األوؿ
األهميػة الشاقرػة لمذركػػة
األصل العاـ فى أهمية الذركة كذخص اعتبارى هؾ السشل ع اإلباحة ،وذلػ عمى
عكػػس الؾضػػل بذػػيف الذػػخص الظبيعػػى  ،إذ األصػػل اإلباحػػة ع السشػػل( ،)85ولػػذلػ فػػإف
أهميػػة الذػػركة كذػػخص اعتبػػارى ناقرػػة  ،و،رجػػل الػػشقص إلػػى أسػػباب عد ػػدة  .فشظػػاؽ
أهمية الذركة تحدد بالغرض مؽ تيسيدها  ،وهذا ما يعػرؼ بسبػدأ التخرػص الشغػامى ،
كسػا أف القػانؾف قػد حػدد أنؾاعػاك معيشػة مػؽ األنذػظة ع يجػؾز لػبعض الذػركات مسارسػػتها
وهػ ػػذا مػ ػػا يعػ ػػرؼ بسبػ ػػدأ التخرػ ػػص الشغػ ػػامى (السظمػ ػػي األوؿ) ،وكػ ػػذلػ هشػ ػػاؾ حقػ ػػؾؽ
والتزامات لريقة باإلنداف وتي ي عمى طبيعة الذركة كذخص معشػؾى (السظمػي ال ػاني)
.
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فتؾى مجمس الدولة رقؼ  – 558سشة الفتؾى  ، 28تار ،الجمدة  ، 5114/1/51تار ،الفتؾى
 ، 5114/2/54رقؼ السم  – 421/5/49رقؼ الرفحة . 546
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السظمػي األوؿ
مبػػدأ التخرػػص Principe de la spécialité
إذا كانػ ػػه الذػ ػػركة تتستػ ػػل باألهميػ ػػة البزمػ ػػة لسسارسػ ػػة حقؾقهػ ػػا وتشفيػ ػػذ التزاماتهػ ػػا
كالذخص الظبيعى  ،إع أف أهميتها تختم عؽ أهمية األشخاص الظبيعييؽ  ،فى أنه ع
يحق لها أف تسارس نذاطاك خارج مؾضؾعها  ،ل تبقى مقيدة بالغرض الذى أنذػةه مػؽ
أجمػػه  ،وهػػذا مػػا يدػػسى بسبػػدأ التخرػػص الػػذى يخزػػل لػػه الذػػخص السعشػػؾى عسؾمػاك وع
يخز ػػل ل ػػه الذ ػػخص الظبيع ػػى ال ػػذى بإمكان ػػه أف يس ػػارس ع ػػدة أنذ ػػظة ف ػػى وق ػػه واح ػػد
شر،ظة أف يدسح له القانؾف ذلػ .
أف :

وقد قررت هذا السبدأ وقششتػه السػادة  22 /فقػرة  5مػؽ القػانؾف  ،حيػس تػشص عمػى
...................... -1
 -5هيكؾف له ( لمذخص اععتبارى ) :
أ.............-
ب -أهمية فى الحدود التى يعشيها سشد إنذائه أو التى يقررها القانؾف "

جػ ................... -

د ................ -

وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف مػػا ورد بالسػػادة22 /ب سػػالفة الػػذكر هػػؾ مبػػدأ التخرػػص
الشغامي ،أي التخرص الذي اتفق عميه الذركاء أو السداهسؾف في عقد الذركة أو في
نغامها األساسي (الفرع األوؿ) .وهشاؾ نؾع آخر مؽ التخرص ،يحغر بسؾجبه القانؾف
عمى الذركة مسارسة بعض األنذػظة ،وهػؾ مػا يعػرؼ بسبػدأ التخرػيص القػانؾني (الفػرع
ال ػ ػػاني) ،وسػ ػػؾؼ نعػ ػػرض لحالػ ػػة تظبيييػ ػػة لم ػ ػربط ػ ػػيؽ أهميػ ػػة الذػ ػػركة وذػ ػػرض إنذػ ػػائها
(الفرع ال الس).
الفػرع األوؿ
مبػدأ التخرػص الشغامػػي
Principe de spécialité statutaire
أف سػػشد إنذػػاء الذػػركة هػػؾ الػػذى يحػػدد ذرضػػها و،ػربط ػػيؽ هػػذا الغػػرض وأهميتهػػا
والدشد السذكؾر هػؾ سػجمها التجػارى .إع أف نظػاؽ هػذا الغػرض ومػدا كػاف محػبك لمعد ػد
م ػػؽ أحك ػػاـ ال ػػشقض ( أوعك ) وفت ػػاوى مجم ػػس الدول ػػة ( ثانيػ ػاك )  ،خرؾصػ ػاك هيس ػػا تعم ػػق
تفدػػير مػػدى إتدػػاع ذػػرض الذػػركة فػػى ضػػؾء األذ ػراض السكسمػػة لػػه أو السرتبظػػة بػػه .
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وبعد عرض مؾق القزاء العادي ومجمس الدولة فػى هػذا الخرػؾص سػشبدى أر شػا فػى
السؾضؾع ( ثال اك ) .
مؾق

أوعك

محكسة الشقض مؽ مبدأ التخرص الشغامى

أكػ ػػدت محكسػ ػػة الػ ػػشقض السر ػ ػر،ة الرػ ػػفة اعسػ ػػت شائية ألهميػ ػػة الذػ ػػركة كذػ ػػخص
()82
اعتبارى وأف األصل فيها السشل ع اإلباحة  ،حيس قزه بينه:
" مفػ ػػاد الػ ػػشص فػ ػػى السػ ػػادتيؽ  22 ، 25مػ ػػؽ القػ ػػانؾف السػ ػػدنى ػ ػػدؿ  ،وعمػ ػػى مػ ػػا
أوضحته مذكرة السذروع التسهيدى لمقػانؾف السػدنى  ،عمػى أف السذػرع حػرص عمػى يػاف
األشخاص السعشؾ،ة التى يعترؼ لها القانؾف هذ الرفة ؾضل ضابط عػاـ يحػؾؿ دوف
التؾسل فػى اععتػراؼ بالذخرػية لجساعػات ع تػدخل فػى فر،ػق أو آخػر مػؽ الفػرؽ التػى
تشاولهػػا الػػشص ػػذاتها ع ػػد هيػػه مػػؽ نػػص خػػاص  ،كسػػا أف الخرػػائص الذاتيػػة لمذػػخص
السعش ػ ػػؾى والت ػ ػػى وردت ف ػ ػػى الس ػ ػػادة  22 /ه ػ ػػى خر ػ ػػائص يد ػ ػػتعاف ه ػ ػػا لمتفر ،ػ ػػق ػ ػػيؽ
مجسؾعػػات األشػػخاص أو األمػؾاؿ التػػى تؾجػػد فػػى حكػػؼ الؾاقػػل ونغيرهػػا مػػؽ السجسؾعػػات
التػػى يعتػػرؼ القػػانؾف بكيانهػػا و ،بػػه لهػػا صػػبحية الؾجػػؾب فػػى الحػػدود البزمػػة لسباش ػرة
نذاطها  ،هيكؾف شينها فى هذ الحدود شيف األشخاص الظبيعييؽ " .
وقد اسػتقر قزػاء الػشقض عمػى أف أهميػة الذػركة تػرتبط بحػدود الغػرض الػؾارد فػى
سشد إنذائها  ،وع تتستل تمػ األهمية بخرؾص التررفات التى تجر،ها والتعاقدات التى
تبرمها خارج نظاؽ هذا الغرض ؛
فقزه محكسة الشقض السرر،ة بيف :" الشص فى السادتيؽ  22 ، 25 /مؽ القانؾف السدنى – وعمى ما جرى به قزػاء
ه ػػذ السحكس ػػة – ػػدؿ عم ػػى أن ػػه مت ػػى اكتد ػػبه إح ػػدى الجه ػػات أو السشذػ ػ ت الذخر ػػية
اععتبار،ػة فػػإف القػػانؾف يخؾلهػا كافػػة مسيػزات الذخرػية القانؾنيػػة مػػؽ ذمػة ماليػػة مدػػتقمة
وإرادة يعبر عشها نائبها وأهمية عكتداب الحقؾؽ واعلتزاـ بالؾاجبات  ،فزػبك عػؽ أهميتهػا
وذل ػػػ وفقػ ػاك لمقؾاع ػػد وف ػػى الح ػػدود السق ػػررة ف ػػى س ػػشد إنذ ػػائها  ،و،تع ػػيؽ بالت ػػالى أف تن ػػؾف
()84
مخاطبة الذخص اععتبارى فى مؾاجهة الشائي القانؾنى عشه".
كسا قزه محكسة الشقض بيف :
82
84

طعؽ رقؼ  1299لدشة  92ؽ جمدة  1775/6/4س  42جػ  1ص 987
طعؽ رقؼ  9874لدشة  98ؽ  ،جمدة 5111/5/19
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" شركة السداهسة التى تظرح أسهسها لبكتتاب العػاـ تنتدػي الذخرػية السعشؾ،ػة
مؽ وقه صدور القرار الخاص تيسيدها وأف مؽ مقتزى هػذ الذخرػية أف تنػؾف لهػا
ذمة مالية مدػتقمة عػؽ ذمػؼ أشػخاص الذػركاء فيهػا وتعتبػر أمؾالهػا ضػساناك عامػاك لػدائشيها
وحػػدهؼ وتخػػرج حرػػة الذ ػر،ػ فػػى الذػػركة مػػؽ ممنػػه  ،وتنػػؾف لمذػػركة أهميػػة فػػى حػػدود
()82
الغرض الذى تنؾنه مؽ أجمه طبقاك لمسادة  22 /فقرة ب مؽ القانؾف السدنى " .
وقزه محكسة الشقض كذلػ بينه :" إذا كػػاف البػػيؽ مػػؽ األوراؽ أف الظػػاعشيؽ قػػد تسدػػكؾا فػػى دفػػاعهؼ أمػػاـ محكسػػة
السؾض ػػؾع ػػبظبف عق ػػد الهب ػػة ألف جسلي ػػة  -----ليد ػػه له ػػا الذخر ػػية اععتبار ،ػػة
إعسػػاعك لػػشص السػػادتيؽ  22 ، 25 /مػػؽ القػػانؾف السػػدنى  ،ولػػؼ ػػتؼ شػػهر نغامهػػا وفق ػاك
ألحكػاـ القػػانؾف رقػػؼ  25لدػشة  1766بذػػيف الجسليػػات والسؤسدػات  ،ومػػؽ ثػػؼ ع يكػػؾف
لهػػا وجػػؾد قػػانؾنى  ،وبالتػػالى ع يكػػؾف لهػػا أو لمسظعػػؾف ضػػدها التػػى يس مهػػا أهميػػة قبػػؾؿ
الهبة  ،وإذا التفه الحكؼ السظعؾف هيه عؽ دفاع الظاعشيؽ سال البياف ولػؼ تشاولػه فػى
أسبابه لتقؾؿ السحكسة كمستها هيه رذؼ أنه دفاع جؾهرى قد تغير به – إف صػح – وجػه
()86
الرأى فى الدعؾى  ،فإنه يكؾف مذؾباك بالقرؾر فى هذا الخرؾص بسا بظمه ".
والحييقة إف مبدأ التخرص الشغامى الذى يحدد نظػاؽ وإطػار أهميػة الذػركة يجػد
أساسػػه ف ػػى اتفػػاؽ السد ػػاهسيؽ أو الذػػركاء بذ ػػيف ذػػرض الذ ػػركة  ،فالذػػركة الت ػػى تشذ ػػي
لمعسػػل فػػى مجػػاؿ مقػػاوعت البشػػاء م ػ بك  ،ع يجػػؾز لهػػا أف تتػػاجر فػػى السببػػس أو الس ػؾاد
الغذائيػػة  ،ولنػػؽ يجػػؾز لمذػػركاء أو السدػػاهسيؽ تعػػد ل ذػػرض الذػػركة تعػػد ل عقػػدها أو
()89
نغامها األساسى إذا ما اضظرتهؼ عروؼ الدؾؽ أو العسل إلى ذلػ.
ولنؽ الدؤاؿ السظروح هػؾ مػا مػدى نظػاؽ مبػدأ التخرػص الشغػامى  ،هػل يظبػق
هذا السبدأ حرهياك  ،بحيس ع يجػؾز لمذػركة الييػاـ بػيى ترػرؼ آخػر ع ػدخل فػى نظػاؽ
الغػػرض السشرػػؾص عميػػه فػػى سػػشد إنذػػائها ؟ أـ أف هشػػاؾ ترػرفات وتعاقػػدات ع تػػدخل
ضسؽ هذا الغرض  ،ومل ذلػ يجؾز لمذركة اليياـ ها ؟

82

86
89

طعؽ رقؼ  4127لدشة  94ؽ  ،جمدة  ، 5112/2/8طعؽ رقؼ  59لدشة  21ؽ جمدة
 ، 1781/15/56فقرة رقؼ  ، 1سشة السكتي الفشى  ، 25رقؼ الرفحة  ، 5452قاعدة رقؼ 445

طعؽ رقؼ  1264لدشة  65ؽ  .جمدة 1778/4/57
عبد الرحسؽ الديد قرماف  .الذركات التجار،ة  .السرجل الدا ق  .ص 158
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فى الحييقة  ،وكسا ذهي بعض الفقه( ،)88بحق ،أنه ع يجؾز السبالغة فػى تظبيػق
مبدأ التخرص الشغامى  ،فسػؽ األهػداؼ مػا يكسػل بعزػها بعزػاد  ،فػب يجػؾز اعسػتشاد
إلى هذا السبدأ لمقؾؿ م بك أف الذركات ع يجػؾز لهػا أف تبشػى مدتذػفى لعسالهػا أو نػادى
لسؾعفيها  .ألف هذ األعسػاؿ  ،وإف كانػه ع تػرتبط بغػرض الذػركة بذػكل مباشػر  ،إع
أنها تنسل هذا الغرض  ،فزبك عؽ أنها أعسػاؿ ع تبغػى الذػركة تحقيػق ربػح مػؽ ورائهػا
فب أثر لها عمى الشذال التجارى لها .
وفػػى بعػػض األحػؾاؿ قػػد تعػػذر معرفػػة مػػا إذا كػػاف عسػػل معػػيؽ ػػدخل أو ع ػػدخل
فى حدود ذرض الذركة عمى أساس أف م ػل هػذا العسػل يس ػل جػانبيؽ  ،فهػؾ مػؽ حيػس
الغاهر ع دخل فى حدود الغرض  ،ولنؽ فى نفس الؾقه رتبط بعسػل آخػر ػدخل فػى
هػذ الحػدود .والؾاقػػل أف حػل هػػذ الرػعؾبة متػروؾ لتقػػد ر قاضػى السؾضػػؾع  .وقػد كػػاف
لسجمػػس الدولػػة السرػػرى فػػى هػػذ السدػػيلة دور أك ػػر وضػػؾحاك وتحد ػػداك مػػؽ دور محكسػػة
الشقض السرر،ة .
ثانياك  :مؾق

مجمس الدولة مؽ مبدأ التخرص الشغامى :

صدرت العد د مػؽ فتػاوى مجمػس الدولػة بذػيف تستػل الذػخص اععتبػارى باألهميػة
القانؾنيػػة ونظاقهػػا ومػػداها  ،و،سكػػؽ تمخػػيص السبػػادئ التػػى أرسػػتها تمػػػ الفتػػاوى فػػى هػػذا
الخرؾص هيسا ييتى :
 "-1أهميػػة الذػػخص اععتبػػارى مقيػػدة بسبػػدأ التخرػػص  ،فهػؾ إنسػػا أنذػػن بغػػرض
معػيؽ ع يجػؾز لػه تجػاوز وع أف يسػارس مػػا لػيس داخػبك هيػه حسايػة لمذػخص اععتبػػارى
ذاتػػه واحت ارم ػاك إلرادة السذػػرع  ،ومػػؽ ثػػؼ فػػإذا كػػاف ذػػرض الذػػركة استرػػبح األ ارضػػى
الزراكيػ ػػة وتسمػ ػػػ األ ارضػ ػػى الرػ ػػحراو،ة  ،فػ ػػب يجػ ػػؾز لهػ ػػا تسمػ ػػػ هػ ػػذا الشػ ػػؾع األوؿ مػ ػػؽ
()87
األراضى  ،وهى األراضى الزراكية.
 "-5تتحدد أهمية الذخص اععتبارى وفػق سػشد إنذػائه ومػراد السذػرع وأف سػكؾت
السذرع عؽ ذكر تررفات معيشة يحغر عمى الذخص اععتبارى اليياـ ها فػإف سػكؾته
ع يعشى اإلباحة ،وأساس ذلػ أف األصل فى أهمية الذخص اععتبارى السشل ع اإلباحػة
 ،وذلػػػ عكػػس الؾضػػل بذػػيف الذػػخص الظبيعػػى إذ األصػػل اإلباحػػة ع السشػػل  .وتظبيق ػاك
لذلػ فإنػه إذا مػا خػؾؿ السذػرع الجسليػات التعاونيػة الزراكيػة أهميػة الييػاـ باألعسػاؿ التػى
88
87

د .إسساعيل ذانؼ  .محاضرات فى الشغر،ة العامة لمحق  .السرجل الدا ق ص 541
فتؾى رقؼ  241فى  5119/2/52سشة الفتؾى  61مم رقؼ  442/1/24رقؼ الرفحة ، 277
تار ،الجمدة ( 5119/4/18وسؾؼ نؾرد الفتؾى كاممة ى ممحق هذا البحس)
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قررهػػا مشزػػبظة فػػى ذلػػػ بالؾجػػه التعػػاونى السرسػػؾـ لهػػا بنيػػة خدمػػة أذ ارضػػها وإذا مػػا
اسػػتؾت أحكامػػه خم ػؾا مسػػا يجيػػز ألى مػػؽ تمػػػ الجسلي ػات مكشػػه اعشػػتراؾ فػػى تيسػػيس
الذركات أو اإلسهاـ فى أ ها فسؽ ثؼ تنؾف األهمية القانؾنية لتمػ الجسليػات قاصػرة عػؽ
أف تذػػترؾ فػػى تيسػػيس شػػركات السدػػاهسة أو اإلسػػهاـ فػػى أى مشهػػا قرػػؾ اكر مػػرد تحد ػػد
القانؾف لشظاؽ أهميتها مؽ ذير اشتساؿ عمى هذا الؾجه مؽ الشذال بحدػباف أف القػانؾف،
وقػػد حػػدد لمجسليػػات التعاونيػػة شػػكبك قانؾنيػاك محػػدداك تسػػارس مػػؽ خبلػػه وعائفهػػا وأهػػدافها
مػ بك ،فػػب سػػبيل أمامهػػا لتشنػػي طبيعػػة ذاؾ الذػػكل القػػانؾنى إلػػى أى شػػكل آخػػر مادامػػه
فػػى إطػػار مػػؽ مفػػاًيؼ قػػانؾف التعػػاوف الز ارعػػى الرػػادر بالقػػانؾف رقػػؼ  155لدػػشة 1781
()71
".
"-2إف األهمي ػػة القانؾني ػػة لمهية ػػة العام ػػة لمظ ػػرؽ والنب ػػارى والشق ػػل الب ػػرى  ،حد ػػبسا
اسػػتقر عميػػه افتػػاء الجسليػػة العسؾميػػة  ،تنػػؾف قاص ػرة عػػؽ مباش ػرة تيسػػيس الذػػركات أو
السذػػاركة فػػى ذلػػػ أو السدػػاهسة فيهػػا  ،وهػػذا القرػػؾر مػػرد تحد ػػد القػػانؾف لشظػػاؽ تػػػ
األهمية فى ضؾء أذراضها والتى لؼ تذتسل عمى هذا اعختراص  ،وع عبػرة بخمػؾ قػرار
تشغػػيؼ الهيةػػة مػػؽ نػػص ص ػر،ح مػػانل لهػػذا الشذػػال  ،إذ أف الػػشص الر ػر،ح يظمػػي حيػػس
يقػػرر مػػا يخػػال األصػػل السقػػرر قانؾن ػاك فػػى السػػادة  22 /مػػدنى  ،أمػػا حيػػس ؤكػػد فػػب
يكؾف مظمؾباك.
وعمػػى ذلػػػ فإنػػه يستشػػل قانؾن ػاك عمػػى الهيةػػة العامػػة لمظػػرؽ والنبػػارى والشقػػل البػػرى
اعشػتراؾ فػػى تيسػػيس شػػركة أو السذػػاركة فػػى ذلػػػ أو السدػػاهسة فيهػػا  ،كإحػػدى الؾسػػائل
التى يجؾز تقر،رها قانؾناك لتحقيق أهدافها  ،وذلػػ عمػى خػبؼ الحػاؿ بالشدػبة إلػى الهيةػة
القؾمية لدكػ حد د مرر  ،حيػس أجػاز لهػا قػانؾف إنذػائها رقػؼ  125لدػشة  1781فػى
الفقػرة األولػػى مػػؽ السػػادة  4 /مشػػه فػػى سػػبيل تحقيػػق أذ ارضػػها " إنذػػاء شػػركات مدػػاهسة
بسفرده ػػا أو م ػػل ش ػػركاء آخػ ػر،ؽ "  ،وك ػػذلػ الح ػػاؿ بالشد ػػبة إل ػػى الهية ػػة العام ػػة لسيش ػػاء
ؾرسعيد التى أجاز لها قرار رئيس الجسهؾر،ة رقػؼ  262لدػشة  1781فػى السػادة األولػى
71

فتؾى قؼ  558سشة الفتؾى  ، 28تار ،الجمدة  ، 5114/1/51تار ،الفتؾى  5114/2/54رقؼ
السم  ، 421/5/49رقؼ الرفحة ( . 546وسؾؼ نؾرد الفتؾى كاممة فى ممحق فى هذا البحس)،
والفتؾى رقؼ  999سشة الفتؾى  ، 28تار ،الجمدة  ، 5112/11/55تار ،الفتؾى
 ، 5112/11/21رقؼ السم  ، 559/1/49/رقؼ الرفحة  ( . 42وسؾؼ نؾرد الفتؾى كاممة فى
ممحق هذا البحس )  ،الفتؾى رقؼ  927سشة الفتؾى  ، 27تار ،الجمدة  ، 1782/6/15تار،
الفتشؾى  1782/9/4رقؼ السم  84/1/49رقؼ الرفحة  ( 426وسؾؼ نؾرد الفتؾى كاممة فى
ممحق هذا البحس ) .
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مش ػػه  " :إنذ ػػاء الذ ػػركات الت ػػى تخ ػػدـ أذ ارض ػػها واعش ػػتراؾ فػ ػى ممنيته ػػا  ،وم ػػؽ ث ػػؼ ف ػػإف
اشتراؾ كل مؽ هاتيؽ الهيةتيؽ فى تيسيس الذركات التى تخدـ أذراضها أو تعيشهػا عمػى
تحقيػق هػذ األذػراض أو السدػاهسة فيهػػا هػؾ أمػػر جػائز قانؾنػاك  ،وذلػػ فػػى الحػدود التػػى
()71
يقررها القانؾف".
 "-4لقػػد اسػػتغهرت الجسليػػة العسؾميػػة لقدػػسى الفتػػؾى والتذػر،ل مػػؽ نػص السػػادة/
 22مدنى أف األشخاص اععتبار،ػة تنػؾف لهػا مػؽ أهميتػى الؾجػؾب واألداء مػا يعشيػه لهػا
سػشد إنذػػائها أو نػػص القػػانؾف وع تجػػاوز أهميتهػا هػػذا التعيػػيؽ  ،وأف البػػيؽ مػػؽ اسػػتعراض
أحكػػاـ القػػانؾف رقػػؼ  111لدػػشة  1764أف السذػػرع قرػػر وعيػػة الهيةػػة العامػػة لإلصػػبح
األرضػػى الزراكيػػة والبػػؾر الؾاقعػػة داخػػل الزمػػاـ واأل ارضػػى السستػػدة خػػارج
الز ارعػػى عمػػى ا
الزمػػاـ إلػػى مدػػافة كيمػػؾ متػر،ؽ فػػى البيػػل واإليجػػار فقػػط طبقػاك لمذػػرول واألوضػػاع الػؾاردة
تفريبك فػى القػانؾف السػذكؾر أو فػى قػرار إنذػاء الهيةػة .وهػذا ع بػيح لهػا السدػاهسة فػى
أرسػػساؿ الذػػركات أيػاك كػػاف نؾعهػػا أو ذا تهػػا  ...ومػػؽ ثػػؼ فػػإف إنذػػاء الهيةػػة لمذػػركات أو
السدػػاهسة فػػى أرسػػسالها تعػػيؽ أف يكػػؾف فػػى حػػدود اإلطػػار السذػػار إليػػه  ...لػػذلػ فقػػد
انتهه الجسلية العسؾمية لقدػسى الفتػؾى والتذػر،ل إلػى عػدـ جػؾاز مذػاركة الهيةػة العامػة
()75
لإلصبح الزراعى فى رأسساؿ الذركة العالسية لم روة الحيؾانية (التؾندى سابقاك)".
الؾاضح مؽ استعراض الفتاوى الدابقة أنها جسيعاك تتعمق بسدػيلة واحػدة وهػى حػق
األشػػخاص اععتبار،ػػة السدػػاهسة فػػى تيسػػيس الذػػركات والسدػػاهسة فػػى أرسػػسالها  ،وقػػد
انتهػ ػػه كػ ػػل هػ ػػذ الفتػ ػػاوى إلػ ػػى أنػ ػػه ع يجػ ػػؾز لمذػ ػػخص اععتبػ ػػارى تيسػ ػػيس شػ ػػركات أو
السداهسة فى رأسسالها إع إذا نص الغرض مؽ إنذائها أو القانؾف السػشغؼ لهػا عمػى هػذا
الحػػق صػ ػراحة  ،مدػػتشدة ف ػػى ذلػػػ إل ػػى أف األص ػػل فػػى أهمي ػػة الذػػخص اععتب ػػارى ه ػػؾ
الحغر وليس اإلباحة  ،وبالتالى فإف عدـ الشص فى سشد إنذاء هذا الذخص اععتبارى
أو فػػى القػػانؾف الػػذى شغسػػه عمػػى هػػذا الغػػرض ع يعشػػى اإلباحػػة  ،وإنسػػا يعشػػى الحغػػر
تسذياك مل األصل العاـ السذكؾر .
والحييقة أف ما ذهبه إليػه كػل الفتػاوى السذػار إليهػا هػؾ فػى أر شػا  ،محػل نغػر ،
وع تفػػق مػػل القؾاعػػد العامػػة فػػى تيسػػيس الذػػركات أو السدػػاهسة فػػى أرسػػسالها  ،و،شظػػؾى

71

75

الفتؾى رقؼ صفر سشة الفتؾى  ، 61تار ،الجمدة  5116/15/6تار ،الفتؾى ( 5116/15/6
وسؾؼ نؾرد الفتؾى كاممة فى ممحق هذا البحس )
الفتؾى رقؼ  816سشة الفتؾى  ، 21تار ،الجمدة  ، 1776/7/52تار ،الفتؾى 1776/11/15
رقؼ السم  1776/1/49رقؼ الرفحة  ( . 661وسؾؼ نؾرد الفتؾى كاممة فى ممحق هذا البحس
)
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عم ػػى خم ػػط ػػيؽ تقي ػػد الذ ػػركة بغرض ػػها الػ ػؾارد ف ػػى س ػػشد إنذ ػػائها ف ػػى ذات ػػه  ،ومسارس ػػتها
ألنذظة باعتبارها شخراك اعتبار،اك .

فسؽ حيس مخالفة الفتاوى السذكؾرة لمقؾاعد العامة فى تيسيس الذركات والسداهسة
فػػى أرسػػسالها ،فػػإف السػػادة  212 /مػػؽ القػػانؾف السػػدنى  ،الػػذى يعػػد الذ ػر،عة العامػػة فػػى
األحكػػاـ التػػى تدػػرى عمػػى جسيػػل أنػؾاع وأشػػكاؿ الذػػركات  ،هيسػػا لػػؼ ػػرد بذػػينه نػػص فػػى
القؾانيؽ الخاصة هذ الذركات  ،تشص عمى أف :
" الذركة عقد بسقتزا متػزـ شخرػاف أو أك ػر بػيف يدػاهؼ كػل مػشهؼ فػى مذػروع
مػػالى  ،تقػػديؼ حرػػة مػػؽ مػػاؿ أو مػػؽ عسػػل عقتدػػاـ مػػا قػػد شذػػي عػػؽ هػػذا السذػػروع مػػؽ
ربح أو مؽ خدارة " .
ووفقػ ػاك لهػ ػػذا ال ػػشص فػ ػػإف عق ػػد الذػ ػػركة ب ػػرـ ػػيؽ شخر ػػيؽ  ،وق ػػد ج ػػاء تعبيػػػر "
شخراف أو أك ر " عاماك دوف تخريص  ،فمؼ يقرر السذرع الحػق فػى إ ػراـ هػذا العقػد
عمى نؾع معيؽ مؽ األشخاص  ،فمؼ يقرر عمى األشػخاص الظبيعيػيؽ  ،وإزاء عسؾميػة
هذا الشص فب يجؾز تخريره  ،ومؽ ثؼ فإنه مؽ الجائز قانؾناك  ،إعساعك لهذا التعسيؼ ،
أف يكػػؾف طرفػاد كى فػػى عقػػد الذػػركة الذػػخص الظبيعػػى والذػػخص السعشػػؾى  ،فسػػؽ السسكػػؽ
إ راـ هػذا العقػد ػيؽ شخرػيؽ طبيعيػيؽ أو أك ػر  ،أو ػيؽ شخرػيؽ معشػؾ،يؽ أو أك ػر ،
أو يؽ أشخاص طبيعيػيؽ وأشػخاص معشػؾ،يؽ  ،ومػؽ ثػؼ يجػؾز لمذػركة أف تنػؾف شػر،كاك
فى شركة أخرى  ،وإذا كاف األمر متعمق بذػركة مدػاهسة تظػرح أسػهسها لبكتتػاب العػاـ
أف تنتتي شركة أخرى فى رأسساؿ شركة السداهسة .
فػػالحق فػػى تيسػػيس الذػػركات أو السدػػاهسة فػػى أرسػػسالها  ،فز ػبك عػػؽ أنػػه يدػػتشد
لرػر،ح نػػص السػػادة  212 /مػػدنى كسػػا أسػػمفشا  ،فػػإف هػػذا الحػػق بػػه لمذػػركة باعتبارهػػا
كي ػػاف اعت ػػرؼ ل ػػه السذػ ػرع بالذخر ػػية القانؾني ػػة  ،ف ػػذلػ ح ػػق ع ػػاـ أق ػػر الق ػػانؾف الس ػػدنى
لمذ ػػركة ألنه ػػا شخر ػػية قانؾني ػػة  ،وع يع ػػد ذ ػػرض الذ ػػركة السشر ػػؾص عمي ػػه ف ػػى س ػػشد
إنذػػائها قيػػداك عمػػى هػػذا الحػػق العػػاـ  ،عػػبوة عمػػى ذلػػػ فػػإف حػػق الذػػركة فػػى إ ػراـ عقػػد
ش ػػركة أخ ػػرى  ،أى تيس ػػيس ش ػػركة أخ ػػرى أو السد ػػاهسة ف ػػى أرس ػػسالها  ،ه ػػؾ ح ػػق ق ػػرر
القانؾف  ،وفى حالة خمؾ الغرض مشػه فإنػه ػتؼ المجػؾء لمقػانؾف إلكسػاؿ هػذا الػشقص  .وع
يجػؾز هشػػا اعحتجػاج بػػيف عػػدـ الػشص فػػى ذػػرض الذػركة عمػػى هػػذا الحػق يعشػػى الحغػػر
تسذػػياك مػػل األصػػل العػػاـ الػػذى يقزػػي بػػيف األصػػل فػػى أهميػػة الذػػركة هػػؾ الحغػػر ولػػيس
اإلباحػػة  ،ألف القػػانؾف ه ػؾ الػػذى قػػرر تمػػػ اإلباحػػة  ،فػػب حغػػر أمػػاـ نػػص فػػى القػػانؾف
يقرر اإلباحة  .والخبصػة أف حر،ػة الذػخص فػى التعاقػد تتعمػق بالشغػاـ العػاـ وع يجػؾز
اعتفاؽ عمى مخالفتها .

- 92 -

تبقػػى مدػػيلة لػػؼ تفرػػل فيهػػا محكسػػة الػػشقض ولػػؼ تبػػد الجسليػػة العسؾميػػة لقدػػسى
الفتػػؾى والتذػر،ل بسجمػػس الدولػػة أر هػػا بذػػينها  ،وهػػى مػػا مػػدى حػػق الذػػركة فػػى مسارسػػة
أنذظة لؼ ترد صراحة فى الغػرض السػذكؾر فػى إنذػائها ولنشهػا مكسمػة لػه ومرتبظػة بػه .
()72
سػػبق أف ذكرنػػا أف تمػػػ مدػػيلة واقػػل متروكػػة لتقػػد ر السحكسػػة .ولنػػؽ هشػػاؾ ضػػابظاك
يسكػػؽ لسحكسػػة السؾضػػؾع اعسػػتعانة بػػه لمتغمػػي عمػػى تمػػػ الرػػعؾبة  ،تس ػػل فػػى أنػػه إذا
كانه الذركة ع تدتظيل تحقيق الغرض السشرؾص عميه فػى سػشد إنذػائها إع بسسارسػة
نذال معيؽ  ،هيحق لها مباشرة هػذا الشذػال رذػؼ عػدـ الػشص عميػه صػراحة فػى الغػرض
مؽ إنذائها .

