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 بدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ
 

 مقدمػػػة
الذخص في القانؾف نؾعاف؛ شخص طبيعي وهؾ اإلنداف، وشػخص معشػؾي م ػل 
الذركة، وقد اعترؼ القانؾف بالذخرية القانؾنية لإلنداف مشذ فجػر التػار، ، نغػراك لنيانػه 

عمػػى التعبيػػر عػػؽ إرادتػػه، السػػادي السمسػػؾس والسحدػػؾس، ومػػا  تستػػل بػػه مػػؽ عقػػل وقػػدرة 
عمى عكس النائشات الحية األخرى، أما الذخص السعشؾي كالذركة، فإف أمػر اععتػراؼ 
له بالذخرػية القانؾنيػة لػؼ يكػؽ هيشػاك، نغػراك لظبيعتػه الخاصػة مػؽ حيػس أنػه ع يسػس وع 
يحػػس ولػػيس لػػه كيػػاف مػػادي، فهػػؾ أقػػرب إلػػى اعفتػػراض والخيػػاؿ مشػػه إلػػى الؾاقػػل السػػادي 

، ولػػذلػ فقػػد قيمػػه بذػػينه العد ػػد مػػؽ الشغر،ػػات وتجاذ تػػه الن يػػر (1)سػػؾس والسحدػػؾسالسم
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 أحيانػػاك  تزػػاءؿ 

كل ممحػػػؾن، نغػػػراك لمقػػػدرات الهائمػػػة التػػػي  تستػػػل  هػػػا بجػػػؾار  دور الذػػػخص الظبيعػػػي بذػػػ
الذػخص السعشػػؾي )الذػركة( مقارنػػة بالذػخص الظبيعػػي )اإلندػاف(. هػػذا الػدور الستشػػاهي 
والستعػػاعؼ لمذػػخص السعشػػؾي هػػؾ الػػذي فػػرض وجػػؾد  عمػػى السجػػاؿ الػػؾاقعي والقػػانؾني، 

ؼ بالذػػخص وأصػػبح مػػؽ السدػػتحيل إذفػػاؿ هػػذا الػػدور، وبالتػػالي فػػإف مػػؽ شػػيف اععتػػرا
 السعشؾي وبدور  يدتمـز بالزرورة وضل الشغؼ القانؾنية الحاكسة له.

                                      
د. أ ػػػؾ ز،ػػػد رضػػػؾاف، فػػػي مفهػػػـؾ الذخرػػػية السعشؾ،ػػػة  ػػػيؽ الحييقػػػة والخيػػػاؿ، مجمػػػة العمػػػـؾ القانؾنيػػػة  1

 . 1791واعقترادية، كمية الحقؾؽ، جامعة عيؽ شسس، 
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فاإلندػػػاف كذػػػخص طبيعػػػي ضػػػليل القػػػؾى وقميػػػل السػػػؾارد وقرػػػير العسػػػر، وهػػػذا 
يحػػؾؿ دوف تحقيػػق األذػػراض اعجتساكيػػة النبػػرى التػػي تحتػػاج إلػػى مجهػػؾد كبيػػر ومػػاؿ 

كػػل هػػذا إلػػى أف يزػػؼ نذػػاطه  وفيػػر وعسػػر مد ػػد، ولػػذلػ فػػإف اإلندػػاف كػػاف مزػػظراك إزاء
ومالػػػػه إلػػػػى نذػػػػال ومػػػػاؿ ذيػػػػر  ليكػػػػؾف مػػػػؽ مجسؾعهػػػػا قػػػػؾة ع تفشػػػػى بدػػػػرعة وتدػػػػتظيل 
اعضػػػظبع بيكبػػػاء ثقػػػاؿ مػػػؽ الشاحيػػػة اعجتساكيػػػة واعقترػػػادية  ػػػل والدياسػػػية أحيانػػػاك، 
فالحاجة هي التػي دفعػه اإلندػاف إلػى ضػؼ جهػؾد  ومالػه إلػى جهػؾد ومػاؿ ذيػر  إلنذػاء 

 (5)ى تحقيق أهدافه باقتدار وعمى السدى الظؾ،ل.كياف قادر عم
وعمػػى كػػل حػػاؿ فػػإف وجػػؾد الذػػركة كذػػخص معشػػؾي أصػػبح حييقػػة قانؾنيػػة مؤكػػدة 

. وإذا كػاف 22، 25اعترفه  ها جسيل التذر،عات ومشها القانؾف السرػري فػي السػادتيؽ/ 
شائية ثبؾت الذخرػية السعشؾ،ػة لمذػركة لػؼ يعػد   يػر ثسػة صػعؾبات، إع فػي حػاعت اسػت 

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 

، ونبادر في هذا الردد إلى القؾؿ بيف تستل الذركة باألهمية القانؾنية يفتػرض (2)وتيقيتها
اك تستعهػػػا بالذخرػػػية السعشؾ،ػػػة، ولنػػػؽ تستػػػل الذػػػركة بالذخرػػػية السعشؾ،ػػػة ع  ػػػؤدي حتسػػػ

حتسػػاك إلػػى تستعهػػا باألهميػػة القانؾنيػػة، فقػػد تنتدػػي الذػػركة الذخرػػية السعشؾ،ػػة ولنشهػػا ع 
 تتستل باألهمية القانؾنية.

وعمػػػى الػػػرذؼ مػػػؽ أف الذػػػركة أوفػػػر حغػػػاك مػػػؽ اإلندػػػاف مػػػؽ حيػػػس قػػػدراتها الساليػػػة 
الػػػؾفير وعسرهػػػا السد ػػػد إع أنهػػػا ليدػػػه كػػػذلػ هيسػػػا  تعمػػػق  تستعهػػػا باألهميػػػة ومجهؾدهػػػا 

القانؾنيػة، فاإلندػاف أوفػر حغػاك مػؽ الذػػركة فػي هػذا الخرػؾص، حيػس أف أهميتػه مظمقػػة 
وليدػػػه محػػػدودة بغػػػرض معػػػيؽ، هيحػػػق لػػػه إ ػػػراـ جسيػػػل العقػػػؾد وإجػػػراء كػػػل الترػػػرفات، 

عهػػا طالسػػا أنهػػا مذػػروعة وذيػػر مخالفػػة واكتدػػاب الحقػػؾؽ وتحسػػل اعلتزامػػات أيػػاك كػػاف نؾ 
لمشغػػاـ العػػاـ واآلداب، أمػػا أهميػػة الذػػركة فسقيػػدة بػػالغرض مػػؽ إنذػػائها السػػذكؾر فػػي سػػشد 
إنذائها وهؾ الدجل التجاري، وك يراك ما   ير هذا الغػرض جػدعك فػي تحد ػد نظاقػه ومػدا ، 

ذا الغػرض مػػؽ ومػا إذا كػػاف مػؽ حػػق الذػركة مسارسػػة األذػراض السرتبظػػة أو السكسمػة لهػػ
عدمه، كسا أف هشاؾ قيؾداك تحد مؽ تمػ األهمية، مشها ما هي قيؾد قانؾنية ومشها ما هػي 

                                      
دار السعػػػػػػارؼ  – 411، ص  721س  1794القػػػػػػانؾف طبعػػػػػػة السػػػػػػدخل إلػػػػػػى  –د. حدػػػػػػؽ ك يػػػػػػرة  5

 باإلسكشدر،ة. 
دار الجامعة الجد دة لمشذر  – 541ص  5112السبادئ القانؾنية العامة . طبعة  –د. أنؾر سمظاف  2

 إسكشدر،ة. –
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قيػػػؾد اتفاىيػػػة، ترجػػػل إمػػػػا إلرادة مؤسدػػػي الذػػػركة أو ترجػػػػل إلػػػى إرادة السذػػػرع أو ترجػػػػل 
لمظبيعػػة الخاصػػة لمذػػركة. وكػػل هػػذ  القيػػؾد تختمػػ  بػػاختبؼ أنػػؾاع وأشػػكاؿ الذػػركات. 

داد الؾضػػل صػػعؾبة حيػػس أف تحد ػػد ذػػرض الذػػركة قػػد يكتشفػػه الغسػػؾض، وذالبػػاك مػػا  ػػز 
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 

تحػػػه الترػػػوية والذػػػػركة  تنػػػؾف أهميتهػػػا مشقؾصػػػة لسرورهػػػػا بفتػػػرة خاصػػػة، م ػػػل الذػػػػركة
 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 حيػػاك، وتشتهػػي  ؾفاتػػه، والسػػيبد والؾفػػاة 

ؤقتػة، أمػا  دايػة تستػل الذػركة مدائل مادية يدػهل إثباتهػا، أي أف أهميػة اإلندػاف ليدػه م
باألهميػػػة القانؾنيػػػة ووقػػػه فقػػػدانها لتمػػػػ األهميػػػة فهػػػي مدػػػيلة ت يػػػر صػػػعؾبات عد ػػػدة فػػػي 
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 

قانؾني خاص، م ل الذركة تحه التيسيس والذركة الفعمية وشركة الؾاقػل والذػركة  مركز
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 
بانقزػػػائها، وكػػػذلػ الذػػػركة الخاضػػػعة لػػػإلدارة السؤقتػػػة، فهػػػل تشتهػػػي األهميػػػة السشقؾصػػػة 

السؤقػػػه أـ بإنهػػػاء الغػػػرض مػػػؽ تعييشػػػه، عسػػػيسا إذا كانػػػه  لمذػػػركة  شهايػػػة عسػػػل السػػػد ر
 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 
،عبػػر عػػؽ إرادتػػه هػػي مدػػائل واضػػحة، حيػػس أنػػه  تستػػل بيهميػػة الؾجػػؾب وأهميػػة األداء، و 

عػػؽ إرادتػػه  شفدػػه أو عػػؽ طر،ػػق وكيػػل يعيشػػه، أمػػا أهميػػة الذػػخص السعشػػؾي فميدػػه  هػػذا 
الؾضؾح نغراك لظبيعته الخاصة، فإذا كاف تستعه بيهمية الؾجؾب لؼ ت ر جدعك  ػذكر، فػإف 