72

أنغر ما سبق ص
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الفػرع ال انػػي
التخرػص القانؾن ػػي Principe de spécialité légale
إذا كػاف مرػػدر وأسػػاس التخرػص الشغػػامى فػػى الذػركات هػػؾ اتفػػاؽ الذػػركاء أو
السداهسيؽ عمى ذرض الذركة  ،فإف مردر التخرص القانؾنى لمذركات وأساسػه هػؾ
نرػػؾص القػػانؾف  ،حيػػس تزػػل هػػذ الشرػػؾص قيػػداك عمػػى األهميػػة القانؾنيػػة لمذػػركة بػػيف
تحغر عميها مسارسة بعض األنذظة ( أوعك ) وإ راـ بعض العقؾد ( ثانياك ) .
أوعك  :حغر مسارسة بعض الذركات لبعض األنذظة :
مػؽ القيػػؾد القانؾنيػة التػػى تػرد عمػػى أهميػػة الذػركة  ،أف السذػػرع حغػر عمػػى بعػػض
الذركات مسارسة أنذػظة معيشػة  ،فقػد نرػه السػادة  2 /مػؽ قػانؾف الذػركات رقػؼ 127
لدشة  1781عمى أنه :
ع يجػ ػ ػػؾز أف تتػ ػ ػػؾلى شػ ػ ػػركات التؾصػ ػ ػػية باألسػ ػ ػػهؼ أو الذػ ػ ػػركات ذات السدػ ػ ػػةؾلية
السحػػدودة أعس ػػاؿ الت ػػيميؽ أو أعس ػػاؿ البشػػؾؾ  ،أو اإلدخ ػػار أو تمق ػػى الؾدائ ػػل أو اس ػػت سار
األمؾاؿ لحداب الغير".
فقد حغر السذرع ،بسؾجي هذا الشص ،مسارسة بعض األنذظة عمػى شػكميؽ فقػط
مؽ أشكاؿ الذركات  ،وهسا شركة التؾصية باألسهؼ والذركة ذات السدةؾلية السحػدودة ،
دوف أف يحػػدد شػػكل الذػػركة التػػى يجػػؾز لهػػا مسارسػػة هػػذ األنذػػظة  ،األمػػر الػػذى بػػدو
معه ألوؿ وهمة أنه يجؾز لجسيل أشساؿ الذركات األخرى  ،عدا الذركتيؽ السػذكؾرتيؽ ،
مسارسة األنذظة السذكؾرة( .)74ولنؽ باستعراض القؾانيؽ التى تحكؼ تمػ األنذظة تزح
أف األمر ليس كذلػ .
 -1عسميات البشؾؾ :
تػػشص السػػادة 25 /مػػؽ قػػانؾف البشػػػ السركػػزى والبشػػؾؾ والرقابػػة عمػػى الشقػػد رقػػؼ 88
لدشة  )72(5112عمى أف :
" تخذ البشػ أحد األشكاؿ اآلتية :
أ) شركة مداهسة مرر،ة جسيل أسهسها إسسية .
ب) شخراك اعتبار،اك عاماك يكؾف مؽ يؽ أذراضه اليياـ بيعساؿ البشؾؾ.
74

72

د .عبد الرحسؽ قرماف  .السرجل الدا ق ص  ، 158ص  ، 157د .كباس مرظفى السررى .
تشغيؼ الذركات التجار،ة  .الظبعة األولى  5111ص  47دار الشهزة العربية  .د .زكى شعراوى

 .الؾجيز فى الذركات التجار،ة طبعة  1776ص  ، 61ص  . 61دار الشهزة العربية
الجر،دة الرسسية العدد رقؼ ( ) 24مكرر فى  12ؾنية . 5112

- 99 -

ج) فرعاك لبشػ أجشبى تستل مركز الرئيدػى بجشدػية محػددة و،خزػل لرقابػة سػمظة
نقدية فى الدولة التى يقل فيها مركز الرئيدى".
فؾفقاك لهذا الشص  ،إذا كانػه الذػركة التػى تسػارس أعسػاؿ البشػؾؾ شػركة مرػر،ة ،
تعػػيؽ أف تتخػػذ شػػكل شػػركة مدػػاهسة مر ػر،ة  ،ومػػؽ ثػػؼ ع يجػػؾز ألى شػػكل آخػػر مػػؽ
أشكاؿ الذركات مسارسة أعساؿ البشؾؾ  ،هيحغر عمى شػركة التؾصػية باألسػهؼ والذػركة
ذات السدػػةؾلية السحػػدودة مباش ػرة هػػذ األعسػػاؿ إعسػػاعك لمحغػػر ال ػؾارد فػػى السػػادة 2 /مػػؽ
قانؾف الذركات رقؼ  127لدشة .1781
و،حغػػر عمػػى شػػركة التؾصػػية البدػػيظة وشػػركة التزػػامؽ مسارسػػة هػػذ األعسػػاؿ
()76
تظبيقاك لشص السادة  21 /فقرة أ مؽ قانؾف البشؾؾ رقؼ  88لدشة .5112

والذػػكل ال ػػانى الػػذى يجػػي أف تخػػذ البشػػػ شػػخص اعتبػػاري عػػاـ يكػػؾف مػػؽ ػػيؽ
أذ ارضػػه الييػػاـ بيعسػػاؿ البشػػؾؾ ،م ػػل الهيةػػة القؾميػػة لمبر،ػػد ،فسػػؽ ػػيؽ أذ ارضػػها الييػػاـ
بعسميات البشؾؾ كتمقي الؾدائل وفتح حدابات لعسبئها ،أما الذكل ال الس الذي يجػي أف
تخذ البشػ الذي يسارس نذاطه في مرر هؾ فرع لبشػ أجشبػى وذلػػ بذػرطيؽ :األوؿ:
أف تستل مركز الرئيدى بجشدية دولة محددة ،مدتبعداك ذلػ فروع البشؾؾ األجشبية التى
تعسػػل فػػى جػػزر ليدػػه لهػػا جشدػػية ،وال ػػاني :أف يخزػػل البشػػػ األجشبػػى التػػابل لػػه الفػػرع
لرقابة سمظة نقدية فى الدولة يقل فيها مركز الرئيدػى  .وهػذاف الذػرطاف تعػيؽ تؾافرهسػا
فػػى فػػرع البشػػػ األجشبػػى الػػذى رذػػي فػػى مباش ػرة نذػػال البشػػؾؾ فػػى مرػػر  ،فػػب يغشػػى
أحدهسا عؽ اآلخر.
إع أف السذرع لؼ يحدد فػى السػادة  25 /مػؽ قػانؾف البشػؾؾ رقػؼ  88لدػشة 5112
شكل الذركة التى يجي أف تخذها البشػ الرئيدى فػى الخػارج الػذى رذػي فرعػه مباشػرة
نذال البشؾؾ فى مرر  .ولنؽ نغ اكر ألف الشرؾص التى تحكؼ نذال البشػؾؾ فػى مرػر
هػى نرػؾص ضػرور،ة التظبيػق  )79( la loi de policeلتعمقهػا بالشغػاـ العػاـ  ،فهػى
التى تدرى عمى شرول مباشرة فروع البشؾؾ األجشبية لشذاطها فى مرر  ،ومؽ ثػؼ فإنػه
إعساعك لشص السادة 2 /مؽ قانؾف الذركات رقؼ  127لدشة  ، 1781فإنه ع يجؾز لفػرع
البشػػػ األجشبػػى الػػذى تخػػذ شنػػه الرئيدػػي فػػي الخػػارج شػػكل شػػركة التؾصػػية باألسػػهؼ أو
شػػركة ذات مدػػةؾلية محػػدودة  ،أف يسػػارس نذػػاطه فػػى مرػػر  ،ألف تمػػػ السػػادة  ،وهػػى
واجبػػة التظبيػػق فػػى هػػذا السجػػاؿ  ،حغػػرت عمػػى هػػاتيؽ الذػػكميؽ مػػؽ أشػػكاؿ الذػػركات
76

79

د .رضا الديد عبد الحسيد  .الشغاـ السررفى وعسميات البشؾؾ  ،طبعة  5111ص  12وما بعدها
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مسارسة أعساؿ البشؾؾ  ،وبالتالى فإف هذا الحغر يدرى عمى فػروع البشػػ األجشبػى الػذى
رذي مسارسة نذال البشؾؾ فى مرر.
وعمى ذلػ فإنه بالتظبيق الجسعى لشص السادة  2 /مؽ قانؾف الذركات رقؼ 127
لدػػشة  1781والسػػادة  25 /فق ػرة جػ ػ  ،بػػيؽ أف هشػػاؾ ثبثػػة شػػرول يجػػي تؾافرهػػا لنػػى
يسػػارس فػػرع البشػػػ األجشبػػى نذػػاطه فػػى مرػػر ،هػػى :األوؿ :أف تستػػل البشػػػ األجشبػػى
التابل له الفػرع بجشدػية محػددة  ،وال ػانى :أف يخزػل البشػػ األجشبػى لرقابػة سػمظة نقديػة
فػى الدولػة التػػى يقػل فيهػػا مركػز الرئيدػػى ،ال الػس :أع يكػػؾف البشػػ األجشبػػى متخػذاك شػػكل
شركة التؾصية باألسهؼ أو الذركة ذات السدةؾلية السحدودة .
وعمى ذلػ  ،فإنه يجؾز أف تخذ البشػ األجشبى التابل له الفرع الذى ر،د مسارسػة
أعسػاؿ البشػػؾؾ فػى مرػػر شػكل شػػركة التؾصػية البدػػيظة أو شػركة التزػػامؽ  ،وع يجػػؾز
القػػؾؿ هشػػا بػػيف البشػػػ األجشبػػى يجػػي أف ييخػػذ شػػكل شػػركة السدػػاهسة م ػػل البشػػػ الػػذي
يسػػارس نذػػاطه فػػى مرػػر  ،ألف السذػػرع فػػى السػػادة  25 /فقػرة أ مػػؽ قػػانؾف البشػػؾؾ رقػػؼ
 88لدػػشة  ، 5112اشػػترل هػػذا الذػػرل بالشدػػبة لمبشػػؾؾ التػػى تسػػارس نذػػاطها فػػى مرػػر
كسركز رئيدى  ،حيس استمزمه أف يكؾف البشػ الرئيدى الذى يقل مركز إدارته الرئيدػى
فى مرر متخذاك شكل شركة مداهسة مرر،ة  ،ومؽ ثؼ فػإف هػذا الذػرل ع يدػرى عمػى
()78
البشؾؾ األجشبية التى ؾجد مركز إدارتها الرئيدى فى الخارج .
 - 5أعساؿ التيميؽ:
يجي أف تتخذ شركات التيميؽ العاممة فػى مرػر شػكل شػركة السدػاهسة  ،إعسػاعك
()77
لحكؼ السادة  5/59 /مؽ قانؾف اإلشراؼ والرقابة عمى التيميؽ رقؼ  11لدشة 1781
التى تشص عمى أنه :
"يجي أف تتخذ كل مؽ شػركة التػيميؽ وشػركة إعػادة التػيميؽ شػكل شػركة مدػاهسة
مر ػر،ة ع يقػػل أرسػػسالها السرػػدر عػػؽ ثبثػػة مميػػؾف جشيػػه  ،وع يقػػل السػػدفؾع مشػػه عػػؽ
التيسيس عؽ الشر  ...و،ذترل أف تنؾف أسهؼ الذركة إسسية " .......
وعمػػى ذلػػػ فػػب يجػػؾز أف تتخػػذ شػػركة التػػيميؽ أو إعػػادة التػػيميؽ شػػكل آخػػر ذيػػر
شكل شركة السداهسة .وتجدر اإلشارة إلى أف شركة السدػاهسة فػى هػذ الحالػة يجػي أف
78
77
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الجر،دة الرسسية .العدد ( 11تابل) ب في  2مارس .1781

- 97 -

تنػػؾف شػػركة مدػػاهسة مفتؾحػػة تظػػرح أسػػهسها لبكتتػػاب العػػاـ  ،وهػػذا الحكػػؼ مدػػتشبط مػػؽ
نص السادة  21 /فقرة  5 /التى تقزى بينػه يذػترل أف يكػؾف السػد ر السدػةؾؿ عػؽ كػل
عسميات اعكتتاب " ........
 - 2است سار األمؾاؿ لحداب الغير:
نغػػؼ القػػانؾف رقػػؼ  146لدػػشة  1788الذػػركات العاممػػة فػػى مجػػاؿ تمقػػى األم ػؾاؿ
واست سارها واشترل أف تتخذ هذ الذركات شكل شركة السداهسة السفتؾحة  ،حيس تػشص
السادة  1 /مؽ هذا القانؾف عمى أنه :
" مػػل عػػدـ اإلخػػبؿ بيحكػػاـ قػػانؾف شػػركات السدػػاهسة وشػػركات التؾصػػية باألسػػهؼ
والذركات ذات السدةؾلية السحدودة الرػادر بالقػانؾف رقػؼ  127لدػشة  1781وذيػر مػؽ
القػؾانيؽ السشغسػػة لرػػؾر مػػؽ اعكتتػػاب العػػاـ أو تجسيػػل األمػؾاؿ  ،ع يجػػؾز لغيػػر شػػركة
السدػػاهسة التػػى تظػػرح أسػػهسها لبكتتػػاب العػػاـ والسقيػػدة فػػى الدػػجل التجػػارى السعػػد لػػذلػ
بالهيةػػة (العامػػة لمرقابػػة الساليػػة) أف تتمقػػى أم ػؾاعك مػػؽ الجسهػػؾر بييػػة عسمػػة وبييػػة وسػػيمة
وتح ػػه أى مد ػػسى لتؾعيفه ػػا أو اس ػػت سارها أو السذ ػػاركة ه ػػا سػ ػؾاء أك ػػاف ه ػػذا الغ ػػرض
ص ػر،حاك أو مدػػتت اكر  ،كسػػا يحغػػر عمػػى ذيػػر هػػذ الذػػركات تؾجيػػه دعػػؾة لمجسهػػؾر بييػػة
وسػ ػػيمة مباش ػ ػرة أو ذيػ ػػر مباش ػ ػرة لبكتتػ ػػاب العػ ػػاـ أو لجسػ ػػل هػ ػػذ األم ػ ػؾاؿ لتؾعيفهػ ػػا أو
است سارها أو السذاركة ها " .
وهذا الشص أك ر انزباطاك وتحد ػداك بالسقارنػة مػل نرػؾص قػانؾف البشػؾؾ رقػؼ 88
لدشة  5112حيس لػؼ تبػيؽ السػادة  25 /فقػرة أ 1/مشػه نػؾع شػركة السدػاهسة هػل يذػترل
أف تنؾف مفتؾحػة تظػرح أسػهسها لبكتتػاب العػاـ أـ مػؽ الجػائز أف تنػؾف شػركة مدػاهسة
مغمقػػة  ،وذلػػػ عمػػى عكػػس قػػانؾف الذػػركات العاممػػة فػػى مجػػاؿ تمقػػى األمػؾاؿ واسػػت سارها
رقػػؼ  146لدػػشة  1788حيػػس السػػادة  1 /مشػػه السػػذكؾرة  ،أف الذػػركة العاممػػة فػػى هػػذا
()111
السجاؿ يجي أف تنؾف شركة مداهسة مفتؾحة تظرح أسهسها لبكتتاب العاـ.
ونح ػػؽ ن ػػرى أف األق ػػرب إل ػػى السشظ ػػق الق ػػانؾنى أف تن ػػؾف ش ػػركة السد ػػاهسة الت ػػى
تسارس أعساؿ البشؾؾ شركة مداهسة مفتؾحة لسا تحتاجه مػؽ أرسػساؿ ضػخؼ ع ػؾفر إع
اعكتتاب العاـ ،ولنؽ يجي أف تدخل السذرع لمشص صراحة عمى ذلػ .

 111د .سػػسيحة القميػػؾبي .الذػػركات التجار،ػػة ،طبعػػة  5111ص .221دار الشهزػػة العربيػػة .الذػػركات
التجار،ة
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 - 4اعدخار وتمقى الؾدائل:
مػػؽ ػػيؽ األعسػػاؿ التػػى حغػػرت السػػادة  2 /مػػؽ قػػانؾف الذػػركات رقػػؼ  127لدػػشة
 1781عمػ ػػى شػ ػػركة التؾصػ ػػية باألسػ ػػهؼ والذػ ػػركة ذات السدػ ػػةؾلية السحػ ػػدودة مسارسػ ػػتها
اعدخار وتمقى الؾدائل .
وعمػػى عك ػػس األعس ػػاؿ األخ ػػرى السحغ ػػؾرة عمػػى ه ػػاتيؽ الذ ػػركتيؽ وه ػػى عسمي ػػات
البش ػػؾؾ واسػ ػػت سار األمػ ػؾاؿ لحدػ ػػا ب الغي ػػر ،حيػ ػػس اش ػػترل القػ ػػانؾف أف تسارس ػػها شػ ػػركة
مداهسة ،فإنه لؼ ترػدر قػؾانيؽ خاصػة تحػدد وبذػكل مباشػر شػكل الذػركة التػى تسػارس
نذال اعدخار وتمقى الؾدائل .
ولنؽ هاتيؽ العسميتيؽ ع يسارسهسا إع شركات السداهسة ،هبالشدبة لمبدخػار فإنػه
ػػتؼ ع ػػؽ طر ،ػػق اعكتت ػػاب ف ػػى أرس ػػساؿ ه ػػذ الذ ػػركة ،ألنه ػػا الذ ػػكل الؾحي ػػد م ػػؽ أش ػػكاؿ
الذػػركات التػػى تظػػرح أسػػهسها لبكتتػػاب العػػاـ  ،وع يجػػؾز ألى شػػكل آخػػر مػػؽ أشػػكاؿ
الذركات أف يفعػل ذلػػ  .أمػا هيسػا تعمػق تمقػى الؾدائػل  ،فيػدخل فػى نذػال البشػؾؾ وفقػاك
لحكػػؼ السػػادة  21 /مػػؽ قػػانؾف البشػػؾؾ رقػػؼ  88لدػػشة  5112وبػػالتمى يجػػي أف تسارسػػه
شػػركة تتخػػذ شػػكل شػػركة السدػػاهسة  ،وكػػذلػ ػػدخل تمقػػى الؾدائػػل فػػى نذػػال الذػػركات
العاممة فى تمقى األمؾاؿ عست سارها رقؼ  146لدشة  1788وفقػاك لػشص السػادة  1/مشػه ،
ومػ ػ ػ ػػؽ ثػ ػ ػ ػػؼ فػ ػ ػ ػػب باشػ ػ ػ ػػر هػ ػ ػ ػػذا الشذػ ػ ػ ػػال إع شػ ػ ػ ػػركة مدػ ػ ػ ػػاهسة مفتؾحػ ػ ػ ػػة طبق ػ ػ ػ ػاك لػ ػ ػ ػػذات
السادة 1 /السذكؾرة.
ثانياك  :حغر إ راـ بعض العقؾد :

ع يجؾز لمذركة التبرع لمغير ( )1أو إ راـ عقؾد معاوضة فى بعض األحياف ()5
إع بزؾابط وشرول محددة .

وقبػػل أف نعػػرض لتفاصػػيل أهميػػة الذػػركة بالشدػػبة إل ػراـ تمػػػ العقػػؾد يجػػي يػػاف
مؾق ػ أشػػكاؿ الذػػركات السختمفػػة مشهػػا ،فويسػػا تعمػػق بذػػركات األشػػخاص لػػؼ ػػرد فػػي
الشر ػػؾص الحاكس ػػة له ػػا سػ ػؾاء ف ػػي الق ػػانؾف الس ػػدني أو ف ػػي الفر ػػل ال ال ػػس م ػػؽ التقش ػػيؽ
التج ػػاري السمغ ػػي أيػ ػػة قي ػػؾد عم ػػى أهميػ ػػة ه ػػذا الذػ ػػكل م ػػؽ أش ػػكاؿ الذػ ػػركات ف ػػي مجػ ػػاؿ
اعقتػراض أو التبرعػػات ،وبالتػػالي هيدػػري عميهػػا القؾاعػػد العامػػة ،و،كػػؾف لمذػػركة فػػي هػػذا
الخرػػؾص أهميػػة قانؾنيػػة كاممػػة ع ػػرد عميهػػا قيػػؾد .وبالشدػػبة لذػػركة التؾصػػية باألسػػهؼ،
فتعامػػل ذات معاممػػة شػػركات السدػػاهسة مػػؽ حيػػس مػػدى أهميتهػػا فػػي اإلق ػراض أو التبػػرع
والقيػؾد التػي تػػرد عميهػا ،حيػس تقزػػي السػادة 111/مػؽ قػػانؾف الذػركات رقػؼ  127لدػػشة
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 1781بين ػػه هيس ػػا ع ػػدا أحك ػػاـ السػ ػؾاد ،72 ،75 ،71 ،99 ،29 /تد ػػري عم ػػى ش ػػركات
التؾصية باألسهؼ سػائر أحكػاـ الذػركات السدػاهسة فػي هػذا القػانؾف ،ولػؼ تتشػاوؿ أي مػؽ
تم ػػػ الشر ػػؾص مد ػػيلة أهمي ػػة ش ػػركة التؾص ػػية باألس ػػهؼ ف ػػي ش ػػيف عق ػػؾد الق ػػرض وعق ػػؾد
التبرعات.
أمػػا الذػػركات ذات السدػػةؾلية السحػػدودة ،فتعامػػل معاممػة شػػركات األشػػخاص لعػػدـ
ورود نص بذيف أهميتها في إ راـ عقػؾد اإلقػراض والتبرعػات فػي القػانؾف رقػؼ  127لدػشة
 ،1781فق ػػد أحال ػػه الشر ػػؾص الخاصػػػة تم ػػػ الذ ػػركات إلػػػى الشر ػػؾص الت ػػي تحكػػػؼ
شػػركات السدػػاهسة فػػي بعػػض السدػػائل لػػيس مػػؽ يشهػػا مدػػيلة األهميػػة فػػي إ ػراـ عقػػؾد
اإلقػراض والتبرعػػات ،وفػػي ضػػؾء ميػػاب الشرػػؾص التػػي تحكػػؼ هػػذ السدػػيلة فػػي القػػانؾف
رقػػؼ  127لدػػشة  1781فتظبػػق القؾاعػػد العامػػة و،كػػؾف لمذػػركة ذات السدػػةؾلية السحػػدودة
أهمية الناممة في هذ العقؾد.
وعم ػ ػػى ذل ػ ػػػ فديقتر ػ ػػر بح ش ػ ػػا عم ػ ػػى أهمي ػ ػػة ش ػ ػػركة السد ػ ػػاهسة ف ػ ػػي إ ػ ػ ػراـ عق ػ ػػؾد
اإلقراض والتبرعات.

( )1التبرعات والقروض :
ح ػػددت الس ػػادة  76 /م ػػؽ ق ػػانؾف الذ ػػركات رق ػػؼ  127لد ػػشة  1781أحك ػػاـ ىي ػػاـ
الذػ ػػركة بػ ػػإقراض أى مػ ػػؽ أعزػ ػػاء مجمػػػس إدارتهػ ػػا (أ) ونغس ػػه السػ ػػادة  111 /شػ ػػرول
وضؾابط ىياـ الذركة بالتبرع (ب).
أ -اإلقراض والنفالة:
تشص السادة  76 /مؽ قانؾف الذركات رقؼ  127لدشة  1781عمى أنه :
" ع يجؾز لمذركة أف تقدـ قرضاك نقدياك مػؽ أى نػؾع كػاف ألى مػؽ أعزػاء مجمػس
إدارته ػػا أو أف تز ػػسؽ أى ق ػػرض يعق ػػد أح ػػدهؼ م ػػل الغي ػػر و،د ػػت شى م ػػؽ ذل ػػػ ش ػػركات
اعئتس ػػاف هيج ػػؾز له ػػا ف ػػى مزاول ػػة األعس ػػاؿ الداخم ػػة ض ػػسؽ ذرض ػػها وب ػػشفس األوض ػػاع
والذػػرول التػػى تتبعهػػا الذػػركة بالشدػػبة لجسهػػؾر العسػػبء أف تقػػرض أحػػد أعزػػاء مجمػػس
إدارتها أو تفتح له اعتساداك أو تزسؽ له القروض التى يعقدها مل الغير .

و،ؾضل تحه تررؼ السدػاهسيؽ إلطبعهػؼ الخػاص قبػل انعقػاد الجسليػة العامػة
العادية بخسدة أياـ عمى األقػل يػاف مػؽ مراقبػى الحدػابات يقػرروف هيػه أف القػروض أو
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اععتسػػادات أو الزػػسانات السشرػػؾص عميهػػا فػػى الفق ػرة الدػػابقة قػػد تسػػه دوف اإلخػػبؿ
بيحكامها .
و،عتب ػػر ب ػػاطبك ك ػػل عق ػػد ػػتؼ عم ػػى خ ػػبؼ أحك ػػاـ ه ػػذ الس ػػادة دوف إخ ػػبؿ بح ػػق
الذركة فى مظالبة السخال بالتعؾ،ص عشد اعقتزاء " .
لقػػد قػػررت هػػذ السػػادة أص ػبك عام ػاك هيسػػا تعمػػق بيهميػػة الذػػركة فػػى إق ػراض أحػػد
أعزاء مجمس إدارتها أو ضساف هذ اإلقراض(*) واست شاء عمى هذا األصل العاـ(*).
(*) األصل العاـ:
يقزػػى األصػػل العػػاـ أف الذػػركة ع تتستػػل باألهميػػة القانؾنيػػة هيسػػا تعمػػق بػػإقراض
أى مؽ أعزاء مجمس إدارتها أو ضساف أى قرض يعقد أحػدهؼ مػل الغيػر  ،فػب يجػؾز
لمذركة أف تقدـ قرضاك ألى مؽ أعزاء مجمس إدارتها ف ولؾ حرل العزؾ عمى قرض
مؽ الغير فب يجؾز لمذركة أف تنفمه فى هذا القرض لدى الغير .
فاألهمية القانؾنية لمذركة عمى هذا الشحػؾ مشعدمػة  ،ومػؽ ثػؼ فمػؾ أقرضػه أى مػؽ
أعزاء مجمس اإلدارة أو كفمته فى قرض حرػل عميػه مػؽ الغيػر  ،هيكػؾف كػل مػؽ عقػد
القرض وعقد النفالػة بػاطميؽ بظبنػاك مظمقػاك  ،وبالتػالى فػب يجػؾز إجازتػه وع يدػرى عميػه
التقػػادـ  ،و،دػػتظيل كػػل ذى مرػػمحة التسدػػػ بػػه  ،ولمسحكسػػة أف تقزػػى بػػه مػػؽ تمقػػاء
نفدها.
(*) اعست شػاء:
اسػػت شاء مػػؽ األصػػل العػػاـ السذػػار إليػػه  ،إذا كػػاف ذػػرض الذػػركة مسارسػػة نذػػال
اعئتساف كالبشؾؾ  ،هيجؾز لها  ،فػى نظػاؽ هػذا الغػرض ،وتحييقػاك لػه أف تقػرض أعزػاء
مجمس إدارتها أو تفتح له اعتساداك كإصدار خظػاب ضػساف أو فػتح اعتسػاد مدػتشدى شػاء
عمػى طمبػه كعسيػل آمػػر ،وكػذلػ لهػا أف تنفػػل هػذا العزػؾ فػى سػػداد قػرض حرػل عميػػه
مؽ الغير .
فالذػػركة تتستػػل فػػى إ ػراـ كػػل هػػذ العقػػؾد باألهميػػة القانؾنيػػة الناممػػة  .ومػػرد هػػذا
اعست شاء أنه جاء تظبيقاك لمسبدأ العاـ الذى يقزى بيف أهمية الذركة تػرتبط بػالغرض مػؽ
تيسيدها السبيؽ فى سشد إنذائها  .وبالتالى فإف الذركة عشد إ رامهػا لمعقػؾد السػذكؾرة إنسػا
تقؾـ ذلػ تحييقاك لغرضها .

وقد أحال السذرع هػذا اعسػت شاء بزػابظيؽ هسػا :األوؿ :أف تمػػ العقػؾد يجػي أف
تتؼ شفس األوضػاع والذػرول التػى تتبعهػا الذػركة بالشدػبة لجسهػؾر العسػبء  ،وذلػػ دركء
لذػػبهة أى محابػػاة لعزػػؾ مجمػػس اإلدارة  ،وال ػػانى :أف يقػػدـ م ارقػػي الحدػػابات يانػاك يقػػر

- 82 -

هيػػه أف كػػل تمػػػ العقػػؾد تسػػه دوف إخػػبؿ بالزػػابط األوؿ  ،ولتحقيػػق مراىبػػة السدػػاهسيؽ
لهػػذ العقػػؾد ،فإنػػه يجػػي عمػػى م ارقػػي الحدػػابات أف يزػػل تحػػه نغػػر السدػػاهسيؽ البيػػاف
السذار إليه قبل انعقاد الجسلية العامة العادية لمذركة بخسدة أياـ عمى األقل.
وإذا أ ػ ػػرـ أى عقػ ػػد بالسخالفػ ػػة ألحكػ ػػاـ السػ ػػادة  76 /السذػ ػػار إليهػ ػػا س ػ ػؾاء كانػ ػػه
السخالفػػة لألصػػل العػػاـ أو لبسػػت شاء  ،فإنػػه يكػػؾف بػػاطبك  ،ولػػؾ لحػػق بالذػػركة أض ػرار
نتيجة هذ السخالفة هيحق لها السظالبة بالتعؾ،ض.
ب -التبرعػػات:
أوض ػػحه الس ػػادة  111 /م ػػؽ ق ػػانؾف الذ ػػركات رق ػػؼ  127لد ػػشة  . 1781ح ػػدود
ومدى األهمية القانؾنية لمذركة هيسا تعمق بإ راـ عقؾد التبرعات  ،حيػس تػشص عمػى أنػه
:
" ع يجؾز لذركة السداهسة أف تقدـ أى تبرع مػؽ أى نػؾع إلػى حػزب سياسػى وإع
كاف التبرع باطبك .

وع يجػػؾز أف تتبػػرع الذػػركة فػػى سػػشة ماليػػة بسػػا يجػػاوز  %9مػػؽ متؾسػػط صػػافى
أرباحها خبؿ الدشؾات الخسس الدابقة عمى هذ الدػشة  ،إع أف يكػؾف التبػرع لألذػراض
اعجتساكية الخاصة بالعامميؽ أو لجهة حكؾمية أو إحدى الهيةات العامة .
و،ذػػترل لرػػحة التبػػرع عمػػى أى حػػاؿ صػػدور ق ػرار مػػؽ مجمػػس اإلدارة شػػاء عمػػى
ترخيص عاـ مؽ الجسلية العامة متى جاوزت ىيسته أل جشيه ".
تزح مؽ نص هذ السادة حدود األهمية القانؾنية لمذركة والقيػؾد التػى تػرد عميهػا
فى مجاؿ التبرعات  ،تتس ل هيسا ييتى :
 أف الذركة ع تتستل بيية أهميػة قانؾنيػة إذا كػاف التبػرع لحػزب سياسػى ،وبالتػالىيقل هذا التبرع باطبك عنعداـ أهمية الذركة .

 تتستل الذركة باألهمية القانؾنيػة فػى حػدود التبػرع بسػا ع يجػاوز  %9فػى الدػشةمػؽ متؾسػط صػافى أرباحهػا خػبؿ الدػشؾات الخسػس الدػابقة عمػى سػشة التبػرع  ،إذا كػاف
التب ػػرع لغي ػػر األحػ ػزاب الدياس ػػية ولغي ػػر األذػ ػراض اعجتساكي ػػة الخاص ػػة بالع ػػامميؽ ف ػػى
الذػػركة أو لجهػػة حكؾميػػة أو إحػػدى الهيةػػات العامػػة  .فيهميػػة الذػػركة فػػى التبػػرع بالشدػػبة
السذار إليها هى أهمية مقيدة بيوجه التبرع وندبته .
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 تتستػل الذػركة بيهميػػة قانؾنيػة كاممػػة إذا كػاف التبػرع ألذػراض اجتساكيػة خاصػػةبالعػػامميؽ فيهػػا م ػػل إقامػػة مدتذػػفى أو نػػادى ر،اضػػى لهػػؼ أو لجهػػة حكؾميػػة أو إحػػدى
الهيةات العامة  .ولشا عمى هذ الحالة مبحغتاف هسا :
األولى :أف السذػرع قرػر صػحة التبػرع وأهميػة الذػركة فػى إ ارمػه عمػى األذػراض
اعجتساكية الخاصة بالعامميؽ  ،وبالتالى فب تتستل الذركة بيهمية التبرع ألذراض أخرى
ذيػػر اعجتساكيػػة ،وكػػذلػ ع تتستػػل بيهميػػة التبػػرع إذا كانػػه تمػػػ األذ ػراض اعجتساكيػػة
لغير العامميؽ بالذركة كالسداهسيؽ أو الغير  ،وال انية :أف السذرع لؼ يزل حداك أقرػى
لمشدبة مؽ األرباح التى يجؾز لمذركة أف تتبرع ها  .وهذا الؾضل يس ل فى نغرنا نقراك
تذر،لياك تعيؽ عمى السذرع التدخل لتنسمته ؾضل حد أقرى لهذ الشدبة  ،عسػيسا وأف
السذرع لؼ يحط التبرع السذكؾر سة ضسانات.
 وفى جسيل األحػؾاؿ فإنػه إذا جػاوز التبػرع مبمػ ألػ جشيػه  ،فيتعػيؽ أف يرػدربػػه ق ػرار مػػؽ مجمػػس اإلدارة شػػاء عمػػى تػػرخيص عػػاـ الجسليػػة العامػػة لمذػػركة .وبسفهػػؾـ
السخالفة أنه إذا لؼ تتجاوز ىيسة التبرع ألػ جشيػه  ،فػب يذػترل الحرػؾؿ عمػى تػرخيص
عاـ مؽ الجسلية العامة لمذركة لسجمس اإلدارة  .فػاإلجراء السظمػؾب مػؽ عدمػه فػي هػذ
الحالة هؾ الترخيص الرادر مؽ الجسلية العامة  .أما اإلجراء الستس ل فى صدور قػرار
مؽ مجمس اإلدارة بالتبرع فهؾ مظمػؾب فػي جسيػل الحػاعت  ،سػؾاء تجػاوزت ىيسػة التبػرع
أل جشيه أو لؼ تتجاوز.
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الفػرع ال الػس
حالػػة تظبيقي ػػة
(حكؼ التحكيؼ الرادر فى الدعؾى رقؼ  641لدشة  5117مركز القػاهرة اإلقميسػى
لمتحكػػيؼ التجػػارى الػػدولى ،والحكػػؼ الرػػادر فػػى دعػػؾى بظبنػػه رقػػؼ  6262لدػػشة 158ؽ
محكسة استةشاؼ القاهرة – د 21 /تجاري)
هشاؾ حالة تظبييية عرضه عمى التحكيؼ (أوعك) والقزػاء السرػرى (ثانيػاك) تتعمػق
ػربط أهميػة الذػػركة بػالغرض مػػؽ تيسيدػها الػؾارد فػى سػػشد إنذػائها  ،وألهسيػػة هػذ الحالػػة
التظبييي ػػة فد ػػؾؼ نع ػػرض تفر ػػيبك لحك ػػؼ التحك ػػيؼ وحك ػػؼ القز ػػاء فيه ػػا  ،وس ػػشبدى أر ش ػػا
الخاص بذينها (ثال اك).
أوعك :حكػػؼ التحكػػيؼ الرػػادر فػػى الػػدعؾى رقػػؼ  641لدػػشة  5117مركػػز القػػاهرة اإلقميسػػى
لمتحكيؼ التجارى الدولى:

تػػار 5111/8/54 ،صػػدر حكػػؼ التحكػػيؼ فػػى الػػدعؾى رقػػؼ  641مركػػز القػػاهرة
اإلقميسػػى لمتحكػػيؼ التجػػارى الػػدولى  ،وسػػؾؼ نعػػرض لؾقػػائل هػػذ الػػدعؾى ( ، )1ولمحكػػؼ
الرادر فيها بالقدر الذى تشاسي مل مؾضؾع هذا البحس (.)5
( )1الؾقائ ػػل:
 ت ػػار 5116/2/21 ،أ رم ػػه الذ ػػركة السحتنس ػػة ( ش ػػركة ميمشي ػػاـ ه ػػؾتمز أن ػػدر،زورتس سيرفس السحدودة) عقد إدارة وتذغيل "فشدؽ ميمميشيؾـ عيؾف" بخميع نبق بسد شة
شػػرـ الذػػي  ،مػػل الذػػركة السحػػتنؼ ضػػدها (الذػػركة السر ػر،ة الدػػعؾدية لمتجػػارة والتشسيػػة
الدياحية).
 نذػػي ن ػزاع ػػيؽ طرفػػى هػػذا العقػػد نتيجػػة ادعائهسػػا بػػيف الظػػرؼ اآلخػػر قػػد أخػػلتشفيذ التزاماته الؾاردة هيه.
 كاف الظرفاف قد اتفقا في البشد  45العقد السذػار إليػه عمػى التحكػيؼ وفقػاك لمػؾائحمركز القاهرة اإلقميسى لمتحكيؼ التجػارى الػدولى  ،كؾسػيمة لمفرػل فػى السشازعػات الشاشػةة
عؽ هذا العقد .
 تق ػػدمه الذ ػػركة السحتنس ػػة (ميمشي ػػاـ ه ػػؾتمز) بظم ػػي تحك ػػيؼ إل ػػى مرك ػػز الق ػػاهرةاإلقميس ػ ػ ػػى لمتحك ػ ػ ػػيؼ التج ػ ػ ػػارى ال ػ ػ ػػدولى م ػ ػ ػػؤرخ  ، 5117/8/7وقي ػ ػ ػػد تح ػ ػ ػػه رقػ ػ ػ ػؼ 641
لدشة . 5117
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 شػػرعه هيةػػة التحكػػيؼ فػػى نغػػر الػػدعؾى التحكيسيػػة السػػذكؾرة  ،ودفعػػه الذػػركةالسحػػتنؼ ضػػدها (الذػػركة السر ػر،ة الدػػعؾدية لمتجػػارة والتشسيػػة الدػػياحية) بانعػػداـ أهميػػة
الذركة السحتنسة في إ راـ العقد السػؤرخ  ، 5116/2/21وانعػداـ أهميتهػا فػى إ ػراـ اتفػاؽ
التحكيؼ الؾارد فػى البشػد  45مػؽ هػذا العقػد  ،عمػى سػشد مػؽ القػؾؿ أف سػشد نذػاء الذػركة
السحتنسػػة  ،وهػػؾ سػػجمها التجػػارى  ،ثا ػػه بػػه أف الغػػرض مػػؽ تيسػػيس هػػذ الذػػركة هػػؾ
"تشفيذ اتفاىية إدارة فشدؽ كؾراؿ يتش وايفيػشع مرسػى عمػؼ ،السبػرـ فػى  5112/7/11مػل
ش ػػركة إيس ػػاؾ لمفش ػػادؽ والتشسي ػػة الد ػػياحية  ،وم ػػؽ ث ػػؼ ف ػػإف الغ ػػرض م ػػؽ تيس ػػيس الذ ػػركة
السحتنسػة فػى جسهؾر،ػة مرػر العربيػة هػؾ فقػط إدارة فشػدؽ كػؾراؿ يػتش وايفيػشع مرسػى
عمؼ  ،وبالتالى فإنه إعساعك ألحكاـ أهمية الذركة كذخص اعتبارى السشرؾص عميها فى
السػػادة /5/22 /ب مػػؽ القػػانؾف السػػدنى  ،فػػإف الذػػركة ع تتستػػل سػػة أهميػػة إع بذػػيف مػػا
يخػػص إدارة فشػػدؽ كػػؾراؿ يػػتش وايفييػػشع  ،مرسػػى عمػػؼ  ،وخػػارج عسميػػة إدارة هػػذا الفشػػدؽ
تنؾف الذركة السحتنسة فاقػدة األهميػة  ،ومػؽ ثػؼ فػإف عقػدها مػل الذػركة السحػتنؼ ضػدها
بذػػيف إدارة فشػػدؽ ميمميشيػػؾـ شػػرـ الذػػي ومػػا أشػػتسل عميػػه مػػؽ شػػرل تحكػػيؼ يكػػؾف بػػاطبك
بظبنػ ػاك مظمقػ ػاك  ،لع ػػدـ ال ػػشص عم ػػى ه ػػذا الغ ػػرض ف ػػى س ػػجمها التج ػػارى ال ػػذى ه ػػؾ س ػػشد
إنذائها.
 تؼ حجز الدعؾى لمحكؼ وصدر فيها الحكؼ بجمدة .5111/8/54( )5حكػؼ التحكيػػؼ:
 تار 5111/8/54 ،صدر حكؼ التحكيؼ فػى الػدعؾى رقػؼ  641لدػشة 5117مركػػز القػػاهرة اإلقميسػػى لمتحكػػيؼ التجػػارى الػػدولى  ،وبشػػى عم ػى عػػدة أسػػباب  ،إع أف مػػا
هسشا مؽ هذ األسباب  ،لتعمقه بسؾضؾع هذا البحس  ،هؾ رد هيةػة التحكػيؼ عمػى الػدفل
بانعػ ػػداـ أهميػ ػػة الذػ ػػركة السحتنسػ ػػة فػ ػػى إ ػ ػراـ العقػ ػػد السػ ػػؤرخ  5116/2/21إلدارة فشػ ػػدؽ
ميمميشيؾـ لعدـ الشص عمى هذا الغرض فى سشد إنذائها وهؾ الدجل التجارى .
وقد ردت هيةة التحكيؼ عمى الدفل السذار إليه بسا ييتى :
جاء بالرفحة رقؼ  55مؽ حكؼ التحكيؼ السذكؾر ما نره :
" ال ا ػػه أف طرفػػى العقػػد قػػد ت ػؾافر لػػد هسا كامػػل األهميػػة إل ػراـ عقػػد إدارة الفشػػدؽ
ألن ػػه أ ػػرـ ػػيؽ ش ػػركتيؽ مقي ػػدتيؽ ف ػػى الد ػػجل التج ػػارى تتستع ػػاف بر ػػبحية العس ػػل ف ػػى
األعساؿ الفشدىية والدياحية " ...
كسػ ػػا أورد حكػ ػػؼ التحكػ ػػيؼ السذػ ػػار إليػ ػػه  ،رداك عمػ ػػى الػ ػػدفل بانعػ ػػداـ أهميػ ػػة الذػ ػػركة
السحتنسة ،فى الرفحة رقؼ  52مشه ما نره :
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" وع يغير مؽ ذلػػ أف يكػؾف السقيػد فػى الدػجل كػاف بغػرض إدارة فشػدؽ آخػر فػى
مرسػػى عمػػؼ  ،فػػإف عػػدـ إضػػافة يانػػات جد ػػدة إلػػى الدػػجل التجػػارى – وإف شػػكل مخالفػػة
لق ػػانؾف الد ػػجل التج ػػارى  ...ف ػػإف ذل ػػػ ع يح ػػؾؿ دوف تشفي ػػذ التزاماته ػػا بسقتز ػػى العق ػػد
مؾضػػؾع الػػدعؾى  ،وع يجعػػل تشفيػػذ مدػػتحيبك  ،إذ يسكػػؽ إضػػافة نذػػاطها الجد ػػد إدارة
فشدؽ ميمميشيؾـ شرـ ( عيؾف ) إلى نذاطه الدا ق فى ذات الدجل " ...
إع أف الذركة السحتنؼ ضدها لػؼ تػرتض هػذا الحكػؼ وطعشػه عميػه بػالبظبف أمػاـ
محكسة استةشاؼ القاهرة .
ثانيػاك :حكػؼ محكسػة اسػتةشاؼ القػاهرة فػػى دعػؾى الػبظبف السقيػدة رقسػى  62 ، 62لدػػشة
 158ؽ والرادر تار: 5114/6/54 ،
أقامػػه الذػػركة السحػػتنؼ ضػػدها دعػػؾى بظػػبف ضػػد حكػػؼ التحكػػيؼ السػػذكؾر قيػػدتا
تحه رقسى  62 ، 62لدشة  158ؽ أماـ محكسة استةشاؼ القػاهرة الػدائرة ( )21تجػارى
ونعػػه فػػى طعشهػػا عمػػى حكػػؼ التحكػػيؼ بالعد ػػد مػػؽ أوجػػه الػػبظبف  ،وكػػاف مػػؽ ػػيؽ هػػذ
األوجه مخالفة الحكؼ السظعؾف عميه لحكؼ السػادة  5/22 /مػؽ القػانؾف السػدنى فػى شػيف
أهميػػة الذػػركة عشػػدما رفػػض الػػدفل بانعػػداـ أهميػػة الذػػركة السحتنسػػة  ،وردد الظػػاعؽ ذات
األسباب التى كاف قد استشد عميها فى دفاعه أماـ هيةة التحكيؼ فى هذا الخرؾص .
وبتػػار 5114/6/54 ،أصػػدرت محكسػػة اسػػتةشاؼ القػػاهرة حكسهػػا فػػى الػػدعؾ،يؽ
السذار إليهسػا رفزػه هيػه الظعػؽ بػالبظبف عمػى حكػؼ التحكػيؼ السظعػؾف عميػه  ،وردت
عمػػى أوجػػه الشعػػي عمػػى هػػذا الحكػػؼ بػػالبظبف التػػى أوردتهػػا الذػػركة الظاعشػػة .إع أف مػػا
هسشا فى هذا البحس هؾ قزاء محكسة اعستةشاؼ السذكؾرة فى ردها عمى دفػاع الذػركة
الظاعشػػة الستعمػػق بانعػػداـ أهميػػة الذػػركة السحتنسػػة فػػى إ ػراـ العقػػد السػػؤرخ 5116/2/21
وفى إ راـ اتفاؽ التحكيؼ الؾارد فى هذا العقد  ،لعدـ الشص فى سشد إنذائها ،وهؾ الدػجل
التجػارى  ،عمػى إدارة وتذػغيل فشػدؽ ميمميشييػؾـ شػرؽ ( عيػؾف ) وقرػر نذػاطها فػى هػػذا
الدجل عمى إدارة وتذغيل فشدؽ كؾراؿ يتش وايفييشع مرسى عمؼ.
وقػػد جػػاء قزػػاء حكػػؼ محكسػػة اسػػتةشاؼ القػػاهرة السذػػار إليػػه فػػى الػػرد عمػػى الػػدفل
السذكؾر عمى الشحؾ التالى :
" وحيػػس أنػػه عػػؽ الدػػبي األوؿ والػػذى شعػػى هيػػه السػػدعى عمػػى الحكػػؼ السظعػػؾف
عميه أنه ا تشى عمى اتفاؽ باطل تيسيداك عمى انعداـ أهمية الذػركة السحتنسػة فإنػه مػردود
عميػػه بسػػا نرػػه عميػػه الفق ػرة ال انيػػة مػػؽ السػػادة  216 /مػػدنى  ،أنػػه لػػيس لسػػؽ اعتػػرؼ
ؾجػػؾد الذػػركة رذ ػؼ عػػدـ إشػػهارها أف شنػػر وجؾدهػػا بعػػد ذلػػػ كسػػؽ تعامػػل مػػل مػػد رها
برفته مس بك لها فب يجؾز لػه حػيؽ رفػل دعػؾى عميػه لسظالبتػه بحػق لمذػركة أف تسدػػ
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بع ػػدـ جػ ػؾاز اعحتج ػػاج بذخر ػػية الذ ػػركة عمي ػػه لع ػػدـ ش ػػهرها ،كس ػػا أن ػػه م ػػؽ السق ػػرر أف
التحكيؼ هؾ مذارطة يؽ متعاقد ؽ ،أى اتفاؽ عمػى الت ازمػات متبادلػة بػالشزوؿ عمػى حكػؼ
السحكسػػيؽ وبظػػبف السذػػارطة لعػػدـ األهميػػة هػػؾ بظػػبف لذػػن يخػػص عػػديؼ األهميػػة فػػب
يجػػؾز لػػذي األهميػػة التسدػػػ بػػه  ،كسػػا أف السقػػرر أف شػػرل التحكػػيؼ يعتبػػر اتفاقػاك مدػػتقبك
عػػؽ شػػرول العقػػد األخػػرى  ،وع ترتػػي عمػػى بظػػبف العقػػد أى أثػػر عمػػى شػػرل التحكػػيؼ
إعساعك لحكؼ السادة  52 /مؽ القانؾف رقؼ  59لدشة  1774بذيف التحكيؼ ".
وقزى حكؼ محكسة اعستةشاؼ السذار إليه فى مشظؾقه بسا ييتى :

" حكسػ ػػه السحكسػ ػػة  :أوعك  :عػ ػػدـ قبػ ػػؾؿ التػ ػػدخل شػ ػػكبك وألزمػ ػػه طالػ ػػي التػ ػػدخل
بسر ػ ػ ػػار،ل تدخم ػ ػ ػػه  .ثانيػ ػ ػ ػاك  :ف ػ ػ ػػى مؾض ػ ػ ػػؾع ال ػ ػ ػػدعؾ،يؽ رفز ػ ػ ػػهسا وألزم ػ ػ ػػه رافعهس ػ ػ ػػا
بالسرروفات ومائة جشيه مقا ل أتعاب السحاماة " .
ثال اك :أر شػا الخػػاص:

لقد أثار حكؼ التحكيؼ فػى الػدعؾى رقػؼ  641لدػشة  5117مركػز القػاهرة اإلقميسػى
لمتحكيؼ التجارى الدولى ( ، )1وحكؼ محكسة استةشاؼ القػاهرة فػى دعػؾى الػبظبف رقسػى
 62 ، 62لدػػشة  158ؽ  ،عػػدة مدػػائل قانؾنيػػة فػػى مجػػاؿ نظػػاؽ ومػػدى أهميػػة الذػػركة
كذخص اعتبارى  ،تحتاج إلى التعميق عميها وبياف وجهة نغرنا بذينها .
( )1أر شػػا الخػػاص فػػى حكػػؼ التحكػػيؼ فػػى الػػدعؾى رقػػؼ  641لدػػشة  5117مركػػز
القاهرة اإلقميسى لمتحكيؼ التجارى الدولى :
آثػ ػػار حكػ ػػؼ التحكػ ػػيؼ السػ ػػذكؾر مدػ ػػيلتيؽ بخرػ ػػؾص مػ ػػدى ونظػ ػػاؽ أهميػ ػػة الذػ ػػركة
كذ ػػخص معشػ ػػؾى األولػ ػػى :تتعم ػػق تفدػ ػػير الغػ ػػرض ال ػػذى أسد ػػه الذػ ػػركة مػػػؽ أجمػػػه ،
وال انية :مدى حجية البيانات الؾاردة فى الدجل التجارى بخرؾص ذرض الذركة .
وبالشدبة لمسديلة األولى  ،فقد قزى حكؼ التحكيؼ السذار إليه بيف :
" ال ا ػػه أف طرفػػى العقػػد قػػد ت ػؾافر لػػد هسا كامػػل األهميػػة إل ػراـ عقػػد إدارة الفشػػدؽ
ألن ػػه ا ػػرـ ػػيؽ ش ػػركتيؽ مقي ػػدتيؽ ف ػػى الد ػػجل التج ػػارى تتستع ػػاف بر ػػبحية العس ػػل ف ػػى
األعساؿ الفشدىية والدياحية ." ....
لقػػد فدػػر حكػػؼ التحكػػيؼ السػػذكؾر ذػػرض الذػػركة السحتنسػػة السشرػػؾص عميػػه فػػى
سشد إنذائها وهؾ الدجل التجارى  ،وهؾ إدارة وتذغيل فشدؽ كؾراؿ يتش دايفييشع مرسى
عمػػؼ  ،بينػػه تدػػل ليذػػسل صػػبحية تمػػػ الذػػركة لمعسػػل فػػى األعسػػاؿ الفشدىيػػة والدػػياحية
عسؾمػاك .ولنػػؽ هػػذا التفدػػير مػػؽ قبػػل هيةػػة التحكػػيؼ محػػل نغػػر و،حسػػل الػػشص الػؾارد فػػى
الد ػػجل التج ػػارى لمذ ػػركة السحتنس ػػة أك ػػر مس ػػا يحتس ػػل  ،فم ػػؾ أراد الذ ػػركاء ف ػػى الذ ػػركة
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السحتنسة مشحهػا الحػق فػى الييػاـ باألعسػاؿ الفشدىيػة والدػياحية عسؾمػاك لشرػؾا عمػى ذلػػ
صراحة فى الغرض السػدوف فػى سػشد إنذػائها  ،إع انهػؼ لػؼ يفعمػؾا ذلػػ وقرػروا الغػرض
عمى إدارة وتذغيل فشدؽ معيؽ ذاته  ،وتمػ هى إرادتهؼ الحييييػة  ،هيجػي عػدـ تفدػير
نص الغرض بسا ع تفق مل تمػ اإلرادة .
أمػػا السدػػيلة ال انيػػة :فتتعمػػق بحجيػػة البيانػػات الػؾاردة فػػى الدػػجل التجػػارى ،فػػيعتبر
حكػػؼ التحكػػيؼ أف عػػدـ إضػػافة أذ ػراض جد ػػدة لمغػػرض ال ػؾارد فػػى الدػػجل التجػػارى تعػػد
مجرد مخالفة لقانؾف الدجل التجارى  ،فػى حػيؽ أف األمػر مختمػ تسامػاك  ،حيػس أنػه ع
تعم ػػق فق ػػط بسخالف ػػة أو ع ػػدـ مخالف ػػة ق ػػانؾف الد ػػجل التج ػػارى  ،وإنس ػػا تعم ػػق ب ػػيثر تم ػػػ
السخالفػة وهػى عػػدـ إضػافة أذػراض أخػرى لغػػرض الذػركة  ،إذا أف الحجيػػة ت بػه لمبيػػاف
ال ػؾارد فػػى الدػػجل التجػػارى فقػػط  ،وأيػػة يانػػات لػػؼ تػػرد فػػى هػػذا الدػػجل فػػب تتستػػل بييػػة
حجيػػة فػػى مؾاجهػػة الغيػػر  ،حيػػس تػػشص السػػادة  25 /قػرة  1مػػؽ قػػانؾف التجػػارة رقػػؼ 19
لدشة  1777عمى أف :
" تنؾف البيانات السقيدة فى الدجل التجارى حجة عمى الغير مؽ تار ،قيػدها فػى
الدجل ما لؼ شص القانؾف عمى ذير ذلػ " .
وقػػد أضػػاؼ حكػػؼ التحكػػيؼ فػػى ذات الدػػياؽ أنػػه  " :يسكػػؽ إضػػافة نذػػاطها الجد ػػد
إدارة فش ػػدؽ ميمميشي ػػؾـ ش ػػرـ ( عي ػػؾف ) إل ػػى نذ ػػاطها الد ػػا ق ف ػػى ذات الد ػػجل "  .وه ػػذا
القزػػاء تعػػؾذ الدقػػة ،حيػػس أف العب ػرة وقػػه إ ػراـ الترػػرؼ مػػؽ قبػػل الذػػركة كذػػخص
معشؾى هى مػا هػؾ ثا ػه فػى الدػجل التجػارى فػى هػذا الؾقػه ،أمػا القػؾؿ بإمكػاف إضػافة
نذال جد د  ،فإف تمػ اإلضافة لؽ ترتي آثارها مؽ حيس تستل الذػركة باألهميػة بالشدػبة
لها إع مؽ وقه تساـ اإلضافة وليس قبمها .
( )5أر شا الخػاص فػى حكػؼ محكسػة اعسػتةشاؼ ػرفض دعػؾى الػبظبف رقػؼ ، 62
 62لدشة  158ؽ :
أث ػػار حك ػػؼ محكس ػػة اس ػػتةشاؼ الق ػػاهرة ػ ػرفض دع ػػؾى ال ػػبظبف السقام ػػة ض ػػد حك ػػؼ
التحكيؼ رقؼ  641لدشة  5117مركز القاهرة ثبثػة مدػائل هػى :السدػيلة األولػى :تتعمػق
باععتراؼ ؾجؾد الذركة ذير السذػهرة واكتدػا ها لمذخرػية السعشؾ،ػة  ،والحكػؼ فػى هػذا
الخرػػؾص لػػؼ يػػيت بجد ػػد وردد فقػػط حكػػؼ السػػادة  216 /مػػدنى وتمػػػ السدػػيلة لػػؼ تنػػؽ
مؾض ػػؾعاك لمظع ػػؽ ول ػػؼ تظ ػػرح عم ػػى السحكس ػػة .السد ػػيلة ال اني ػػة :الػ ػربط ػػيؽ الذخر ػػية
السعشؾ ،ػػة لمذ ػػركة وأهميته ػػا القانؾني ػػة  .فق ػػد رد الحك ػػؼ عم ػػى ال ػػدفل بانع ػػداـ أهمي ػػة الذ ػػركة
السحتنس ػػة بينه ػػا تتست ػػل بالذخر ػػية القانؾني ػػة .وع يج ػػؾز لس ػػؽ تعام ػػل م ػػل م ػػد رها إنن ػػار
شخرػػػيتها القانؾنيػ ػػة ولػػػؾ كانػ ػػه ذيػػػر مذػ ػػهرة .والحييقػ ػػة أف الحكػ ػػؼ الس ػػذكؾر فػ ػػى هػ ػػذا
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الخرؾص قد جاء مخالفاك لحكؼ القانؾف مػؽ نػاحيتيؽ؛ األولػى :أنػه لػؼ ػرد بذػكل مباشػر
عمى الدفل بانعداـ أهمية الذركة  ،وتحدث عؽ مديلة أخرى لؼ تنؽ محػبك لمػدفل  ،حيػس
أف الشعي عمى حكؼ التحكيؼ كاف مبشياك عمى أنه اعتد برحة العقد وشػرل التحكػيؼ الػؾارد
هيه رذؼ أف الذركة التي أ رمته كانه عديسة األهمية ،ولؼ تسدػ دفاع الذػركة الظاعشػة
بانعػػداـ الذخرػػية السعشؾ،ػػة لمذػػركة  ،وإنسػػا سػػمسه ؾجؾدهػػا وبالتػػالى فػػإف اسػػتشاد حكػػؼ
محكسػػة اعسػػتةشاؼ عمػػى نػػص السػػادة  216 /مػػدنى لػػؼ يكػػؽ فػػى محمػػه  ،وجػػاء مخالف ػاك
لمق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانؾف،
وال انية :أف الحكؼ قد اعتبر أف وجؾد الذخرية السعشؾ،ة يعشى تستعها باألهمية القانؾنيػة
فػى جسيػل األحػؾاؿ  ،وهػذا القزػاء قػد جػػاء أيزػاك مخالفػاك لمقػانؾف ألنػه فدػر العبقػة ػػيؽ
الذخر ػػية السعشؾ ،ػػة لمذ ػػركة وأهميته ػػا القانؾني ػػة تفد ػػي اكر خاطةػ ػاك  ،حي ػػس أرت ػػيى أف تتست ػػل
الذػػركة بالذخرػػية السعشؾ،ػػة ترتػػي عميػػه تمقائي ػاك وفػػى جسيػػل األح ػؾاؿ تستعهػػا باألهميػػة
القانؾني ػػة  ،ف ػػى ح ػػيؽ أف العبق ػػة الر ػػحيحة ػػيؽ األمػ ػر،ؽ تتس ػػل ف ػػى أف تست ػػل الذ ػػركة
باألهميػػة القانؾنيػػة يدػػتمزـ بالزػػرورة اكتدػػا ها لمذخرػػية السعشؾ،ػػة  ،ولنػػؽ تستػػل الذػػركة
بالذخر ػػية القانؾني ػػة ع ػػؤدى بالز ػػرورة إل ػػى تستعه ػػا باألهمي ػػة القانؾني ػػة  ،فق ػػد تنتد ػػي
الذركة الذخرية السعشؾ،ة ولنشهػا ع تتستػل باألهميػة القانؾنيػة  ،أو تتستػل بيهميػة ناقرػة
ومحدودة  ،وهذا هؾ الفرض الذى نحػؽ برػدد  ،فالذػركة السحتنسػة ( السػدعى عميهػا )
اكتد ػػبه الذخر ػػية السعشؾ ،ػػة ولنشه ػػا ل ػػؼ تتست ػػل باألهمي ػػة القانؾني ػػة ألنه ػػا تعاق ػػدت خ ػػارج
الغرض الذى أنذةه مؽ أجمه وورد الشص عميه فى سشد إنذائها وهؾ الدجل التجارى .
أم ػػا السد ػػيلة ال ال ػػة :فتتعم ػػق باس ػػتقبؿ ش ػػرل التحك ػػيؼ  ،وق ػػد ج ػػاء حك ػػؼ محكس ػػة
اعسػػتةشاؼ فػػى شػػينها أيزػاك مخػػال لحكػػؼ القػػانؾف حيػػس قزػػى الحكػػؼ السػػذكؾر فػػى هػػذا
الخرؾص بسا ييتى :
" السقػػرر أف شػػرل التحك ػػيؼ يعتبػػر اتفاقػ ػاك مدػػتقبك عػػؽ ش ػػرول العقػػد األخ ػػرى ،وع
ترتػػي عمػػى بظػػبف العقػػد أى أثػػر عمػػى شػػرل التحكػػيؼ إعسػػاعك لحكػػؼ السػػادة  52 /مػػؽ
القانؾف رقؼ  59لدشة  1774بذيف التحكيؼ".
والحكػػؼ السػػذكؾر هػػذا القزػػاء قػػد جػػاء مخالف ػاك لػػشص السػػادة  52 /السذػػار إليهػػا
والتى استشد عميها  ،حيس تشص هذ السادة عمى أنه :
" يعتبػػر اتفػػاؽ التحكػػيؼ اتفاق ػاك مدػػتقبك عػػؽ شػػرول العقػػد األخػػرى وع ترتػػي عمػػى
بظبف العقد أو فدخه أو إنهائه أى أثر عمػى شػرل التحكػيؼ الػذى تزػسشه إذا كػاف هػذا
الذرل صحيحاك فى ذاته".
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وعمى ذلػ فإف مبدأ استقبؿ شرول التحكػيؼ عػؽ العقػد الػذى تزػسشه وعػدـ تػيثر
بظبف هذا العقد أو فدخه أو إنهائه مذرول بيف يكؾف شرل التحكيؼ فى ذاته صػحيحا
 ،أما إذا كػاف هػذا الذػرل لػيس صػحيحاك فػى ذاتػه فػب يظبػق مبػدأ اعسػتقبؿ( )111وهشػاؾ
حالتػػاف ع يكػػؾف فيهسػػا شػػرل التحكػػيؼ صػػحيحاك فػػى ذاتػػه هسػػا  -1 :إذا كػػاف أحػػد طرفػػى
العقد الذى تزسؽ شرل التحكيؼ ناقص أو عػديؼ األهميػة  -5 ،إذا كػاف محػل هػذا العقػد
مخالفاك لمشغاـ العاـ واآلداب .
وبػػالشغر إلػػى الحالػػة السعروضػػة نجػػد أف الحالػػة األولػػى مت ػؾافرة حيػػس أف الذػػركة
السحتنسة قد أ رمه العقد الذى تزسؽ شرل التحكيؼ وهى عديسة األهمية  ،وبالتالى فإف
بظػبف هػذا العقػد عنعػداـ األهميػة ػؤدى إلػى بظػبف شػرل التحكػيؼ لػذات الدػبي ،فالعقػػد
وشػػرل التحكػػيؼ ال ػؾارد هيػػه قػػد أ رمػػا مػػؽ قبػػل شػػخص عػػديؼ األهميػػة  ،وبتعبيػػر آخػػر فػػإف
شػرل التحكػػيؼ فػػى الحالػة السعروضػػة لػػؼ يكػػؽ صػحيحاك فػػى ذاتػػه  .وعمػى ذلػػػ فػػإف حكػػؼ
محكسة اعستةشاؼ السذار إليه قد جاء مخالفاك لحكؼ السادة  52 /مؽ قػانؾف التحكػيؼ رقػؼ
 59لدشة . 1774

 111حؾؿ استقبؿ شػرل التحكػيؼ برػفة عامػة انغػر :د .رضػا م عبيػد .شػرل التحكػيؼ فػي عقػد الشقػل
البحري .مجمة الدراسات القانؾنية .كمية الحقؾؽ – جامعة أسيؾل  ،1786د .أحسد مخمػؾؼ .اتفػاؽ
التحكيؼ كيسػمؾب لتدػؾ،ة مشازعػات التجػارة الدوليػة .طبعػة  5111دار الشهزػة العربيػة ،د .نار،سػاف
عبػد القػادر .اتفػاؽ التحكػػيؼ وفقػاك لقػانؾف التحكػػيؼ فػي السػؾاد السدنيػػة والتجار،ػة رقػؼ  59لدػػشة 1774
طػ 1دار الشهزة العربية.
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السظمػي ال انػػي
انعداـ أهميػة الذركة بالشدبة لمحقػؾؽ واعلت ازمػات المريقػة باإلند ػػاف
إف اعخػ ػػتبؼ ػ ػػيؽ الذػ ػػخص الظبيعػ ػػى والذػ ػػركة كذػ ػػخص اعتبػ ػػارى فػ ػػى طبيعػ ػػة
التن ػػؾ،ؽ يح ػػتؼ تز ػػييق أهمي ػػة وج ػػؾب الذ ػػركة ع ػػؽ أهمي ػػة وج ػػؾب الذ ػػخص الظبيع ػػى ،
واسػػتبعاد إس ػػشاد الحق ػػؾؽ واعلت ازم ػػات المر ػػيقة بر ػػفة اإلند ػػاف إل ػػى الذ ػػركة  .وه ػػذا قي ػػد
طبيعػػى عمػػى أهميػػة الذػػركة عبػػرت عشػػه السػػادة  22 /فق ػرة  1مػػؽ القػػانؾف السػػدنى حيػػس
تشص عمى أف :
"  -1الذػػخص اععتبػػارى تستػػل بجسيػػل الحقػػؾؽ إع مػػا كػػاف مشهػػا مبزم ػاك لرػػفة
اإلنداف الظبيلية  ،وذلػ فى الحدود التى قررها القانؾف " .
والسبح ػػ" أف هػػػذ الس ػػادة تحػػػدثه فق ػػط عػ ػػؽ الحق ػػؾؽ السبزمػ ػػة لر ػػفة اإلندػ ػػاف
الظبيلية ولؼ تتحدث عؽ التزاماته  ،إع أف السادة السذكؾرة تظبق أيزػاك عمػى اعلت ازمػات
ىياساك عمى الحقؾؽ  ،وع سيسا وأف األهمية تذتسل عمى الحقؾؽ واعلتزامات معاك .

وتظبيقاك لحكؼ السادة  22 /فقرة  1/مدنى  ،وأخذا فى اععتبار خرؾصػية تنػؾ،ؽ
الذ ػػركة كذ ػػخص معش ػػؾى  ،فإن ػػه يد ػػتحيل عقػ ػبك تظبي ػػق األحك ػػاـ القائس ػػة عم ػػى طبيع ػػة
اإلنداف عمى الذركة كذخص معشؾى  ،كتمػ التى تتعمق بالدؽ أو الجشس أو القرابة أو
الجدػػد( ،)115فػػب يجػػؾز أف يدػػشد إلػػى الذػػركة الحقػػؾؽ واعلت ازمػػات الشاشػػةة عػػؽ الػػزواج ،
م ػػل حػ ػػق السعاش ػ ػرة الجشدػػػية ػػػيؽ األزواج والد ػػمظة األ ؾ ،ػػة  ،وحػ ػػق الشدػػػي والظػػػبؽ
واعلتػ ػزاـ بالشفق ػػة ل ػػألوعد أو الزوج ػػة أو السظمق ػػة  ،أو أف تد ػػشد إلي ػػه الؾاجب ػػات والحق ػػؾؽ
السترمة بالنياف الجددى لإلنداف  ،م ل واجي الخدمة العدكر،ة أو الحػق فػى الدػبمة
الجددية أو البدنية ،أو أف تدشد إليه الحقؾؽ السترتبػة عمػى الزوجيػة أو الق اربػة حتػى ولػؾ
كانه حقؾقاك مالية م ل حق اإلرث .
ولنػػؽ هشػػاؾ بعػػض الحقػػؾؽ واعلت ازمػػات ػػؾر بذػػينها التدػػاؤؿ حػػؾؿ مػػدى تستػػل
الذػػركة هػػا ،وهػػى حقػػؾؽ السمنيػػة الفنر،ػػة ( الفػػرع األوؿ ) والحػػق فػػى مباش ػرة الحقػػؾؽ
الدياسية ( الفرع ال اني ) .

الفرع األوؿ  :مدى تستل الذركة بحقؾؽ السمنية الفنر،ة :
هل تتستل الذركة كذخص اعتبارى بحقؾؽ السمنية الفنر،ة ؟

115

د .حدؽ كيرة  .السرجل الدا ق ص  645وما بعدها
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ترتبط حقؾؽ السمنية الفنر،ة بالخمق واإلنتاج الذهشى  ،وع ترؾر صدور إع عؽ
اإلنداف وحد  ،ألف لديه العقل الذى يفنر ،و،خترع ( أوعك ) و،رػسؼ ( ثانيػاك ) و،ؤلػ (
ثال اك ) .
أوعك  :راءة اعختراع :

ع تسشح البراءة إع عختراع اشترل هيه قانؾف السمنية الفنر،ة شروطاك معيشة  ،وهذا
اعخت ػراع هػػؾ نتػػاج ذهشػػى ع ت ػؾافر إع لإلندػػاف  ،ومػػؽ قػػؼ فػػإف هػػذا الشتػػاج ع ترػػؾر
ص ػػدور م ػػؽ الذ ػػركة كذ ػػخص معش ػػؾى  ،ولنػ ػػؽ ق ػػانؾف السمني ػػة الفنر ،ػػة رق ػػؼ  85لدػػػشة
 ،5115أجػ ػػاز لمذػ ػػخص السعشػ ػػؾى أي لمذػ ػػركة أف تتقػ ػػدـ بظمػ ػػي لمحرػ ػػؾؿ عمػ ػػى ػ ػراءة
اختراع ،مل ذكر اسؼ السخترع  ،وهؾ اإلنداف ،فػى البػراءة( . " )112وهػذا مػا قررتػه السػادة
 4 /مؽ القانؾف السذكؾر  ،حيس تشص عمى أنه :
" مل عدـ اإلخبؿ بيحكاـ اعتفاىيات الدولية الشافذة فى جسهؾر،ة مرر العربية ،
يك ػػؾف لن ػػل ش ػػخص طبيع ػػى أو اعتب ػػارى م ػػؽ السرػ ػر،يؽ أو األجان ػػي ال ػػذ ؽ شتس ػػؾف أو
تخػػذوف مركػػز نذػػال حييقػػى وفعػػاؿ لهػػؼ فػػى إحػػدى الػػدوؿ أو النيانػػات األعزػػاء فػػى
مشغسة التجارة العالسية أو التى تعامل جسهؾر،ة مرر العربية معاممة ألس ل  ،الحق فػى
التقدـ بظمي راءة اختراع لسكتي راءات اعختراع فى جسهؾر،ة مرر العربية وما ترتي
عمى ذلػ مؽ حقؾؽ طبقاك ألحكاـ هذا القانؾف " .
وقػػد أكػػدت هػػذا الحػػق السػػادة 9 /مػػؽ قػػانؾف السمنيػػة الفنر،ػػة السذػػار إليػػه ،حيػػس
تشص عمى أنه:

" إذا كمػ ػ ش ػػخص آخ ػػر ف ػػى النذػ ػ ع ػػؽ اختػ ػراع مع ػػيؽ فتن ػػؾف جسي ػػل الحق ػػؾؽ
السترتبة عمى اعختراع تنؾف لألوؿ  ،وكذلػ لراحي العسل جسيل الحقؾؽ السترتػة عمػى
اعخت ارعػػات التػػى يدػػتخدمها لعامػػل أو السدػػتخدـ اثشػػاء ىيػػاـ رابظػػة العسػػل أو اعسػػتخداـ
و،ذكر اسؼ السخترع فى البراءة .
وفى جسيل األحؾاؿ بقى اعختراع مشدؾباك لمسخترع " .
الؾاضػػح مػػؽ نػػص هػػاتيؽ السػػادتيؽ أف السذػػرع قػػد فػػرؽ ػػيؽ الحػػق السػػالى والحػػق
األد ى فى مجاؿ راءة اعختراع  ،فهذا الحق األخير به دائساك لمسخترع وهؾ اإلنداف ،
 112حػػؾؿ ػراءة اعخت ػراع برػػفة عامػػة انغػػر :د .سػػيشؾت حمػػيؼ دوس ،قػػانؾف ػراءات اعخت ػراع .مشذػػية
السعػػارؼ .إسػػكشدر،ة طبعػػة  ،5114د .عبػػد الفتػػاح يػػؾمي حجػػازي ،السمنيػػة الرػػشاكية فػػي القػانؾف
السقارف .طبعة  .5119دار الفنر الجامعي .إسكشدر،ة.
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وع ترػػؾر أف شدػػي الحػػق األد ػػى إلػػى الذػػركة كذػػخص معشػػؾى عسػػتحالة ترػػؾر أف
يكؾف مخترعاك  .أما الحق السالى لبختراع  ،والتقدـ بظمي راءة عشه  ،فقد اعترؼ قانؾف
السمنيػة الفنر،ػة السذػار إليػه هػذا الحػق لمذػػركة كذػخص معشػؾى  ،ألنػه حػق مػالى ومػػؽ
السترؾر أف تتستل به الذركة .

ثانياك  :الترسيسات والشساذج الرشاكية :

لمذ ػػركة كذػ ػػخص معشػ ػػؾى األهميػ ػػة السظمؾب ػػة لمتقػ ػػدـ بظمػ ػػي تدػ ػػجيل لمترػ ػػسيؼ أو
لمشس ػػؾذج الر ػػشاعى لسر ػػمحة الد ػػجل التجػ ػارى  ،دوف أف يك ػػؾف له ػػا الح ػػق األد ػػي ف ػػى
الترػػسيؼ أو الشسػػؾذج ذاتػػه باعتبػػار أنهسػػا نتػػاج ذهشػػى ع تػؾافر إع لمذػػخص الظبيعػػى ،
وبالتالى فإف الذركة تتستل بالحق السالى لمترسيؼ أو الشسؾذج  ،فى حيؽ تستل السرسؼ
لمترسيؼ أو الشسؾذج بالحق األد ى و،جي دائساك أف يحسل اسسه .

وقد قررت ذلػ السػادة  151 /مػؽ قػانؾف السمنيػة الفنر،ػة رقػؼ  85لدػشة ، 5115
حيس تشص عمى أنه :

" مل عدـ اإلخػبؿ بيحكػاـ اعتفاىيػات الدوليػة الشافػذة فػى جسهؾر،ػة مرػر العربيػة
يك ػػؾف لن ػػل ش ػػخص طبيع ػػى أو اعتب ػػارى م ػػؽ السرػ ػر،يؽ أو األجان ػػي ال ػػذ ؽ شتس ػػؾف أو
تخػػذوف مركػػز نذػػال حييقػػى وفعػػاؿ لهػػؼ فػػى إحػػدى الػػدوؿ أو النيانػػات األعزػػاء فػػى
مشغسة التجارة العالسية أو التى تعامل جسهؾر،ة مرر العربية معاممة الس ل  ،الحق فػى
التقدـ بظمي تدجيل ترػسيؼ أو نسػؾذج صػشاعى لسرػمحة التدػجيل التجػارى ومػا ترتػي
عمى ذلػ مؽ حقؾؽ طبقاك ألحكاـ هذا القانؾف " .
و،عتبر ترسيساك أو نسؾذجاك صشاكياك كل ترتيي لمخظػؾل وكػل شػكل مجدػؼ بػيلؾاف
()114
أو بغير ألؾاف إذا اتخذ مغه اكر مسي اكز  ،وكاف قاببك لبستخداـ الرشاعى.

فترسيؼ تمػ الخظؾل أو الذكل السجدػؼ ع ترػؾر أف يقػؾـ بػه إع اإلندػاف ألنػه
نتاج عقمى وإنتاج ذهشى وع ترؾر أف يقؾـ به الذخص اععتبارى  ،ومؽ ثؼ فإف الحق
األد ى عمى الترسيؼ أو الشسؾذج به لإلنداف الذى صسسه وع بػه لمذػركة كذػخص
معشؾى:

114

السادة  117 /مؽ قانؾف السمنية الفنر،ة رقؼ  85لدشة . 5115
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و،كؾف لمذركة كذخص معشؾى حق مالى عمى الترػسيؼ أو الشسػؾذج إذا كػاف هػؾ
الذى كم الذخص الظبيعى ودفل تنمفته أو قامه بذرائه مشه.
ثال اك  :السؤل

أو السرش

:

التيليل إنتاج عقمى ونتاج ذهشى  ،ع يقؾـ به إع اإلنداف  ،أما الذػركة كذػخص
معشػػؾى فػػب ترػػؾر نغ ػ اكر لتنؾ،شهػػا الييػػاـ بػػه  ،وبالتػػالى فػػإف السؤل ػ أو السرػػش دائس ػاك
يحسػػل اسػػؼ السؤلػ وهػػذا هػػؾ حقػػه األد ػػى عميػػه  ،أمػػا الحػػق السػػالى مػػؽ حيػػس اسػػتغبؿ
السؤل ونذر هيسكؽ لمذخص السعشؾى ( الذركة ) اليياـ بػه  .وقػد قػررت ذلػػ السػادة /
 192مؽ قانؾف السمنية الفنر،ة رقؼ  85لدشة  ، 5115حيس تشص عمى أنه :
" يكؾف لمذخص الظبيعى أو اععتبارى الذى وجه إلى ا تنار السرش
وحد الحق فى مباشرة حقؾؽ السؤل عميه " .