،وذلػ راجل (2)، والبعض أقرها(4)تستعه بيهمية األداء كاف محبك لمخبؼ، فالبعض أننرها

                                      
 . دار الشهزة العربية. 554. ص  1794د. أحسد سبمة . السدخل لدراسة القانؾف طبعة  4
 . 181عبد الباقى . السدخل لمعمـؾ القانؾنية،  دوف سشة نذر. ص  د. عبد الفتاح 2
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لهذا الذخص وعدـ تؾافر الدػؽ والعقػل بالشدػبة لػه والمػذاف تػرتبط  راجل لمظبيعة الخاصة
 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 

السركز القانؾني لسؽ يعبر عؽ إرادتها، هل عؽ إرادته هؾ أـ عؽ إرادة الذركة؟ وإيزاح 
 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 
السترتبػػػة عميهػػػا )الفرػػػل األوؿ( وبتحد ػػػد القيػػػؾد التػػػي تػػػرد عمػػػى تمػػػػ األهميػػػة )الفرػػػل 

 ال اني(.
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 الفرػػل األوؿ
 مفهػـؾ أهميػة الذركػة ونتائجهػا

أ ػػدى الفقػػه آراء ك يػػرة  ػػيؽ مؤ،ػػد ومعػػارض عكتدػػاب الذػػركة لمذخرػػية القانؾنيػػة 
عمى ذرار الذخص الظبيعي، وقيمه نغر،ات متعددة في هذا الذيف، مشها ما ذهي إلى 

خيػػػاؿ، وذهػػػي الػػػبعض اآلخػػػر إلػػػى أنهػػػا فنػػػرة الذخرػػػية القانؾنيػػػة لمذػػػركة هػػػي محػػػض 
، إع أنػػه ع مجػػاؿ عسػػتعراض تمػػػ اآلراء أو سػػرد هػػذ  الشغر،ػػات ألنهػػا جسيعػػاك (6)حييييػػة

                                      
د. أ ػػؾ ز،ػػد رضػػؾاف )مفهػػـؾ الذخرػػية السعشؾ،ػػة  ػػيؽ الحييقػػة والخيػػاؿ. سػػال  اإلشػػارة(، د. حدػػؽ   6

كيػػرة، مدػػةؾلية الذػػخص اععتبػػاري السدنيػػة والجشائيػػة )مذػػار إليػػه عشػػد د. أحسػػد سػػبمة( السػػدخل. 
 556السرجل الدا ق ص
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أصػػػبحه تار،خػػػاك، حيػػػس اسػػػتقر األمػػػر وانتهػػػى الخػػػبؼ الػػػذي ثػػػار فػػػي هػػػذا الخرػػػؾص 
وأصػػػبحه الذخرػػػية القانؾنيػػػة لمذػػػركة حييقػػػة عمػػػى ارض الؾاقػػػل، واعترفػػػه  هػػػا كافػػػػة 

،عات السقارنة وأفردت لها نرؾصاك مفرمة في شيف أحكامها القانؾنية والشتائع التي التذر 
ترتبػه عميهػا، ومػؽ أهسهػا األهميػة التػي تتستػل  هػا الذػركة كإحػدى الشتػائع السترتبػة عمػػى 
اععتػػػػراؼ لهػػػػا بالذخرػػػػية القانؾنيػػػػة، وقػػػػد درجػػػػه التذػػػػر،عات السختمفػػػػة عمػػػػى إطػػػػبؽ 

لذػػػػركة بالسقا مػػػػة عسػػػػتخداـ اصػػػػظبح الذػػػػخص اصػػػػظبح الذػػػػخص اععتبػػػػاري عمػػػػى ا
 الظبيعي لإلنداف.

والحييقػػػة أف اععتػػػراؼ لمذػػػركة بالذخرػػػية القانؾنيػػػة ومػػػؽ ثػػػؼ باألهميػػػة كػػػاف أمػػػراك 
حتسيػػػاك أممتػػػه الزػػػرورات العسميػػػة والػػػدور الػػػذي تزػػػظمل بػػػه الذػػػركة عمػػػى مدػػػرح الحيػػػاة 

تياف بالعد د مػؽ الترػرفات، وإ ػراـ القانؾنية، إذ أنها في سبيل اليياـ  هذا الدور تقـؾ باإل
الن يػػػر مػػػؽ التعاقػػػدات، وكػػػل ذلػػػػ  رتػػػي لهػػػا حقؾقػػػاك و،مقػػػي عميهػػػا التزامػػػات، وع يسكػػػؽ 
الحػػػد س عػػػؽ تمػػػػ الحقػػػؾؽ وهػػػذ  اعلتزامػػػات دوف اععتػػػراؼ لمذػػػركة باألهميػػػة القانؾنيػػػة، 

ؾني لنػػل حيػػس أف تمػػػ األهميػػة هػػي اإلطػػار الحػػاكؼ لنػػل حياتهػػا القانؾنيػػة والغظػػاء القػػان
تررفاتها وتعاقداتها وتعهداتها، فالذركة تقـؾ 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 

ععتساد عمى أهمية الذركاء فيها واعستعاضة  ها عؽ أهمية الذركة، ألف مؤدى األهمية ا

                                      
. عبػػد الفزػػيل م أحسػػد. حسايػػة األقميػػة مػػؽ قػػرارات أذمبيػػة السدػػاهسيؽ فػػي الجسليػػات العامػػة فػػي د 9

القػػانؾف السرػػري والفرندػػي. مجمػػة البحػػؾث القانؾنيػػة واعقترػػادية. حقػػؾؽ السشرػػؾرة. العػػدد األوؿ. 
ا . ، د. عبػػػد الػػػرحيؼ  شبعيػػػدة. مفهػػػـؾ مرػػػمحة الذػػػركة. رسػػػالة دكتػػػؾر 1786الدػػػشة األولػػػى. أكتػػػؾبر 

، د. حسد هللا م حسد هللا، مدى حر،ة السداهؼ في التررؼ في أسهسه. 5112حقؾؽ عيؽ شسس 
 ، 1779دار الشهزة العربية 

- 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 
س اعترفه جسيل التذػر،عات السقارنػة لمذػركة  تمػػ األهميػة كشتيجػة باألهمية القانؾنية، حي

حتسيػػة مترتبػػة عمػػى اععتػػراؼ لمذػػركة بالذخرػػية السعشؾ،ػػة، إع أف مفهػػـؾ تمػػػ األهميػػة 
مقارنػػة بيهميػػة الذػػخص الظبيعػػي والقػػانؾف واجػػي التظبيػػق عميهػػا فػػي حاجػػة إلػػى إيزػػاح 

تستػػل الذػػركة باألهميػػة عد ػػدة ولهػػا  )السبحػػس األوؿ(، كسػػا أف الشتػػائع التػػي تترتػػي عمػػى
 أحكاـ مترمة ومتذلبة )السبحس ال اني(.

                                      
. دار الفسػػر العربػػي، د. فػػؾزي م سػػامي، 11ص 1729د. عمػػي حدػػؽ  ػػؾنس. الذػػركات التجار،ػػة  8

األردف، د. نػػػاجي عبػػػد السػػػؤمؽ.  –. السكتبػػػة القانؾنيػػػة. عسػػػاف 57ص 1777الذػػػركات التجار،ػػػة 
 ص_ 5114الذركات التجار،ة 
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 السبحػس األوؿ
 مفهػؾـ أهميػة الذركػة والقانػؾف واجػي التظبيػق عميهػا

لؼ  شه حدؼ السذػرع لسدػيلة اععتػراؼ لمذػركة باألهميػة الخػبؼ حػؾؿ مفهػـؾ تمػػ 
ي تحد ػػد هػػذا السفهػػؾـ وضػػبط أ طػػر   األهميػػة والسقرػػؾد  هػػا )السظمػػي األوؿ(، والسرجػػل فػػ

 هؾ القانؾف واجي التظبيق عمى األهمية )السظمي ال اني(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السظمػي األوؿ
 مفهػـؾ أهميػة الذركػة ووقػه اكتدا هػا ووقه فقدانهػا

 تس ػػل األسػػاس القػػانؾني فػػي اععتػػراؼ التذػػر،عي لمذػػركة باألهميػػة فػػي السػػادتيؽ/ 
مؽ القانؾف السدني السذكؾر عمػى  25السدني، حيس تشص السادة/ مؽ القانؾف  22، 25
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الذػػػخص اععتبػػػاري  تستػػػل  -1مػػػؽ هػػػذا القػػػانؾف عمػػػى أف: " 22وتػػػشص السػػػادة/ 
حقؾؽ إع ما كاف مشها مبزماك لرفة اإلنداف الظبيليػة، وذلػػ فػي الحػدود التػي بجسيل ال

أهميػة فػي الحػدود التػي يعيشهػا  -ذمػة ماليػة مدػتقمة ب -هيكػؾف لػه: أ -5قررها القانؾف. 
مػػػؾطؽ مدػػػتقل، و،عتبػػػر  -حػػػق التقاضػػػي د -سػػػشد إنذػػػائه أو التػػػي يقررهػػػا القػػػانؾف، حػػػػ

دارتػه، والذػركات التػي يكػؾف مركزهػا الرئيدػي فػي مؾطشه السكاف الذي  ؾجػد هيػه مركػز إ
الخػػارج ولهػػا نذػػال فػػي مرػػر يعتبػػر مركػػز إدارتهػػا بالشدػػبة إلػػى القػػانؾف الػػداخمي السكػػاف 

 ".إدارتهنائي يعبر عؽ  لهو،كؾف  -2الذي تؾجد هيه اإلدارة السحمية 
ومػػػا  هسشػػػا فػػػي نػػػص هػػػاتيؽ السػػػادتيؽ فػػػي شػػػيف أهميػػػة الذػػػركة هسػػػا الفقػػػرة ب مػػػؽ 

مؽ ذات السادة باعتبارهسا  تحدثاف بذػكل مباشػر عػؽ  2، والبشد/ 22مؽ السادة  1شد/الب
 أهمية الذركة والذخص الذي يعبر عؽ إدارة الذركة.

إع أف هػػذ ؽ الشرػػيؽ قػػد أقػػرا فقػػط مبػػدأ تستػػل الذػػركة باألهميػػة، دوف الحػػد س عػػؽ 
ه الذي تشتهي هيػه )الفػرع نؾع تمػ األهمية )الفرع األوؿ( وع الؾقه الذي تبدأ هيه أو الؾق

 ال اني(.
 

 
 الفػػرع األوؿ

 نػؾع أهميػة الذركػػة
يعشػػػػي لفػػػػػ" "األهميػػػػة" فػػػػػي المغػػػػة: "القػػػػػدرة أو الرػػػػبحية"، "وقػػػػػد يقرػػػػد باألهميػػػػػة 
الربحية عكتداب الحقؾؽ وتحسل اعلتزامات، و،رظمح عمى تدسيتها فػي هػذ  الحالػة 

شهػػا قػػدرة الذػػخص عمػػى مباشػػرة الترػػرفات بيهميػػة الؾجػػؾب )أوعك(، وقػػد يكػػؾف السقرػػؾد م
، )ثانيػػػاك(. وإذا كانػػػه الفػػػروؽ  ػػػيؽ أهميػػػة (7)القانؾنيػػػة، و،ظمػػػق عميهػػػا هشػػػا: أهميػػػة األداء"

                                      
بػادئ القػػانؾف، الشغر،ػة العامػػة لمحػق، طبعػػة د. عبػد القػادر الفػػار، السػدخل لدراسػػة العمػـؾ القانؾنيػػة، م 7

د. أنػػػػؾر سػػػػمظاف، السبػػػػادئ  -، مكتبػػػػة ال قافػػػػة لمشذػػػػر والتؾز،ػػػػل، عسػػػػاف، األردف 199، ص1774
د. أحسػػد  -، دار الجامعػػة الجد ػػدة لمشذػػر، اإلسػػكشدر،ة 5591، ص5112القانؾنيػػة العامػػة، طبعػػة 

، دار الشهزػػػة 554، ص1794لحػػػق، سػػػبمة، السػػػدخل لدراسػػػة القػػػانؾف، النتػػػاب ال ػػػاني، نغر،ػػػة ا
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الؾجػؾب لمذػخص الظبيعػػي وأهميػة الؾجػػؾب لمذػركة ليدػه ك يػػرة، فػيف األمػػر لػيس كػػذلػ 
 بالشدبة ألهمية األداء لنل مؽ الذخص الظبيعي والذركة.

 :Capacité de Jouissanceالؾجؾب أوعك: أهمية 
أهميػػػة الؾجػػػؾب هػػػي صػػػبحية الذػػػخص عكتدػػػاب الحقػػػؾؽ والتحسػػػل باعلتزامػػػات، 

، (11)وبتعبير آخر صبحية الذخص ألف يكؾف طرفاك إيجا ياك أو طرفػاك سػمبياك فػي الحقػؾؽ 
وهػػػذا الشػػػؾع مػػػؽ األهميػػػة  ػػػرتبط بالذخرػػػية القانؾنيػػػة، فتستػػػل الذػػػخص بيهميػػػة الؾجػػػؾب 

 تداءك بالزرورة اععتراؼ له بالذخرية القانؾنية، فب تؾجد أهمية وجػؾب  ػدوف يفترض ا
وجؾد الذخرية القانؾنية، وتبدأ أهميػة الؾجػؾب بالشدػبة لمذػخص الظبيعػي بسجػرد وعدتػه 
حيػػػاك، أمػػػا بالشدػػػبة لمذػػػركة فػػػيف وقػػػه اكتدػػػا ها ألهميػػػة الؾجػػػؾب تختمػػػ  بػػػاختبؼ نػػػؾع 

كة أمػؾاؿ، وتمػػ مدػيلة سػشتشاولها عشػد الحػد س الذركة، هل هػي شػركة أشػخاص، أـ شػر 
 (11)عؽ  دء الذخرية القانؾنية لمذركة وانتهائها.

ولنؽ إذا كاف الذخص الظبيعي والذػركة متفقػاف فػي أف شخرػية األوؿ تبػدأ مػؽ 
تػػار،  وعدتػػه حيػػاك وبالشدػػبة لم ػػاني مػػؽ وقػػه تيسيدػػه تيسيدػػاك صػػحيحاك أو بعػػد فتػػرة مػػؽ 

األحػػؾاؿ كسػػا سػػشرى، إع أف أهميػػة الؾجػػؾب التػػي تتستػػل  هػػا تػػار،  هػػذا التيسػػيس حدػػي 
الذػركة تختمػػ  مػػؽ حيػػس نظاقهػا ومػػداها اختبفػػاك جؾهر،ػػاك عػؽ أهميػػة الذػػخص الظبيعػػي، 
ففػػػي حػػػيؽ  تستػػػل اإلندػػػاف بيهميػػػة وجػػػؾب كاممػػػة تعظيػػػه الحػػػق فػػػي اكتدػػػاب أيػػػة حقػػػؾؽ 

ف محمهػػا مذػػروعاك وذيػػر وتحسػػل أيػػة التزامػػات، وإ ػػراـ أي نػػؾع مػػؽ أنػػؾاع العقػػؾد طالسػػا كػػا
مخػػػال  لمشغػػػاـ العػػػاـ واآلداب، فػػػيف أهميػػػة الؾجػػػؾب بالشدػػػبة لمذػػػركة تعػػػد أهميػػػة ناقرػػػة 
ومحدودة، فهشاؾ حقؾؽ ع تتستل  ها، وعقؾد ليس لها أهمية إ رامها، وأنذظة ع يحق لها 

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

 1726د. عبػػد الػػرازؽ الدػػشهؾري، عمػػؼ أصػػؾؿ القػػانؾف  -، الػػدار الجامليػػة، اإلسػػكشدر،ة 292ص
ؼ، مبػادئ ال قافػة القانؾنيػة د. عراـ أنؾر سمي –وما بعدها، مكتبة النتي العربية، القاهرة  171ص

  دوف ناشر. 182ص 5119
 .292د. تؾفيق فرج، د. م يحيى مظر، السرجل الدا ق ص 11
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مسارسػػتها، وكػػل تمػػػ قيػػؾد تػػرد عمػػى أهميػػة الذػػركة، ولػػذلػ فهػػي أهميػػة وجػػؾب ناقرػػة، 
 (15)نتعرض لتمػ القيؾد، سؾاء كانه اتفاىية أو قانؾنية عحقاك.وسؾؼ 
 

  Capacité d'exerciceثانياك: أهمية األداء 
يقرد بيهمية األداء صبحية الذخص لمتعبير عؽ إرادته تعبيراك تترتػي عميػه آثػار 
قانؾنيػػة، أي هػػي صػػبحية الذػػخص لمييػػاـ باألعسػػاؿ القانؾنيػػة لحدػػاب نفدػػه، وبتعبيػػر 

   (12)مدى قدرة الذخص عمى أف  باشر  شفده التررفات القانؾنية. آخر هي
وقػػػد نغػػػػؼ السذػػػرع تمػػػػػ األهميػػػة  شرػػػػؾص واضػػػحة وصػػػػر،حة بالشدػػػبة لمذػػػػخص 
الظبيعػي، وقدػػسها إلػػى ثػػبث مراحػل عسر،ػػة، فػػاعتبر أف اإلندػػاف مػؽ السػػيبد وقبػػل سػػؽ 

امػػػاك نػػػاقص الدػػػابعة عػػػديؼ التسييػػػز، ومػػػؽ سػػػؽ الدػػػابعة حتػػػى مػػػا قبػػػل واحػػػد وعذػػػر،ؽ ع
األهمية، ومؽ سؽ الحادية والعذر،ؽ يعتبر كامل األهمية ما لؼ يظرأ عمػى أهميتػه عػارض 
أو مػػانل مػػؽ مؾانػػل األهميػػة، وقػػد تشػػاوؿ السذػػرع أحكػػاـ أهميػػة األداء لإلندػػاف فػػي السػػؾاد/ 

عمػى أف: "كػل شػخص  مػ  سػؽ  44مؽ القػانؾف السػدني، فتػشص السػادة/  46، 42، 44
ا  العقمية، ولؼ يحجر عميه يكؾف كامل األهميػة لسباشػرة حقؾقػه السدنيػة"، الرشد متستعاك بقؾ 
ػػؽ كػػاف فاقػػد  -1عمػػى أنػػه: " 42وتػػشص السػػادة/  ع يكػػؾف أهػػبك لسباشػػرة حقؾقػػه السدنيػػة مد

وكػػل مػػؽ لػػؼ  بمػػ  الدػػابعة يعتبػػر فاقػػد  -5التسييػػز لرػػغر فػػي الدػػؽ أو عتػػه أو جشػػؾف، 
عمػى  46ة ميبديػة كاممػة"، وتػشص السػادة/ األهمية، وسؽ الرشد هي إحدى وعذػر،ؽ سػش

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 
لعسر،ػػة الػػ بث السػػذكؾرة، وهػػؾ الػػذي  ترػػرؼ و،عبػػر عػػؽ إرادتػػه  شفدػػه، وأف بالسراحػػل ا

مشػػػال أهميػػػة األداء هػػػؾ اإلدراؾ والتسييػػػز، وهػػػذا أمػػػر ع  تػػػؾافر إع لإلندػػػاف، وكػػػل تمػػػػ 
األمػػؾر ع تتػػؾافر لمذػػركة كذػػخص معشػػػؾي، حيػػس ع يسكػػؽ أف  شدػػي اإلدراؾ والتسييػػػز 