الجساعى

ولنػػؽ يقرػػد بحقػػؾؽ السؤلػ هشػػا الحقػػؾؽ الساليػػة  ،ألف الحقػػؾؽ األد يػػة هػػى مػػؽ
الحقؾؽ المريقة باإلنداف وع ت به لمذركة كذخص معشؾى .
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الفػرع ال انػػي
مػدى تستػل الذركػة بالحقػؾؽ الدياسيػة
ذهػػي رأى ف ػػى الفق ػػه إل ػػى إنن ػػار تست ػػل الذ ػػخص اععتب ػػارى ب ػػالحقؾؽ الدياس ػػية ،
وبخاص ػػة ح ػػق اعنتخ ػػاب والترش ػػيح  ،عم ػػى أس ػػاس أنه ػػا م ػػؽ الحقػ ػؾؽ المر ػػيقة بر ػػفة
()112
اإلنداف.
وذهي رأى آخػر إلػى ( )116أنػه  " :لػيس فػى طبيعػة الحقػؾؽ الدياسػية مػا يفتػرض
حتساك ندبتها إلى فرد إندانى و،جعمهػا مػؽ الحقػؾؽ السبزمػة لػه والسقرػؾرة عميػه  ،ألنهػا
تعبير عؽ السذاركة فى حكؼ الدولة  ،وهذ السذاركة – كسا تترؾر مػؽ جانػي الفػرد –
ق ػػد تتر ػػؾر ك ػػذلػ م ػػؽ بع ػػض النائش ػػات الجساكي ػػة السؤلف ػػة بخاص ػػة م ػػؽ جساع ػػات م ػػؽ
األشخاص " .
إع أف السذػ ػػرع السر ػ ػػرى ق ػ ػػد حد ػ ػػؼ هػ ػػذا الخ ػ ػػبؼ  ،وق ػ ػػرر أف مباشػ ػ ػرة الحق ػ ػػؾؽ
الدياسية ت به لنل مررى ومرر،ة م ثسانى عذرة سشة ميبدية  ،حيس تشص السػادة
 1/مؽ قانؾف مباشرة الحقؾؽ الدياسية رقؼ  92لدشة  )119( 1726عمى أنه :
عمى كل مررى ومرر،ة م ثسانى عذرة سشة ميبدية أف باشر شفده الحقػؾؽ
الدياسية . " ....
فالسذرع قد قرر مباشرة الحقؾؽ الدياسية عمى اإلنداف  ،ألنه ربظه بدؽ معيشة
وهػػؾ ثسػػانى عذػرة سػػشة ،والدػػؽ مػػؽ السدػػائل المرػػيقة باإلندػػاف فقػػط  ،وع بػػه لمذػػركة
كذخص معشؾى  ،ومؽ ثؼ فب تتستل بالحق فى مباشرة الحقؾؽ الدياسية .
السبحػس ال انػػي
األهميػة السؤقتػة لمذركػػة
هشاؾ حاعت تتستل فيها الذركة بيهمية مؤقتػة  ،حيػس تػرتبط بفتػرة معيشػة  ،ومشهػا
إذا كان ػػه الذ ػػركة ف ػػى مرحم ػػة التر ػػوية ( السظم ػػي األوؿ ) أو كان ػػه خاض ػػعة ل ػػإلدارة
السؤقتة ( السظمي ال انى ) .
 112د .جسيػػل الذ ػرقاوى  .السػػدخل الد ارسػػة القػػانؾف  .ص  ، 186د .عبػػد الفتػػاح عبػػد البػػاقى نغر،ػػة
القانؾف ص  197فقرة 121
116
119

د .حدؽ كيرة  .السرجل الدا ق ص 642
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السظمػي األوؿ
األهميػة السؤقتػة لمذركػة في فتػرة الترفيػة
نغػؼ القػانؾف السػػدنى أحكػاـ ترػػوية الذػركات فػى السػؾاد مػؽ  225وحتػػى ، 226
ونغسها قانؾف الذركات رقؼ  172لدشة  1781فى السؾاد مػؽ  129وحتػى  .124ومػؽ
ػػيؽ هػػذ األحكػػاـ مػػدة الترػػوية التػػى تتستػػل الذػػركة فػػي خبلهػػا باألهميػػة السؤقتػػة (الفػػرع
األوؿ) وحدود تمػ األهمية ومداها ( الفرع ال انى ).
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الفػرع األوؿ
مػدة أهميػة الذركػة في فتػرة الترفيػػة
تشتهػػى األهميػػة الظبيليػػة والعاديػػة لمذػػركة عشػػد حمهػػا  ،وتبػػدأ تتستػػل بيهميػػة مؤقتػػة
ومحػػدودة عشػػدما تػػدخل مرحمػػة الترػػوية ( أوعك ) وتدػػتسر تمػػػ األهميػػة لحػػيؽ التيشػػير فػػى
الدجل التجارى بانتهاء أعساؿ التروية ( ثانياك ) .
أوعك  :دء أهمية الذركة فى فترة التروية :

تشص السادة  224 /مؽ القانؾف السدنى عمى أف :

" تشتهػػى عشػػد حػػل الذػػركة سػػمظة السػػد ر،ؽ  ،أمػػا شخرػػية الذػػركة فتبقػػى بالقػػدر
البزـ لمتروية وإلى أف تشتهى هذ التروية" .
وتشص السادة  141 /مؽ قانؾف الذركات رقؼ  127لدشة  1781عمى أف :
" يذػػهر اسػػؼ السرػػفى واتفػػاؽ الذػػركاء بذػػيف طر،قػػة الترػػوية او الحكػػؼ الرػػادر
ػػذلػ فػػى الدػػجل التجػػارى  ،وفػػى صػػحيفة الذػػركات  ،و،قػػؾـ السرػػفى بستابعػػة إجػراءات
الذػػهر ،وع يحػػتع قبػػل الغيػػر تعيػػيؽ السرػػفي وع بظر،قػػة الترػػوية إع مػػؽ تػػار ،الذػػهر
في الدجل التجػاري" .وتجػدر اإلشػارة إلػى أف هػذا الػشص يدػرى عمػى شػركات السدػاهسة
والتؾصية باألسهؼ والسدةؾلية السحدودة.
وعمػػى ذلػػػ فػػإف األهميػػة السؤقتػػة والسحػػدودة لمذػػركة تبػػدأ مػػؽ تػػار ،حمهػػا حيػػس
تشتهػػى مشػػذ هػػذا التػػار ،سػػمظة السػػد ر،ؽ  ،و،حػػل محمهػػا سػػمظة السرػػفى  ،و،حػػتع بػػدء
أهميػػة الذػػركة فػػى هػػذا التػػار ،هيسػػا ػػيؽ الذػػركاء بعزػػهؼ الػػبعض  ،ولنػػؽ ع يحػػتع قبػػل
الغي ػػر ب ػػدء األهمي ػػة ،وم ػػؽ ث ػػؼ ػػدء أعس ػػاؿ التر ػػوية إع م ػػؽ ت ػػار ،الذ ػػهر ف ػػى الد ػػجل
التج ػػارى  .وع يع ػػد الذ ػػركاء أو السر ػػفى م ػػؽ الغي ػػر .وبالت ػػالي يح ػػتع ق ػػبمهؼ ب ػػدء أهمي ػػة
الذركة وبدء أعساؿ التروية مؽ تػار ،صػدور قػرار األذمبيػة بالترػوية أو صػدور حكػؼ
قزائى ها وليس مؽ تار ،التيشير هذا القرار أو الحكؼ فى الدجل التجارى .
وقػػد قزػػه محكسػػة اسػػتةشاؼ القػػاهرة – الػػدائرة ( )65تجػػارى فػػى دعػػؾى بظػػبف
حكؼ تحكيؼ رقؼ  42لدشة  152ؽ  ،تار ، 5111/7/9 ،بسا ييتي:
وحي ػػس أن ػػه ع ػػؽ ال ػػدفل بع ػػدـ قب ػػؾؿ ال ػػدعؾى لرفعه ػػا م ػػؽ ذي ػػر ذي ص ػػفة بانع ػػداـ
الخرػػؾمة السبػػدى مػػؽ السػػدعى عمػػيهؼ ،ومػػؽ السقػػرر قانؾن ػاك أف رفػػل الػػدعؾى مػػؽ ذيػػر
صػاحي الرػػفة أو عمػى مػػؽ لػيس لػػه صػفة فيهػػا ترتػي عميػػه انعػداـ الخرػػؾمة كسػا أنػػه
ترت ػي عمػػى حػػل الذػػركة زواؿ صػػفة مػػد ر،ها فػػي تس يمهػػا و،حػػل محمهػػؼ السرػػفي الػػذي
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عيشته السحكسػة و،كػؾف هػؾ صػاحي الرػفة الؾحيػد فػي تس يػل الذػركة أمػاـ القزػاء هيسػا
رفػػل مشهػػا أو عميهػػا مػػؽ دعػػاوى وذلػػػ وفقػاك لػػشص السػػادة  222مػػؽ القػػانؾف السػػدني كسػػا
تقزي السادة  141مػؽ قػانؾف الذػركات رقػؼ " 1781/127بذػهر اسػؼ السرػفي واتفػاؽ
الذ ػػركاء بذ ػػيف طر،ق ػػة التر ػػوية أو الحك ػػؼ الر ػػادر بس ػػذكرة ف ػػي الد ػػجل التج ػػاري وف ػػي
صػػحيفة الذػػركات و،قػػؾـ السرػػفي بستابعػػة إج ػراءات الذػػهر وع يحػػتع قبػػل الغيػػر تعػػيؽ
السرفي وع بظر،قة التروية إع مؽ تار ،الذهر في الدجل التجاري وبسفهؾـ السخالفػة
يكؾف لذوي الذيف اعحتجػاج قبمػه فػي شػيف رفػل الػدعاوى أمػاـ القزػاء باعتبػار صػاحي
الرػػفة الؾحيػػد فػػي تس يػػل الذػػركة تحػػه الترػػوية مؾضػػؾع الػػدعؾى الراهشػػة وبسعشػػى أنػػه
بسقتزػى ترػوية مػؽ قبػل الجسليػة العامػة ذيػر العاديػة لمذػركة فقػد اكتدػي هػذ الرػفة
دوف أجػػل إتخػػاذ إج ػراءات إعتسػػاد ق ػرار الترػػوية مػػؽ قبػػل الهيةػػة العامػػة لإلسػػت سار ثػػؼ
التيشير في الدجل التجاري ،وذلػ بالشدبة لمسدعي عميهؼ باعتبارهؼ مػؽ ذو الذػيف (مػؽ
ضػػسؽ مدػػاهسي الذػػركة) وكػػاف ال ا ػػه لهػػذ السحكسػػة مػػؽ أوراؽ الػػدعؾى ومػػا قػػدـ مػػؽ
السدتشدات أف الدعؾى الساثمة قد رفعه إ تداء مؽ الديد رئيس مجمس إدارة شركة نيداف
مرػػر (أوتػػؾ مرػػر حالي ػاك ،وأف الجسليػػة العامػػة ذيػػر العاديػػة لمذػػركة السػػذكؾرة السشعقػػدة
تػػار 5118/2/55 ،قػػد قػػررت ترػػوية الذػػركة وتعيػػيؽ مرػػوياك لهػػا وهػػؾ الدػػيد /أحسػػد
مرػػظفى شػػؾقي برػػفته مرػػوياك لذػػركة نيدػػاف مرػػر (أوتػػؾ مرػػر حالي ػاك) الػػذي باشػػر
الػػدعؾى بالجمدػػات وصػػحح شػػكمها باعتبػػار السػػدعي فيهػػا ،وكػػاف ال ا ػػه أيزػاك أف رئػػيس
مجمس إدارة الذركة السذكؾر قد قاـ رقػل الػدعؾى الحاليػة تػار 5118/2/54 ،أي بعػد
أف زاله صفته كرئيس مجمس إدارة الذركة ،وأصػبحه الرػفة لمسرػفي الػذي تػؼ تعييشػه
مػػؽ قبػػل الجسليػػة العامػػة ذيػػر العاديػػة لمذػػركة تػػار 5118/2/55 ،ومػػؽ ثػػؼ وبالترتيػػي
عمى ما تقدـ مؽ قانؾف تنؾف الدعؾى قد رفعه مؽ ذير ذي صفة وع يقدح في ذلػػ مػا
قاؿ به السدعي – رئيس مجمس إدارة الذػركة ،والسرػفي برػفته ،أف األخيػر قػد اكتدػي
صفته مروياك بعد اعتساد الهيةة العامة لإلست سار عجتساع الجسلية العامة ذيػر العاديػة
التػػي تق ػرر فيهػػا ترػػفيته والتيشػػير فػػي الدػػجل التجػػاري إذ سػػبق أف أوضػػحه السحكسػػة
عمى نحؾ ما تقدـ أف قرار الجسلية العسؾميػة ذيػر العاديػة لمذػركة تعيػيؽ السرػفي نافػذ
مؽ تار ،صدوحر في  5118/2/55بالشدبة لمسدعي عميهؼ مبدى الدفل بإعتبارهؼ مػؽ
ضػسؽ مدػاهسي الذػركة ذو الذػػيف – وليدػؾا مػؽ فرػمه الغيػػر حتػى شظبػق عمػيهؼ نػػص
السػػادة  141مػػؽ قػػانؾف الذػػركات رقػػؼ  1781/127سػػالفة الػػذكر ،وعمػػى حػػاؿ مػػا سػػم
()118
تشتهي السحكسة وتقزي بعدـ قبؾؿ الدعؾى لرفعها مؽ ذير ذي صفة.
118

حكؼ محكسة استةشاؼ القاهرة  .الدائرة  ) 165تجػارى فػى الػدعؾى رقػؼ  46لدػشة  152ؽ تحكػيؼ
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ثانياك  :نهاية أهمية الذركة فى فترة التروية :

تشص السادة  121 /مؽ قانؾف الذركات رقؼ  127لدشة  1781عمى أنه :

" يجي عمى السرفى إنهاء التروية فى السدة السحددة لذلػ فى وثيقة تعييشه فإذا
لؼ تحدد هذ السدة جاز لنل شػر،ػ أو مدػاهؼ أف رفػل األمػر إلػى السحكسػة لتعػيؽ السػدة
التى يجي أف تشتهى فيها التروية .
و،جػػؾز مػػد السػػدة السعيشػػة لمترػػوية بقػرار مػػؽ الجسليػػة العامػػة أو جساعػػة الذػػركاء
بعد اإلطبع عمى تقر،ر السرفى ذكر هيه األسباب التى حاله دوف إتساـ التروية فى
السدة السعيشة لها  ،وإذا كانه مدة التروية معيشة مؽ السحكسة فب يجؾز مػدها إع بػإذف
مشها ".
وتشص السادة  125 /مؽ قانؾف الذركات السذكؾر عمى أف :
" يقدـ السرفى إلى الجسلية العامة أو جساعة الذركاء حداباك ختاميػاك عػؽ أعسػاؿ
التروية وتشتهى أعساؿ التروية بالترد ق عمى الحداب الختامى .
و،قؾـ السرفى بذهر انتهاء التروية فى الدجل التجػارى وفػى صػحيفة الذػركات
وع يحتع عمى الغير بانتهاء التروية إع مؽ تار ،شهر فى الدجل التجارى  .و،ظمي
السرفى بعد انتهاء التروية شظي قيد الذركة مؽ الدجل التجارى" .
وتج ػػدر اإلش ػػارة إل ػػى أن ػػه ع ؾج ػػد ف ػػى الق ػػانؾف الس ػػدني نر ػػؾص مساثم ػػة ل ػػشص
السػػادتيؽ السذػػار إليهسػػا ،وبالتػػالي تظبػػق بذػػيف انتهػػاء الترػػوية فػػى شػػركات األشػػخاص
القؾاعػد العامػة التػى تقتزػػى بػيف تشتهػى فتػرة الترػوية ومػؽ ثػؼ أهميػػة الذػركة فػي خبلهػػا
بالشدػػبة لمذػػركاء مػػؽ تػػار ،تقػػديؼ السرػػفى لمحدػػاب الختػػامى  ،أمػػا بالشدػػبة لمغيػػر فسػػؽ
تار ،التيشير فى الدجل التجارى هذا اعنتهاء وشظي الذركة مؽ هذا الدجل .
وهذا الحكؼ هؾ ذاته الذى قررته السادتاف  125 ، 121 /مؽ قانؾف الذركات رقؼ
 127لدشة  1787السذار إليهسا.
ف ػػإذا انتهػػػه السػػػدة السحػػػددة وكػ ػػاف السرػ ػػفى ق ػػد أنهػ ػػى أعسػ ػػاؿ الترػػػوية فدػػػيقؾـ
بالتيشير ذلػ فى الدجل التجارى و،ذظي الذركة  ،ومؽ ثؼ فمؽ ت ؾر مذػكمة  ،أمػا إذا

 ،الرادر تار ( 5111/7/9 ،ذير مشذؾر ).
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انتهه السدة األصمية والسجددة دوف أف شتهى السرفى مؽ أعساؿ التروية فمؽ يدتظيل
التيشير فى الدجل باإلنهاء وع بذظي الذركة  ،فسا الحل إذف .
لؼ تزسؽ قانؾف الذركات رقؼ  127لدشة  1781إجابػة عمػى هػذا الدػؤاؿ  ،وأف
كشا نعتقد أنػه يغمػي عميػه الظػابل الشغػرى إع أنػه جػائز الحػدوث  ،وبالتػالى فػشحؽ نشاشػد
السذرع التدخل لدد هذا الشقص التذر،عى .

الفػرع ال انػػي
حػدود ومػدى أهميػة الذركػة في فتػرة الترفيػػة
مػػؽ السقػػرر قانؾن ػاك والسدػػتقر عميػػه قزػػاء أف الذػػركة تتستػػل بالذخرػػية السعشؾ،ػػة
ومؽ ثؼ باألهمية القانؾنية فى فترة التروية بالقدر البزـ لمتروية  ،حيس تشص السادة /
 222مدنى عمى أف  " :شخرية الذرطة تبقى بالقدر البزـ لمتروية " ...
وتشص السادة  128 /مؽ قانؾف الذركات رقؼ  127لدشة  1781عمى أف :
"تحػ ػ ػ ػػتف" الذ ػ ػ ػ ػػركة خػ ػ ػ ػػبؿ التر ػ ػ ػ ػػوية بالذخرػ ػ ػ ػػية اععتبار ،ػ ػ ػ ػػة بالقػ ػ ػ ػػدر ال ػ ػ ػ ػػبزـ
ألعساؿ التروية"
وقد استقر قزاء الشقض عمى أف الذػركة عشػدما تشقزػي تػدخل دور الترػوية وع
يحػػؾؿ ذلػػػ دوف ااسػػتسرارها حتػػى تسػػاـ الترػػوية ،إذ تغػػل الذخرػػية السعشؾ،ػػة لمذػػركة
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قائسة بالرذؼ مؽ حمها طؾاؿ الؾقه الذي تجرى فيها أعساؿ التروية وذلػػ بالقػدر الػبزـ
()117
إلتساـ عسميات التروية.
وع ػ ػزاؿ الدػ ػؤاؿ مظروحػ ػاك ح ػػؾؿ السقر ػػؾد بلب ػػارة " بالق ػػدر ال ػػبزـ إلتس ػػاـ أعس ػػاؿ
الترػ ػػوية "  ،حيػ ػػس أف الذػ ػػركة ع تتستػ ػػل باألهميػ ػػة القانؾنيػ ػػة إع هػ ػػذا القػ ػػدر  ،ولبيػ ػػاف
السقرؾد تمػ اللبارة يجي ياف األعساؿ البزمة إلتساـ أعساؿ التروية .
لقػػد تؾلػػه اإلجابػػة عمػػى هػػذا الد ػؤاؿ الس ػؾاد  142 ، 144 ، 142 ، 145 /مػػؽ
قانؾف الذركات رقؼ  127لدشة  ، 1781فتشص السادة  145 /عمى أف :
" يقػػؾـ السرػػفى فػػؾر تعييشػػه وباعتفػػاؽ مػػل مجمػػس اإلدارة أو السػػد ر،ؽ بجػػرد مػػا
لمذركة مؽ أمػؾاؿ ومػا عميهػا مػؽ الت ازمػات  " ...وتػشص السػادة  142 /عمػى أنػه" :عمػى
السرػػفى أف يقػػؾـ بجسيػػل مػػا مػػزـ لمسحافغػػة عمػػى أم ػؾاؿ الذػػركة وحقؾقهػػا  ،وعميػػه أف
يدتؾفى ما لمذػركة مػؽ حقػؾؽ لػدى الغيػر  ،ومػل ذلػػ ع يجػؾز مظالبػة الذػركاء بالبػاقى
مؽ حررهؼ إع إذا اقتزه ذلػ أعساؿ التروية وبذرل مراعاة السداواة يشهؼ ،و،ػؾدع
السرفى السبال التى ييبزها فى أحد البشؾؾ لحداب الذركة تحه التروية خبؿ أربل
وعذر،ؽ ساعة مؽ وقه اليبض " .
 117طعؽ رقؼ  5225لدشة  67ؽ  ،جمدة 5111/2/12
 طعؽ رقؼ  4227لدشة  62ؽ  ،جمدة 5111/5/12 طعؽ رقؼ  2499لدشة  64ؽ  ،جمدة 1772/6/15 طعؽ رقؼ  1911لدشة  47ؽ  ،جمدة 1781/1/56 طعؽ رقؼ  8622لدشة  92ؽ  ،جمدة 5116/7/11 طعؽ رقؼ  266لدشة  51ؽ  ،جمدة 1724/5/4 طعؽ رقؼ  661لدشة  51ؽ  ،جمدة 5112/8/1-

طعؽ
طعؽ
طعؽ
طعؽ
طعؽ
طعؽ
طعؽ

رقؼ
رقؼ
رقؼ
رقؼ
رقؼ
رقؼ
رقؼ

 149لدشة  16ؽ  ،جمدة 1749/15/11
 59لدشة  42ؽ  ،جمدة 1797/2/9
 422لدشة  52ؽ  ،جمدة 1761/11/54
 157لدشة  95ؽ  ،جمدة 5117/5/52
 652لدشة  91ؽ  ،جمدة 5111/2/52
 54لدشة  54ؽ  ،جمدة 1797/2/2
 5469لدشة  67ؽ  ،جمدة 5111/4/57

 طعؽ رقؼ  272لدشة  67ؽ  ،جمدة 5111/6/59 -طعؽ رقؼ  281لدشة  91ؽ  ،جمدة 5117/4/7
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وتشص السادة  144 /عمى أنه :
" ع يجؾز لمسرفى أف بدأ أعساعك جد دة إع إذا كانه عزمة إلتساـ أعساؿ سػابقة
وإذا قاـ السرفى بيعساؿ جد دة ع تقتزيها الترػوية كػاف مدػةؾعك فػى جسيػل أمؾالػه عػؽ
هذ األعساؿ  ،وإذا تعدد السرفؾف كانؾا مدةؾليؽ بالتزامؽ .
وع يجػػؾز لمسرػػفى يػػل مؾجػػؾدات الذػػركة جسمػػة إع بػػإذف مػػؽ الجسليػػة العامػػة أو
جساعة الذركاء عمى حدي األحؾاؿ ".
وتشص السادة  142 /عمى أف :
" يقؾـ السرفى بجسيل األعساؿ التى تقتزيها التروية وعمى وجه الخرؾص :
 -1وفاء ما عمى الذركة مؽ د ؾف .
 -5يل ماؿ الذركة مشقؾعك أو عقا اكر بػالسزاد العمشػى أو بييػة طر،قػة معيشػة أخػرى
ما لؼ شص فى وثيقة تعييؽ السرفى عمى إجراء البيل بظر،قة معيشة " .
 -2تس يل الذركة أماـ القزاء وقبؾؿ الرمح والتحكيؼ " .
ومؽ جساع الشرؾص الدابقة  ،يسكؽ تحد ػد األعسػاؿ التػى يدػتظيل أف يقػؾـ هػا
السرفى وتنؾف عزمػة إلتسػاـ أعسػاؿ الترػوية  ،والذػركة ع تتستػل باألهميػة القانؾنيػة إع
هيسا تعمق هذ األعساؿ فقط  ،و،سكؽ إجساؿ تمػ األعساؿ هيسا ييتى :
 -1جرد ما لمذركة مؽ أمؾاؿ وما عميها مؽ التزامات .
 -5استيفاء ما لمذركة مؽ حقؾؽ لدى الغير .
 -2وفاء ما عمى الذركة مؽ د ؾف .
 -4يل مؾجؾدات الذركة جسمة بعد مؾافقة الجسلية العامة أو جساعػة الذػركاء
.
 -2اليي ػػاـ بيعس ػػاؿ جد ػػدة إذا كان ػػه تقتز ػػيها أعس ػػاؿ التر ػػوية إلتس ػػاـ أعس ػػاؿ
سابقة  .وبالتالى ع تتستل الذركة  ،ومؽ ثؼ السرفى ،بيهمية إ راـ تعاقدات
جد ػػدة ليدػػه عزمػػة إلتسػػاـ أعسػػاؿ سػػابقة  .وتخزػػل مدػػيلة لػػزوـ العسميػػات
الجد دة عستنساؿ أعساؿ سابقة مؽ عدمه لتقد ر قاضى السؾضؾع .
 -6إ داع السرفى لمسبال التى يحرمها مؽ التروية لحداب الذركة لدى أحد
البشؾؾ خبؿ أربل وعذر،ؽ ساعة مؽ وقه اليبض .
وخبصػػة القػػؾؿ أف الذػػركة ع تتستػػل باألهميػػة القانؾنيػػة لمييػػاـ بيعسػػاؿ أو إج ػراء
تررفات أو إ راـ تعاقدات جد دة ع يدتمزمها إتساـ أعساؿ سابقة قائسة ولؼ تشته بعد .
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السظمػي ال انػػي
األهميػة السؤقتة لمذركػة الخاضعػة لإلدارة السؤقتػػة
قػػػد تتعػ ػػرض الذػ ػػركة لرػ ػػعؾبات تػػػؤثر عم ػػى مدػ ػػيرتها الظبيلي ػػة وتعرقػػػل ىيامهػ ػػا
بسهامهػا ،وع يكػػؾف بسقػػدر القػػائسيؽ عمػػى إدارتهػػا حمهػا  ،أمػػا بدػػبي احتػػداـ الخػػبؼ ػػيؽ
األجهزة القائسة عمى اإلدارة أو مياب الجهاز اإلدارى السشؾل به حل الرعؾبات الشاشةة
أو ند ػػبة مخالف ػػات جد ػػيسة لسجم ػػس اإلدارة بحي ػػس يك ػػؾف م ػػؽ ش ػػيف اس ػػتسرار ف ػػى إدارة
الذػػركة إلحػػاؽ أض ػرار هػػا  ..ففػػى هػػذ الحػػاعت فإنػػه ع مشػػاص مػػؽ المجػػؾء إلػػى جهػػة
أخػػرى خػػارج الذػػركة إليج ػػاد مخػػرج مػػؽ الس ػػيزؽ الػػذى تسػػر ب ػػه  ،بذػػرل أف يكػػؾف ه ػػذا
السػػيزؽ قػػاببك لمحػػل بظبيعػػة الحػػاؿ  ،وإع فػػب طائػػل مػػؽ التػػدخل الخػػارجى وتتػػرؾ الذػػركة
()111
لبنقزاء.
وتختم جهة التدخل الخارجى التى ترػ العػبج لمخػروج مػؽ السػيزؽ بػاختبؼ
طبيعة السيزؽ الذى تتعرض له الذركة  ،ونؾع اإلجراء الؾاجي اتخاذ  ،فقد يكؾف األمر
فى حاجة إلى مجرد إجراء محدد شتهى التدخل الخارجى بإتسامه  ،أو إلى الحفػان عمػى

111

د .حداـ رضا الديد  ،اإلدارة السؤقتة لمذركات  ،رسالة دكتؾ ار – حقؾؽ عيؽ شسس .5117
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مػػاؿ الذػػركة مػػؽ التم ػ أو الهػػبؾ أو التبد ػػد  ،أو إلػػى تعيػػيؽ مػػؽ ػػد ر الذػػركة و،حػػل
محل أجهزة إدارتها مؤقتاك لحيؽ الخروج مؽ هذا السيزؽ .

و،تؼ المجؾء إلى تعييؽ السد ر السؤقه فى حالة إصابة أجهػزة اإلدارة بالذػركة إلػى
شمل تاـ  ،بحيس ع ؾجد فى الذركة أجهزة تد رها  ،ومؽ ثؼ تؾق نذاطها تساماك .
وعشػػ أف شػمل أجهػزة الذػركة سػيؤثر عمػػى أهميتهػا القانؾنيػة فػى أثشػاء فتػرة ميػػاب
أجهػزة اإلدارة  ،حيػػس أف قػػدرة الذػػركة عمػػى تحقيػػق ذرضػػها ػرتبط بػػاععتراؼ هػػا تمػػػ
األهمي ػػة ،فالذ ػػركة تتست ػػل باألهمي ػػة لتحقي ػػق ه ػػذا الغ ػػرض  .إع أف الذ ػػركة  ،رذ ػػؼ تؾقػ ػ
نذاطها  ،فإنها لؼ تشقض وعزاله قائسة  ،وبالتالى فإف أهميتها القانؾنية عزاله مدتسرة.

ولنػػؽ مػػا هػػؾ األسػػاس القػػانؾنى لتستػػل الذػػركة باألهميػػة القانؾنيػػة فػػى حالػػة تعيػػيؽ
مػػد ر مؤقػػه لهػػا ( الفػػرع األوؿ )  ،ومػػا مػػدى األهميػػة التػػى تتستػػل هػػا الذػػركة فػػى هػػذ
الحالة (الفرع ال انى) .
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الفػرع األوؿ
األسػاس القانؾنػى لتستػل الذركػة باألهميػة القانؾنيػػة
أثشػاء فتػرة اإلدارة السؤقتػػة
لقد ثار الخبؼ فى الفقه حؾؿ األساس القانؾنى لتعييؽ السد ر السؤقه  ،وبالتالى
حؾؿ األساس القانؾنى لتستل الذركة فى فترة اإلدارة السؤقتة باألهمية القانؾنية .
فػػذهي رأى فػػي الفقػػه إلػػى تظبيػػق القؾاعػػد العامػػة فػػى القػػانؾف السػػدنى بذػػيف أهميػػة
الذخص الظبيعػى والسؾانػل والعػؾاض التػى تظػ أر عمػى تمػػ األهميػة وتدػتمزـ تعيػيؽ وكيػل
أو ىيؼ أو وصى  ،بحدي األحؾاؿ  ،تؾلى إدارة شػةؾف مػؽ طػ أر عمػى أهميتػه أحػد مؾانػل
أو ع ػؾارض األهميػػة )111(.و،سيػػل هػػذا ال ػرأى إلػػى مػػانل النيػػاب  ،فمجػػي إلػػى ىيػػاس حػػاؿ
الذركة التػى فقػدت أجهػزة إدارتهػا التػى تعبػر عػؽ إرادتهػا عمػى حالػة الذػخص الظبيعػى
الغائػػي والػػذى يعػػيؽ لػػه القزػػاء وكػػيبك لنػػى يعبػػر عػػؽ إرادتػػه و،حػػاف" عمػػى أمؾالػػه مػػؽ
التعػػرض لمسخػػاطر  ،وبهػػذا الييػػاس فػػإف تعيػػيؽ مػػد ر مؤقػػه لمذػػركة  ،واععت ػراؼ لهػػا
بالتػػالى باألهميػػة القانؾنيػػة  ،يجػػد أساسػػه القػػانؾنى فػػى القؾاعػػد العامػػة فػػى القػػانؾف السػػدنى
الستعمقة بحساية فاقد القدرة عمى التعبير عؽ إرادته هدؼ التررؼ فى شةؾنه وحسا تها.
وذهػػي رأى آخ ػػر  ،تس ػػل ف ػػى األحكػػاـ القز ػػائية القديسػػة ف ػػى فرندػػا  115إل ػػى أف
تعي ػػيؽ السػ ػػد ر السؤقػػػه ،وبالتػػػالى تستػ ػػل الذػ ػػركة باألهميػ ػػة القانؾنيػػػة  ،يج ػػد أساسػػػه فػػػى
نرؾص السؾاد التى تحكؼ الحراسة .
وقاؿ فر،ق ثالس أف األسػاس القػانؾنى تس ػل فػى نغر،ػة الزػرورة  ،فحيػاة الذػركة
يسكػػؽ أف تتعػػرض لسؾاق ػ وأزمػػات يرػػعي الخػػروج مشه ػا  ،وقػػد يكػػؾف مػػؽ شػػينها حػػل
الذركة وانقزائها فى حيؽ أنها أنذةه لنى تدتسر لحيؽ تحقق ذرضها أو انتهاء السدة
السقررة لها  .ولذلػ فإنه يجي البحس عؽ مخػرج لتمػػ األزمػة حفاعػاك عمػى حيػاة الذػركة
واستسرارها  ،حتى لؾ كاف هذا السخرج هؾ كبارة عؽ عؾف خارجى  ،وحتى ولؾ لؼ يكػؽ
هشػاؾ نػص يقػرر هػذا العػؾف  ،فحالػة الزػرورة ع تدػتشد إلػى قػانؾف Nécessité n'a
. )112( pas de loi

111

أ .صبح خاطر  .أحكاـ الؾعية عمى الساؿ  ،النتاب األوؿ  .مكتبة رجاؿ القزاء 1781

Paris 6 Jan 1866. D.P 1866. 2. 25 et 23 jan. D. 1866 x. 186; Lyon 10 dec. 1910,
Journ. Soc. 1912. p. 351.

V. Y. Guyon. Juris- classeur de société, Fasc. 133 E p. 3 n0 3.
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113

وذهي رأى رابل فى الفقه إلى أف تدخل القزاء لتعييؽ مد ر مؤقه والحفان عمى
أهمي ػػة الذ ػػركة يج ػػد أساس ػػه ف ػػى فنػ ػرة التشفي ػػذ العيش ػػى  ،وه ػػى فنػ ػرة معروف ػػة ف ػػى مج ػػاؿ
السدةؾلية السدنيػة  .فيػدخل القزػاء إذف إلجػراء هػذا التعيػيؽ لنػي ػتؼ تشفيػذ عقػد الذػركة
تشفيذاك عيشياك طؾاؿ مدته السشرؾص عميهػا هيػه  ،وهػذا التػدخل يخػدـ مرػمحة الذػركة وع
تعارض معها (. )114
ونحؽ نرى أف الذركة ع تدتظيل كذخص معشؾى ،نغػ اكر لظبيعتهػا ،أف تعبػر عػؽ
إرادتهػػا شفدػػها  ،و،تػػؾلى التعبيػػر عػػؽ هػػذ اإلرادة مػػد روها الػػذ ؽ يعػػدوف مس ميهػػا وليد ػؾا
وكبء عشها  ،فهؼ ػدها التػى تترػرؼ هػا وعقمهػا الػذى تفنػر بػه  .وعشػدما تفقػد الذػركة
أجه ػزة إدارتهػػا فإنهػػا تفقػػد بالتػػالى قػػدرة التعبيػػر عػػؽ إرادتهػػا وترػػاب بذػػمل تػػاـ و،تؾق ػ
نذػ ػػاطها كميػ ػػة  ،فػ ػػب تدػ ػػتظيل أف تتعاقػ ػػد أو تتقاضػ ػػى وع أف تبػ ػػرـ أى نػ ػػؾع مػ ػػؽ أن ػ ػؾاع
الترػرفات .وهػػذا الؾضػػل إذا لػػؼ ػػتؼ عبجػػه سػػيؤدى إلػػى انقزػػاء الذػػركة بذػػكل مبتدػػر
قبػػل حمػػؾؿ أجمهػػا .وهػػذا العػػبج ػػتؼ ػػدواء متس ػػل فػػى سػػد الفػراغ اإلدارى الػػذى طػ أر عمػػى
الذػػركة نتيجػػة ميػػاب مػػؽ يعبػػروف عػػؽ إرادتهػػا و،دػػيروف أمؾرهػػا  .و،ػػتؼ سػػد هػػذا الف ػراغ
تعػػيؽ مػػد ر مؤقػػه تػػؾلى التعبيػػر عػػؽ إرادتهػػا مؤقتػاك لحػػيؽ احتيػػار مس مػػيؽ جػػدد يعبػػروف
عؽ تمػ اإلرادة .
فالسػ ػػد روف وأعزػ ػػاء مجمػ ػػس اإلدارة السشتخبػ ػػؾف مػ ػػؽ قبػ ػػل الذػ ػػركاء أو مػ ػػؽ قبػ ػػل
الجسلية العامة لمذركة – بحدي األحؾاؿ – يدتسدوف سمظاتهؼ فى تس يمها والتعبير عؽ
إراداتهػػا مػػؽ الشيابػػة اعتفاىيػػة ألف مرػػدرها اتفػػاؽ الذػػركاء أو السدػػاهسيؽ  ،وفػػى حالػػة
مياب اعتفاؽ عمى تعييؽ هػؤعء فػإف ىيػاـ القزػاء تعيػيؽ ػد ل لهػؼ تػؾلى إدارة الذػركة
برػػفة مؤقتػػة يس ػػل نيابػػة قزػػائية مػػؽ حيػػس مرػػدرها وتحد ػػد سػػمظات السػػد ر السؤقػػه
ونظاؽ أهمية الذركة ومدا .
وه ػػذا األم ػػر يساث ػػل – م ػػل بع ػػض الف ػػرؽ – ت ػػدخل القز ػػاء لتعي ػػيؽ وص ػػى عم ػػى
القاصر وىيؼ ومداعد قزائى لذوى العاهتيؽ ونائي قزائى لمغائي .

V. ch. LAPP. La mission judicaire des administrateurs de société Rev. Trim.

Dr. Com. 1952 – 769.
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الفػرع ال انػػي
نظػاؽ ومػدى أهميػة الذركػة الخاضعػة لإلدارة السؤقتػػة
إف القزاء  ،تدخمػه لتعيػيؽ السػد ر السؤقػه  ،وتحد ػد صػبحياته وسػمظاته  ،هػؾ
ال ػػذى يح ػػدد م ػػدى ونظ ػػاؽ األهمي ػػة القانؾني ػػة لمذ ػػركة  ،حي ػػس أنه ػػا تػػرتبط بس ػػدى ونظ ػػاؽ
صبحيات وسمظات السد ر السؤقه ،والسدة التي تدتغرقها مهسته.
وإذا كػػاف ىيػػاـ السػػد ر السؤقػػه بيعسػػاؿ اإلدارة واألعسػػاؿ الؾقتيػػة والتحفغيػػة التػػى
تحقق مرمحة الذركة ،وثبؾت األهمية القانؾنية لألخيرة فػى هػذا الخرػؾص لػؼ ػر ثسػة
صػػعؾبة  ،حي ػػس أف تم ػػػ األهميػػة تغ ػػل قائس ػػة أساس ػاك لميي ػػاـ تم ػػػ األعسػػاؿ  ،ف ػػإف حق ػػه
وبالتػػالى حػػق الذػػركة فػػى الييػػاـ بيعسػػاؿ الترػػرؼ قػػد آثػػار جػػدعك واسػػعاك فػػى الفقػػه وتػػردداك
ممحؾع ػاك فػػى أحكػػاـ القزػػاء  ،ونبػػادر إلػػى القػػؾؿ فػػى هػػذا الخرػػؾص أف هػػذا الجػػدوؿ
والتردد أثي ار فى فرندا ،أما فى مرر فمؼ تنؽ السديلة السذكؾرة قػد حغيػه باهتسػاـ الفقػه
 ،ولؼ يردر بذينها أحكاـ فى القزاء السررى .
وباس ػػتعراض آراء الفق ػػه وأحك ػػاـ القز ػػاء ف ػػى فرند ػػا ب ػػيؽ أف مب ػػدأ تست ػػل الذ ػػركة
باألهمية القانؾنية لميياـ بيعساؿ التررؼ فى فترة خزؾعها لإلدارة السؤقتة لؼ يكؽ محبك
لمخبؼ  ،وإنسا مدى ونظاؽ هذ األهميػة  ،والذػرول والزػؾابط التػى تحكػؼ ىيامهػا هػذ
األعسػػاؿ هػػى التػػى كانػػه مح ػبك لهػػذا الخػػبؼ  .وكػػاف ذلػػػ راجع ػاك إلػػى عػػدة اعتبػػارات ؛
مشهػا تيقيػه مهسػة السػد ر السؤقػه  ،وتمييػه السهسػة مػؽ قبػل القزػاء ولػيس مػؽ الجسليػة
العام ػػة لمذ ػػركة  ،ون ػػؾع الذ ػػركة السعشي ػػة وش ػػكمها الق ػػانؾنى  ،فف ػػى ش ػػركات األش ػػخاص،
وخرؾصػاك شػػركات التزػػامؽ  ،تنػػؾف مدػػةؾلية الذػػركاء الستزػػامشيؽ مدػػةؾلية شخرػػية
وتزػامشية فػػى أمػؾالهؼ الخاصػػة وبالتػالى فإنػػه تعػػيؽ أف ننػػؾف أك ػر حرصػاك وتحفغػاك فػػى
اععت ػراؼ لمسػػد ر السؤقػػه بالدػػمظات واعختراصػػات ،وبالتػػالى فػػى اععتػػراؼ لمذػػركة
باألهميػػة القانؾنيػػة ،بػػالحق فػػي الييػػاـ بيعسػػاؿ الترػػرؼ  ،وذلػػػ عمػػى عكػػس الحػػاؿ إذا
تعمػ ػػق األمػ ػػر بالذػ ػػركة ذات السدػ ػػةؾلية السحػ ػػدودة وشػ ػػركة السدػ ػػاهسة ؛ حيػ ػػس ع يدػ ػػيؿ
الذػػركاء والسدػػاهسؾف فيهػػا عػػؽ د ؾنهػػا إع بسقػػدار حرػػتهؼ فػػى رأس السػػاؿ  ،وع يدػػيلؾف
عؽ هذ الد ؾف فى أمؾالهؼ الخاصة  ،فحق السد ر السؤقػه فػى الييػاـ بيعسػاؿ الترػرؼ
ومػػؽ ثػػؼ صػػبحية األهميػػة القانؾنيػػة لمذػػركة وإتدػػاعها لتذػػسل هػػذ األعسػػاؿ  ،يجػػي أف
()112
تنؾف أضيق فى الحالة األولى عشها فى الحالة ال انية.