راؾ والتسييػػز، فمػػيس لػػه سػػؽ  شقدػػؼ إلػػى إلػػى هػػذا الذػػخص ألف طبيعتػػه تػػي ى عمػػى اإلد
ثبث مراحل كاإلنداف، كسا أنه ع يدتظيل أف يعبر عؽ إرادته  شفده، األمر الػذي أدى 
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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 ػػاك حاولػػه نغر،ػػة الحييقػػة اعجتساكيػػة أف تشدػػي لمذػػخص 
السعشؾي اإلدراؾ ىياساك عمى الذخص الظبيعي، وهذ  الشغر،ػة ليدػه مقبؾلػة وقػد رفزػها 

      (14)مذرعشا".
 22رأي قػائبك: "فػي الؾاقػل أف األهميػة التػي يقرػدها نػص السػادة/ واستظرد هػذا الػ

مؽ القانؾف السدني هي أهمية الؾجؾب وليده أهمية األداء؛ إذ أف سشد اإلنذاء أو أحكػاـ 
القػػانؾف تحػػػدد الحقػػػؾؽ واعلتزامػػػات التػػػي يسكػػؽ أف تشدػػػي إلػػػى الذػػػخص اععتبػػػاري، وع 

، آيػػة ذلػػػ أف الذػػخص اععتبػػاري فػػي حػػد ارتبػػال  ػػيؽ هػػذا اإلمكػػاف وبػػيؽ أهميػػة األداء
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، 

تػػه م مػػه فػػي ذلػػػ تسامػػاك كس ػػل الػػؾلي أو الؾصػػي عمػػى عػػديؼ األهميػػة، فهػػؾ يعبػػر عػػؽ إراد
وتشرػػرؼ اآلثػػار القانؾنيػػػة لمترػػرؼ الػػػذي يجر،ػػه إلػػى ذمػػػة عػػديؼ األهميػػػة أي إلػػى ذمػػػة 

مػدني عمػى  22األصيل، وقد كاف مذرعشا مؾفقػاك، إذ نػص فػي الفقػرة ال ال ػة مػؽ السػادة/ 
أف يكؾف لمذخص السعشػؾي نائػي، ومعمػؾـ أف الشائػي يعبػر عػؽ إرادتػه الذخرػية ولػيس 

لػ بينه لسا كاف الزسير يعؾد عمى األقرب، فيف لف" عؽ إرادة مؽ  شؾب عشه و،عزد ذ
مػػػػدني، تعشػػػػي إرادة الشائػػػػي ولػػػػيس إرادة  22"إرادتػػػػه" الػػػػؾارد بػػػػالفقرة ال ال ػػػػة مػػػػؽ السػػػػادة/ 

   (12)الذخص السعشؾي".
 22وذهي رأي آخر في الفقه في ذات الدياؽ إلى أنه وإف كانه صياذة السادة/ 

رادة الذػػخص اععتبػػاري إع أف هػػذ  الرػػياذة مػػدني تفيػػد أف الشائػػي يعبػػر عػػؽ إ 2فقػػرة 
 (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 

                                      
 .552، ص554د. أحسد سبمة، السرجل الدا ق ص 14
 مؽ ذات الرفحة. 5، وهامش 552جل الدا ق، صد. أحسد سبمة، السر  12
، مكتبػػة عبػػد هللا 555ص 1728د. إسػػساعيل ذػػانؼ، محاضػػرات فػػي الشغر،ػػة العامػػة لمحػػق، طبعػػة  16

بػػة، انغػػر فػػي ذات الدػػياؽ، د. عبػػد الػػرحسؽ الدػػيد قرمػػاف، الذػػركات التجار،ػػة،  ػػدوف سػػشة نذػػر  ًو
 ، دار الشهزة العربية.157ص
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لذخص اععتباري فت به لػه األهميػة كمسػا مشحػه القػانؾف سػمظة مباشػرة الترػرفات التػي ا
مشػػػه، حيػػػس يقزػػػي بػػػيف  22تخرػػػه، وهػػػذا فعػػػبك مػػػا يقػػػرر  القػػػانؾف السػػػدني فػػػي السػػػادة/ 

، (19)لمذخص اععتباري أهمية في الحدود التي يعيشها سشد إنذائه أو التي يقررها القانؾف 
الفقه حاوؿ أف   به أهمية األداء لمذػخص اععتبػاري ولنػؽ  كسا أف هشاؾ فر،قاك آخر في

، إع أف أنرػار الػرأي (18)بعد تحؾ،ر في معشػى األهميػة بحيػس يفرػل  يشهػا وبػيؽ اإلرادة
    (17)األوؿ ذهبؾا إلى أف األهمية التي تفرل عؽ اإلرادة ع تعتبر أهمية أداء.

رؼ لمذػػركة بيهميػػة األداء، والحييقػػة أنشػػا نتفػػق مػػل أنرػػار الػػرأي ال ػػاني الػػذي يعتػػ
ولنػػؽ مػػل بعػػض اعخػػتبؼ فػػي األسػػاس الػػذي اسػػتشدوا عميػػه فػػي رأ هػػؼ، حيػػس أنػػه يجػػي 
الشغػػر إلػػى أهميػػة األداء بالشدػػبة لمذػػركة مػػؽ زاو،ػػة مختمفػػة وانظبقػػاك مػػؽ مفهػػؾـ مختمػػ  

، وندػػػجل  دايػػػة أف (51) تسذػػػى و،تشاسػػػي مػػػل الؾضػػػل الخػػػاص لمذػػػركة كذػػػخص معشػػػؾي 
مػػػدني هػػػؾ أف الشائػػػي عػػػؽ  22ص الفقػػػرة ال ال ػػػة مػػػؽ نػػػص السػػػادة/ الفهػػػؼ الرػػػحيح لػػػش

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 

رة "الهػاء" الػؾارد فػي آخػر له )لمذخص اععتباري( نائي يعبر عؽ إرادته"، فزسير اإلشا
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 

عؾد عمى األقرب، واألقرب هؾ الشائي، فسا كاف السذرع في حاجة ألف يفرد له الزسير ي
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 

 مذركة كذخص معشؾي، أهمية أداء مؽ عدمه، وهي هل لمذركة إرادة؟ل
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 

لذػػركة كذػػخص معشػػؾي تػػي ى التقيػػد  تمػػػ تمػػػ القؾالػػي بػػاإلدراؾ والتسييػػز، فخرؾصػػية ا
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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، 
اع أو األذمبيػػػة حدػػػي األحػػػؾاؿ هػػػي إرادة الذػػػخص السعشػػػؾي حيػػػس أف مػػػا يقػػػرر  اإلجسػػػ

)الذػػػركة(، فسػػػا تتخػػػذ  تمػػػػ األذمبيػػػة أو هػػػذا اإلجسػػػاع مػػػؽ قػػػرارات تس ػػػل إرادة الذػػػركة، 
ومس مها، والذي يعػد نائبػاك عشهػا، يعبػر عػؽ تمػػ اإلرادة  ؾضػعها مؾضػل التشفيػذ، فالشائػي 

إلػػػػى الغيػػػػر الػػػػذي  تعامػػػػل مػػػػل وسػػػػيمة نقػػػػل إرادة األذمبيػػػػة أو اإلجسػػػػاع حدػػػػي األحػػػػؾاؿ 
 الذركة، و،شررؼ أثر هذا التعامل إلى الذركة.

ولنػػػؽ هػػػل ألهميػػػة هػػػذا الشائػػػي، وهػػػؾ شػػػخص طبيعػػػي عػػػؽ الذػػػركة وهػػػي شػػػخص 
معشػػؾي، دور هيسػػا  تعمػػق بػػإرادة الذػػركة؟  دايػػة نقػػرر أنػػه ع مجػػاؿ لمحػػد س عػػؽ مرحمتػػي 

في مرحمة ما قبل سبل سشؾات،  أهمية األداء بالشدبة لمذخص الظبيعي الشائي الستس متاف
وفػػي مرحمػػة مػػؽ سػػبل سػػشؾات ومػػا قبػػل واحػػد وعذػػر،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 الدػػؤاؿ الػػذي   ػػؾر هشػػا هػػؾ مػػا الحكػػؼ بالشدػػبة لمتعبيػػر عػػػؽ إرادة 

كة إذا كاف لدى الشائي مانل أو عارض مؽ عؾارض األهمية، أو شػاب إرادتػه عيػي الذر 
مػػؽ عيػػؾب الرضػػا؟ نحػػؽ نػػرى أنػػه إذا كػػاف لػػدى الشائػػي مػػانل أو عػػارض مػػؽ عػػؾارض 
األهمية فمػؽ  ػتسكؽ مػؽ نقػل إرادة الذػركاء أو السدػاهسيؽ مجتسعػيؽ أو أذمبيػة إلػى الغيػر 

التعبير عؽ إرادة الذػركة بػالسفهـؾ الػذي أوضػحشا  ألنه ع يدتظيل قانؾناك في هذ  الحالة 
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 

لذػػركة، و،تحسمػػه الشائػػي فػػي فػػي مؾاجهػػة الذػػركة، أمػػا إذا رفزػػؾ  فػػب  شفػػذ فػػي مؾاجهػػة ا
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.
 
 
 

                                      
ل الذركة، رسالة دكتػؾرا ، كميػة الحقػؾؽ، أ. د. سعؾدي سرحاف، الغير حدشي الشية مؽ الستعامميؽ م 51

 .1775جامعة عيؽ شسس، 
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 الفػرع ال انػػي
 وقػه اكتدػاب الذركػة لألهميػة ووقػه فقدانهػػا

هي إحدى الشتائع السترتبة عمى اكتداب الذركة لمذخرية السعشؾ،ػة، حيػس أنػه ع أهميػة ءك بالذخرية السعشؾ،ة لها، باعتبار أف تمػ األهميػة ترتبط أهمية الذركة وجؾباك وأدا
لذركة ع تتستل بالذخرية السعشؾ،ة، وبالتالي فيف أهمية الذركة تبدأ مؽ لحغة اكتدا ها 

 خرية )ثانياك(.لمذخرية السعشؾ،ة )أوعك( وتشتهي بانتهاء تمػ الذ
 أوعك:  دء أهمية الذركة:  

( أو 1يختم  وقػه  ػدء أهميػة الذػركة بحدػي مػا إذا كانػه مػؽ شػركات األمػؾاؿ )
(، إع أف تمػػػػ البدايػػػة ت يػػر صػػػعؾبات فػػػي تحد ػػػدها بالشدػػػبة 5مػػؽ شػػػركات األشػػػخاص )

 (.2لمذركة ذات السركز القانؾني الخاص )
  دء أهمية شركات األمؾاؿ: -1

أف أهميػػة الذػػركة تبػػدأ مشػػذ لحغػػة اكتدػػا ها لمذخرػػية السعشؾ،ػػة، فسشػػذ  ذكرنػػا سػػمفاك 
متػػػى تنتدػػػي شػػػركات األمػػػؾاؿ الذخرػػػية السعشؾ،ػػػة؟ تختمػػػ  اإلجابػػػة عمػػػى هػػػذا الدػػػؤاؿ 
بحدػػي القػػانؾف الػػذي يحكػػؼ إجػػراءات تيسػػيس الذػػركة، عمسػػاك بػػيف الحػػد س عػػؽ شػػركات 

سحػػػػدودة وشػػػػركة التؾصػػػػية األمػػػػؾاؿ يذػػػػسل شػػػػركة السدػػػػاهسة والذػػػػركة ذات السدػػػػةؾلية ال
باألسهؼ، فؾقه اكتداب الذركة لألهمية تختم  بحدي ما إذا كانػه تؤسػس وفقػاك لقػانؾف 

)أ(، أو كانػه  1778لدػشة  2والقانؾف السعػدؿ لػه رقػؼ  1781لدشة  127الذركات رقؼ 
 تؤسس وفقاك لقؾانيؽ خاصة أخرى )ب(.

والقػػػانؾف  1781ة لدػػػش 127الذػػػركات التػػػي تؤسػػػس وفقػػػاك لقػػػانؾف الذػػػركات رقػػػؼ  - أ
 :1778لدشة  2السعدؿ له رقؼ 
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 1781لدشة  127لقد تؼ تعد ل إجراءات تيسيس الذركات الخاضعة لمقانؾف رقؼ 
والدؤاؿ الذي   ؾر هؾ هل يدري التعد ل الؾارد  (55)1778لدشة  2السعدؿ بالقانؾف رقؼ 

 1781 لدػػشة 127عمػػى الذػػركات الخاضػػعة لمقػػانؾف رقػػؼ  1778لدػػشة  2بالقػػانؾف رقػػؼ 
باسػتعراض نظػاؽ  (52)بذيف شػركات السدػاهسة والسدػةؾلية السحػدودة والتؾصػية باألسػهؼ؟

 نجد أنه يدري عمى فةتيؽ مؽ هذ  الذركات هسا: 1778لدشة  2تظبيق القانؾف رقؼ 
 :1781لدشة  127الفةة األولى: الذركات الخاضعة لقانؾف الذركات رقؼ 

 127معػػدعك لقػػانؾف الذػػركات رقػػؼ  قػػد جػػاء 1778لدػػشة  2لسػػا كػػاف القػػانؾف رقػػؼ 
فػي خرػؾص إجػراءات تيسػيس الذػركات، فػيف نرؾصػه هيسػا  تعمػق  هػذ   1781لدشة 

اإلجػػراءات، بسػػا فػػي ذلػػػ وقػػه اكتدػػاب الذػػركة لمذخرػػية السعشؾ،ػػة، ومػػؽ ثػػؼ األهميػػػة 
 .1781لدشة  127القانؾنية، تدري عمى الذركات الخاضعة لقانؾف الذركات رقؼ 

 1781لدػػػشة  127مػػػؽ القػػػانؾف رقػػػؼ  19األخيػػػرة مػػػؽ السػػػادة/ وقػػػد نرػػػه الفقػػػرة 
 عمى أف: 1778لدشة  2السعدلة بسؾجي نص السادة األولى مؽ القانؾف رقؼ 

"تذػهر الذػػركة وتنتدػػي الذخرػػية اععتبار،ػػة بعػػد مزػػي خسدػػة عذػػر  ؾمػػاك مػػؽ 
ألهميػة تار،  قيدها في الدجل التجاري"، وبالتالي فػيف الذػركة وفقػاك لهػذا الػشص تنتدػي ا

القانؾنية بعد مػرور خسدػة عذػر  ؾمػاك مػؽ تػار،  قيػدها فػي الدػجل التجػاري، ولػيس مػؽ 
  ؾـ قيدها في الدجل كسا كاف مشرؾصاك عميه مؽ قبل.

"عػػؽ الحكسػػة مػػؽ اشػػترال مػػرور تمػػػ  –وبحػػق  –إع أف بعػػض الفقػػه قػػد تدػػاءؿ 
ؽ يجػي اتخػػاذ  السػدة حتػى تنتدػػي الذػركة الذخرػػية اععتبار،ػة، فهػل هشػػاؾ إجػراء معػػي

شدػػل اتخػػاذ  مػػؽ اكتدػػاب الذػػركة الذخرػػية اععتبار،ػػة، ومػػؽ ثػػؼ  خػػبؿ تمػػػ الفتػػرة وقػػد يدسا
 تعيؽ انتغار الشتيجة التي سيدفر عشها هذا اإلجػراء؟ ع  ؾجػد فػي الحييقػة إجػراء معػيؽ 

قػػد يسشػػل اتخػػاذ  خػػبؿ الخسدػػة عذػػر  ؾمػػاك  1778لدػػشة  2وفقػػاك لشرػػؾص القػػانؾف رقػػؼ 
اكتداب الذركة الذخرية اععتبار،ة، وع يغيػر مػؽ هػذا الشغػر حػق الجهػة  السذكؾرة مؽ

اإلدار،ة السخترة في اععتراض عمى ىياـ الذركة خبؿ عذرة أياـ مػؽ تػار،  إخظارهػا 
ػػػػتةع أي أثػػػػر بالشدػػػػبة لتستػػػػل الذػػػػركة بالذخرػػػػية  بإنذػػػػائها، إذ أف هػػػػذا اععتػػػػراض ع   شا

تبمػػ  بػػه إلزالػػة أ سػػبابه أو لمػػتغمؼ مشػػه، كسػػا  ػػتؼ  اععتبار،ػة، كػػل مػػا فػػي األمػػر أف الذػػركة
التيشػير بػػه عمػى  يانػػات قيػػد الذػركة فػػي الدػػجل التجػاري، وهػػذا التيشػػير ع أثػر لػػه عمػػى 

                                      
 .18/1/1778مكرر في  2الجر،دة الرسسية، العدد  55
انغػػػر فػػػي اإلجابػػػة عمػػػى هػػػذا الدػػػؤاؿ تفرػػػيبك د. رضػػػا الدػػػيد عبػػػد الحسيػػػد، تيسػػػيس الذػػػركة بغيػػػر  52

 وما بعدها، دار الشهزة العربية. 12، ص5119ترخيص حكؾمي، طبعة 
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اكتدػػاب الذػػركة لمذخرػػية السعشؾ،ػػة بعػػد فػػؾات مػػدة خسدػػة عذػػر  ؾمػػاك مػػؽ تػػار،  قيػػدها 
ور خسدػة عذػر  ؾمػاك في الدجل السذكؾر، وإزاء هذا الؾضل فيف الحكسة مؽ انتغار مػر 

عمى قيد الذركة في الدجل التجػاري حتػى تنتدػي الذخرػية اععتبار،ػة، تبػدو لشػا ذيػر 
واضػػػػحة، ومػػػػؽ ثػػػػؼ فػػػػيف السشظػػػػق القػػػػانؾني كػػػػاف يقتزػػػػي اكتدػػػػاب الذػػػػركة لذخرػػػػيتها 
اععتبار،ة مشذ تار،  قيدها في الدجل التجاري، عسيسا وأف العد د مؽ الذركات تنتدي 

، ونحػؽ نؤ،ػد هػذا الػرأي ونزػيل أنػه ع تؾجػد حكسػة (54)هػذا التػار، تمػ الذخرية مشػذ 
 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 

ذخرػػػية السعشؾ،ػػػة، وبالتػػػالي وقػػػه اكتدػػػا ها لألهميػػػة لػػػؼ تحػػػدد وقػػػه اكتدػػػاب الذػػػركة لم
 القانؾنية، فسشذ متى تنتدي الذركة تمػ الذخرية السعشؾ،ة وهذ  األهمية القانؾنية؟

ونقرػػد بالذػػركات التػػي تخزػػل فػػي إجػػراءات تيسيدػػها لقػػؾانيؽ إنذػػائها الذػػركات 
 1788دشة ل 146، والقانؾف رقؼ (52)1775لدشة  72الخاضعة لقانؾف سؾؽ الساؿ رقؼ 

، والقػػانؾف رقػػؼ (56)بإصػػدار قػػانؾف الذػػركات العاممػػة فػػي مجػػاؿ تمقػػي األمػػؾاؿ عسػػت سارها
،  وقانؾف اعست سار والسشاطق (59)بذيف شركات قظاع األعساؿ العاـ 1771لدشة  512

 .(58)1779لدشة  8الحرة رقؼ 
وباستعراض نرؾص هذ  القؾانيؽ في شيف إجػراءات تيسػيس الذػركات الخاضػعة 

لػؼ  تزػسشا  1788لدػشة  146، والقػانؾف رقػؼ 1775لدػشة  72نجػد أف القػانؾف رقػؼ  لها
نراك خاصاك يحدد وقه اكتداب الذػركة لمذخرػية السعشؾ،ػة، ومػؽ ثػؼ لألهميػة القانؾنيػة، 

، 1781لدػػشة  127وأحػػاع هيسػػا لػػؼ  ػػرد بذػػينه نػػص خػػاص فيهسػػا لقػػانؾف الذػػركات رقػػؼ 
بذػيف سػؾؽ السػػاؿ  1775لدػشة  72قػانؾف رقػؼ فتػشص السػادة األولػى مػؽ مػؾاد إصػدار ال