V. Ch. LAPP. op. cit p. 791.
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وتتس ػػل أهػػؼ الزػؾابط التػػى قيػػل هػػا لتحد ػػد نظػػاؽ ومػػدى سػػمظات السػػد ر السؤقػػه
فى مجاؿ أعساؿ التررؼ ،ومػؽ ثػؼ مػدى أهميػة الذػركة فػى الييػاـ تمػػ األعسػاؿ  ،هيسػا
ييتى :
 -1يجي أف تنؾف أعساؿ التررؼ مفيدة وضرور،ة لمذركة ( ، )116م ل إجػراء
الريانة لمساكيشات وتظؾ،رها وتحد ها وإعادة ًيكمة خظؾل اإلنتاج (. )119
.
 -5يجػ ػػي أع يكػ ػػؾف مػ ػػؽ شػ ػػيف أعسػ ػػاؿ الترػ ػػرؼ إحػ ػػداث تغييػ ػػر جػ ػػؾهرى فػ ػػى
الدياس ػػة العام ػػة لمذ ػػركة الت ػػى وض ػػعتها له ػػا الجسلي ػػة العام ػػة  ،أو تغيي ػػر
ممحؾن فى ًيكل تنؾ،ؽ رأس الساؿ وتؾز،عه يؽ السداهسيؽ .
 -2يجػػي أع يكػػؾف مػػؽ شػػيف أعسػػاؿ الترػػرؼ ترتيػػي الت ازمػػات ماليػػة باهغػػة
عمى الذركة مدػتيببك  ،وع يكػؾف مػؽ شػينها أيزػاك الرجػؾع عػؽ التعاقػدات
التػػى أ رمتهػػا الذػػركة صػػحيحة فػػى الساضػػى  ،وبالتػػالى ع يجػػؾز لمذ ػػركة
التعاق ػ ػػد عمػػ ػػى قػ ػ ػػروض طؾ،م ػ ػػة األج ػ ػػل أو طػ ػ ػػرح اس ػ ػػت سارات مستػػ ػػدة مػػ ػػل
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزمؽ(،)118
وع يجػػؾز اعقت ػراض لمبػػدء فػػى نذػػال جد ػػد ولنػػؽ إلنهػػاء أعسػػاؿ ػػدأت قبػػل
اإلدارة السؤقتة وعزاله فى طؾر التشفيذ .
 -4ع يجؾز إ راـ عقؾد يل ألمػؾاؿ الذػركة إع بذػرول معيشػة حتػى تنػؾف تمػػ
العقؾد صحيحة وهى :
أ -أف يعترؼ الحكؼ الرادر تعييؽ السد ر السؤقه بحق الذركة في اليياـ
بالبيل عؽ طر،ق إعظػاء السػد ر السؤقػه سػمظة واسػعة فػى إدارة الذػركة
 ،كيف يقزى حكؼ تعييشه بيف د ر الذركة "سمباك وإيجاباك" ،أو أف يكػؾف
له أوسل الدمظات فى إدارة الذركة  ،أو له سمظات اإلدارة وفقاك لمقانؾف
واألع ػراؼ التجار،ػػة  ،فتمػػػ اللبػػارات الؾاسػػعة فػػى تحد ػػد مهسػػة السػػد ر
السؤقه تجعل تمػ السهسػة تستػد لتذػسل أعسػاؿ الترػرؼ  ،وتعتػرؼ مػؽ
()117
ثؼ لمذركة باألهمية القانؾنية لميياـ هذ األعساؿ.

V. Y. Guyon. op. cit. Fasc. 133 E. P. 23 n0 99.
Tril. com. de la Seine 22 mars 1949; J. c. p. 1949 – 11. 4980.
Cass. Com. 22 Juin 1970. Bull. Civ. IV n0 214. P. 186.
Cass. Com. 15 Janv 1964, Bull. civ. III, n0 29. P. 24
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ب -أف تحػػدث عػػروؼ اسػػت شائية تدػػتدعى إج ػراء هػػذا البيػػل  ،م ػػل تعػػرض
البزائل السسمؾكة لمذركة لمتم أو الهػبؾ أو احتسػاؿ انخفػاض ىيستهػا
()151
إلى درجة كبيرة وبيعها يحقق مرمحة الذركة.
ج -أع يكؾف مؽ شيف البيل تعر،ض حياة الذركة لمحغر  ،ألف ذلػ تشافى
مػػل السبػػدأ العػػاـ والهػػدؼ مػػؽ فػػرض اإلدارة السؤقتػػة عمػػى الذػػركة  ،وهػػؾ
السحافغة عمى حياتها  ،ومؽ البيؾع الجائزة  ،يػل بعػض أمػؾاؿ الذػركة
التػػى ل ػػؼ تع ػػد ف ػػى حاج ػػة إليه ػػا  ،أو يػػل بع ػػض األص ػػؾؿ الت ػػى ل ػػؼ تع ػػد
تؾاك ػػي التظ ػػؾر العمس ػػى والتنشؾل ػػؾجى واس ػػتبدالها بيص ػػؾؿ أخ ػػرى أك ػػر
تظؾ اكر .
خبصػة القػؾؿ  ،أنػه بػيؽ مػؽ اسػػتعراض أحكػاـ أهميػة الذػركة فػى فتػرة خزػػؾعها
لإلدارة السؤقتة أنها أهمية مؤقتة ومحدودة  ،تقترب فى ذلػػ مػؽ أهميػة الذػركة فػى مرحمػة
()151
التروية ولنشها ع تتظا ق معها  ،عختبؼ عروؼ الذركة فى الحالتيؽ.

بدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ
خاتسػ ػػة
تشاولشا عمى مدار هذا البحس مفهؾـ أهمية الذركة والشتائع السترتبة عميها  ،والقيؾد
التػػى تػػرد عمػػى تمػػػ األهميػػة س ػؾاء كانػػه اتفاىيػػة أو قانؾنيػػة أو طبيليػػة  ،وحاولشػػا عػػبج
السذاكل التى ت يرها تمػ األهمية  ،وتذليل الرعؾبات التى تنتشفها  .وواجهشا العد ػد مػؽ
العيبات فى شرح وإيزاح كل هذ األمؾر  ،وكاف ذلػ راجعاك ألسػباب عد ػدة مػؽ أهسهػا
Pau. 27 fev. 1950. Rev. Soc. 1950. P. 44.
V.B. Lyannet., Ladministratian judiciaire, R.J. com . 1991-1+0. 261.
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ورود الشرػػؾص الستعمقػػة بيهميػػة الذػػركة فػػى عػػدة ق ػؾانيؽ متفرقػػة  ،حيػػس أف هشػػاؾ عػػدة
ق ػؾانيؽ تحكػػؼ الذػػركات عسؾم ػاك فػػى مرػػر  ،وهػػى القػػانؾف السػػدنى  ،والفرػػل األوؿ مػػؽ
البػ ػػاب ال ػ ػػانى الخػ ػػاص بذػ ػػركات األشػ ػػخاص فػ ػػى تقشػ ػػيؽ التجػ ػػارة السمغػ ػػى الرػ ػػادر فػ ػػى
 ، 1882/11/12فالسذرع فى قانؾف التجارة رقؼ  19لدشة  1777قد ألغى هػذا التقشػيؽ
ولنشه أبقى عمى الفرل األوؿ مؽ الباب ال انى مشه  ،فشص فى السػادة األولػى مػؽ مػؾاد
إصدار عمى أف  " :مغى قانؾف التجارة الرػادر بػاألمر العػالى فػى  12نػؾفسبر 1882
 ،عػػدا الفرػػل األوؿ مػػؽ البػػاب ال ػػانى مشػػه والخػػاص بذػػركات األشػػخاص  ،و،دػػتعاض
عشه بالقػانؾف الس ارفػق "  .وقػانؾف شػركات القظػاع العػاـ وهيةاتػه رقػؼ  79لدػشة ، 1782
وقانؾف الذركات رقؼ  127لدشة  1781والقانؾف السعدؿ له رقؼ  2لدشة  1778وقانؾف
الذػػركات العاممػػة فػػى مجػػاؿ تمقػػى األم ػؾاؿ عسػػت سارها رقػػؼ  146لدػػشة  ،1788وقػػانؾف
البشػػػ السركػػزى والبشػػؾؾ والرقابػػة عمػػى الشقػػد رقػػؼ  88لدػػشة  ، 5112وقػػانؾف اعسػػت سار
والسشاطق الحرة رقؼ  8لدشة  ،1779وقانؾف سؾؽ الساؿ رقؼ  72لدشة .1775
فيؾجد فى مرر اآلف تدػل قػؾانيؽ تحكػؼ الذػركات  ،وهػذا الؾضػل نػادر ولػيس لػه
م يػػل فػػى معغػػؼ التذ ػر،عات السقارنػػة  ،وذلػػػ يعػػد مػػؽ األسػػباب الظ ػاردة لبسػػت سار مػػؽ
مرر لرعؾبة إلساـ السدت سر هذا النؼ الهائل مؽ القؾانيؽ  ،لذلػ فإنشػا نهيػي بالسذػرع
أف يجس ػػل ه ػػذ القػ ػؾانيؽ ف ػػى ق ػػانؾف مؾح ػػد لمذ ػػركات  .ليد ػػهل التع ػػرؼ عم ػػى أحكامه ػػا
ونتجشي التزارب يؽ نرؾصها .
وكاف مرد الرػعؾبات التػى واجهتشػا فػى تمػػ الد ارسػة نتيجػة هػذا النػؼ مػؽ القػؾانيؽ
الت ػػى تحك ػػؼ الذ ػػركات  ،أف أحك ػػاـ األهمي ػػة القانؾني ػػة لمذ ػػركة ف ػػى تم ػػػ القػ ػؾانيؽ تختمػ ػ
باختبؼ نؾع الذركة وشكمها  ،وكاف مؽ الستعيؽ البحس عؽ الشرؾص الحاكسة ألهمية
الذػػركة فػػى كػػل هػػذ الق ػؾانيؽ والنذ ػ عشهػػا وشػػرحها  ،فويسػػا تعمػػق تػػار ،ػػدء تستػػل
الذركة باألهمية القانؾنية عمى سبيل الس اؿ نجد أف هذا التار ،هؾ ؾـ القيد فى الدػجل
التجارى بالشدبة لمذركات الخاضعة لمقانؾف رقؼ  146لدػشة  1788بذػيف شػركات تمقػى
األمؾاؿ عست سارها والذػركات الخاضػعة لقػانؾف شػركات قظػاع األعسػاؿ العػاـ رقػؼ 512
لدػػشة  1771وقػػانؾف البشػػؾؾ رقػػؼ  88لدػػشة  . 5112أمػػا الذػػركات التػػى تخزػػل لقػػانؾف
الذػػركات رقػػؼ  127لدػػشة  1781فيبػػدأ هػػذا التػػار ،بعػػد مػػرور خسدػػة عذػػر ؾم ػاك مػػؽ
وقػػه قيػػدها فػػى الدػػجل التجػػارى  ،أمػػا شػػركات األشػػخاص فيبػػدأ تػػار ،تستعهػػا باألهميػػة
القانؾنيػػة مػػؽ ػػؾـ تيسيدػػها تيسيد ػاك صػػحيحاك ونذػػرها وشػػهرها  .وهشػػاؾ أن ػؾاع لمذػػركات
خمقهػػا القزػػاء ولػػؼ تػػرجؼ السذػػرع مؾق ػ القزػػاء فػػى صػػؾرة نرػػؾص مكتؾبػػة واضػػحة
وصر،حة فى شيف دء أهمية هذ الذػركات  ،م ػل الذػركة الفعميػة وشػركة الؾاقػل  ،حيػس
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تػػرؾ لمقزػػاء تحد ػػد ػػدء تستػػل هػػاتيؽ الذػػركتيؽ باألهميػػة القانؾنيػػة  ،وقػػد آف األواف أف
تشاولهسا السذرع بالتشغيؼ لمحد مؽ خبفات الفقه بذينها وتردد أحكاـ القزاء حيالها .
وذات األم ػػر بالشد ػػبة لتس ي ػػل الذ ػػركة أم ػػاـ القز ػػاء والغي ػػر  ،حي ػػس تتغي ػػر ص ػػفة
السس ػػل م ػػؽ ش ػػركة إل ػػى أخ ػػرى  ،فالذ ػػركات الخاض ػػعة لمق ػػانؾف رق ػػؼ  127لد ػػشة 1781
يس مهػػا رئػػيس مجمػػس اإلدارة  ،وفػػى الذػػركات الخاضػػعة لمقػػانؾف رقػػؼ  512لدػػشة 1771
بذػػيف الذػػركات القابزػػة والذػػركات التابعػػة ،فػػإف رئػػيس مجمػػس اإلدارة هػػؾ الػػذى يس ػػل
الذركة القابزة  ،والعزؾ السشتدب هؾ الذى يس ل الذركة القابزة .
وكػ ػػذلػ فػ ػػإف مدػ ػػةؾلية الذػ ػػركة كإحػ ػػدى الشتػ ػػائع السترتبػ ػػة عمػ ػػى تستعهػ ػػا باألهميػ ػػة
القانؾنية ،كانه م ا اكر لمجدؿ مؽ حيس نؾعها ،ففػى السدػةؾلية السدنيػة ،هػل هػى مدػةؾلية
شخرػػية أـ مدػػةؾلية الستبػػؾع عػػؽ عسػػل التػػابل .وقػػد حاولشػػا يػػاف هػػذا األمػػر عمػػى ضػػؾء
صػػفة مرتنػػي الفعػػل السرتػػي لمسدػػةؾلية السدنيػػة  ،فتنػػؾف السدػػةؾلية شخرػػية إذا ارتنػػي
الفعل مس ل الذركة وتنؾف مدةؾلية الستبؾع عؽ عسل التػابل إذا كػاف مرتنػي الفعػل أحػد
الس ػػؾعفيؽ أو الع ػػامميؽ بالذ ػػركة  .واألم ػػر ك ػػاف أك ػػر دق ػػة وص ػػعؾبة بالشد ػػبة لمسد ػػةؾلية
الجشائيػػة لمذػػركة ،حيػػس تػػرؾ السذػػرع تمػػػ السدػػيلة فػػى معغػػؼ الحػػاعت عجتهػػادات الفقػػه
وأحكاـ القزاء ولؼ يعالجها شرؾص واضحة وصر،حة رذؼ انتذار الجرائؼ التى ترتني
باسػ ػػؼ الذػ ػػركة ،إع فػ ػػى حػ ػػاعت نػ ػػادرة م ػ ػػل ج ػ ػرائؼ التسػ ػػؾ،ؽ وج ػ ػرائؼ التهػ ػػرب الز ػ ػر،بى
والجسركػػى وذدػػل األم ػؾاؿ .وترجػػل صػػعؾبة اععت ػراؼ بالسدػػةؾلية الجشائيػػة لمذػػركة إلػػى
اصظدامها بظبيعة الذركة كذخص معشؾى  ،وتعارضها مل مبادئ قانؾنيػة مدػتقرة م ػل
مبدأ شخرية العقؾبة .
وهيس ػػا تعم ػػق بح ػػق الذ ػػركة ف ػػى التقاض ػػى كإح ػػدى الشت ػػائع السترتب ػػة عم ػػى تستعه ػػا
باألهمية القانؾنية  ،فمؼ يكؽ أوفر حغاك مؽ السدائل األخرى فى مجاؿ األهمية فى نظػاؽ
صعؾبات شرحه وبيانه  ،فإذا كانه أحكاـ مسارسة هذا الحق أمػاـ القزػاء واضػحة إلػى
حػػد كبيػػر  ،فػػي ؽ أحكػػاـ مسارسػػته أمػػاـ التحكػػيؼ لػػؼ تنػػؽ كػػذلػ  ،خرؾص ػاك هيسػػا تعمػػق
تحد ػػد نظ ػػاؽ وكال ػػة السح ػػامى ف ػػى القز ػػايا التحكيسي ػػة ه ػػل تتد ػػل تم ػػػ الؾكال ػػة لتذ ػػسل
التؾىيػػل عمػػى مذػػارطة التحكػػيؼ وتعيػػيؽ السحكسػػيؽ واسػػتبدالهؼ  .لػػؼ تشػػاوؿ السذػػرع تمػػػ
السديلة األمر الذى لجينا معه لتظبيػق القؾاعػد العامػة فػى هػذا الخرػؾص وتؾصػمشا إلػى
أف وكالػػة السحػػامى فػػى السرافعػػة والسدافعػػة ع تتدػػل لتذػػسل تؾىيػػل مذػػارطة التحكػػيؼ أو
تعيػػيؽ أو اسػػتبداؿ السحكسػػيؽ ،وع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد مػػؽ وكالػػة خاصػػة إعسػػاعك لحكػػؼ السػػادة 915 /
مؽ القانؾف السدنى .
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أما عؽ القانؾف واجي التظبيق عمى أهمية الذػركة  ،فمػؼ يكػؽ السذػرع واضػحاك فػى
ه ػػذا الخر ػػؾص  ،خرؾصػ ػاك هيس ػػا تعم ػػق بالق ػػانؾف واج ػػي التظبي ػػق عم ػػى ف ػػرع الذ ػػركة
األجشبية الذى يسارس نذاطه عمى أرض مرر  ،كسا أف هشػاؾ ألفػان اسػتعسمها السذػرع
عشػػدما حػػدد هػػذا القػػانؾف اتدػػسه بػػالغسؾض واإل هػػاـ  ،حيػػس قػػرر تظبيػػق قػػانؾف الدولػػة
التػػى ؾجػػد هػػا السقػػر الرئيدػػى الفعمػػى لمذػػركة  ،ولفغػػا الرئيدػػي والفعمػي فػػى حاجػػة إلػػى
إيزاح  ،وقد تؾصمشا فى هذا البحػس إلػى السقرػؾد بػالفعمى هػؾ السكػاف الػذى ؾجػد هيػه
حييقة إدارة الذركة لسؾاجهة حاعت الذركات الؾهسية .
وتيتى مديلة القيؾد التػى تػرد عمػى األهميػة القانؾنيػة لمذػركة عمػى قسػة الرػعؾبات
التػػى واجهتشػػا فػػى هػػذا البحػػس ،خرؾصػاك القيػػؾد اعتفاىيػػة الستس مػػة فػػى ذػػرض الذػػركة ،
والقي ػػؾد الظبيلي ػػة الت ػػى تس مه ػػا الظبيع ػػة الخاص ػػة لمذ ػػركة كذ ػػخص معش ػػؾى  .فاألهمي ػػة
القانؾنية لمذركة ترتبط ارتباطاك وثيقاك ع شفرؼ بالغرض الػذى أنذػةه مػؽ أجمػه وتػؼ قيػد
فػػى سػػشد إنذػػائها وهػػؾ الدػػجل التجػػارى  ،وقػػد تعرضػػه محكسػػة الػػشقض وقدػػسا الفتػػؾى
والتذر،ل لهذا القيد  ،وكاف مؽ أهػؼ السدػائل التػى أثا ارهػا  ،مػدى دخػؾؿ حػق الذػركة فػى
تيسػػيس شػػركات أخػػرى فػػى ذرضػػها رذػػؼ عػػدـ الػػشص عميػػه صػراحة فػػى هػػذا الغػػرض ،
وم ػ ػػدى ح ػ ػػق الذ ػ ػػركة ف ػ ػػى مسارس ػ ػػة األذػ ػ ػراض السرتبظ ػ ػػة والسكسم ػ ػػة لغرض ػ ػػها األص ػ ػػمى
السشرؾص عميه فى سشد إنذائها  ،وقد انتهيشا بالشدبة لمسديلة األولى إلػى أنػه مػؽ حػق
الذػػركة كذػػخص قػػانؾنى أف يذػػترؾ فػػى تيسػػيس شػػركات أخػػرى دوف الحاجػػة إلػػى الػػشص
عمػػى ذلػػػ فػػى ذرضػػها اسػػتشاداك لحكػػؼ السػػادة  212 /مػػؽ القػػانؾف السػػدنى التػػى اعترفػػه
لألشػػخاص  ،طبيلي ػػة أو معشؾ ،ػػة بػػالحق ف ػػى إ ػػراـ عقػػد الذ ػػركة  ،وك ػػاف أر شػػا ف ػػى ه ػػذا
الخرؾص مخالفاك لسا ذهبه إليه فتاوى مجمس الدولة .
أمػػا السدػػيلة ال انيػػة فقػػد أر شػػا أف األنذػػظة التػػى ت ػرتبط بغػػرض الذػػركة ربػػال ع
شفرؼ  ،يجؾز لها مباشرتها رذؼ عدـ الشص عميها صراحة فى ذرضها األصمى .

أمػػا بخرػػؾص القيػػؾد التػػى تػػرد عمػػى األهميػػة القانؾنيػػة لمذػػركة وتسميهػػا طبيعتهػػا
الخاصػػة  ،فهشػػاؾ قيػػؾد مفهؾمػػة وع يحػػق لمذػػركة مباش ػرة بعػػض الحقػػؾؽ السعتػػرؼ هػػا
لمذػػخص الظبيعػػى  ،ولنػػؽ هشػػاؾ قيػػؾد أخػػرى أثػػارت جػػدعك واسػػعاك فػػى الفقػػه  ،م ػػل حػػق
السؤل والحق فى راءة اعختراع وفى الترسيسات والشساذج الرػشاكية  ،وفرقشػا فػى هػذا
الخرؾص يؽ الحػق األد ػى والحػق السػالى  ،فػالحق األوؿ لرػيق برػفة اإلندػاف ألنػه
نتػػاج فنػػرى وعقمػػى وع تػؾافر لمذػػركة  ،أمػػا الحػػق السػػالى هيجػػؾز لمذػػركة التستػػل بػػه ألف
تنؾ،شها وطبيعتها الخاصة ع تيبا .
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وتتبدى األهمية القانؾنية الشاقرػة لمذػركة وتيقيتهػا فػى أوضػح وأعهػر صػؾرها فػى
أهميػػة الذػػركة تحػػه الترػػوية أو الذػػركة الخاضػػعة لػػإلدارة السؤقتػػة  .فالذػػركة فػػى فت ػرة
الترػػوية تتستػػل بيهميػػة قانؾنيػػة ناقرػػة ومؤقتػػة ،فهػػى ناقرػػة ألف الذػػركة فػػى تمػػػ الفتػرة
لػػيس لهػػا أهميػػة الترػػرؼ فػػى حػػدود الغػػرض مػػؽ إنذػػائها  ،وع يجػػؾز لهػػا أف تػػيتى أيػػة
ترػرفات إع تمػػػ التػػى تدػػتمزمها أعسػػاؿ الترػػوية فقػػط  ،و،كػػؾف الهػػدؼ مشهػػا إنهػػاء هػػذ
األعسػػاؿ  ،فػػب يح ػػق لمذػػركة اليي ػػاـ بيعسػػاؿ جد ػػدة إع إذا كانػػه عزم ػػة إلنهػػاء أعس ػػاؿ
سػػابقة تػػؼ البػػدء فيهػػا قبػػل الػػدخؾؿ إلػػى مرحمػػة الترػػوية  ،إع أف تحد ػػد مفهػػؾـ األعسػػاؿ
الجد ػػدة أو تم ػػػ الت ػػى يد ػػتمزمها إنه ػػاء أعس ػػاؿ س ػػابقة ه ػػؾ أم ػػر مت ػػروؾ لتق ػػد ر قاض ػػى
السؾضؾع  .وكؾف أهمية الذركة مؤقتة فذلػ راجل إلى أنها تبػدأ مػؽ وقػه الذػركة مرحمػة
التروية وتشتهى بانتهاء أعساؿ التروية وشظي الذركة مؽ الدجل التجارى .
واألهمي ػػة القانؾنيػ ػػة لمذػ ػػركة الخاضػ ػػعة لػ ػػإلدارة السؤقتػ ػػة هػ ػػى أيز ػ ػاك أهميػ ػػة ناقرػ ػػة
ومؤقتة ،إع أف أمر تحد د نظاؽ تمػ األهمية ومدا ليس سػهبك ألف السذػرع السرػرى لػؼ
يػػيت شرػػؾص بذػػيف اإلدارة السؤقتػػة لمذػػركات  ،بعكػػس مػػا فعػػل بالشدػػبة لمذػػركة تحػػه
الترػػوية حيػػس تشػػاوؿ السذػػرع فت ػرة الترػػوية تشغػػيؼ تذ ػر،عى مفرػػل س ػؾاء فػػى القػػانؾف
الس ػػدنى أو ف ػػى ق ػػانؾف الذ ػػركات رق ػػؼ  127لد ػػشة  . 1781ول ػػذلػ فإنش ػػا ق ػػد لجين ػػا لمفق ػػه
والقزاء الفرندى عشد معالجة أهمية الذركات الخاضعة لإلدارة السؤقتة .
وأهميػػة الذػػركة فػػى فت ػرة خزػػؾعها لػػإلدارة السؤقتػػة ػػدورها أهميػػة ناقرػػة ومؤقتػػة ؛
فهى ناقرة ألف السد ر السؤقه يعيشه القزػاء و،حػدد سػمظاته وع يجػؾز لػه أف ترػرؼ
خارج نظاؽ هذ الدمظات  ،وتتحدد هػذ الدػمظات بسػا يحقػق الهػدؼ مػؽ تعيػيؽ السػد ر
السؤقه ،وبالتالى ع تتستل الذركة باألهمية القانؾنية خارج نظاؽ تمػ الدمظات  ،هػيسكؽ
القػػؾؿ إذف فػػى هػػذ الحالػػة أف القزػػاء هػػؾ الػػذى يحػػدد مػػدى ونظػػاؽ األهميػػة القانؾنيػػة
لمذركة الخاضعة لإلدارة السؤقتة  .ولنؽ قد ييتى حكؼ السحكسة فى شػيف تحد ػد سػمظات
السػد ر السؤقػػه الػػذى عيشتػػه بيلفػػان عامػػة فزفاضػة م ػػل كبػػارة أف السػػد ر السؤقػػه ػػد ر
الذركة " سمباك وإيجاباك " فهل له فى هذ الحالة اليياـ بجسيل أنؾاع التررفات أياك كانػه ؟
لقػػد تؾصػػمشا إلػػى أف سػػمظة السػػد ر السؤقػػه وباتػػالى األهميػػة القانؾنيػػة لمذػػركة  ،أيػاك كانػػه
األل فان الؾاردة فى حكؼ تعييشه  ،يجي أف ترتبط بالغرض مؽ التعييؽ وع تتجاوز  ،وهذا
الغرض هؾ وضل حل لمسيزؽ الذى تسر بػه الذػركة والحفػان عميهػا مػؽ اعنقزػاء وكػاف
لمقزاء الفرندػى دور هػاـ فػى تحد ػد نظػاؽ ومػدى سػمظة السػد ر السؤقػه وأهميػة الذػركة
فى حالة عدـ تحد د حكؼ تعييشه سمظاته برؾرة دىيقة وواضحة  .أما كؾف أهمية الذركة
الخاضعة لإلدارة السؤقتة محدودة ومؤقتػة  ،فػذلػ ارجػل إلػى أف تػار ،تستػل الذػركة هػذا
الذػكل مػػؽ األهميػػة بػدأ مػػؽ وقػػه صػدور حكػػؼ السحكسػػة تعيػيؽ السػػد ر السؤقػػه وتشتهػػى
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بانتهػػاء مهسػػة هػػذا السػػد ر التػػى حػػددها لػػه حكػػؼ تعييشػػه  ،وهػػؾ الؾقػػه الػػذى تؾصػػل هيػػه
السد ر السؤقه لحل لمسذكمة التى تعرضه لها الذركة وعيؽ مؽ أجمها .
وندتخمص مؽ هذ الدراسة عدة تؾصيات نجسمها هيسا ييتى :
 -1ضػػرورة إعػػداد قػػانؾف مؾحػػد لمذػػركات  ،لتبفػػى التزػػارب ػػيؽ الشرػػؾص
تركيز أحكاـ الذركات عمى اختبؼ أشكالها وأنؾاعها فى قانؾف واحد .
 -5وض ػػل نر ػػؾص تفر ػػيمية تب ػػيؽ أحك ػػاـ أهمي ػػة الذ ػػركة كذ ػػخص معش ػػؾى ،
خرؾصاك هيسا تعمػق بسدػةؾليتها الجشائيػة  ،بيػاف األفعػاؿ التػى ترتػي هػذ
السدةؾلية والعقؾبات السقررة ها .
 -2وضل نرؾص تفريمية لسؾضؾع اإلدارة السؤقتة لمذػركة نغػ اكر لذػيؾعه فػى
الدشؾات األخيرة وخمؾ التذر،ل السررى مؽ أحكاـ تدرى عميه .

تؼ بحسد هللا وتؾهيقه

القاهرة – التجسل الخامس
فى 5114/7/51
الداعة الرابعة بعد الغهر
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ممح ػػق
فتاوى مجمس الدولة
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الفتػػؾى األولػػى
جسليات تعاونية استهبكية – نذاطها – مشظقة عسمها – عقد .
طبقاك لقؾاعد القػانؾف (السػادتيؽ  22 ، 25مشػه ) فػإف األشػخاص اععتبار،ػة ومشهػا
الجسليػػات تنػػؾف لهػػا مػػؽ أهميتػػى الؾجػػؾب واألداء مػػا يعيشػػه لهػػا سػػشد إنذػػائها أو نػػص
القػػانؾف وع تجػػاوز أهميتهػػا هػػذا التعيػػيؽ – نػػص السػػادة  52مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ  117لدػػشة
 1792بذػ ػػيف التعػ ػػاوف اعسػ ػػتهبكى عمػ ػػى أف تباشػ ػػر الجسليػ ػػة التعاونيػ ػػة اعسػ ػػتهبكية
نذاطها فى أحد مجالى تؾفير الدمل والخدمات اعستهبكية وع يجؾز لمجسلية التعاونبية
مباش ػرة نذػػال ذيػػر مشرػػؾص عميػػه فػػى نغامهػػا الػػداخمى – مظالعػػة الجسليػػة العسؾميػػة
لعقد تيسيس الجسلية التعاونية اعستهبكية ألهػالى كفػر حدػيؽ ومػا قزػه بػه السػادة 4
مشػػه مػػؽ أف تنػػؾف مشظقػػة عسػػل الجسليػػة جسيػػل السشاقرػػات والس از ػػدات التػػى تظرحهػػا
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الحكؾمػ ػػة واألشػ ػػخاص اععتبار،ػ ػػة فػ ػػى جسيػ ػػل أنحػ ػػاء الجسهؾر،ػ ػػة – ومظالعتهػ ػػا لمشغػ ػػاـ
الػػداخمى لهػػذ الجسليػػة ومػػا قزػػه بػػه السػػادة  5مشػػه مػػؽ أف مشظقػػة عسػػل الجسليػػة فػػى
جسيل أنحاء الجسهؾر،ة – الجسلية التعاونية محل طمي الػرأى لهػا مػؽ مجػاؿ العسػل فػى
م ػػل الحالػػة السعروضػػة مػػا ع ػػؾر معػػه إشػػكاؿ تعمػػق بسػػدى مباش ػرتها نذػػاطها خػػارج
مشظقة عسمهػا والحػاؿ أنػه ع شػبهة فػى شػسؾؿ أهميتهػا القانؾنيػة لسكشػة التعاقػد مػل مد ر،ػة
الذػػةؾف الرػػحية بسحافغػػة الجي ػزة لتؾر،ػػد األذذيػػة البزمػػة لمسدتذػػويات التابعػػة لمسد ر،ػػة
وذلػ طبقاك لرػر،ح مػا تحػدد بػه نظػاؽ عسمهػا فػى عقػد التيسػيس وفػى الشغػاـ الػداخمى –
مؤدى ذلػ  :إعادة مذروع العقد إلػى المجشػة ال انيػة مػؽ لجػاف الفتػؾى عتخػاذ مػا تػ ار فػى
شيف مراجعته فى ضؾء هذا اإلفتاء .
تبػػيؽ لمجسليػػة العسؾميػػة طبقػاك لقؾاعػػد القػػانؾف السػػدنى ( السػػادتيؽ  22 ، 25مشػػه )
أف األشػػخاص اععتبار،ػػة ومشهػػا الجسلي ػػات تنػػؾف لهػػا م ػػؽ أهميتػػى الؾجػػؾب واألداء م ػػا
يعشيػػه لهػػا سػػشد إنذػػائها أو نػػص القػػانؾف  ،وع تجػػاوز أهميتهػػا هػػذا التعػػيؽ ونرػػه السػػادة
 54مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ  117لدػػشة  1792بذػػيف التعػػاوف اعسػػتهبكى عمػػى أف " تباشػػر
الجسلي ػ ػػة التعاوني ػ ػػة اعس ػ ػػتهبكية نذ ػ ػػاطها ف ػ ػػى أح ػ ػػد مج ػ ػػالى ت ػ ػػؾفير الد ػ ػػمل والخ ػ ػػدمات
اعستهبكية  ،وع يجؾز لمجسلية مباشرة نذال ذير مشرؾص عميه فى نغامها الداخمى
".
وطالعػػه الجسليػػة العسؾميػػة عقػػد تيسػػيس الجسليػػة التعاونيػػة اعسػػتهبكية ألهػػالى
كفر حديؽ وما قزه به السادة (  ) 4مشه مؽ أف " تنؾف مشظقػة عسػل الجسليػة جسيػل
السشاقرػػات والس از ػػدات التػػى تظرحهػػا الحكؾمػػة واألشػػخاص اععتبار،ػػة فػػى جسيػػل أنحػػاء
الجسهؾر،ػة " ،كسػػا طالعػػه الشغػػاـ الػداخمى لهػػذ الجسليػػة ومػػا قزػه بػػه السػػادة ( )5مشػػه
مؽ أف " مشظقة عمؼ الجسلية فى جسيل أنحاء الجسهؾر،ة " .
ومؽ حيس أنه مؽ ذلػ تشتهى الجسلية العسؾميػة إلػى أف الجسليػة التعاونيػة محػل
طمػي الػرأى  ،لهػا مػػؽ مجػػاؿ العسػل فػػى م ػػل الحالػة السعروضػػة مػػا ع ػؾر معػػه إشػػكاؿ
تعم ػػق بس ػػدى مباشػ ػرتها نذ ػػاطها خ ػػارج مشظق ػػة عسمه ػػا والح ػػاؿ أن ػػه ع ش ػػبهة ف ػػى ش ػػسؾؿ
أهميتها القانؾنية لسكشة التعاقد مل مد ر،ة الذةؾف الرحية بسحافغػة الجيػزة طبقػاك لرػر،ح
ما تحدد به نظاؽ عسمها فى عقد التيسيس وفى الشغاـ الداخمى .

لذل ػػػ
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انتهه الجسلية العسؾمية لقدسى الفتؾى والتذر،ل إلى شسؾؿ مشظقة عسل الجسلية
التعاونية اعستهبكية ألهالى كفر حديؽ لسجاؿ أعساؿ مذروع العقػد السزمػل إ ارمػه ػيؽ
مد ر،ة الذةؾف الرػحية بػالجيزة والجسليػة التعاونيػة لتؾر،ػد األذذيػة البزمػة لمسدتذػويات
التابعػػة لمسد ر،ػػة خػػبؿ العػػاـ السػػالى  1775/1771وإعػػادة السؾضػػؾع إلػػى المجشػػة ال انيػػة
عتخاذ ما ت ار مراجعة العقد فى ضؾء هذا اإلفتاء .
(جسهؾر ،ػػة مر ػػر العربي ػػة – الفت ػػؾى رق ػػؼ  – 11617س ػػشة الفتػ ػؾى  – 48ت ػػار،
الجمدة  – 1772/15/12تار ،الفتػؾى  – 1772/15/56رقػؼ السمػ – 211/1/24
رقؼ الرفحة .)268

 -1الفتؾى ال انية
جسليات تعاونية – جسليات تعاونية زراكية –
(أهمية) (شركات مداهسة)
القػانؾف رقػػؼ  155لدػػشة  1781بإصػدار قػػانؾف التعػػاوف الز ارعػى – السذػػرع خػػؾؿ
الجسلي ػػات التعاوني ػػة الزراكي ػػة أهمي ػػة اليي ػػاـ باعش ػػتراؾ ف ػػى تيس ػػيس ش ػػركات مد ػػاهسة أو
السدػػاهسة فيهػػا – إذا قامػػه الجسليػػات التعاونيػػة بػػالخروج عػػؽ أهػػدافها فإنهػػا تنػػؾف قػػد
جاوزت أهميتها القانؾنية وبالتػالى يكػؾف مػا قامػه بػه بػاطبك بظبنػاك مظمقػاك – أسػاس ذلػػ
السادة  22مؽ القانؾف السدنى – تحد د أهمية الذخص اععتبارى بالغرض مؽ إنذائه –
ىيػػاـ الجسليػػات التعاونيػػة الزراكيػػة باعشػػتراؾ فػػى تيسػػيس الذػػركات يخرجهػػا عػػؽ الحػػدود
الت ػػى عيشه ػػا نغامهػ ػػا الق ػػانؾنى الػ ػؾارد فػ ػػى ق ػػانؾف التع ػػاوف اإلنتػ ػػاجى باعتباره ػػا وحػ ػػدات
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اقترػػادية واجتساكيػػة تهػػدؼ إلػػى تظػػؾ،ر الز ارعػػة فػػى مجاعتهػػا السختمفػػة بيسػػمؾب وشػػكل
تعاونى هدؼ رفل مدتؾى أعزائها اقترادياك واجتساكياك – تظبيق.