عمػى أف: "تدػري أحكػاـ قػانؾف شػركات السدػاهسة وشػركات التؾصػية باألسػهؼ والذػركات 
                                      

 .21، ص21الديد عبد الحسيد، السرجل الدا ق ص د. رضا 54
 .55/6/1775( مكرر في 2الجر،دة الرسسية العدد ) 52
 .7/6/1788( تابل ب في 55الجر،دة الرسسية العدد ) 56
 .17/6/1771مكرر في  54الجر،دة الرسسية العدد  59
 .11/2/1779( مكرر في 17الجر،دة الرسسية العدد ) 58
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هيسػا لػؼ  ػرد بػه نػص  1781لدػشة  127ذات السدةؾلية السحدودة الرػادر بالقػانؾف رقػؼ 
لدػشة  146خاص في هذا القانؾف". وتشص السػادة األولػى مػؽ مػؾاد إصػدار القػانؾف رقػؼ 

بذػػػيف الذػػػركات العاممػػػة فػػػي مجػػػاؿ تمقػػػي األمػػػؾاؿ واسػػػت سارها عمػػػى أف: "تدػػػري  1788
بإصػػػػدار قػػػػانؾف شػػػػركات السدػػػػاهسة وشػػػػركات  1781لدػػػػشة  127أحكػػػػاـ القػػػػانؾف رقػػػػؼ 

التؾصػػية باألسػػهؼ والذػػركات ذات السدػػةؾلية السحػػدودة هيسػػا لػػؼ  ػػرد بػػه نػػص خػػاص فػػي 
 هذا القانؾف".

، 1775لدػشة  72اف السذار إليهسا، وهسا القانؾف رقؼ لسا كاف ذلػ، وكاف القانؾن
، لػؼ  ػرد  هسػا نػص خػاص  ؾقػه اكتدػاب الذػركة التػي 1788لدػشة  146والقانؾف رقػؼ 

تؤسػػس وفقػػاك لإلجػػراءات السشرػػؾص عميهػػا فػػي أي مشهسػػا لمذخرػػية السعشؾ،ػػة وبالتػػالي 
ت السدػاهسة بذػيف شػركا 1781لدشة  127لألهمية القانؾنية، فإف نرؾص القانؾف رقؼ 

هي الؾاجبة  1778لدشة  2والتؾصية باألسهؼ والسدةؾلية السحدودة السعدؿ بالقانؾف رقؼ 
التظبيق في خرؾص اكتداب الذركة الذخرية اععتبار،ة، ومػؽ ثػؼ األهميػة القانؾنيػة، 

السعدلػػػة  1781لدػػػشة  127مػػػؽ القػػػانؾف رقػػػؼ  19وعمػػػى ذلػػػػ فإنػػػه وفقػػػاك لػػػشص السػػػادة/
، فػػإف الذػػركات الخاضػػعة 1778لدػػشة  2ولػػى مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ بسؾجػػي نػػص السػػادة األ

 146بذػيف سػؾؽ السػاؿ والذػركات الخاضػعة لمقػانؾف رقػؼ  1775لدػشة  72لمقانؾف رقؼ 
بذيف شركات تمقي األمؾاؿ عست سارها تنتدي الذخرية اععتبار،ة، ومػؽ  1788لدشة 

 يدها في الدجل التجاري.ثؼ األهمية القانؾنية بعد مرور خسدة عذر  ؾماك مؽ تار،  ق
 الذركات التي تؤسس وفقاك لإلجراءات السشرؾص عميها في قؾانيؽ إنذائها: - ب

هشػػػػاؾ شػػػػركات تشذػػػػي وفقػػػػاك إلجػػػػراءات مشرػػػػؾص عميهػػػػا فػػػػي قؾانيشهػػػػا الخاصػػػػة، 
وتزػػػػػسشه تمػػػػػػ القػػػػػؾانيؽ نرؾصػػػػػاك تتعمػػػػػق  ؾقػػػػػه اكتدػػػػػاب تمػػػػػػ الذػػػػػركات لمذخرػػػػػية 

 هذ  الذركات فةتاف هسا:اععتبار،ة ومؽ ثؼ لألهمية القانؾنية، و 
  512الفةػػػػػػة األولػػػػػػى: شػػػػػػركات قظػػػػػػاع األعسػػػػػػاؿ العػػػػػػاـ الخاضػػػػػػعة لمقػػػػػػانؾف رقػػػػػػؼ 

 :1771لدشة 
بإصػػػدار قػػػانؾف شػػػركات قظػػػاع  1771لدػػػشة  512أصػػػدر السذػػػرع القػػػانؾف رقػػػؼ 

ؿ بسؾجبه هيةات القظػاع العػاـ إلػى شػركات قابزػة، وشػركات القظػاع  ؾَّ األعساؿ العاـ حد
 .(57)بعةالعاـ إلى شركات تا

 وتشص السادة األولى مؽ القانؾف السذكؾر عمى أف:
                                      

بزػػة والذػػركات التابعػػة برػػفة عامػػة، د. رضػػا الدػػيد عبػػد الحسيػػد، قػػانؾف انغػػر حػػؾؿ الذػػركات القا 57
 ، دار الشهزة العربية.5116قظاع األعساؿ العاـ، طبعة 
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"يردر  تيسيس الذركة القابزة قرار مؽ رئيس مجمػس الػؾزراء  شػاء عمػى اقتػراح 
الػػػػؾز،ر السخػػػػتص، و،كػػػػؾف رأسػػػػسالها مسمؾكػػػػاك بالنامػػػػل لمدولػػػػة أو لألشػػػػخاص اععتبار،ػػػػة 

 .دجل التجاري"وت به لها الذخرية اععتبار،ة مؽ تار،  قيدها في الالعامة، 
 مؽ ذات القانؾف عمى أف: 16وتشص السادة/ 

وت به لها الذخرية اععتبار،ة مؽ "تتخذ الذركة التابعة شكل الذركة السداهسة، 
 .تار،  قيدها في الدجل التجاري"

فؾفقػػػاك لهػػػذ ؽ الشرػػػيؽ فػػػإف الذػػػركة القابزػػػة والذػػػركة التابعػػػة تنتدػػػي الذخرػػػية 
 قانؾنية، مؽ تار،  قيدها في الدجل التجاري.اععتبار،ة، ومؽ ثؼ األهمية ال

الفةػػة ال انيػػة: الذػػركات التػػي تشذػػي وفقػػاك لإلجػػراءات السشرػػؾص عميهػػا فػػي قػػانؾف 
 :1779لدشة  8اعست سار والسشاطق الحرة رقؼ 

، ونغػؼ هيػه 1779لدػشة  8أصدر السذرع قانؾف ضسانات وحؾافز اعست سار رقؼ 
 يس الذركات الخاضعة ألحكامه.اإلجراءات التي  مـز اتخاذها لتيس

 مؽ القانؾف السذكؾر عمى أف: 4وتشص الفقرة ال انية مؽ السادة/ 
"يردر بالترخيص  تيسػيس الذػركات التػي تشذػي وفقػاك ألحكػاـ هػذا القػانؾف وتتستػل 

و،كػػؾف لهػػذ  الذػػركات الذخرػػية اععتبار،ػػة بسزايػػا  قػػرار مػػؽ الجهػػة اإلدار،ػػة السخترػػة، 
، و،ػػتؼ نذػػر الشغػػاـ األساسػػي لمذػػركة وعقػػد قيػػدها فػػي الدػػجل التجػػاري اعتبػػاراك مػػؽ تػػار،  

 تيسيدها وفقاك لمقؾاعد واإلجراءات التي تحددها البئحة التشفيذية لهذا القانؾف".
فؾفقػاك لهػذا الػشص فػيف الذػركات التػي تخزػل لقػانؾف ضػسانات وحػؾافز اعسػػت سار 

س وفقاك لإلجراءات السشرػؾص  1779لدشة  8رقؼ  عميهػا هيػه، تنتدػي الذخرػية وتؤسَّ
 اععتبار،ة ومؽ ثؼ األهمية القانؾنية مؽ تار،  قيدها في الدجل التجاري.

  دء أهمية شركات األشخاص: -5
يقرػػػد بذػػػركات األشػػػخاص شػػػركات التزػػػامؽ وشػػػركات التؾصػػػية البدػػػيظة، أمػػػا 
 شػركات السحاصػة فمػؽ نتشاولهػا بالدراسػة ألنهػػا ع تتستػل بذخرػية معشؾ،ػة ومػؽ ثػؼ لػػيس

 لها أهمية قانؾنية.
وقػد ورد الػػشص عمػى أحكػػاـ  ػػدء اكتدػاب شػػركات األشػخاص لمذخرػػية السعشؾ،ػػة 

مػؽ هػذا القػانؾف  216ومؽ ثؼ األهمية القانؾنية في القانؾف السدني، حيػس تػشص السػادة/ 
 عمى أف:
تعتبػػػػػر الذػػػػػركة بسجػػػػػػرد تنؾ،شهػػػػػا شخرػػػػػػاك اعتبار،ػػػػػاك، ولنػػػػػػؽ ع يحػػػػػتع  هػػػػػػذ   -1"

ومػػل  -5إع بعػػد اسػػتيفاء إجػػراءات الشذػػر التػػي يقررهػػا القػػانؾف، الذخرػػية عمػػى الغيػػر 
 ذلػ لمغير إذا لؼ تقؼ الذركة بإجراءات الشذر السقررة أف  تسدػ بذخريتها".

 مدني عمى أنه: 219وتشص السادة/ 
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يجي أف يكؾف عقد الذركة مكتؾباك وإع كاف باطبك، وكػذلػ يكػؾف بػاطبك كػل  -1"
 -5ديبت دوف أف تدتؾفى الذكل الذي افرغ هيه ذلػ العقد. ما  دخل عمى العقد مؽ تع

ذيػػر أف هػػذا الػػبظبف ع يجػػؾز أف يحػػتع بػػه الذػػركاء قةبدػػل الغيػػر، وع يكػػؾف لػػه أثػػر هيسػػا 
  يؽ الذركاء أنفدهؼ إع مؽ وقه أف يظمي الذر،ػ الحكؼ بالبظبف".