استعرض ػػه الجسلي ػػة العسؾمي ػػة لقد ػػسى الفت ػػؾى والتذػ ػر،ل فتؾاه ػػا الر ػػادرة بجمد ػػة
 1785/11/51مم ػ  49/1/48كسػػا استعرضػػه مػػا يقزػػى بػػه نػػص السػػادة  22مػػؽ
التقشيؽ السدنى فى تستػل الذػخص اععتبػارى بيهميػة فػى الحػدود التػى يعيشهػا سػشد إنذػائه
أو التػػى يقررهػػا القػػانؾف  ،وهػػؾ مػػا يعػػرؼ تحد ػػد أهميػػة وشخرػػية الذػػخص اععتبػػارى
بالغرض مؽ إنذائه طبقاك لمقانؾف .

ومػػؽ حيػػس أنػػه باسػػتعراض نرػػؾص القػػانؾف رقػػؼ  155لدػػشة  1781بإصػػدار
قانؾف التعاوف الزراعى بيؽ أنه خؾؿ الجسليات التعاونية الزراكية أهمية اليياـ باألعسػاؿ
الؾاردة هيػه عمػى الؾجػه التعػاونى ولخدمػة أذ ارضػها  ،ومػؽ ثػؼ فقػد خػب مػؽ نػص خػاص
صػر،ح يجيػػز لهػػا الييػػاـ بغيػػر مػػا ورد هيػػه  ،كسػػا خػػب مػػؽ نػػص يجيػػز لهػػا اعشػػتراؾ فػػى
تيسيس شركات مداهسة أو السداهسة فيها خروجاك عمى حكؼ السادة  22مدنى .

ومؽ ثؼ تنؾف ما قامه به بعض الجسليات فى هذا الردد قد جػاوزت بػه أهميتهػا
القانؾنيػػة وبالتػػالى يكػػؾف بػػاطب بظبنػاك مظمق ػاك  .وع عب ػرة بخمػػؾ قػػانؾف التعػػاوف مػػؽ نػػص
صر،ح مانل لهذا الشذال إذ الشص الرر،ح يظمي حيس يقرر ما يخال األصػل السقػرر
قانؾناك أما حيس ؤكد فب يكؾف مظمؾباك  ،وإذا كاف األصل السقرر فػى السػادة  22مػدنى
هػػؾ تحد ػػد أهميػػة الذػػخص اععتبػػاري بػػالغرض مػػؽ إنذػػائه أو بسػػا يحػػدد القػػانؾف الػػذى
أجاز إنذاء  .فإف األمر كاف يقتزى نرػاك خاصػاك فػى قػانؾف التعػاوف يجيػز لمجسليػات
التعاونية إنذاء الذركات خبفاك لألصل السقرر السذكؾر .
أمػػا حيػػس يد ػكه القػػانؾف الخػػاص بالتعػػاوف عػػؽ إ ػراد هػػذا اعسػػت شاء الػػذى يخػػرج
عؽ األصل فإنه يكؾف قد ترؾ األمر لألصل السذكؾر والؾاجي اإلعساؿ دوف حاجة إلى
إ ػراد نػػص ػػردد  .ولسػػا كػػاف ىيػػاـ الجسليػػات التعاونيػػة الزراكيػػة باعشػػتراؾ فػػى تيسػػيس
الذ ػػركات كيس ػػمؾب وش ػػكل ق ػػانؾنى لسسارس ػػة الشذ ػػال يخرجه ػػا ع ػػؽ الح ػػدود الت ػػى عيشه ػػا
نغامهػا القػانؾنى الػؾارد فػى قػانؾف التعػاوف باعتبارهػا وحػدات اقترػادية اجتساكيػة تهػػدؼ
إلػػى تظػػؾ،ر الز ارعػػة فػػى مجاعتهػػا السختمفػػة بيسػػمؾب وشػػكل تعػػاونى هػػدؼ رفػػل مدػػتؾى
أعزائها اقترادياك واجتساكياك فى إطار الخظة العامة لمدولػة  ،فإنػه ع يجػؾز لهػا المجػؾء
إلى هذا الذكل القانؾنى لسسارسة الشذػال وع يعشػى ذلػػ حغػر ىيػاـ الجسليػات السػذكؾرة
بسزاولة األعساؿ التجار،ة فيف اإلعساؿ الداخمة فى ذرضها هػى بظبيعتهػا أعسػاؿ تجار،ػة
لها أف تقؾـ ها  ،ولنؽ عمى الؾجه الذى حػدد السذػرع وهػؾ الؾجػه التعػاونى  ،فقػد أبػاح
لهػػا السذػػرع فػػى سػػبيل تحقيػػق أذ ارضػػها تسمػػػ واسػػتةجار واسترػػبح األ ارضػػى وإنذػػاء
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البشػػؾؾ والسذػػروعات الرػػشاكية والزراكيػػة والػػؾرش والسخػػازف وال بجػػات وذيػػر ذلػػػ مػػؽ
األنذظة التى تدخل فى مفهؾـ العسػل التجػارى إع أف هػذ السذػروعات ع تهػدؼ أساسػاك
إلػػى تحقيػػق ال ػربح ػػل تحقيػػق الغػػرض التعػػاونى مػػؽ تنػػؾ،ؽ الجسليػػات فػػى رفػػل مدػػتؾى
أعزائها وهذ السذروعات قد شتع عشهػا ربػح أو فائػدة وقػد ع شػتع ،فتحقيػق الػربح أمػر
عػػارض ذيػػر مقرػػؾد فػػي ذاتػػه ،وىيػػاـ الجسليػػات هػػذ األعسػػاؿ السعتب ػرة قانؾن ػاك أعسػػاؿ
تجار،ة ليس معشا إجازة ىيامها بكل األعساؿ التجار،ة أياك كاف نؾعها  ،ػل يحغػر عميهػا
م ػػا ل ػػؼ يج ػػز الق ػػانؾف الس ػػذكؾر صػ ػراحة  ،كس ػػا ع حج ػػة ف ػػى الق ػػؾؿ ب ػػيف السذ ػػرع أعف ػػى
الجسليػػات التعاونيػػة فػػى السػػادة  9/29مػػؽ الز ػر،بة عمػػى األربػػاح التجار،ػػة األمػػر الػػذى
يدػ ػػتفاد مشػ ػػه إمكانيػ ػػة ىيامهػ ػػا بسباش ػ ػرة نذػ ػػاطها عػ ػػؽ طر،ػ ػػق تيسػ ػػيس شػ ػػركات مدػ ػػاهسة
وخزؾعها بالتالى فى هذ الحالة لمزر،بة السذكؾرة  ،ذلػ أف مسارسة الجسليات لشذال
تجػػارى أمػػر ع خػػبؼ عميػػه كسػػا سػػم البيػػاف كػػل مػػا هشالػػػ أف هػػذا الشذػػال والػػذى
أعفى السذرع عائد مؽ الزر،بة عمى األرباح التجار،ة يجي أف تؼ فى الذكل التعاونى
وليس فى شكل آخر كتيسيس شركات أو ذير ذلػ مؽ وسائل مسارسة العسل التجارى ،
وإذا كانه بعػض الجسليػات التعاونيػة الزراكيػة قػد خالفػه هػذا الفهػؼ الرػحيح لشرػؾص
القػػانؾف وقامػػه باعشػػتراؾ فػػى تيسػػيس شػػركات مدػػاهسة  ،فػػب محػػيص مػػؽ تقر،ػػر عػػدـ
مذػػروكية هػػذا اعشػػتراؾ و،تعػػيؽ والحػػاؿ هػػذ ترػػحيح أوضػػاعها بسػػا تفػػق مػػل صػػحيح
حكؼ القانؾف .
لذل ػػػ
انتهه الجسلية العسؾميػة لقدػسى الفتػؾى والتذػر،ل إلػى تي يػد مػا انتهػه إليػه فتؾاهػا
الدابقة الرادرة بجمدة  51مؽ أكتؾبر سشة . 1785
(جسهؾر،ة مرر العربية – الفتؾى رقػؼ  – 927سػشة الفتػؾى  – 27تػار ،الجمدػة
 – 1782/6/15تػػار ،الفتػػؾى  – 1782/9/4رقػػؼ السم ػ  – 84/1/49رقػػؼ الرػػفحة
.)426
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 -5الفتؾى ال ال ة
إصػػبح ز ارعػػى – اختراصػػات الهيةػػة – وعيػػة الهيةػػة بالشدػػبة لأل ارضػػى الزراكيػػة
واألراضى البؾر الؾاقعة داخل الزماـ – حدود تررفات الهيةة.
السرسؾـ بقانؾف رقؼ  198لدشة  1725فػى شػيف اإلصػبح الز ارعػى وتعديبتػه –
قرار رئيس الجسهؾر،ة رقؼ  1289لدشة  1762تشغيؼ الهيةػة العامػة لإلصػبح الز ارعػى
– قػػانؾف رقػػؼ  111لدػػشة  1764تشغػػيؼ تػػيجير العقػػارات السسمؾكػػة لمدولػػة ممنيػػة خاصػػة
والتررؼ فيها .
السذ ػػرع قر ػػر وعي ػػة الهية ػػة العام ػػة لإلص ػػبح الز ارع ػػى عم ػػى األ ارض ػػى الزراكي ػػة
والبػؾر الؾاقعػػة داخػػل الزمػػاـ واأل ارضػى السستػػدة خػػارج الزمػػاـ إلػى مدػػافة كيمػػؾ متػر،ؽ فػػى
البيل واإليجار فقط – ليس هشػاؾ نرػؾص تدػسح لمهيةػة فػي مجػاؿ رفػل مدػتؾى اإلنتػاج
الز ارعػػى واألمػػر مقرػػؾر عمػػى مػػؽ تػػؤوؿ إليػػه ممنيػػة األ ارضػػي السدػػتؾلى عميهػػا ونظاقػػه
محػػدد فػػى تحدػػيؽ حػػاؿ السشتفعػػيؽ تمػػػ األ ارضػػى – إنذػػاء الذػػركات أو السدػػاهسة فػػى
رأسسالها تعيؽ أف يكػؾف فػى حػدود ذلػػ -الخػروج عمػى هػذ األحكػاـ – أثػر عػدـ جػؾاز
ىياـ الهيةة بالتررؼ – تظبيق .
اس ػػتباف لمجسلي ػػة العسؾمي ػػة لقد ػػسى الفت ػػؾى والتذػ ػر،ل أف الس ػػادة  22م ػػؽ الق ػػانؾف
السدنى تشص عمػى أف "( )1الذػخص اععتبػارى تستػل بجسيػل الحقػؾؽ إع مػا كػاف مشهػا
عزماكى لرفة اإلنداف الظبيلية وذلػ فى الحدود التػى يقررهػا القػانؾف  )5( .هيكػؾف لػه
:
 -1ذمة مالية مدتقمة .
 -5أهمية فى الحدود التى يعيشها سػشد إنذػائه أو التػى يقررهػا القػانؾف "  .واستعرضػه
أحكػػاـ السرسػػؾـ بقػػانؾف رقػػؼ  198لدػػشة  1725وتعديبتػػه  ،والػػذي تػػشص السػػادة
( )15مشه عمى أف تشذي هيةة عامة تدسى الهيةة العامة لإلصبح الزراعى تنػؾف
لهػ ػػا الذخرػ ػػية اععتبار،ػ ػػة وتتبػ ػػل و ازرة اإلصػ ػػبح الز ارعػ ػػى وإصػ ػػبح األ ارضػ ػػى
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و،رػػدر تشغيسهػػا ق ػرار مػػؽ رئػػيس الجسهؾر،ػػة وتنػػؾف لهػػا ميزانيػػة خاصػػة الحػػق
بالسيزانيػ ػػة العامػ ػػة لمدولػ ػػة  ..وتتػ ػػؾلى الهيةػ ػػة عسميػ ػػات اعسػ ػػتيبء والتؾز،ػ ػػل وإدارة
األراضى السدتؾلى عميها إلى أف تؼ تؾز،عها وفقاك لمقانؾف .

و،جؾز لمهيةة أف تسارس نذاطها أما ذاتها أو ؾاسػظة مػا تذػرؼ عميػه أو تشذػةه
أو تداهؼ فى رأس ماله مؽ شركات السداهسة والجسليات التعاونية ...

وتدرى بالشدبة إلى شركات السدػاهسة التػى تدػاهؼ الهيةػة فػى رأس مالهػا األحكػاـ
السقررة بالفقرة األولى مؽ القانؾف رقؼ  26لدشة  1765السذار إليه .....
كسػػا استعرضػػه أحكػػاـ ق ػرار رئػػيس الجسهؾر،ػػة رقػػؼ  1289لدػػشة  1762تشغػػيؼ
الهيةة العامة لإلصبح الزراعى الػذى تػشص السػادة " ( )1مشػه عمػى أف " تخػتص الهيةػة
العامة لإلصبح الزراعى بسا ييتى-:
أوعك :تشفيذ قانؾف اإلصبح الزراعى ....

ثانياك :اليياـ بيعساؿ اعستيبء والتؾز،ل ...

خامد ػاك :تشفيػػذ م ػػا يعهػػد بػػه إليه ػػا مػػؽ أعسػػاؿ التؾس ػػل األفقػػى بإصػػبح األ ارض ػػى
واستزراعها وتعسيرها والتررؼ فيها وفقاك لمقانؾف .
سادساك :تعسير مشاطق األراضى التى تتؾلى الهيةة تؾز،عها ." ...

وتػػشص السػػادة ( )4مشػػه عمػػى أف "مجمػػس إدارة الهيةػػة هػػؾ الدػػمظة العميػػا السهيسشػػة
عمػػى شػػةؾنها وتر ػر،ل أمؾرهػػا وإدارتهػػا ووضػػل الدياسػػة العامػػة التػػى تدػػير عميهػػا فػػى
إطار الخظة العامة وله أف تخذ ما ار عزمػاك مػؽ القػ اررات لتحقيػق الغػرض الػذى قامػه
الهيةة مؽ أجمه وفقاك ألحكاـ القانؾف ودوف التقيد بالشغؼ والقؾاعد الحكؾمية . " .....
واستعرضػ ػػه أحكػ ػػاـ القػ ػػانؾف رقػ ػػؼ  111لدػ ػػشة  1764تشغػ ػػيؼ تػ ػػيجير العقػ ػػارات
السسمؾكػػة لمدولػػة ممنيػػة خاصػػة والترػػرؼ فيهػػا الػػذى ػػشص فػػى السػػادة ( )5عمػػى أف "
تشقدؼ األراضى السسمؾكى لمدولة ممنية خاصة إلى ما ييتى - :

(أ) األ ارض ػػى الزراكيػ ػػة :وهػػػى األ ارض ػػى الؾاقع ػػة داخ ػػل الزم ػػاـ واأل ارضػػػى الستاخسػػػة
السستدة خارج حد الزماـ إلى مدافة كيمؾ متر،ؽ التى تنؾف مزروعة بالفعل وكذلػ
أراضى طرح الشهر ....
(ب) األ ارضػػى البػػؾر :وهػػى األ ارضػػى ذيػػر السزروعػػة الؾاقعػػة داخػػل الزمػػاـ واأل ارضػػى
الستاخسة السستدة خارج حد الزماـ إلى مدافة كيمؾ متر،ؽ " .
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وتشص السادة ( )4عمى أف تؤجر األراضى الزراكية وفقاك لمذرول واألوضاع التى
تحػػددها البئحػػة التشفيذيػػة" .وفػػى السػػادة ( )8عمػػى أف ػػتؼ الترػػرؼ بػػالبيل فػػى األ ارضػػى
الزراكيػ ػػة وممحقاتهػ ػػا الخاضػ ػػعة ألحكػ ػػاـ هػ ػػذا القػ ػػانؾف بسعرفػ ػػة الهيةػ ػػة العامػ ػػة لإلصػ ػػبح
الزراعى بالسسارسة أو بالسزاد العمشى واسػت شاء مػؽ أحكػاـ القػانؾف رقػؼ  57لدػشة 1728
السذ ػػار إلي ػػه تتز ػػسؽ البئح ػػة التشفيذي ػػة الذ ػػرول الؾاج ػػي تؾافره ػػا ف ػػى الستر ػػرؼ إل ػػيهؼ
والسدػػاحات التػػى يجػػؾز الترػػرؼ فيهػػا إلػػى كػػل مػػشهؼ وقؾاعػػد تقػػد ر ال ػ سؽ ومػػدة سػػداد
وفؾائػ ػػد " وتػ ػػشص السػ ػػادة ( )42عمػ ػػى أف " يجػ ػػؾز الترػ ػػرؼ فػ ػػى األ ارضػ ػػى السبشيػ ػػة أو
السذغؾلة بسشذ ت ثا تة أو ذيػر ثا تػة إلػى شػاذميها وذلػػ بظر،ػق السسارسػة وفقػاك لمقؾاعػد
والذػػرول الت ػػى تح ػػددها البئح ػػة التشفيذي ػػة " وف ػػى الس ػػادة ( )46عم ػػى أف " يك ػػؾف ت ػػيجير
األ ارضػ ػػى الفزػ ػػاء والترػ ػػرؼ فيهػ ػػا بظر،ػ ػػق السسارسػ ػػة أو الس ػ ػزاد العمشػ ػػى وفق ػ ػاك لمقؾاع ػ ػد
واإلج ػراءات والذػػرول التػػى تحػػددها البئحػػة التشفيذيػػة "  .وفػػى السػػادة ( )21عمػػى أف "
يجؾز لؾز،ر اإلصبح الزراعى وإصبح األراضى أف رخص فى تيجير بعض العقػارات
التى تدرى عميها أحكاـ هذا القانؾف أو فى التررؼ فيها دوف التقيد بيحكامه وذلػ إذا
كػػاف التػػيجير أو البيػػل إل ػى األشػػخاص اععتبار،ػػة العامػػة أو الخاصػػة أو األف ػراد بالشدػػبة
إلى ما يحتاجؾنه مؽ تمػ العقارات لتشفيذ مذروعات تفيد فػى تشسيػة اعقترػاد القػؾمى أو
ل ػػدعؼ مذ ػػروعات قائس ػػة مشه ػػا  ،أو إلقام ػػة مذ ػػروعات ذات نف ػػل ع ػػاـ عميه ػػا وذل ػػػ بع ػػد
مؾافقة الجهة اإلدار،ة السخترة .
و،ك ػػؾف الت ػػيجير أو البي ػػل ف ػػى ه ػػذ الح ػػاعت ب ػػاألجرة أو الػ ػ سؽ وبالذ ػػرول الت ػػى
تحددها البئحة التشفيذية " .
واس ػػتغهرت الجسلي ػػة العسؾمي ػػة لقد ػػسى الفت ػػؾى والتذػ ػر،ل م ػػؽ ن ػػص الس ػػادة ()22
سالفة البياف أف األشخاص اععتبار،ة تنؾف لها مؽ أهميتى الؾجؾب واألداء ما يعيشه لها
سػشد إنذػػائها أو نػػص القػػانؾف وع تجػػاوز أهميتهػا هػػذا التعيػػيؽ  ،وأف البػػيؽ مػػؽ اسػػتعراض
أحكػػاـ القػػانؾف رقػػؼ  111لدػػشة  1764أف السذػػرع قرػػر وعيػػة الهيةػػة العامػػة لإلصػػبح
الز ارعػػى عمػػى األ ارضػػى الزراكيػػة والبػػؾر الؾاقعػػة داخػػل الزمػػاـ واأل ارضػػى السستػػدة خػػارج
الزمػػاـ إل ػػى مد ػػافة كيمػػؾ متػ ػر،ؽ ف ػػى البيػػل أو اإليج ػػار فق ػػط طبق ػاكى لمذ ػػرول واألوض ػػاع
الؾاردة تفريبكى فى القانؾف السذكؾر وعئحته التشفيذية .
وأنػػه لػػيس فػػى نرػػؾص القػػانؾف السػػذكؾر أو فػػى ق ػرار إنذػػاء الهيةػػة مػػا بػػيح لهػػا
السداهسة فى رأس ماؿ الذركات أياك كاف نؾعها أو ذا تها  .كسا تبيؽ لمجسلية العسؾمية
أف اخترػػاص الهيةػػة العامػػة لإلصػػبح الز ارعػػى طبق ػاك لق ػؾانيؽ اإلصػػبح الز ارعػػي وق ػرار
إنذػػائها فػػي مجػػاؿ رفػػل مدػػتؾى اإلنتػػاج الز ارعػػي مقرػػؾر عمػػى مػػؽ تػػؤوؿ إلػػيهؼ ممنيػػة
األ ارضػػي السدػػتؾلى عميهػػا طبق ػاك لمق ػؾانيؽ السذػػار إليهػػا  ،وأف نظاقػػه محػػدد فػػى تحدػػيؽ
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حػ ػػاؿ السشتفعػ ػػيؽ تمػ ػػػ األ ارضػ ػػى  ،ومػ ػػؽ ثػ ػػؼ فػ ػػإف إنذػ ػػاء الهيةػ ػػة السػ ػػذكؾرة لمذػ ػػركات أو
السداهسة فى رأسسالها تعيؽ أف يكؾف فى حدود اإلطار السذار إليه .
ومؽ حيس أف ال ا ه مؽ األوراؽ أف ىياـ الهيةػة بالسذػاركة فػى رأس مػاؿ الذػركة
العالسية لم روة الحيؾانية ( التؾندى سابقاك ) بحرة قدرها قسية األرض السػرخص لمذػركة
السػػذكؾرة تسمنهػػا بدػػعرها السقػػرر عػػاـ  1788ومقا ػػل حػػق اعنتفػػاع وضػػل ػػدها حتػػى
عػػامؽ  1787ومػػا يدػػتجد حتػػى تػػار ،تحر،ػػر العقػػؾد فػػى هػػذا الذػػيف ،ع شػػدرج ضػػسؽ
التررفات السؾكؾلة إلى الهيةة عمى سبيل الحرر فى القؾانيؽ السذار إليها أو فى قػرار
إنذػائها  ،و،خػرج عػؽ األذػراض السشؾطػة هػا حدػبسا سػػم يانػه  ،أخػذاك كى فػى اععتبػػار
أف األرض السذار إليها ليده مؽ أراضى اعستيبء  .وأف الغػرض مػؽ ىيػاـ الذػركة ع
يدتهدؼ تحديؽ حاؿ السشتفعيؽ باألراضى السدتؾلى عميها  ،األمر الذى مؽ مؤدا عدـ
جؾاز ىياـ الهيةة هذا التررؼ .
لذل ػػػ
انتهػه الجسليػة العسؾميػة لقدػسى الفتػؾى والتذػر،ل إلػى عػدـ جػؾاز مذػاركة الهيةػػة
العام ػػة لإلص ػػبح الز ارع ػػى ف ػػى رأس م ػػاؿ الذ ػػركة العالسي ػػة لم ػػروة الحيؾاني ػػة (التؾند ػػى
سابقاك).

(جسهؾر،ة مرر العربية – الفتؾى رقػؼ  – 816سػشة الفتػؾى  – 21تػار ،الجمدػة
 – 1776/7/52تػ ػػار ،الفتػ ػػؾى  – 1776/11/15رقػ ػػؼ السم ػ ػ  – 1776/1/49رقػ ػػؼ
الرفحة .)661
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 -2الفتؾى الرابعة
أ) شػػخص اعتبػػارى – أهميػػة – تتحػػدد أهميػػة الذػػخص اععتبػػارى وفػػق سػػشد إنذػػائه
ومراد السذرع – سػكؾت السذػرع عػؽ ذكػر ترػرفات معيشػة يحغػر عمػى الذػخص
اععتبػػارى الييػػاـ هػػا – ع يعشػػى سػػكؾته اإلباحػػة – أسػػاس ذلػػػ  :أف األصػػل فػػى
أهميػ ػػة الذػ ػػخص اععبتػ ػػارى السشػ ػػل ع اإلباحػ ػػة – وذلػ ػػػ عكػ ػػس الؾضػ ػػل – بذػ ػػيف
الذخص الظبيعى إذ األصل اإلباحة ع السشل – تظبيق .
ب) ممنية – الدستؾر قدؼ السمنيات إلى عامة وخاصة وتعاونيػة وتػرؾ لمسذػرع تحد ػد
نغاـ كل نػؾع – وجػؾب تقيػد السذػرع بظبيعػة السمنيػة عشػد تحد ػد لهيةػة الذػخص
اععتبارى وحدود أهميته فى إدارة هذ السمنيػة – أسػاس ذلػػ  - :اعرتبػال الؾثيػق
يؽ الؾسيمة والغاية – تظبيق  - :القانؾف رقؼ  155لدشة  1781بذيف التعػاوف
الز ارعػػى انػػتغؼ أحكػػاـ الهيةػػة القائسػػة عمػػى إدارة السمنيػػة التعاونيػػة وخؾلهػػا السذػػرع
أدوات قانؾنية تتسا ز عؽ تمػ السقررة إلدارة السمنية الخاصة – مؤدى ذلػ - :ع
يجػػؾز لمجسليػػات التعاونيػػة الزراكيػػة أف تدػػمػ سػػبيل الذػػركات التجار،ػػة فػػى إدارة
السمنية التعاونية .
ج) مذػػروكية – يجػػي اعلت ػزاـ دومػػا بيحكػػاـ السذػػروكية – مػػرور الؾقػػه عمػػى العسػػل
ذيػػر السذػػروع ع يعشػػى تظهػػر مػػؽ العيػػؾب القانؾنيػػة – يجػػي ترػػؾ،ي األوضػػاع
السخالفة عمى أساس ذلػ  :بظػل السزػى هيسػا فدػد – تظبيػق  - :صػدور إفتػاء
الجسلية العسؾميػة لقدػسى الفتػؾى والتذػر،ل مفرػحاك عػؽ حكػؼ القػانؾف بعػدـ جػؾاز
اسػػت سار أمػؾاؿ التعاونيػػات فػػى شػراء أسػػهؼ شػػركات مدػػاهسة -ضػػرورة تشفيػػذ حكػػؼ
القػػانؾف وترػػؾ،ي األوضػػاع السخالفػػة – ولػػؽ يظهرهػػا اسػػتظالة السػػدة التػػى جػػرى
خبله ػػا العس ػػل وفقػ ػاك لألوض ػػاع السخالف ػػة لمق ػػانؾف  .السادت ػػاف (  57و  ) 21م ػػؽ
الدسػ ػ ػػتؾر الس ػ ػ ػؾاد (  )27 ، 28 ، 29، 51 ، 17 ، 15 ، 11 ، 1مػ ػ ػػؽ قػ ػ ػػانؾف
التعاوف الزراعى الرادر بالقانؾف رقؼ  11لدشة  1781وضعه أحكاماك لمسمنيات
التعاونية.
والسمنيػػات الخاصػػة مسػػا زة مػػا فتةػػه حاممػػة مػػؽ ال ػدععت مػػا يفيػػد تهيػػؤ السمنيػػة
التعاوني ػػة عم ػػى أص ػػؾؿ تف ػػارؽ تم ػػػ الت ػػى تتهي ػػي عميه ػػا السمنيت ػػاف اآلخرت ػػاف بحي ػػس يغ ػػدو
لمسمنيػػة التعاونيػػة نغامهػػا القػػانؾنى السخرػػؾص كسػػا لنػػل مػػؽ السمنيػػة العامػػة والسمنيػػة
الخاصػة نغامػػه السخرػػؾص – عمػػى هػػدى ذلػػػ صػػدر قػػانؾف التعػػاوف الز ارعػػى الرػػادر
بالقػػانؾف رقػػؼ  155لدػػشة  1781متؾلي ػاك بػػالتشغيؼ الذػػيف التعػػاونى الز ارعػػى مقػػر اكر اتخػػاذ
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هية ػػات التع ػػاوف الز ارع ػػى ش ػػكل الجسليػ ػػات التعاوني ػػة الزراكي ػػة معتبػ ػ اكر األخيػ ػرة وحػ ػػدات
اقترادية واجتساكية فى اآلف ذاته مشؾطػاك هػا مهػاـ تظػؾ،ر العسػل الز ارعػى فػى مجاعتػه
السختمف ػػة إض ػػافة إل ػػى اإلس ػػهاـ ف ػػى التشسي ػػة الر،وي ػػة معيشػ ػاك أه ػػدافها ف ػػى رف ػػل مد ػػتؾ،ات
أعزائها اقترادياك واجتساكياك وذلػػ جسيعػه فػى إطػار مػؽ الخظػة العامػة لمدولػة  .وعميػه
يكؾف السذرع قد حدد عمى وجه الدقة شكل وهيةة كل وحدة مؽ وحدات التعاوف الزراعى
مقر اكر لنػل مشهػا الذخرػية اععتبار،ػة التػى تػتبءـ عشاصػرها وطبيعػة مػا هػؾ مخػؾؿ لهػا
مؽ اختراصات وسمظات وما هػؾ مشػؾل هػا مػؽ وعػائ وأهػداؼ  .فػإذا كػاف السدػتقر
عميه أف الذخرية اععتبار،ة إنسا شذةها القانؾف محدداد لهػا خؾاصػها ومقػر اكر لهػا نظػاؽ
سمظاتها ومكشاتها وذلػ عمى هدى أهدافها ووعائفها فإف السذػرع شهجػه الػذى سػمنه فػى
القػػانؾف رقػػؼ  155لدػػشة  1781يكػػؾف هيسػػا عيشػػه مػػؽ نظػػاؽ نذػػال الجسليػػات التعاونيػػة
الزراكية قد حدد وبالزرورة نظاؽ ما تتستػل بػه خمػؾاك مسػا يجيػز ألى مػؽ تمػػ الجسليػات
مكشػة اعشػتراؾ فػى تيسػيس شػركات مدػاهسة أو اإلسػهاـ فػى أ هػا فسػؽ ثػؼ تنػؾف األهميػػة
القانؾنية لتمػ الجسليات قاصرة عؽ أف تذترؾ فى تيسيس شػركات مدػاهسة أو اإلسػهاـ
فى أى مشها قرؾ اكر مرد تحد د القانؾف لشظاؽ أهميتها مؽ ذير اشػتساؿ عمػى هػذا الؾجػه
مؽ الشذال بحدباف أف القانؾف وقد حدد لمجسليات التعاونية شكبك قانؾنياك محدداك تسارس
مؽ خبله وعائفها وأهدافها فب مؽ سبيل أمامها لتشني طبيعة ذاؾ الذكل القػانؾنى إلػى
أى شػػكل آخػػر مادامػػه فػػى إطػػار مػػؽ مفػػاًيؼ قػػانؾف التعػػاوف الز ارعػػى الرػػادر بالقػػانؾف
رقػػؼ ( )155لدػػشة  – 1781ع شػػاؿ مػػؽ ذلػػػ مػػا ورد بكتػػاب اعتحػػاد ومدتذػػار مػػؽ أف
نرػؾص القػانؾف رقػؼ  155لدػشة  1781السذػار إليػه اسػتؾت عامػة مظمقػة فػى إجازتهػا
ىياـ الجسليات التعاونية تيسيس مذػروعات اقترػادية عمػى الشحػؾ السحػدد فػى السػادتيؽ
( 11و )15مش ػ ػػه مس ػ ػػا شف ػ ػػتح مع ػ ػػه الد ػ ػػبيل أم ػ ػػاـ تم ػ ػػػ الجسلي ػ ػػات إل ػ ػػى مسارس ػ ػػة تم ػ ػػػ
السذ ػػروعات م ػػؽ خ ػػبؿ الذ ػػكل الق ػػانؾنى لمذ ػػركات إذ أف ذاؾ م ػػردود كميػ ػاك ب ػػيف نس ػػؾذج
الذػػكل التعػػاونى فػػى مسارسػػة أنذػػظة التعػػاوف الز ارعػػى هػػؾ نسػػؾذج يختم ػ عػػؽ نسػػؾذج
الذػ ػػركات فػ ػػى مسارسػ ػػة األنذػ ػػظة التجار،ػ ػػة والر ػػشاكية  .ػ ػػل والزراكيػ ػػة خػ ػػارج اإلطػ ػػار
التعاونى  .وذلػ مشغػؾ ار إليػه مػؽ وجهػة الظبيعػة الدسػتؾر،ة لمسمنيػة  .فػإذا كػاف الدسػتؾر
قد أقر تسيي اكز ما يؽ السمنية الخاصػة والسمنيػة التعاونيػة محػيبك إلػى السذػرع أمػر تعيػيؽ
أنغسة أخرى فى إنتغامه لمسمنيات الخاصة والؾحدات القانؾنية التػى تتستػل بيهميػة قؾامػة
عمػػى تمػػػ السمنيػػات مقػػر اكر مشهػػا نسػػؾذج الذػػركة  .فسػػؽ ثػػؼ تزػػحى األشػػخاص القانؾنيػػة
القؾامة عمػى السمنيػات التعاونيػة الزراكيػة هػى الجسليػات التعاونيػة الزراكيػة فحدػي دوف
الذػػركات التػػى ع يكػػؾف لهػػا أدنػػى أهميػػة تتستػػل بػػيى قؾامػػة عمػػى تمػػػ السمنيػػات التعاونيػػة
خبفاك لذينها فػى خاصػة السمنيػات الخاصػة  .مسػا شغمػق معػه أمػاـ الجسليػات التعاونيػة
الزراكي ػػة ،وه ػػى بر ػػدد مسارس ػػتها ألنذ ػػظتها التعاوني ػػة السعيش ػػة قانؾنػ ػاك ،ك ػػل الد ػػبل الت ػػى

- 158 -

تسػػارس هػػا أنذػػظة السمنيػػات الخاصػػة كالذػػركات  .فمنػػل نذػػال أدواتػػه القانؾنيػػة ولنػػل
ممني ػػة طبيعته ػػا القانؾني ػػة السخرؾص ػػة وثس ػػة ارتب ػػال متنام ػػل ػػيؽ ن ػػؾع السمني ػػة وهية ػػة
الذ ػػخص اععتب ػػارى الق ػػائؼ عميه ػػا وب ػػيؽ طبيع ػػة الشذ ػػال ال ػػذى يسارس ػػه حد ػػي األهمي ػػة
السخؾلة أيا  .كسا ع شاؿ مػؽ ذلػػ خمػؾ القػانؾف رقػؼ  155لدػشة  1781مػؽ نػص يسشػل
أو يحغػػر عمػػى الجسليػػات التعاونيػػة الزراكيػػة تيسػػيس الذػػركات أو اإلسػػهاـ فيهػػا إذف أف
ذلػ دور مردود عميػه بينػه فػى مقػاـ األشػخاص اععتبار،ػة فػإف األهميػة التػى تتستػل هػا
تمػ األشخاص هى بالزرورة أهمية مشزبظة نراك بالقانؾف عرتبال تمػ األهمية الحتسى
بالظبيعة القانؾنية لمذخص اععتبارى وبظبيعة أنذظتها وأهدافها ووعائفها ،فالقانؾف هؾ
الذى شذن الذخرية القانؾنيػة وهػؾ الػذى يحػدد مػا لػؼ ػشص قانؾنػاك عمػى اإلباحػة فػشص
القانؾف هؾ الذى يسشح قدر القؾامة وحد األهمية الذى تستل به الذػخص اععتبػارى وفػى
إطار ما يقرر القانؾف فى هذا الخرػؾص تػدور مكشػات الذػخص اععتبػارى وسػمظاته .
وعميػه فػإذا مػا سػػكه السذػرع فػى القػػانؾف رقػؼ  155لدػشة  1781السذػػار إليػه عػؽ إ ػراد
ذكػػر إلمكػػاف ىيػػاـ الجسليػػات التعاونيػػة الزراكيػػة تيسػػيس شػػركات فػػإف لهػػذا الدػػكؾت -
وهؾ فى معرض الحاجة ياف  -دعلته فى عزوؼ السذرع عؽ مشح تمػ الجسليات تمػػ
السكشة مسا يغدو معه هذا الدكؾت تيكيداك عمى عدـ إمكاف ىيػاـ تمػػ الجسليػات تيسػيس
شػركات أو اإلسػهاـ فيهػا  .كسػػا أنػه ع يرػح – لتبر،ػر اعسػػتجابة رمبػة الذػخص القػػائؼ
عمػػى أمػػر اعتحػػاد فػػى ىيػػاـ تمػػػ الجسليػػات تيسػػيس شػػركات أو السدػػاهسة فيهػػا – القػػؾؿ
بػػيف العسػػل قػػد جػػرى عمػػى عكػػس إفتػػاء الجسليػػة العسؾميػػة والسجػػاهرة بيسػػساء جسليػػات
أسده أو ساهسه فى تيسيس شركات  .ذلػ ألف هػذ السدػاهسة – لػؾ صػحه واقعػاك –
باطم ػػة بظبنػ ػاك مظمقػ ػاك لسخالفته ػػا لمدس ػػتؾر ولمق ػػانؾف و،تع ػػيؽ تر ػػحيح أوض ػػاعها الت ازم ػػا
بالذركية عسيسا بعػد كذػ اعفتػاء عػؽ صػحيح حكػؼ القػانؾف فػى هػذ السدػيلة ومػؽ ثػؼ
فإن ػػه ع يج ػػؾز ألى جه ػػة ف ػػى الدول ػػة مخالف ػػة إفت ػػاء الجسلي ػػة العسؾمي ػػة لقد ػػسى الفت ػػؾى
والتذر،ل الذى تنذ هيه عؽ مراد السذرع مػؽ الشرػؾص القانؾنيػة بسػا وسػد إليهػا هػذا
السذرع مؽ اختراص فى هذا الذيف جاعبك مشها قسة جهات اإلفتاء فى الدولة.
لذل ػػػ