ثؼ تستعها  تشاوؿ هذاف الشراف حكسيؽ بذيف  دء الذخرية السعشؾ،ة لمذركة ومؽ
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 

 مي.لبنعقاد، أي أف عقد الذركة ع يكؾف مؾجؾداك إع إذا كاف مكتؾباك، أي أنه عقد شك
ولنػػػػؽ وفقػػػػاك لػػػػشص السػػػػادتيؽ السػػػػذكؾرتيؽ، فػػػػيف  ػػػػدء اكتدػػػػاب الذػػػػركة لمذخرػػػػية 
السعشؾ،ػة، وتستعهػػا بالتػػالي باألهميػػة القانؾنيػػة، تختمػ  بحدػػي مػػا إذا أمػػر هػػذا اعكتدػػاب 

 م ار هيسا  يؽ الذركاء )أ( أو بالشدبة لمغير )ب(.
 لذركاء:        دء الذخرية السعشؾ،ة واألهمية القانؾنية لمذركة هيسا  يؽ ا - أ

تعتبر الذركة بسجرد تنؾ،شها شخراك اعتبار،اك وفقاك لحكػؼ الفقػرة األولػى مػؽ السػادة/ 
مدني، وباقي نص تمػ الفقرة يعشي أف الذركة تؾجد وتتستل بالذخرية اععتبار،ة  216

واألهمية القانؾنية  يؽ الذػركاء بسجػرد تنؾ،شهػا، ألف الفقػرة السػذكؾرة نرػه عمػى أنػه: "ع 
تع  هذ  الذخرية عمى الغير إع بعػد اسػتيفاء إجػراءات الشذػر التػي يقررهػا القػانؾف". يح

فالشص عمى هذا الشحؾ فدػرَّؽ  ػيؽ اكتدػاب الذػركة لمذخرػية السعشؾ،ػة واألهميػة القانؾنيػة 
إذا كانػػػه العبقػػػة  ػػػيؽ الذػػػركاء بعزػػػهؼ  ػػػبعض فتنتدػػػي الذػػػركة  األوؿ: ػػػيؽ أمػػػر،ؽ: 

القانؾنيػػػػة بسجػػػػرد تنؾ،شهػػػػا دوف الحاجػػػػة عتخػػػػاذ إجػػػػراءات  الذخرػػػػية السعشؾ،ػػػػة واألهميػػػػة
إذا كانه العبقة  يؽ الذػركة والغيػر فػب تتستػل بالذخرػية السعشؾ،ػة وع  وال اني:نذرها، 

 تنتدي األهمية القانؾنية إع بعد استيفاء إجراءات الشذر التي يقررها القانؾف.
" تنتدػي الذخرػية السعشؾ،ػة "بسجػرد تنؾ،شهػاولنؽ ما السقرؾد بلبارة أف الذركة 

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 

 يدتمـز إتساـ إجراءات الشذر.
كتدػػا ها لمذخرػػية السعشؾ،ػػة واألهميػػػة والحييقػػة أف وجػػؾد الذػػركة  ػػيؽ الذػػػركاء وا

القانؾنية  يشهؼ ع ت يػر صػعؾبات تػذكر وع تس ػل أهسيػة كبيػرة، عمػى عكػس الحػاؿ عشػدما 
ػػػػل الغيػػػػر أو مشػػػػه، فيهميػػػػة الذػػػػركة هػػػػي  نتحػػػػدث عػػػػؽ تمػػػػػ الذخرػػػػية وهػػػػذ  األهميػػػػة قةبد

 صبحيتها عكتداب الحقؾؽ وتحسل اعلتزامات في مؾاجهة الغير.
 عشؾ،ة واألهمية القانؾنية لمذركة بالشدبة لمغير: دء الذخرية الس - ب

مػػدني بحكسػيؽ بخرػػؾص  ػػدء الذخرػية السعشؾ،ػػة واألهميػػة  216جػاءت السػػادة/ 
أنػػػػه ع يجػػػػؾز اعحتجػػػػاج فػػػػي مؾاجهػػػػة الغيػػػػر  األوؿ:القانؾنيػػػػة لمذػػػػركة بالشدػػػػبة لمغيػػػػر، 
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يقررهػػػا لتػػػي بالذخرػػػية السعشؾ،ػػػة واألهميػػػة القانؾنيػػػة إع بعػػػد اسػػػتيفاء إجػػػراءات الشذػػػر ا
أنػػػه يجػػػؾز لمغيػػػر أف  تسدػػػػ بالذخرػػػية السعشؾ،ػػػة واألهميػػػة القانؾنيػػػة  وال ػػػاني:، القػػػانؾف 

 لمذركة حتى إذا لؼ تقؼ الذركة بإتساـ إجراءات الشذر.
فالؾاضح أف اإلجراء الستعمق بإتساـ إجراءات نذر الذركة لني تنتدي الذخرية 

ر، فػػب يجػػؾز اعحتجػػاج ضػػد   تمػػػ السعشؾ،ػػة واألهميػػة، هػػؾ إجػػراء مقػػرر لسرػػمحة الغيػػ
الذخرػية وهػذ  األهميػة إع بعػػد اسػتيفاء إجػراءات الشذػر، و،حػػق لػه التسدػػ بالذخرػػية 

 واألهمية إذا لؼ تتؼ إجراءات الشذر.
ولنػػؽ تبقػػى مدػػيلة كانػػه وع تػػزاؿ محػػل خػػبؼ فػػي الفقػػه، وهػػي مػػا هػػي إجػػراءات 

لسػػػػدني مػػػػؽ م ػػػػل تمػػػػػ الشذػػػػر التػػػػي يجػػػػي اتخاذهػػػػا فػػػػي ضػػػػؾء خمػػػػؾ نرػػػػؾص القػػػػانؾف ا
اإلجػػػراءات؟ ذهػػػي بعػػػض الفقػػػه، ونحػػػؽ ع نؤ،ػػػد ، إلػػػى أف األمػػػر فػػػي حاجػػػة إلػػػى تػػػدخل 
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.

مػدني ذكػرت  1فقػرة  216، ألف نص السادة/ ونحؽ نرى أف هذا الرأي محل نغر
"، فالسذػرع هشػا لػؼ يقررهػا القػانؾف كبارة "......... إع بعد اسػتيفاء إجػراءات الشذػر التػي 

، أي القػػػػانؾف السػػػػدني، وإنسػػػػا نػػػػص عمػػػػى أف هػػػػذا القػػػػانؾف يدػػػػتعسل تعبيػػػػر التػػػػي يقررهػػػػا 
اؿ السذػػرع  هػػذا ، ومػػؽ ثػػؼ فقػػد أحػػيقررهػػا القػػانؾف إجػػراءات الشذػػر هػػي اإلجػػراءات التػػي 

الػػشص عمػػى القػػانؾف الػػذي  ػػشغؼ إجػػراءات نذػػر شػػركات األشػػخاص، وهػػؾ تقشػػيؽ التجػػارة 
قد ألغى هذا التقشػيؽ  1777لدشة  19، حيس أف قانؾف التجارة رقؼ 1882الرادر سشة 

وأبقى عمى الشرؾص الستعمقة بالذركات دوف إلغاء، وقد جػاءت إجػراءات نذػر شػركات 
مػػػػؽ التقشػػػػيؽ  26وحتػػػػى  22والسػػػػؾاد/ مػػػػؽ  21إلػػػػى  48 األشػػػػخاص فػػػػي السػػػػؾاد/ مػػػػؽ

   (21)السذكؾر.

                                      
 ، دار الشهزة العربية.5111د. رضا الديد عبد الحسيد، الذركات التجار،ة، طبعة  21
كتػػػاب كػػػل مػػػؽ و،دػػػمؼ ممخػػػص مذػػػارطة شػػػركة التزػػػامؽ أو شػػػركة التؾصػػػية إلػػػى قمػػػؼ  -48مػػػادة  21

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.

تنػؾف و،مػـز أيزػاك درجػة فػي إحػدى الرػح  التػي تظبػل فػي مركػز الذػركة السػذكؾرة و  -47مادة 
معدة لشذر اإلعبنات القزائية أو في صػحيفتيؽ تظبعػاف فػي مد شػة أخػرى و،جػؾز لنػل مػؽ 

 الستعاقد ؽ استيفاء هذ  اإلجراءات.
و،ذػػػسل هػػػذا السمخػػػص عمػػػى أسػػػساء الذػػػركاء وألقػػػا هؼ وصػػػفاتهؼ ومدػػػاكشهؼ مػػػا عػػػدا  -21مػػػادة 

حاب األمػػػؾاؿ الذػػػركاء أربػػػاب األسػػػهؼ ذيػػػر السدػػػةؾليؽ فػػػي شػػػركة السدػػػاهسة والذػػػركاء أصػػػ
 الخارجيؽ عؽ اإلدارة عؽ شركة التؾصية.
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  ػػػػػػػػدء الذخرػػػػػػػػية السعشؾ،ػػػػػػػػة واألهميػػػػػػػػة القانؾنيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الذػػػػػػػػركات ذات السركػػػػػػػػز  -2
 القانؾني الخاص 

هشاؾ بعض الذركات ذات السركز القانؾني الخػاص   يػر  ػدء تستعهػا بالذخرػية 
ركة تحػه التيسػيس )أ(، والذػركة السعشؾ،ة واألهمية القانؾنية بعض الرعؾبات ومشها الذػ

 الفعمية )ب( وشركة الؾاقل )حػ(.
 الذركة تحه التيسيس: -أ 

مدػػػيلة  1781لدػػػشة  127مػػػؽ قػػػانؾف الذػػػركات رقػػػؼ  12، 15عالجػػػه السادتػػػاف 
 أهمية الذركة في مرحمة التيسيس، وحكؼ التررفات التي تتؼ خبؿ تمػ الفترة.