انتهه الجسليػة العسؾميػة لقدػسى الفػؾى والتذػر،ل إلػى عػدـ جػؾاز ىيػاـ التعاونيػات
الزراكية تيسيس شركات مداهسة أو اإلسهاـ فػى رأس مػاؿ هػذ الذػركات بذػراء بعػض
أسهسها وذلػ تيكيداك إلفتاء الجسلية العسسؾمية الدا ق .
(فتػ ػ ػ ػػؾى رقػ ػ ػ ػػؼ  558تػ ػ ػ ػػار 5114/2/54 ،جمدػ ػ ػ ػػة  5114/1/51مم ػ ػ ػ ػ
)421/5/49
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رقػ ػ ػ ػػؼ

 -4الفتؾى الخامدة
شػػهر عقػػاري – مػػدى ج ػؾاز تدػػجيل قظعػػة أرض زراكيػػة لذػػركة أفرادهػػا أجانػػي
بسؾجي عقد ا تدائى – القؾاعد الحاكسة لتدجيل األراضى لذركة مسمؾكة ألجاني .
-

-

لجسيػػل الذػػركات السؤسدػػة فػػى جسهؾر،ػػة مرػػر العربيػػة طبقػاك ألحكػػاـ القػػانؾف رقػػؼ
 127لد ػػشة  1781الحػ ػػق فػ ػػى تسمػػػػ مظمػ ػػق األ ارض ػػى بس ػػا فػػػى ذلػػػػ األ ارضػػػى
الزراكية واألراضى الرحراو،ة وأراضى البشاء أياك ما كانه جشدية الذػركاء فيهػا ،
وأي ػاك م ػػا ك ػػاف السج ػػاؿ ال ػػذى تعس ػػل هي ػػه وسػ ػؾاء أك ػػاف ه ػػذا السج ػػاؿ م ػػؽ السج ػػاعت
السشر ػػؾص عميه ػػا ف ػػى الس ػػادة ( )1م ػػؽ ق ػػانؾف ض ػػسانات وحػ ػؾافز اعس ػػت سار أو
السحددة إعساعك لها أو ذير ذلػ مؽ السجاعت – هذا الحق فى التسمػ بقى مقيداك
ب ػػاألذراض السح ػػددة لن ػػل مشه ػػا ف ػػى نغامه ػػا األساس ػػى أو عق ػػد تيسيد ػػها – ل ػػزوـ
األ ارضػػى التػػى تدػػعى الذػػركة لتسمنهػػا لسباش ػرة الذػػركة لشذػػاطها – أسػػاس ذلػػػ :
أهمية الذخص اععتباري مقيدة بسبدأ التخريص فهؾ إنسا أنذن لغرض معػيؽ ع
يجؾز له تجاوز وع أف يسارس ما ليس داخبك هيه حساية لمذخص اععتبارى ذاتػه
واحتراماك إلرادة السذرع – تظبيق  :إذا كاف عقد الذركة السسمؾكة بالنامل ألجاني
تز ػ ػػسؽ اف ذ ػ ػػرض الذػ ػ ػػركة ه ػ ػػؾ استر ػ ػػبح األ ارض ػ ػػى الزراكي ػ ػػة بكاف ػ ػػة أن ػ ػ ػؾاع
السحاصػػيل وورد خم ػؾا مػػؽ الػػشص ص ػراحة عمػػى حػػق الذػػركة فػػى تسمػػػ األ ارضػػى
الزراكيػػة هيدػػتفاد مشػػه أنػػه لػػيس مػػؽ ػػيؽ أذػراض الذػػركة شػراء األ ارضػػى الزراكيػػة
وتسمنها – ع يجؾز لمذركة الحق في التسمػ طالسا بقي ذرض الذركة عمى حاله
لؼ يجر تغيير – إذا جرى التغيير واسػتؾفه الذػركة السسمؾكػة لهػا جانػي إجػراءات
تسمػ األرض فإف هذ السمنية تبقى قائسػة لمذػركة مػا داـ كيانهػا القػانؾنى قائسػاك –
إذا انقزػػه الذػػركة ألى سػػبي فإنػػه ع يكػػؾف لمذػػركاء ذيػػر السرػر،يؽ فيهػػا تسمػػػ
أى مدػػاحة مػػؽ األ ارضػػى الزراكيػػة التشػػى كانػػه مسمؾكػػة لمذػػركة – أسػػاس ذلػػػ :
يخزل الذػخص الظبيعػى األجشبػى لمحغػر السشرػؾص عميػه فػى السػادة ( )1مػؽ
القانؾف رقؼ  12لدشة .1762
السادة ( )22مؽ التقشيؽ السدنى .
القػػانؾف رقػػؼ  12لدػػشة  1762بحغػػر تسمػػػ األجانػػي لأل ارضػػى الزراكيػػة ومػػا فػػى
حكسها .
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الق ػػانؾف رق ػػؼ  127لد ػػشة  1781بذ ػػيف الذ ػػركات السد ػػاهسة وش ػػركات التؾص ػػية
باألسهؼ والذركات ذات السدةؾلية السحدودة .
قػػانؾف ضػػسانات وح ػؾافز اعسػػت سار الرػػادر بالقػػانؾف رقػػؼ  8لدػػشة  1779معػػدعك
بالقانؾف رقؼ  74لدشة .5112

{ جسهؾر،ة مرر العربية – الفتؾى رقؼ  – 241سشة الفتؾى  – 61تار ،الجمدػة
 – 5119/4/18ت ػ ػ ػػار ،الفت ػ ػ ػػؾى  – 5119/2/52رق ػ ػ ػػؼ السمػ ػ ػ ػ  – 442/1/24رق ػ ػ ػػؼ
الرفحة } 277

 -2الفتؾى الدادسة
جسلي ػ ػػات تعاوني ػ ػػة – الجسليػ ػ ػات التعاوني ػ ػػة الزراكي ػ ػػة – األهمي ػ ػػة القانؾني ػ ػػة لتم ػ ػػػ
الجسليات قاصرة عمػى اعشػتراؾ فػى تيسػيس شػركات مدػاهسة أو اإلسػهاـ فيهػا – إجػازة
ىيػاـ الجسليػات التعاونيػة تيسػيس مذػروعات اقترػػادية ع شفػتح معهػا الدػبيل أمػاـ تمػػػ
الجسليات إلػى مسارسػة تمػػ السذػروعات مػؽ خػبؿ الذػكل القػانؾنى لمذػركات عخػتبؼ
نسػػؾذج الذػػكل التعػػاونى فػػى مسارسػػة أنذػػظة التعػػاوف الز ارعػػى عػػؽ نسػػؾذج الذػػركات فػػى
مسارسػػة األنذػػظة التجار،ػػة والرػػشاكية وذلػػػ مػػؽ الؾجهػػة الدسػػتؾر،ة لمسمنيػػة التعاونيػػة –
سكؾت القانؾف عؽ إ راد ذكر إلمكاف ىياـ الجسليات التعاونية الزراكية تيسيس شػركات
دعلته عزوؼ السذرع عؽ مشح تمػ السكشة لمجسليات التعاونية الزراكية .
الس ػػادتيؽ ( 57و )21م ػػؽ الدس ػػتؾر الس ػ ػؾاد (،28 ،29 ،51 ،17 ،15 ،11 ،1
 )27مؽ القانؾف رقؼ  155لدشة  1781السادة ( )22مؽ القانؾف السدنى.
استغهرت الجسلية العسؾمية أف الدسػتؾر فػى إقػرار لمسمنيػة التعاونيػة  ،إنسػا عشػى
ذلػ إقامة تسييز لهذ السمنية عؽ ذيرها مؽ السمنيات العامة والسمنيات الخاصة مسا زة
ما فتةه حاممه مؽ الدععت ما يفيد تهيؤ السمنية التعاونية عمى أصؾؿ تفارؽ تمػػ التػى
تتهي ػ ػػي عميه ػ ػػا السمنيت ػ ػػيؽ األخػ ػ ػر،تيؽ بحي ػ ػػس يغ ػ ػػدو لمسمني ػ ػػة التعاوني ػ ػػة نغامه ػ ػػا الق ػ ػػانؾنى
السخرػػؾص كسػػا هػػؾ لنػػل مػػؽ السمنيػػة العامػػة والسمنيػػة الخاصػػة نغامػػه السخرػػؾص –
عمى هدى ذلػ صػدر قػانؾف التعػاوف الز ارعػى الرػادر بالقػانؾف رقػؼ  155لدػشة 1781
متؾليػ ػاك ب ػػالتشغيؼ الذ ػػيف التع ػػاونى الز ارع ػػى مق ػػر اكر اتخ ػػاذ هية ػػات التع ػػاوف الز ارع ػػى ش ػػكل
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الجسليات التعاونيػة الزراكيػة معتبػ اكر األخيػرة وحػدات اقترػادية واجتساكيػة فػى اآلف ذاتػه
مشؾطػاك هػػا مهػػاـ تظػػؾ،ر العسػػل الز ارعػػى فػػى مجاعتػػه السختمفػػة إضػػافة إلػػى اإلسػػهاـ فػػى
التشسيػػة الر،وي ػػة معيشػ ػاك أهػػدافها ف ػػى رف ػػل مد ػػتؾ،ات أعزػػائها اقتر ػػادياك واجتساكيػ ػاك وذل ػػػ
جسيعه فى إطار مؽ الخظة العامة لمدولة  .وعميه يكؾف السذرع قد حدد عمى وجه الدقة
شكل وهيةة كل وحدة مؽ وحدات التعاوف الزراعى مقر اكر لنل مشهػا الذخرػية اععتبار،ػة
التػػى تػػتبءـ عشاصػػرها وطبيعػػة مػػا هػػؾ مخػػؾؿ لهػػا مػػؽ اختراصػػات وسػػمظات ومػػا هػػؾ
مشػؾل هػا مػؽ وعػػائ وأهػداؼ  .فػإذا كػاف السدػػتقر عميػه أف الذخرػية اععتبار،ػة إنسػػا
شذػػةها القػػانؾف محػػدداك لهػػا خؾاصػػها ومقػػر اكر لهػػا نظػػاؽ سػػمظاتها ومكشاتهػػا وذلػػػ عمػػى
ه ػػدى أه ػػدافها ووعائفه ػػا ف ػػإف السذ ػػرع شهج ػػه ال ػػذى س ػػمنه ف ػػى الق ػػانؾف رق ػػؼ  155لد ػػشة
 1781يكػػؾف هيسػػا عيشػػه مػػؽ الجسليػػات التعاونيػػة الزراكيػػة أهميػػة الييػػاـ باألعسػػاؿ التػػى
قررهػػا مشزػػبظة فػػى ذلػػػ بالؾجػػه التعػػاونى السرسػػؾـ لهػػا بنيػػة خدمػػة أذ ارضػػها وإذا مػػا
أسػػتؾت أحكامػػه خم ػؾاك مػػؽ ثسػػة مػػا يجيػػز ألى مػػؽ تمػػػ الجسليػػات مكشػػة اعشػػتراؾ فػػى
تيس ػػيس ش ػػركات مد ػػاهسة أو اإلس ػػهاـ ف ػػى أ ه ػػا فس ػػؽ ث ػػؼ تن ػػؾف األهمي ػػة القانؾني ػػة لتم ػػػ
الجسليات قاصرة عػؽ أف تذػترؾ فػى تيسػيس شػركات مدػاهسة أو اإلسػهاـ فػى أى مشهػا
قرؾ اكر مرد تحد د القانؾف لشظاؽ أهميتهػا مػؽ ذيػر اشػتساؿ عمػى هػذا الؾجػه مػؽ الشذػال
بحدباف أف القانؾف وقد حدد لمجسليات التعاونية شكبك قانؾنياك محػدداك تسػارس مػؽ خبلػه
وعائفها وأهدافها مؽ ذير اشتساؿ عمى هذا الؾجه مػؽ الشذػال بحدػباف أف القػانؾف ،وقػد
حػدد لمجسليػػات التعاونيػػة شػػكبك قانؾنيػاك محػػدداك تسػارس مػػؽ خبلػػه وعائفهػػا وأهػػدافها ،فػػب
مػػؽ سػػبيل أمامهػػا لتشنػػي طبيعػػة ذاؾ الذػػكل القػػانؾنى إلػػى أى شػػكل آخػػر مادامػػه فػػى
إطار مؽ مفػاًيؼ قػانؾف التعػاوف الز ارعػى الرػادر بالقػانؾف رقػؼ ( )155لدػشة – 1781
ع شػػاؿ مػػؽ ذلػػػ مػػا ذك ػرتؼ أف نرػػؾص القػػانؾف رقػػؼ  155لدػػشة  1781السذ ػار إليػػه
استؾت عامة مظمقة فى إجازتها ىياـ الجسليات التعاونيػة تيسػيس مذػروعات اقترػادية
عمػػى الشحػػؾ السحػػدد فػػى السػػادتيؽ ( )15( ، )11مشػػه مسػػا يفػػتح معػػه الدػػبيل أمػػاـ تمػػػ
الجسليات إلى مسارسة تمػ السذروعات مػؽ خػبؿ الذػكل القػانؾنى لمذػركات إذ أف ذاؾ
مردود كمياك بيف نسؾذج الذكل التعاونى فى مسارسػة األنذػظة التجار،ػة والرػشاكية – ػل
والزراكيػػة خػػارج اإلطػػار التعػػاونى – وذلػػػ مشغػػؾ اكر إليػػه مػػؽ وجهػػة الظبيعػػة الدسػػتؾر،ة
لمسمنيػػة  .فػػإذا كػػاف الدسػػتؾر قػػد أقػػر تسييػ اكز مػػا ػػيؽ السمنيػػة الخاصػػة والسمنيػػة التعاونيػػة
محيبك إلى السذرع أمر تعييؽ األنغسة القانؾنية التػى تشػتغؼ كػل مشهسػا وإذا كػاف السذػرع
قد انتغؼ فى القانؾف رقؼ  155لدشة  1781وتعديبته السشغؾمة القانؾنية الحاكسة لهيةة
التعاوف الزراعى وما تقؾـ عميه مؽ ممنيات تعاونيػة زراكيػة حػاؿ كؾنػه اتبػل سػببك أخػرى
فػػى انتغامػػه لمسمنيػػات الخاصػػة والؾحػػدات القانؾنيػػة التػػى تتستػػل بيهميػػة قؾامػػة عمػػى تمػػػ
السمنيات مقر اكر مشها نسؾذج الذركة  .فسؽ ثػؼ تزػحى األشػخاص القانؾنيػة القؾامػة عمػى
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السمنيات التعاونية الزراكية هى الجسليات التعاونية الزراكية فحدي دوف الذركات التى
ع يكؾف لها أدنى أهمية تتستل بيى قؾامة عمى تمػ السمنيات التعاونية السعيشػة قانؾنػاك كػل
الد ػػبل الت ػػى تس ػػارس ه ػػا أنذ ػػظة السمني ػػات الخاص ػػة كالذ ػػركات  .فمن ػػل نذ ػػال أدوات ػػه
القانؾني ػػة ولن ػػل ممني ػػة طبيعته ػػا القانؾني ػػة السخرؾص ػػة وثس ػػة ارتب ػػال متنام ػػل ػػيؽ ن ػػؾع
السمنية وهيةة الذخص اععتبارى القائؼ عميها وبػيؽ طبيعػة الشذػال الػذى يسارسػه حدػي
األهميػػة السخؾلػػة إيػػا  .كسػػا ع شػػاؿ مػػؽ ذلػػػ خمػػؾ القػػانؾف رقػػؼ  155لدػػشة  1781مػػؽ
نػػص يسشػػل أو يحغػػر عمػػى الجسليػػات التعاونيػػة الزراكيػػة تيسػػيس الذػػركات أو اإلسػػهاـ
فيها إذ أف ذلػ دور مردود عميه بينه فى مقاـ األشخاص اععتبار،ة فػإف األهميػة التػى
تتستػػل هػػا تمػػػ األشػػخاص هػػى بالزػػرورة أهميػػة مشزػػبظة نر ػاك بالقػػانؾف عرتبػػال تمػػػ
األهميػ ػػة الحتسػ ػػى بالظبيعػ ػػة القانؾنيػ ػػة لمذػ ػػخص اععتبػ ػػارى وبظبيعػ ػػة أنذػ ػػظتها وأهػ ػػدافها
ووعائفها فالقانؾف هؾ الذى شذن الذخرية القانؾنية وهؾ الذي يحدد لها مجاؿ نذاطها
وهيةة وعائفها وأهدافها والقانؾف في ذلػ ع يسشحها مػؽ األهميػة القانؾنيػة إع القػدر الػذي
يسكشهػػا مػػؽ مسارسػػة أنذػػظتها وأهػػدافها .وبالتػػالي يغػػدو األصػػل السحػػتنؼ إليػػه فػػي شػػيف
األشػػخاص اععتبار،ػػة هػػؾ الحغػػر مػػا لػػؼ ػػشص قانؾنػاك عمػػى اإلباحػػة ،فػػشص القػػانؾف هػػؾ
الػذي يسػػشح قػػدر القؾامػػة وحػػد األهميػػة الػػذي تستػػل بػػه الذػػخص اععتبػػاري وفػػي إطػػار مػػا
يقرر القانؾف في هذا الخرؾص تدور مكشات الذخص اععتباري وسمظاته .وعميػه فػإذا
ما سكه السذرع في القانؾف رقؼ  155لدشة  1781السذار إليه عػؽ إ ػراد ذكػر إلمكػاف
ىياـ الجسليات التعاونية الزراكية تيسيس شركات فإف لهذا الدكؾت  -وهؾ في معػرض
الحجة ياف – دعلته في عزوؼ السذرع عؽ مشح تمػ الجسليػات تمػػ السكشػة مسػا يغػدو
مع ػػه ه ػػذا الد ػػكؾت تيكي ػػداك عم ػػى ع ػػدـ إمك ػػاف ىي ػػاـ تم ػػػ الجسلي ػػات تيس ػػيس ش ػػركات أو
اإلسهاـ فيها.
ل ػػذلػ انته ػػه الجسلي ػػة العسؾمي ػػة لقد ػػسي الفت ػػؾى والتذػ ػر،ل إل ػػى ع ػػدـ جػ ػؾاز ىي ػػاـ
التعاونيػػات الزراكيػػة تيسػػيس شػػركات مدػػاهسة أو اإلسػػهاـ فػػي رأس مػػاؿ هػػذ الذػػركات
بذ ارء بعض أسهسها وذلػ تيكيداك إلفتاء الجسلية العسؾمية الدا ق.

(جسهؾر،ة مرر العربية – الفتؾى رقػؼ  – 999سػشة الفتػؾى  – 28تػار ،الجمدػة
 – 5112/11/55تػ ػػار ،الفتػ ػػؾى  – 5112/11/21رقػ ػػؼ السم ػ ػ  – 559/1/49رقػ ػػؼ
الرفحة )42
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 -6الفتؾى الدابعة
يستش ػػل قانؾنػ ػاك عم ػػى الهيةػ ػة العام ػػة لمظ ػػرؽ والنب ػػاري والشق ػػل الب ػػري السد ػػاهسة ف ػػي
تيسيس شركات أو السداهسة فيها.
ع يجؾز لهيةة عامة تد ر مرفقاك عاماك أف تتدمي مؽ اختراصها أو تعهد بكل أو
جزء مؽ الخدمة العامة السشؾطػة هػا إلػى ذيرهػا مػؽ أشػخاص القػانؾف الخػاص –
إع عمػػى سػػبيل اعسػػت شاء إذا كػػاف ثسػػة مؾجػػي ذلػػػ – ش ػر،ظة أف ػػتؼ ذلػػػ طبق ػاك
ألحكاـ قانؾف مشح التزامات السرافق العامة وقانؾف تشغيؼ السشاقرات والس از دات.

"أف القػػانؾف السػػدني ،بعػػد أف حػػدد فػػي السػػادة ( )25مشػػه األشػػخاص اععتبار،ػػة،
ومػػؽ يشهػػا السشذ ػ ت العامػػة التػػي يسشحهػػا القػػانؾف شخرػػية اعتبار،ػػة ،نػػص فػػي السػػادة
( )22مشػػه عمػػى أف " -1الذػػخص اععتبػػاري تستػػل بجسيػػل الحقػػؾؽ إع مػػا كػػاف مشهػػا
مبزماك لرفة اإلنداف الظبيلية وذلػ في الحدود التي قررها القانؾف -5 .هيكؾف له( :أ)
( ......ب) أهمية في الحدود التي يعيشها سشد إنذائه ،أو التي يقررها القانؾف"...
ولس ػػا ك ػػاف قػ ػرار رئ ػػيس الجسهؾر ،ػػة رق ػػؼ  224لد ػػشة  5114بإع ػػادة تشغ ػػيؼ الهية ػػة
العامػػة لمظػػرؽ والنبػػاري والشقػػل البػػري ،قػػد حػػدد فػػي الس ػؾاد ( )5و( )2و( )4و( )2مشػػه
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أذ ػراض الهيةػػة واعختراصػػات التػػي تباشػػرها فػػي سػػبيل تحقيػػق هػػذ األذ ػراض ،ولػػيس
يشهػا تيسػيس شػركات أو السذػاركة فػي ذلػػ أو السدػاهسة فيهػا ،وبشػاء عميػه فػإف األهميػػة
القانؾنية لمهيةة السذكؾرة ،حدبسا استقر عميه إفتاء الجسلية العسؾمية ،تنػؾف قاصػرة عػؽ
مباش ػرة هػػذا اعخترػػاص ،قرػػؾ اكر مػػرد تحد ػػد القػػانؾف لشظػػاؽ تمػػػ األهميػػة فػػي ضػػؾء
أذراضها والتي لؼ تذػتسل عمػى هػذا اعخترػاص ،وع عبػرة بخمػؾ قػرار تشغػيؼ الهيةػة مػؽ
نص صر،ح مانل لهذا الشذال ،إذ الشص الرػر،ح يظمػي حيػس يقػرر مػا يخػال األصػل
السقػػرر قانؾن ػاك فػػي السػػادة ( )22مػػؽ القػػانؾف السػػدني السذػػار إليهػػا ،أمػػا حيػػس ؤكػػد فػػب
يكؾف مظمؾباك.
وعمػػى ذلػػػ فإنػػه يستشػػل قانؾن ػاك عمػػى الهيةػػة العامػػة لمظػػرؽ والنبػػاري والشقػػل البػػري
اعشتراؾ في تيسيس شركة أو السذاركة في ذلػ أو السداهسة فيها ،كيحػد الؾسػائل التػي
يجؾز تقر،رها قانؾناك لتحقيق أهدافها ،وذلػ عمى خبؼ الحاؿ بالشدبة إلى الهيةة القؾمية
لدػػكػ حد ػػد مرػػر ،حيػػس أجػػاز لهػػا قػػانؾف إنذػػائها رقػػؼ  125لدػػشة  ،1781فػػي الفق ػرة
األولى مؽ السادة ( )4مشه ،في سبيل تحقيق أع ارضػها "إنذػاء شػركات مدػاهسة بسفردهػا
أو مػػل شػػركاء آخ ػر،ؽ" وكػػذلػ الحػػاؿ الشدػػبة إلػػى الهيةػػة العامػػة لسيشػػاء ػػؾر سػػعيد التػػي
أجػاز لهػا قػرار رئػيس الجسهؾر،ػة رقػؼ  262لدػشة  ،1781فػي السػادة األولػى مشػه "إنذػػاء
الذركات التي تخدـ أذراضها واعشتراؾ في ممنيتها" ومؽ ثؼ فإف اشتراؾ كل مػؽ هػاتيؽ
الهيةتيؽ في تيسيس الذركات التي تخدـ أذراضها أو تعيشها عمى تحقيػق هػذ األذػراض
أو السدػػاهسة فيهػػا هػػؾ أمػػر جػػائز قانؾن ػاك ،وذلػػػ فػػي الحػػدود التػػي يقررهػػا القػػانؾف .وبسػػا
يزػػل الرخرػػة فػػي إطارهػػا الرػػحيح ضػػسؽ ندػػيع القاعػػدة التذػر،لية السقػػررة لهػػا ،عمػػى
أسػػاس أف الذػػركات التػػي ػػتؼ السذػػاركة فػػي تيسيدػػها أو السدػػاهسة فيهػػا ،إنسػػا هػػي مػػؽ
أشػ ػػخاص القػ ػػانؾف الخػ ػػاص التػ ػػي تتستػ ػػل بذخرػ ػػية اعتبار،ػ ػػة مدػ ػػتقمة عػ ػػؽ األشػ ػػخاص
السداهسيؽ أو السذاركيؽ فيها ،وذمة مالية مدتقمة ،ولها إدارة تعبر عؽ إرادتها ،وتدعى
لتحقيػػق مرػػالح هػػؤعء السدػػاهسيؽ أو الذػػركاء ،وبالتػػالي فإنهػػا ع تعػػد ،فػػي حالػػة ع ػدـ
تجػػاوز ندػػبة السدػػاهسة فيهػػا  %21مػػؽ رأس السػػاؿ ،امتػػداداك لمهيةػػة العامػػة السدػػاهسة أو
السذاركة فيها تخزل إدارتها لهيسشة الهيةة وتدور في فمػػ مػا ترسػسه لهػا مػؽ سياسػات،
بسا شتفي معه تعارض السرالح يشهسا ،و،رتي لمهيةة الحق في إسشاد أعساؿ ونذػاطات
معيشػػة لمذػػركة مباشػرة ،فػػي سػػبيل إعانػػة الهيةػػة عمػػى تحقيػػق أذ ارضػػها ،ػػل يجػػي أف ػػتؼ
هذا اإلسشاد مؽ خبؿ الشغػاـ القػانؾني الحػاكؼ لتعاقػدات الهيةػة ،وهػؾ حاليػاك قػانؾف تشغػيؼ
السشاقرػ ػػات والس از ػ ػػدات السذػ ػػار إليػ ػػه ،وع يخػ ػػرج عػ ػػؽ ذلػ ػػػ إع أف تنػ ػػؾف الهيةػ ػػة هػ ػػي
السدػػيظرة عمػػى إدارة الذػػركة مػػؽ خػػبؿ ممنيتهػػا لنامػل أو أذمبيػػة رأس السػػاؿ ،وأف يكػػؾف
السذرع شص صر،ح يجيز لمهيةػة ذلػػ أو يجعػل مػؽ خػبؿ الذػركة السذػاركة فػي تشسيػة

- 122 -

اعقتر ػػاد الق ػػؾمي وتحقي ػػق أه ػػداؼ خظ ػػة التشسي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ السرف ػػق الع ػػاـ ال ػػذي تت ػػؾع
الهيةة ،كسا هؾ الحاؿ في الذركات التي تذرؼ عميها هيةات القظاع العػاـ ،األمػر ذيػر
الحاصل في الحالة السعروضة.
وبػػالشغر إلػػى أنػػه مسػػا ع ر،ػػي هيػػه أف كػػل مػػؽ الهيةػػة العامػػة لسيشػػاء ػػؾر سػػعيد
السشذ ػػية بالق ػػانؾف رق ػػؼ  88لد ػػشة  ،1781والهية ػػة القؾمي ػػة لد ػػكػ حد ػػد مر ػػر السشذ ػػية
بالقانؾف رقؼ  125لدشة  ،1781والهيةة العامة لمظرؽ والنباري والشقػل البػري التػي أعيػد
تشغيسهػا بقػرار رئػػيس الجسهؾر،ػة رقػػؼ  224لدػشة  5114السذػػار إليهػا ،تعػػد مػؽ الس ارفػػق
العامة التي أنذيتها الدولة بغرض تقديؼ خدمة عامة ،تتس ل ،بحدي الشغػاـ الحػاكؼ لنػل
مشهػػا ،فػػي إدارة ميشػػاء ػػؾر سػػعيد بسػػا يكفػػل حدػػؽ سػػير العسػػل بػػه وانتغامػػه واعرتفػػاع
بسدػػتؾا  ،وذلػػػ بالشدػػبة لمهيةػػة السػػذكؾرة أوعك ،وفػػي إنذػػاء وتذػػغيل الدػػكػ الحد ديػػة عمػػى
السدػػتؾى القػػؾمي وتظؾ،رهػػا وتػػدكيسها بسػػا تشاسػػي مػػل دورهػػا الرئيدػػي فػػي حركػػة الشقػػل،
والعس ػػل عم ػػى مد ػػا رتها لستظمب ػػات التؾس ػػل ف ػػي اإلنت ػػاج والتعسي ػػر ،بالشد ػػبة إل ػػى الهية ػػة
السذكؾرة ثانياك في حيؽ تتس ػل هػذ الخدمػة العامػة ،الشدػبة إلػى الهيةػة السػذكؾرة أخيػ اكر فػي
الشهؾض بسرفق الظرؽ والنباري وتشغيؼ أعساؿ الشقػل البػري لمركػاب والبزػائل والسهسػات
عمػػى الظػػرؽ العامػػة واإلش ػراؼ عميهػػا ورفػػل كفاءتهػػا بسػػا يدػػا ر التظػػؾر العمسػػي والتقػػدـ
التنشؾلػػؾجي ،وباعتبػػار أف الدولػػة كدػػمظة عامػػة ،طبق ػاك لػػذلػ الشغػػاـ هػػي صػػاحبة النمسػػة
الشهائية في إدارة الهيةة وتشغيسها وإلغائها ،وأنها هي التي اختػارت أسػمؾب الهيةػة العامػة
فػػي إدارة الس ارفػػق ال بثػػة السػػذكؾرة ،مػػل مػػا يقتزػػيه ذلػػػ مػػؽ اسػػتخداـ وسػػائل وأسػػاليي
أك ر مرونة وأقل تعقيداك ،مقارنػة بظر،قػة اإلدارة السباشػرة لمس ارفػق العامػة مػؽ قبػل الدولػة.
لػػذلػ يكػػؾف مػػؽ الستعػػيؽ قانؾن ػاك كيصػػل عػػاـ ،عمػػى كػػل هيةػػة مػػؽ الهيةػػات ال بثػػة آنفػػة
الػػذكر ،أف تقػػؾـ شفدػػها عمػػى األذػراض السشؾطػػة هػػا ،وأف تسػػارس الرػػبحيات السدػػشدة
إليها قانؾناك ،وصؾعك إلى تحقيق هذ األذراض ،وذلػ عمى اعتبار أف إنذاء السرفق العاـ
ػداء مػػؽ قبػػل الدػػمظة التػػي أنذػػيت هػػذا
لػػؼ يكػػؽ سػػؾى ا تغػػاء لرػػالح عػػاـ مػػا ،مقػػدر ا تػ ك
السرفق ،فب يكػؾف ألي مػؽ تمػػ الهيةػات أف تتدػمي مػؽ ذلػػ ،أو أف تعهػد بكػل أو جػزء
مؽ الخدمة العامة السشؾطة ها إلى ذيرها مؽ أشخاص القانؾف الخاص ،إع عمى سبيل
اعست شاء ،إذا كاف ثسة مؽ مؾجي لػه ،وبػاألداة القانؾنيػة الرػحيحة السقػررة قانؾنػاك ،وهػي
مشح إلتزاـ السرافق العامػة ،طبقػاك لمقؾاعػد واإلجػراءات التػي رسػسها القػانؾف ،انرػياعاك لسػا
تقزي به السادة ( )152مؽ الدستؾر مؽ أف "يحدد القانؾف القؾاعد واإلجراءات الخاصػة
بسشح اإللتزامات الستعمقة باسػتغبؿ مػؾارد ال ػروة الظبيليػة والس ارفػق العامػة "...حتػى ولػؾ
كاف مؽ يؽ هذ األشخاص شركة مداهسة تذترؾ أي مؽ تمػ الهيةات في تيسيدها أو
تداهؼ في رأسسالها ،استعساعك لمرخرة السخؾلة لها في القانؾف أو قرار رئيس الجسهؾر،ة
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بإنذ ػػائها وتشغيسه ػػا ،وبس ػػا يخ ػػدـ أذ ارض ػػها أو يعيشه ػػا عم ػػى تحقي ػػق ه ػػذ األذػػراض ،لس ػػا
شظؾي عميه إسشاد الهيةة العامة مباشرة جاني مؽ الخدمة العامة التي تزظمل تحييقها
إلى الذركة ،في ذيبة التشغيؼ القانؾني الخاص الذي يخؾلها ذلػ ،مؽ افتةات عمى إرادة
كل مؽ السذرع ورئيس الجسهؾر،ة بسا له مؽ سمظة بسؾجي السػادة ( )146مػؽ الدسػتؾر
ف ػػي إنذ ػػاء وتشغ ػػيؼ الس ارف ػػق العام ػػة – ف ػػي اختي ػػار أس ػػمؾب الهية ػػة العام ػػة إلدارة الس ارف ػػق
العامػػة ال بثػػة سػػالفة الػػذكر ،ومػػا شظػػؾي عميػػه كػػذلػ مػػؽ خػػروج عمػػى أحكػػاـ القػػانؾف
السشغؼ لسشح التزاـ السرافق العامة في كل حالة.
والحاصػػل أف السػػادة الرابعػػة مكػػر اكر مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ ( )1لدػػشة  1776فػػي شػػيف
الس ػؾاني التخررػػية معػػدعك بالقػػانؾف رقػػؼ  55لدػػشة  ،1778تػػشص عمػػى أف "مػػل عػػدـ
اإلخػبؿ بالدػيادة الناممػة والسظمقػة لمدولػة عمػى السيػا اإلقميسيػة واألنغسػة الخاصػة بػػيمؽ
الس ػؾاني والدػػفؽ ،يجػػؾز مػػشح إلت ازمػػات الس ارفػػق العامػػة لمسدػػت سر،ؽ السر ػر،يؽ وذيػػرهؼ،
أشخاصػاك طبيعيػيؽ أو اعتبػار،يؽ فػي الػداخل والخػارج إلنذػاء مػؾانن عامػة أو تخررػػية
في السؾاني القائسة وإدارتها واستغبلها وصيانتها وتحريل مقا ل استخدامها ،وذلػ دوف
التقيد بيحكاـ القانؾف رقؼ  157لدشة  1749بإلتزامات مرافق العامة ،والقانؾف  61لدشة
 1728ف ػػي ش ػػيف م ػػشح اعمتي ػػازات الستعمق ػػة باس ػػت سار مػ ػؾارد ال ػػروة الظبيلي ػػة والستعمق ػػة
باست سار مؾارد ال روة الظبيلية والسرافق العامة وتعد ل شرول اعمتياز ،وبسراعاة القؾاعد
واإلجراءات اآلتية( :أ) أف تؼ اختيار السمتزـ في إطار مػؽ السشافدػة والعبنيػة( .ب) أع
تز،ػػد مػػدة اإللت ػزاـ عمػػى تدػػل وتدػػعيؽ سػػشة( ،ج) ( ........د) ( .........ه ػػ) .........
(و) ( ............ز)  ............و،رػػدر بسػػشح اإللت ػزاـ وتحد ػػد شػػروطه وأحكامػػه أو
تعػػد مها – فػػي حػػدود القؾاعػػد واإلجػراءات الدػػابقة – قػرار مػػؽ مجمػػس الػػؾزراء شػػاء عمػػى
اقتػ ػراح ال ػػؾز،ر السخ ػػتص" ،وأف الس ػػادة ( 15مك ػػر اكر) م ػػؽ الق ػػانؾف رق ػػؼ  84لد ػػشة 1768
بذػػيف الظػػرؽ العامػػة ،معػػدعك بالقػػانؾف رقػػؼ  557لدػػشة  ،1776تػػشص عمػػى أف "اسػػت شاء
مؽ أحكاـ السؾاد  1و 2و 7مكر اكر مؽ هػذا القػانؾف ،يجػؾز مػشح إلت ازمػات الس ارفػق العامػة
لمسدت سر،ؽ السحمييؽ واألجاني ،أشخاصاك طبيعييؽ أو معشؾ،يؽ ،وذلػ إلنذاء طرؽ حػرة
وسر،عة ورئيدية وإدارتها واستغبلها وصيانتها وتحريل مقا ل السرور عميها دوف التقيد
بيحكاـ القانؾف رقؼ  157لدػشة  1749بالت ازمػات الس ارفػق العامػة والقػانؾف رقػؼ  61لدػشة
 ،...... 1728وذلػػ بس ارعػاة القؾاعػد واإلجػراءات اآلتيػة( :أ) أف ػتؼ اختيػار السمتػزـ فػي
إطػػار مػػؽ السشافدػػة والعبنيػػة( ،ب) أع تز،ػػد مػػدة اإللتػزاـ عمػى تدػػل وتدػػعيؽ سػػشة( /ج)
( .........د) ( .........هػ)  ،.........و،ردر بسشح اعلتػزاـ وتعػد ل شػروطه ،وحػدود
القؾاع ػػد واإلجػ ػراءات الد ػػابقة قػ ػرار م ػػؽ مجم ػػس ال ػػؾزراء ش ػػاء عم ػػى اقتػ ػراح وز ،ػػر الشق ػػل
والسؾاص ػػبت ،وق ػػد رددت الفقػ ػرة ال انيػػػة م ػػؽ الس ػػادة ( )4مػ ػػؽ الق ػػانؾف رق ػػؼ  125لدػػػشة
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 1781بإنذ ػػاء الهية ػػة القؾمي ػػة لد ػػكػ حد ػػد مر ػػر ،السع ػػدؿ بالق ػػانؾف رق ػػؼ  147لد ػػشة
 ،5116ذات األحكػػاـ ال ػؾاردة فػػي كػػل مػػؽ الق ػؾانيؽ رقسػػي  1لدػػشة  ،1776و 84لدػػشة
 1768آن الػذكر ،بالشدػبة إلػى مػشح الت ازمػات الس ارفػق العامػة إلنذػاء خظػؾل وشػبكات
الدػػكػ الحد ديػػة الجد ػػدة وتذػػغيمها ،وذلػػػ شرػػها عمػػى أنػػه "اسػػت شاء مػػؽ حكػػؼ السػػادة 5
مؽ هذا القانؾف يجؾز مشح التزامات السرافق العامة لمسدػت سر،ؽ  ........إلنذػاء خظػؾل
وشػػبكات الدػػكػ الحد ػػد الجد ػػدة وتذػػغيمها دوف التقيػػد بيحكػػاـ القػػانؾف رقػػؼ  157لدػػشة
........ 1749
ومػػؽ مفػػاد ذلػػػ ،أف السذػػرع قػػرر ػػشص ص ػر،ح أف مػػشح الت ازمػػات الس ارفػػق العامػػة
لمسدت سر،ؽ السحمييؽ واألجاني ،سؾاء أكانؾا أشخاصػاك طبيعيػيؽ أـ اعتبػار،يؽ ،فػي مجػاؿ
إنذ ػػاء ط ػػرؽ حػ ػرة وسػ ػر،عة ورئيد ػػية وإنذ ػػاء خظ ػػؾل وش ػػبكات الد ػػكػ الحد ػػد الجد ػػدة،
وإدارته ػػا واس ػػتغبلها وص ػػيانتها وتحر ػػيل مقا ػػل الس ػػرور عميه ػػا ،إنس ػػا ػػتؼ اس ػػت شاء م ػػؽ
اعختر ػػاص السعق ػػؾد لن ػػل م ػػؽ الهية ػػة العام ػػة لمظ ػػرؽ والنب ػػاري والشق ػػل الب ػػري ،والهية ػػة
القؾميػػة لدػػكػ حد ػػد مرػػر ،وذلػػػ تيكيػػداك لسػػا سػػبق يانػػه ،واعسػػت شاء ع يقػػاس عميػػه وع
تؾسػػل فػػي تفدػػير ،كسػػا أف مػػؽ مفػػاد ذلػػػ أف اختيػػار السمتػػزـ فػػي هػػذا السجػػاؿ أو مجػػاؿ
إنذػػاء الس ػؾاني العامػػة أو التخررػػية وإدارتهػػا واسػػتغبلها وصػػيانتها  ،وتحرػػيل مقا ػػل
اسػتخدامها ،شبغػػي أف ػػتؼ فػػي إطػار مػػؽ السشافدػػة والعبنيػػة ،وهػؾ ؾجػػي إتاحػػة الفػػرص
الستنافةػػة ألكبػػر عػػدد مسكػػؽ مػػؽ األشػػخاص الظبيعيػػيؽ واععتبػػار،يؽ الػراذبيؽ فػػي التقػػدـ
والتشافس مل بعزهؼ البعض ،بنية اختيػار أندػي وأفزػل العػروض الستقدمػة بسػا يحقػق
مرمحة السرفق والرالح العاـ ،األمر الذي ع يجؾز معػه قانؾنػاك القعػؾد عػؽ كػل مػا مػؽ
شػينه كفالػػة كػػل مػػؽ السشافدػػة والعبنيػػة فػي اختيػػار السمتػػزـ ،ومػػؽ ذلػػػ أف يجػػرى اختيػػار
مباشرة.
والحاصػػل أيز ػاك ،حدػػبسا اسػػتغهرت الجسليػػة العسؾميػػة مػػؽ استع ارضػػها ألحكػػاـ
القؾانيؽ أرقاـ  84لدشة  1768و 125لدشة  1781و 1لدشة  1776السذار إليهػا ،أف
جسيػػل هػػذ الق ػؾانيؽ وردت خم ػؾا كػػل فػػي السجػػاؿ الػػذي يحكسػػه ،مػػؽ تحد ػػد اإلج ػراءات
والقؾاعػػد الحاكسػػة عختيػػار الستعاقػػد الػػذي سػػيجرى مشحػػه التػزاـ السرفػػق العػػاـ ،وإزاء ذلػػػ،
ولسا كاف قانؾف تشغيؼ السشاقرػات والس از ػدات ،الرػادر بالقػانؾف رقػؼ  87لدػشة ،1778
يعد الذر،عة العامػة السشغسػة لمدػبل التػي تعػيؽ عمػى الجهػات السخاطبػة بيحكامػه ،ومػؽ
يشهػػا الػػؾ ازرات والهيةػػات العامػػة خدميػػة كانػػه أـ اقترػػادية ،إتباعهػػا عختيػػار مػػؽ تتعاقػػد
معػػه عمػػى تػػد ير احتياجاتهػػا ،مػػؽ مقػػاوعت األعسػػاؿ والشقػػل وتمقػػى الخػػدمات والد ارسػػات
اعستذار،ة واألعساؿ الفشيػة ،وبيػل وتػيجير العقػارات والسشقػؾعت والسذػروعات والتػرخيص
باعنتف ػػاع أو باس ػػتغبؿ العق ػػارات وم ػػؽ ث ػػؼ فإن ػػه ع فن ػػاؾ م ػػؽ اس ػػتدعاء األحك ػػاـ الت ػػي
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رصػػدها هػػذا القػػانؾف عختيػػار مػػؽ يجػػرى مشحػػه الت ػزاـ السرفػػق العػػاـ ،فػػي الحػػدود التػػي
تحقق كل مؽ شرطي السشافدة والعبنية السشرؾص عميهسا في القؾانيؽ أرقػاـ  84لدػشة
 1768و 125لدشة  1781و 1لدشة  1776والقؾانيؽ السعدلة لها.
وترتيب ػ ػاك عمػ ػػى ذلػ ػػػ ،فػ ػػإف الدػ ػػبيل لسػ ػػشح الذػ ػػركات السدػ ػػتظمل ال ػ ػرأي فػ ػػي شػ ػػينها،
السذروعات اعست سار،ة التي تدتهدؼ تظؾ،ر البشية األساسػية لمشقػل فػي مرػر ،السذػار
إليهػػا بكتػػاب طمػػي ال ػرأي ،ومػػؽ يشهػػا امػػتبؾ وتذػػغيل خػػط مبحػػي لشقػػل الركػػاب ػػيؽ
السؾاني السرر،ة والدعؾدية ،وتيسيس خط سكة حد د سػياحي ػيؽ الغردقػة وسػفاجا وقشػا
واألقرر وتظؾ،ر الظرؽ األربل ( رج العرب  /الفيؾـ  /أسػيؾل  /أسػؾاف ) وربػط بعػض
السدف بخظؾل الدكػ الحد دية لمشقل الخويػل أو باألنفػاؽ وأي خظػؾل نقػل أخػرى تػربط
السػػدف الجد ػػدة بالقػػاهرة النبػػرى ،وتظػػؾ،ر جسيػػل الفػػرص الستاحػػة فػػي ميشػػاء شػػرؽ ػػؾر
سعيد ،وتيسيس طر،ق ربط سفاجا بسحافغػة سػؾهاج ،والتػي ع تعػدو أف تنػؾف جػزء مػؽ
الس ارفػػق العامػػة سػػالفة الػػذكر ،هػػذا الدػػبيل هػػؾ إتبػػاع أحكػػاـ القػػانؾف السػػشغؼ لسػػشح اإللتػزاـ
الػػذي يدػػري عمػػى السرفػػق وقػػانؾف تشغػػيؼ السشاقرػػات والس از ػػدات السذػػار إليػػه ،فػػي إطػػار
مؽ السشافدة والعبنية حدبسا سبق يانه ،األمر الذي ع يجؾز معه قانؾناك إسشاد أي مػؽ
هذ السذروعات إلى أي مؽ هػذ الذػركات مباشػرة ،دوف اإللتػزاـ هػذ األحكػاـ ،فػإذا مػا
جرى إتباعها ،وبرفة خاصة شرطي السشافدة والعبنية ،وخمػص األمػر إلػى اختيػار أي
مشها وصدر قػرار مػؽ مجمػس الػؾزراء بسػشح الذػركة اعلتػزاـ فإنػه ع يكػؾف ثسػة مػؽ التػزاـ
عميها تظبيق أحكاـ قػانؾف تشغػيؼ السشاقرػات والس از ػدات عمػى معامبتهػا بحدػبانها مػؽ
أشػػخاص القػػانؾف الخػػاص التػػي تشػػدرج مػػؽ حيػػس األصػػل فػػي عػػداد الجهػػات السخاطبػػة
بيحكاـ هذا القانؾف ،طبقاك لمسادة األولى مؽ القانؾف رقؼ  87لدشة  1778بإصدار قانؾف
تشغيؼ السشاقرات والس از دات.
انتهه الجسلية العسؾمية لقدسي الفتؾى والتذر،ل إلى:

 -1أنػػه ع يجػػؾز لمهيةػػة العامػػة لمظػػرؽ والنبػػاري والشقػػل البػػري السدػػاهسة فػػي تيسػػيس
الذركة القابزة محل طمي الرأي.
 -5أف السذػػروعات اعسػػت سار،ة لتظػػؾ،ر البشيػػة األساسػػية لمشقػػل فػػي مرػػر السدػػتظمل
ال ػرأي فػػي شػػينها هػػي مػػؽ الس ارفػػق العامػػة التػػي ع يجػػؾز إسػػشادها مباش ػرة لمذػػركة
القابزػػة السعروضػػة حالتهػػا أو الذػػركات التابعػػة التػػي تشذػػةها ،إع طبق ػاك ألحكػػاـ
قػػانؾف مػػشح الت ازمػػات الس ارفػػق العامػػة الػػذي يدػػري عمػػى هػػذ السذػػروعات ،وقػػانؾف
تشغيؼ السشاقرات والس از دات السذار إليه في إطار مؽ السدػاهسة والعبنيػة وذلػػ
كمه عمى الشحؾ السبيؽ باألسباب.
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(جسهؾر،ػػة مرػػر العربيػػة – الفتػػؾى رقػػؼ  – 1سػػشة الفتػػؾى  – 61تػػار ،الجمدػػة
 – 5116/15/6تار ،الفتؾى  – 5116/15/6رقؼ السم )124/1/49

 -9الفتؾى ال امشػة
رقؼ التبمي :

مجمس الدولة

الجسلية العسؾمية لقدسي الفتؾى والتذر،ل
مم

رقؼ:

28

/

1

تار: ،
/

5112/ /

157

الديد األستاذ الدكتؾر /رئيس جامعة القاهرة
تحية طيبة وبعد...
فق ػػد اطمعش ػػا عم ػػى كت ػػابكؼ السؾج ػػه إل ػػى الد ػػيد األس ػػتاذ السدتذ ػػار ال ػػدكتؾر /رئ ػػيس
مجمس الدولة يظمي الرأي مؽ الجسلية العسؾمية لقدسي الفتؾى والتذر،ل في مدى جؾاز
مدػػاهسة جامعػػة القػػاهرة مػػل بعػػض مشغسػػات السجتسػػل السػػدني فػػي إنذػػاء جامعػػة أهميػػة
تنؾف نسؾذجاك لجامعة خاصة.

وحاصػػل الؾقػػائل – حدػػبسا بػػيؽ مػػؽ األوراؽ – أف مجمػػس جامعػػة القػػاهرة وافػػق
عمػ ػػى إنذػ ػػاء جامعػ ػػة أهميػ ػػة تنػ ػػؾف نسؾذج ػ ػاك لجامعػ ػػة خاصػ ػػة تؤسدػ ػػها الجامعػ ػػة وبعػ ػػض
مشغسات السجتسل السدني لني تقؾـ دورها السرجؾ في التعميؼ الجامعي ،تؼ تذػكيل لجشػة
قانؾنيػػة لد ارسػػة الذػػكل القػػانؾني الػػذي يسكػػؽ أف تشذػػي تمػػػ الجامعػػة فػػي عمػػه ،فخمرػػه
المجش ػػة بع ػػد اس ػػتبعاد أش ػػكاؿ الهية ػػة العام ػػة والذ ػػركة التجار ،ػػة الخاص ػػة والؾح ػػدات ذات
الظػػابل الخػػاص السشرػػؾص عميهػػا بقػػانؾف تشغػػيؼ الجامعػػات إلػػى أف شػػكل السؤسدػػات
األهميػػة الر ػػادر بالق ػػانؾف رق ػػؼ  84لد ػػشة  5115هػػؾ أند ػػي األش ػػكاؿ القانؾني ػػة إلنذ ػػاء
الجامعة األهمية لذا تظمبؾف الرأي.
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ونفيػ ػػد أف السؾضػ ػػؾع عػ ػػرض عمػ ػػى الجسليػ ػػة العسؾميػ ػػة لقدػ ػػسي الفتػ ػػؾى والتذ ػ ػر،ل
بجمدتها السشعقدة في  56مؽ أكتؾبر سشة 5112ـ السؾافػق  52مػؽ رمزػاف  1456ه ػ
فتبيؽ لها أف القانؾف رقؼ  47لدشة  1795بذيف تشغيؼ الجامعات ػشص فػي السػادة ()1
مشػػه عمػػى أف" - :تخػػتص الجامعػػات بكػػل مػػا تعمػػق بػػالتعميؼ الجػػامعي والبحػػس العمسػػي
الذي تقؾـ به كمياتها ومعاهدها في سبيل خدمة السجتسل واعرتقاء به حزار،اك...... ،

وتنفل الدولػة اسػتقبؿ الجامعػات بسػا يحقػق الػربط ػيؽ التعمػيؼ الجػامعي وحاجػات
السجتسل واإلنتاج" و،شص في السادة ( )5مشه عمػى أف" - :الجامعػات التػي يدػري عميهػا
هذا القانؾف هي( :أ) جامعػة القػاهرة ومقرهػا القػاهرة( .ب) ( .........ج) ( .........ؿ)
 .........و،جػػؾز إنذػػاء جامعػػات جد ػػدة بق ػرار مػػؽ رئػػيس الجسهؾر،ػػة شػػاء عمػػى عػػرض
الؾز،ر السختص بالتعميؼ العالي ،ومؾافقة السجمس األعمى لمجامعات ".و،ػشص فػي السػادة
( )9مش ػػه عم ػػى أف" :الجامع ػػات هية ػػات عام ػػة ذات ط ػػابل عمس ػػي وثق ػػافي ،ولن ػػل مشه ػػا
شخرػػية إعتبار،ػػة ،ولهػػا أف تقبػػل مػػا ؾجػػه إليهػػا مػػؽ تبرعػػات ع تتعػػارض مػػل الغػػرض
األصػػمي الػػذي انذػػةه لػػه الجامعػػة ".و،ػػشص فػػي السػػادة ( )8مشػػه عمػػى أف" :يكػػؾف لنػػل
جامعػػة مؾازنػػة خاصػػة هػػا تعػػد عمػػى نسػػط مؾازنػػات الهيةػػات العامػػة ".كسػػا تػػشص السػػادة
( )12مػػؽ ذات القػػانؾف عمػػى أف" :الػػؾز،ر السخػػتص بػػالتعميؼ العػػالي هػػؾ الػرئيس األعمػػى
لمجامعات و،ذرؼ عميها بحكؼ مشربه  .....وأف القػانؾف رقػؼ  111لدػشة  1775بذػيف
الجامعات الخاصة شص في السادة األولى مشه عمى أف" :يجؾز إنذػاء جامعػات خاصػة
تن ػػؾف أذمبي ػػة األمػ ػؾاؿ السذ ػػاركة فػ ػػي أرس ػػسالها مسمؾك ػػة لسرػ ػر،يؽ ،وع يك ػػؾف ذرضػ ػػها
األساسػػي تحقيػػق ال ػربح ،و،رػػدر بإنذػػاء الجامعػػات الخاصػػة وتحد ػػد نغامهػػا ق ػرار مػػؽ
رئيس الجسهؾر،ة شاء عمى طمي جساعة السؤسديؽ وعرض وز،ر التعميؼ ومؾافقة مجمس
الؾزراء ".و،شص فػي السػادة ال امشػة مشػه عمػى أف" :تهػدؼ الجامعػة إلػى اإلسػهاـ فػي رفػل
مدػ ػ ػػتؾى التعمػ ػ ػػيؼ والبحػ ػ ػػس العمسػ ػ ػػي ،وتػ ػ ػػؾفير التخررػ ػ ػػات العمسيػ ػ ػػة الحد ػ ػ ػػة إلعػ ػ ػػداد
الستخرريؽ والفشييؽ والخبراء في شتى السجاعت بسا يحقق الربط يؽ أهػداؼ الجامعػة
واحتياجػػات السجتسػػل الستظػػؾرة وأداء الخػػدمات البح يػػة لمغيػػر ،وعمػػى الجامعػػة أف تػػؾفر
أحدث األجهزة الستظؾرة" و،شص في السادة ال ال ة مشه عمى أف" :يكؾف لمجامعة شخرية
اعتبار،ة خاصة ...... ،و،شص في السادة الخامدة مشه عمى أف" :تػد ر الجامعػة أمؾالهػا
شفدػػها ،وتحػػدد مرػػروفاتها الد ارسػػية ......... ،كسػػا تبػػيؽ لهػػا أف القػػانؾف السػػدني ػػشص
في السادة ( )22مشه عمى أف )1( :الذخص اععتباري يستل بجسيل الحقؾؽ إع ما كػاف
مشها مبزماك لرفة اإلنداف الظبيلية ،وذلػ في الحدود التػي قررهػا القػانؾف )5( .هيكػؾف
لػػه( :أ) ذمػػة ماليػػة مدػػتقمة( .ب) أهميػػة فػػي الحػػدود التػػي يعيشهػػا سػػشد إنذػػائه ،أو التػػي
يقررهػػا القػػانؾف( .ج) ( ............د) " ............وأف قػػانؾف الجسليػػات والسؤسدػػات
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األهميػػة الرػػادر بالقػػانؾف رقػػؼ  84لدػػشة  5115ػػشص فػػي السػػادة ( )26مشػػه عمػػى أف:
"تشذي السؤسدة األهمية تخرػيص مػاؿ لسػدة معيشػة أو ذيػر معيشػة لتحقيػق ذػرض ذيػر
الػ ػربح الع ػػادي ...... ،كس ػػا ت ػػشص الس ػػادة ( )29مش ػػه عم ػػى اف" :يك ػػؾف إنذ ػػاء السؤسد ػػة
األهميػة ؾاسػػظة مؤسػػس واحػد أو مجسؾعػػة مػػؽ السؤسدػيؽ مػػؽ األشػػخاص الظبيعيػػيؽ أو
األشخاص اععتبار،ة أو مشهسا معاك  ......و،شص في السادة ( )27مشه عمى أف" :ت به
الذخرية اععتبار،ة لمسؤسدة األهمية اعتبا اكر مػؽ اليػؾـ التػالي لقيػد نغامهػا األساسػي أو
لقيد ما في حكسه "...... ،و،شص فػي السػادة ( )62مشػه عمػى أف" :يجػؾز حػل السؤسدػة
األهمية بقرار مدبي مؽ وز،ر الذػةؾف اعجتساكيػة ،...... ،وتػؤوؿ األمػؾاؿ الشاتجػة عػؽ
تروية السؤسدة إلى صشدوؽ إعانة الجسليات والسؤسدات األهمية"
واسػػتغهرت الجسليػػة العسؾميػػة – مسػػا تقػػدـ أف السذػػرع فػػي القػػانؾف رقػػؼ  47لدػػشة
 1795أنػ ػػال بالجامعػ ػػات الخاض ػ ػػعة ألحكامػ ػػه اعختر ػ ػػاص بكػ ػػل م ػ ػػا تعمػ ػػق ب ػ ػػالتعميؼ
الجػػامعي والبحػػس العمسػػي الػػذي تقػػؾـ بػػه النميػػات والسعاهػػد التابعػػة لهػػا تحييقػاك ألذ ارضػػها
السشرػ ػػؾص عميهػ ػػا بالسػ ػػادة ( )1مشػ ػػه وقػ ػػرر اتخاذهػ ػػا شػ ػػكل الهيةػ ػػات العامػ ػػة ،ومشحهػ ػػا
الذخرػػية اععتبار،ػػة ،وحػػدد األداة القانؾنيػػة التػػي تشذػػي هػػا الجامعػػة فػػي إطػػار القػػانؾف
السذػػار إليػػه فػػشص عمػػى أف تشذػػي بق ػرار مػػؽ رئػػيس الجسهؾر،ػػة شػػاء عمػػى عػػرض الػػؾز،ر
السخػػتص بػػالتعميؼ العػػالي وبعػػد مؾافقػػة السجمػػس األعمػػى لمجامعػػات ،إع أنػػه دعسػاك لمتعمػػيؼ
الجػػامعي والبحػػس العمسػػي وتمبيػػة عحتياجػػات السجتسػػل مػػؽ التخررػػات العمسيػػة الحد ػػة
أجػػاز السذػػرع فػػي القػػانؾف رقػػؼ  111لدػػشة  1775إنذػػاء جامعػػات خاصػػة تنػػؾف أذمبيػػة
األم ػؾاؿ السذػػاركة فػػي أرسػػسالها مسمؾكػػة لسر ػر،يؽ وع يكػػؾف ذرضػػها األساسػػي تحقيػػق
الربح ،ومشحها شخرية اعتبار،ة خاصة ،واسػتمزـ إلنذػائها وتحد ػد نغامهػا صػدور قػرار
ػػذلػ مػػؽ رئػػيس الجسهؾر،ػػة شػػاء عمػػى طمػػي جساعػػة السؤسدػػيؽ وعػػرض وز،ػػر التعمػػيؼ
ومؾافقة مجمػس الػؾزراء .ومػؽ ثػؼ فػب يكػؾف لمتعمػيؼ الجػامعي سػؾى ارفػد ؽ - :الجامعػات
الخاضػػعة ألحكػػاـ القػػانؾف رقػػؼ  47لدػػشة  1795وتمػػػ الخاضػػعة ألحكػػاـ القػػانؾف رقػػؼ
 111لدػػشة  1775بغيػػر تػػداخل يشهسػػا إذ شفػػرد كػػل مشهسػػا بظبيعتػػه القانؾنيػػة ونغامػػه
القانؾني السدتقل السحدد ألذراضه وسبل رقابة الدولة عمى أدائه.
وقزاء وإفتاءاك أف األشػخاص اععتبار،ػة العامػة شذػةها
ولسا كاف مؽ السقرر فقهاك
ك
القانؾف ،محدداك لها اختراصاتها ومقػر اكر لهػا نظػاؽ سػمظتها ومكشاتهػا ،وذلػػ عمػى هػدى
أهدافها ووعائفها فب يجؾز لها مجاوزة هذ األهداؼ  ،وع أف تباشر مػا لػؼ ػؤذف لهػا بػه
ف ػػي ن ػػص صػ ػر،ح .ولس ػػا ك ػػاف السذ ػػرع ف ػػي ق ػػانؾف تشغ ػػيؼ الجامع ػػات ق ػػد م ػػشح الجامع ػػات
الخاضػػعة ألحكامػػه الذخرػػية اععتبار،ػػة وجعػػل اختراصػػها بذػػةؾف التعمػػيؼ الجػػامعي
والبحػس العمسػي مقرػؾ اكر عمػى مػا تقػػؾـ بػه النميػات والسعاهػد التابعػة لهػا دوف أف تعػػداها
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إلى ذيرها .ولتحقيق األذراض السشرؾص عميها بالسادة ( )1مشػه فػإف سػمظتها ومكشتهػا
كيشخاص اعتبار،ة تتحدد نظاقاك بسا ورد نراك بالقانؾف السقرر لها .وإذ خب قانؾف تشغػيؼ
الجامعػػات مػػؽ نػػص يجيػػز لمجامع ػػات الخاضػػعة ألحكامػػه أف تشذػػن أو أف تدػػاهؼ ف ػػي
إنذػػاء جامعػػات خاصػػة ،فزػبك عسػػا نػػص عميػػه صػراحة مػػؽ قرػػر اختراصػػها بذػػةؾف
التعمػػيؼ والبحػػس العمسػػي عشػػدما تقػػؾـ بػػه كمياتهػػا ومعاهػػدها عمػػى نحػػؾ مػػا ذكػػر آنف ػاك فػػإف
أهميته ػػا القانؾني ػػة تن ػػؾف قاصػ ػرة ع ػػؽ أف تشتذ ػػن ػػذاتها أو تد ػػاهؼ م ػػل ذيره ػػا ف ػػي إنذ ػػاء
جامعات خاصة قرؾ اكر مرد تحد د القانؾف لشظاؽ تمػ األهمية في ضػؾء أذ ارضػها التػي
لؼ تذتسل عمى هذا الغرض.
وع يغير مسا تقدـ إفػراغ الجامعػة السزمػل إنذػاؤها فػي شػكل السؤسدػة األهميػة وفقػاك
ألحكاـ قانؾف الجسليات والسؤسدات األهميػة الرػادر بالقػانؾف رقػؼ  84لدػشة  5115إذ
أف القػػانؾنيؽ رقسػػي  47لدػػشة  111 ،1795لدػػشة  1775هسػػا السشغسػػاف دوف س ػؾاهسا
ل ارف ػػدي التعم ػػيؼ الج ػػامعي ف ػػي الشغ ػػاـ الق ػػانؾني السر ػػري ،ف ػػب يج ػػؾز إنذ ػػاء أي ػػة جامع ػػة
خروجاك عسا تزسشا مؽ أحكاـ لعدـ اشتساؿ ذيرهسا عمى تشغيؼ قانؾني لهذا الذيف.

ولس ػػا ك ػػاف ق ػػانؾف الجسلي ػػات والسؤسد ػػات األهمي ػػة ق ػػد ج ػػاء خمػ ػؾا م ػػؽ ن ػػص ب ػػيح
لألشػ ػػخاص اععتبار،ػ ػػة العامػ ػػة تيسػ ػػيس أو اعشػ ػػتراؾ فػ ػػي تيسػ ػػيس أي مػ ػػؽ الجسليػ ػػات
والسؤسدػػات األهميػػة فإنػػه ع يكػػؾف لمجامعػػات الخاضػػعة ألحكػػاـ القػػانؾف رقػػؼ  47لدػػشة
 ،1795ؾصػ ػػفها مػػػؽ تمػ ػػػ األشػػػخاص ،تيسػ ػػيس جامع ػػة فػػػي شػ ػػكل مؤسدػ ػػة أهميػ ػػة أو
اعشػػتراؾ مػػل مشغسػػات السجتسػػل السػػدني فػػي تيسيدػػها ،ففز ػبك عػػؽ عػػدـ اتدػػاؽ أحكػػاـ
قػ ػػانؾف الجسلي ػ ػػات والسؤسد ػ ػػات األهمي ػ ػػة ف ػ ػػي مجس ػ ػػل نرؾص ػ ػػه م ػ ػػل التشغ ػ ػػيؼ الق ػ ػػانؾني
لمجامعات سؾاء في ذلػ الؾارد بالقانؾف رقؼ  47لدشة  1795أو وارد بالقانؾف رقؼ 111
لدػػشة  1775مػػؽ حيػػس األداة القانؾنيػػة التػػي تشذػػي هػػا الجامعػػات وتمػػػ التػػي تشذػػي هػػا
الجسليات والسؤسدػات األهميػة ،والػؾز،ر السخػتص باإلشػراؼ عمػى كػل مشهػا ،فػإف أمػؾاؿ
الجامعػات الخاضػعة ألحكػاـ القػانؾف رقػؼ  47لدػشة  1795أمػؾاؿ عامػة تحػدد مرػارفها
المؾائح السالية والحدا ية التي تردر بقرار مؽ وز،ر التعميؼ العالي ،فب يكػؾف ألي مشهػا
األهمية القانؾنية لمسداهسة هذ األمؾاؿ فػي إنذػاء مؤسدػة أهميػة تػؤوؿ أمؾالهػا فػي حالػة
حمهػػا بق ػرار مػػؽ وز،ػػر الذػػةؾف اعجتساكيػػة أو ترػػفيتها إلػػى صػػشدوؽ إذاثػػة الجسليػػات
والسؤسدات األهمية لسا شظؾي عميه ذلػ مػؽ إهػدار لمسػاؿ العػاـ إضػافة إلػى أنهػا تدػمي
الجامعة مؽ اختراصها األصيل تحقيق أذراضها العمسية بيف تعهد ها إلى ذيرها.
لذل ػػػ
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انتهه الجسلية العسؾمية لقدسي الفتؾى والتذر،ل إلػى عػدـ جػؾاز مدػاهسة جامعػة
القػػاهرة فػػي إنذػػاء جامعػػة أهميػػة تحػػه أي شػػكل أو مدػػسى ،وذلػػػ عمػػى الشحػػؾ السبػػيؽ
باألسباب.
والدبـ عميكؼ ورحسة هللا وبركاته
تحر ،اكر في

/

.5112/

رئيس الجسلية العسؾمية لقدسي الفتؾى والتذر،ل
السدتذار /جساؿ الديد دحروج
الشائي األوؿ لرئيس مجمس الدولة
(جسهؾر،ػػة مرػػر العربيػػة – الفتػػؾى رقػػؼ  – 1سػػشة الفتػػؾى  – 61تػػار ،الجمدػػة
 – 5112/11/56تار ،الفتؾى  – 5112/11/56رقؼ السم )157/1/28
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قائسػة الس ارجػػل
أوعك :الس ارجػل العربي ػػة:
)1

د .أ ػؾ ز،ػػد رضػؾاف .الذػػركات التجار،ػة فػػي القػػانؾف السرػػري السقػػارف.1789 .
دار الفنر العربي.

)5

د .أ ؾ ز،د رضؾاف ،في مفهؾـ الذخرػية السعشؾ،ػة ػيؽ الحييقػة والخيػاؿ ،مجمػة
العمؾـ القانؾنية واعقترادية كمية الحقؾؽ – جامعة
عيؽ شسس .1791

)2

د .أحسد سبمة ،السدخل لد ارسة القانؾف  ،طبعة  ،1794دار الشهزة العربية.

)4

د .أحسػػد عبػػد الن ػر،ؼ سػػبمة .عمػػؼ التشػػازع واعختيػػار ػػيؽ الذ ػرائل طػ ػ 1مكتبػػة
الجبء الجد دة السشرؾرة .1776

)2

د .أحسد مخمؾؼ ،اتفاؽ التحكيؼ كيسمؾب لتدؾ،ة مشازعات التجارة الدولية طبعة
 5111دار الشهزة العربية.

)6

د .إسػػساعيل ذ ػانؼ .محاض ػرات فػػي الشغر،ػػة العامػػة لمحػػق طبعػػة  1728مكتبػػة
عبد هللا وًبة – القاهرة.

)9

د .أنػػؾر سػػمظاف .السبػػادئ القانؾنيػػة العامػػة طبعػػة  .5112دار الجامعػػة الجد ػػدة
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لمشذر.إسكشدر،ة.
)8

د .تؾفي ػػق حد ػػؽ ف ػػرج ،د .م يحي ػػي مظ ػػر .األص ػػؾؿ العام ػػة لمق ػػانؾف .1726
مكتبة النتي العربية .القاهرة.

)7

د .جساؿ محسؾد النردي .تشازع القؾانيؽ ل  .5112دار الشهزة العربية.

)11

د .جسيل الذرقاوي .السدخل لدراسة القانؾف .دوف ناشر ،دوف سشة نذر.

)11

د .حاتؼ رضا الديد .إتفاؽ التحكيؼ في مشازعات الذركات .رسالة دكتػؾ ار  .كميػة
الحقؾؽ .جامعة القاهرة.5112 .

)15

د .حدػػاـ رضػػا الدػػيد .اإلدارة السؤقتػػة لمذػػركات .رسػػالة دكتػػؾ ار  .كميػػة الحقػػؾؽ.
جامعة عيؽ شسس.5117 .

)12

د .حدؽ كيرة .السدخل إلى القانؾف طبعة  1794دار السعارؼ .اإلسكشدر،ة.

)14

د .حدؽ كيرة .مدةؾلية الذػخص اععتبػاري السدنيػة والجشائية.طبعػة 1794دار
السعارؼ اإلسكشدر،ة.

)12

د .حديؽ الساضي .الذركات التجار،ة ،دوف سشة نذر .دار الشهزة العربية.

)16

د .حسد هللا م حسد هللا ،مدى حر،ة السداهؼ في التررؼ فػي أسػهسه .1779
دار الشهزة العربية.

)19

د .رضا الديد عبد الحسيد .الذركات التجار،ة .5111دار الشهزة العربية.

)18

د .رض ػػا الد ػػيد عب ػػد الحسي ػػد .الشغ ػػاـ السرػ ػرفي وعسمي ػػات البش ػػؾؾ.5111 .دار
الشهزة العربية.

)17

د .رض ػػا الد ػػيد عب ػػد الحسي ػػد .تيس ػػيس الذ ػػركة بغي ػػر ت ػػرخيص حك ػػؾمي .طبع ػػة
 .5119دار الشهزة العربية.

)51

د .رضػػا الدػػيد عبػػد الحسيػػد .قػػانؾف قظػػاع األعسػػاؿ العػػاـ  5116دار الشهزػػة
العربية.
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)51

د .رض ػػا م عبيػ ػػد .شػ ػػرل التحكػ ػػيؼ فػ ػػي عقػ ػػد الشقػ ػػل البحػ ػػري .مجمػ ػػة الد ارسػػػات
القانؾنية.كمية الحقؾؽ – جامعة أسيؾل .1786

)55

د .زكي شعراوي .الؾجيز في الذركات التجار،ة  ،1776دار الشهزة العربية.

)52

د .سػػعؾدي إ ػ ػراًيؼ س ػػرحاف ،حد ػػشي الشي ػػة مػػؽ الستع ػػامميؽ م ػػل الذ ػػركة ،رس ػػالة
دكتؾ ار  .كمية الحقؾؽ .جامعة عيؽ شسس .1775

)54

د .سسيحة القميؾبي الذركات التجار،ة .طبعة ػ  .دار الشهزة العربية.

)52

د .سيشؾت حمػيؼ دوس .قػانؾف ػراءات اعختػراع .مشذػية السعػارؼ .إسػكشدر،ة ل ػ
.5111

)56

د .صبح خاطر .أحكاـ الؾعية عمى الساؿ  1781مكتبة رجاؿ القزاء.

)59

د .عادؿ أميؽ خاكي .السدةؾلية الجشائية لمذػخص اععتبػاري .مجمػة السحػامي.
تردرها جسلية السحاميؽ النؾ،تييؽ.

)58

د .كباس مرظفى السرري .تشغيؼ الذركات التجار،ة .طػ 1سػشة  ،5111دار
الشهزة العربية.

)57

د .عبػ ػ ػػد الحسيػ ػ ػػد الذ ػ ػ ػؾاربي .الذػ ػ ػػركات التجار،ػ ػ ػػة  .1782مشذػ ػ ػػية السع ػ ػ ػػارؼ.
إسكشدر،ة.

)21

د .عبد الرحسؽ الديد قرماف .الذركات التجار،ة .ػدوف سػشة نذػر .دار الشهزػة
العربية.

)21

د .عبػػد الػػرحيؼ شبعيػػدة .مفهػػؾـ مرػػمحة الذػػركة .رسػػالة دكتػػؾ ار  .كميػػة الحقػػؾؽ.
جامعة عيؽ شسس .5112

)25

د .عبػد الػػرزاؽ الدػشهؾري .عمػػؼ أصػؾؿ القػػانؾف .1726 .مكتبػة النتػػي العربيػػة.
القاهرة.

)22

د .عبػد الفتػاح يػػؾمي حجػازي .السمنيػػة الرػشاكية فػػي القػانؾف السقػػارف .5119
دار الفنر الجامعي .إسكشدر،ة.
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)24

د .عبػػد الفتػػاح عبػػد البػػاقي .السػػدخل لمعمػػؾـ القانؾنيػػة ،ػػدوف سػػشة نذػػر ،ػػدوف
ناشر.

)22

د .عبػػد الفز ػػيل م أحس ػػد .حساي ػػة األقمي ػػة مػػؽ قػػ اررات أذمبي ػػة السد ػػاهسيؽ ف ػػي
الجسليػػات العامػػة فػػي القػػانؾف السرػػري والفرندػػي،
مجمة البحؾث القانؾنية واعقترادية .كمية الحقؾؽ.
جامع ػ ػػة السشر ػ ػػؾرة .الع ػ ػػدد األوؿ .الد ػ ػػشة األول ػ ػػى.
أكتؾبر .1786

)26

د .عبػػد القػػادر الفػػار .السػػدخل لد ارسػػة العمػػؾـ القانؾنيػػة .الشغر،ػػة العامػػة لمحػػق.
طبعػ ػ ػػة  .1774مكتبػ ػ ػػة ال قافػ ػ ػػة لمشذػ ػ ػػر والتؾز،ػ ػ ػػل.
عساف .األردف.

)29

د .عػػز الػػد ؽ عبػػد هللا .القػػانؾف الػػدولي الخػػاص .الجػػزء ال ػػاني .تشػػازع القػػؾانيؽ
وتشػػازع اعخترػػاص القزػػائي الػػدولييؽ .ل 6سػػشة
 1766دار الشهزة العربية.

)28

د .عراـ أنؾر سميؼ .مبادئ ال قافة القانؾنية  ،5119دوف ناشر.

)27

د .عم ػ ػػي الب ػ ػػارودي .الق ػ ػػانؾف التج ػ ػػاري .5114 .دار السظبؾع ػ ػػات الجاملي ػ ػػة.
إسكشدر،ة.

)41

د .عمي حدؽ ؾنس .الذركات التجار،ة  .1729دار الفنر العربي.

)41

د .عشا ه عبد الحسيد ثا ه .إطراح فنرة الػدفل بالشغػاـ العػاـ فػي نظػاؽ القػانؾف
الدولي الخاص  1776دار الشهزة العربية.

)45

د .ف ػ ػػؾزي م س ػ ػػامي الذ ػ ػػركات التجار ،ػ ػػة  .1777السكتب ػ ػػة القانؾني ػ ػػة .عس ػ ػػاف.
األردف.

)42

د .م فر،ػػد العر،شػػي .الذػػركات التجار،ػػة .5115 .دار السظبؾعػػات الجامليػػة.
إسكشدر،ة.

)44

د .مر ػػظفى كس ػػاؿ ط ػػه .الق ػػانؾف التج ػػاري .ش ػػركات األمػ ػؾاؿ  ،1785مؤسد ػػة
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ال قافة الجاملية .إسكشدر،ة.
)42

د .ناجي عبد السؤمؽ .الذركات التجار،ة .5112 .دار الشهزة العربية.

)46

د .نار،سػػاف عبػػد القػػادر .إتفػػاؽ التحكػػيؼ وفق ػاك لقػػانؾف التحكػػيؼ فػػي الس ػؾاد السدنيػػة
والتجار،ة  5111دار الشهزة العربية.
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