 :مؽ القانؾف السذكؾر عمى أنه 15فتشص السادة/ 
"ع يدػػػػري فػػػػي حػػػػق الذػػػػركة بعػػػػد تيسيدػػػػها أي ترػػػػرؼ  ػػػػتؼ  ػػػػيؽ الذػػػػركة تحػػػػه 
التيسػيس وبػيؽ مؤسدػػيها، وذلػػ مػا لػػؼ يعتسػد هػذا الترػػرؼ مػؽ مجمػس إدارة الذػػركة إذا 
كػػاف أعزػػاؤ  جسيعػػاك ع صػػمة لهػػؼ بسػػؽ أجػػرى الترػػرؼ مػػؽ السؤسدػػيؽ أو لػػؼ تنػػؽ لهػػؼ 

ؽ الجسليػة العامػة لمذػركة فػي مرمحة في التررؼ، أو مؽ جساعة الذركاء أو بقرار مػ
 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".

 مؽ القانؾف السذار إليه عمى أنه: 12وتشص السادة/ 
ة أحكػػػػػاـ السػػػػػادة الدػػػػػابقة، تدػػػػػري العقػػػػػؾد والترػػػػػرفات التػػػػػي أجراهػػػػػا "مػػػػػل مراعػػػػػا

السؤسدػؾف باسػػؼ الذػػركة تحػػه التيسػيس فػػي حػػق الذػػركة بعػد تسػػاـ تيسيدػػها متػػى كانػػه 
ضػػػػرور،ة لتيسػػػػيس الذػػػػركة، أمػػػػا فػػػػي ذيػػػػر ذلػػػػػ مػػػػؽ الحػػػػاعت فػػػػب تدػػػػري تمػػػػػ العقػػػػؾد 
                                                                                                

وعمػػى عشػػؾاف الذػػركة وعمػػى  يػػاف أسػػساء الذػػركاء السػػيذونيؽ بػػاإلدارة و،ؾضػػل اإلمزػػاء عمػػى ذمػػة 
الذػػركة وعمػػى مقػػدار السبػػال  التػػي حرػػمه أو  مػػـز تحرػػيمها باألسػػهؼ أو برػػفة رأس مػػاؿ 

 انتهائها.لذركة التؾصية، وعمى  ياف وقه ا تداء الذركة ووقه 
يجػػي اسػػتيفاء هػػذ  اإلجػػراءات فػػي مػػدة خسدػػة عذػػر  ؾمػػاك مػػؽ تػػار،  وضػػل اإلمزػػاء  -21مػػادة 

 عمى السذارطة وإع كانه الذركة عمية.
إذا كانػػه مذػػارطات الذػػركة رسػػسية يزػػل السػػيمؾر الػػذي تحػػررت عمػػى  ػػد  إمزػػاء   -26مػػادة 

ممخرها مػؽ الذػر،ػ الػذي عمى ممخرها، وأما إذا كانه ذير رسسية هيكؾف اإلمزاء عمى 
 يعمشه.

 مػػـز إعػػبف السذػػارطة اع تدائيػػة لذػػركة السدػػاهسة ونغامهػػا واألمػػر بإيجادهػػا و،كػػؾف  -29مػػادة 
إعػبف ذلػػ  تعميقػه فػي السحكسػػة اع تدائيػة مػدة الؾقػه السعػيؽ آنفػػاك ونذػر  فػي إحػدى الجرائػػد 

ووجبػػػػػه عمػػػػػيهؼ  وإف لػػػػػؼ يحرػػػػػل ذلػػػػػػ أ لػػػػػـز مػػػػػد ر الذػػػػػركة  ػػػػػد ؾنها عمػػػػػى وجػػػػػه التزػػػػػامؽ
 التعؾ،زات أيزاك. 
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السشرػػؾص عميهػػا  والترػػرفات فػػي حػػق الذػػركة تحػػه التيسػػيس، إع إذا اعتسػػدتها الجهػػة
 في السادة الدابقة".

والدػػؤاؿ الػػذي   ػػؾر فػػي هػػذا الرػػدد هػػؾ هػػل تتستػػل الذػػركة فػػي مرحمػػة التيسػػيس 
 بالذخرية السعشؾ،ة ومؽ ثؼ باألهمية القانؾنية مؽ عدمه؟

أثػػػػارت هػػػػذ  السدػػػػيلة خبفػػػػاك فػػػػي الفقػػػػه، فػػػػذهي رأي إلػػػػى أف الذػػػػركة فػػػػي مرحمػػػػة 
ألهميػػة القانؾنيػػة بالقػػدر الػػبـز لعسميػػة التيسػػيس، التيسػػيس تتستػػل بالذخرػػية السعشؾ،ػػة وا

، و،ػػرى (25)و،عتبػػر السؤسدػػؾف عشػػد إ ػػرامهؼ لمترػػرفات فػػي تمػػػ السرحمػػة مس مػػيؽ لمذػػركة
 1781لدػشة  127مػؽ القػانؾف رقػؼ  12السؤ،دوف لهػذا الػرأي أنػه يجػد سػشد  فػي السػادة/ 

ؼ الذػػػركة تحػػػه التػػػي تقزػػػي بدػػػر،اف العقػػػؾد والترػػػرفات التػػػي أجراهػػػا السؤسدػػػؾف باسػػػ
التيسػػيس فػػي حػػق الذػػركة بعػػد تيسيدػػها متػػى كانػػه ضػػرور،ة لتيسػػيس الذػػركة، وكػػذلػ 

مػػؽ القػػانؾف السػػذكؾر الػػذي  ؾجػػي إ ػػداع السبػػال  السدفؾعػػة مػػؽ الييسػػة  51نػػص السػػادة/ 
، (22)اعسسية لألسهؼ لحداب الذركة تحه التيسيس فػي أحػد البشػؾؾ السػرخص لهػا  ػذلػ

تجا  إلى أف الذركة في مرحمة التيسيس تنتدي الذخرية و،ذهي رأي آخر في ذات اع
السعشؾ،ػػة واألهميػػة القانؾنيػػة السحػػدودة ىياسػػاك عمػػى اععتػػراؼ بالذخرػػية القانؾنيػػة لمحسػػل 

 . (24)السدتنؽ
وقزػػه محكسػػة الػػشقض السرػػر،ة فػػي هػػذا الخرػػؾص بػػيف شػػركة السدػػاهسة فػػي 

خػػبؿ فتػػرة  –حػػدهؼ أف  تقػػدـ فتػػرة التيسػػيس تعتبػػر مس مػػة بالسؤسدػػيؽ ومػػؽ ثػػؼ هيكػػؾف أل
لحدػػاب الذػػركة السدػػتقبمة لمػػدفاع عػػؽ العبمػػة التجار،ػػة التػػي انتقمػػه إليهػػا  –التيسػػيس 

  (22)ممنيتها.

                                      

وما بعدها، دار السظبؾعات الجاملية،  595ص 5114د. عمي البارودي، القانؾف التجاري، طبعة  25
ومػا  52ص 1785اإلسكشدر،ة، د. مرظفى كساؿ طه، القانؾف التجػاري، شػركات األمػؾاؿ، طبعػة 

 بعدها، مؤسدة ال قافة الجاملية، اإلسكشدر،ة.
ومػػػػا بعػػػػدها، دار السظبؾعػػػػات  514ص 5115لعر،شػػػػي، الذػػػػركات التجار،ػػػػة، طبعػػػػة د. م فر،ػػػػد ا 22

 الجاملية، اإلسكشدر،ة.
، دار 112ص 1789د. أ ؾ ز،د رضؾاف، الذركات التجار،ة فػي القػانؾف السرػري السقػارف، طبعػة  24

الفنػػر العربػػي، د. أ ػػػؾ ز،ػػد رضػػػؾاف، فػػي مفهػػػـؾ الذخرػػية السعشؾ،ػػػة  ػػيؽ الحييقػػػة والخيػػاؿ، مجمػػػة 
 وما بعدها.  172، العدد األوؿ ص1791العمـؾ القانؾنية واعقترادية، حقؾؽ عيؽ شسس 

)مذػػػػار إليػػػػه لػػػػدى د. فر،ػػػػد  18ص 14مجسؾعػػػػة أحكػػػػاـ الػػػػشقض س 54/1/1762نقػػػػض جمدػػػػة  22
 (.1هامش  512العر،شي، السرجل الدا ق، س
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إلػػى أف: "الذػػركة فػػي مرحمػػة التيسػػيس ع  –نؤ،ػػد   –وذهػػي رأي آخػػر فػػي الفقػػه 
ف مػػػػػؽ قػػػػػانؾ  12تتستػػػػػل بالذخرػػػػػية السعشؾ،ػػػػػة واألهميػػػػػة القانؾنيػػػػػة، إذ أف نػػػػػص السػػػػػادة/ 

كانه واضػحة فػي عػدـ تستػل الذػركة فػي تمػػ السرحمػة  1781لدشة  127الذركات رقؼ 
بالذخرػػػػية السعشؾ،ػػػػة حيػػػػس قػػػػررت هػػػػذ  السػػػػادة بػػػػيف الترػػػػرفات والعقػػػػؾد التػػػػي يجر،هػػػػا 
السؤسدؾف في مرحمة التيسيس تدري في حق الذركة بعػد تيسيدػها، وهػذا يعشػي أف تمػػ 

بعػػػد تسػػػاـ تيسيدػػػها، وهػػػذا اعنتقػػػاؿ يفتػػػرض العقػػػؾد والترػػػرفات تشتقػػػل إلػػػى ذمػػػة الذػػػركة 
بالزرورة أف الذركة في تمػ الفترة لؼ تنؽ تتستل   سة شخرية معشؾ،ة، ألنهػا لػؾ كانػه 
تتستػػل  تمػػػ الذخرػػية فػػي الفتػػرة السػػذكؾرة لسػػا كػػاف هشػػاؾ داعػػي أو محػػل عنتقػػاؿ العقػػؾد 

أ رمػػه مشػػذ البدايػػة والترػػرفات إليهػػا بعػػد تسػػاـ تيسيدػػها، ولنانػػه العقػػؾد والترػػرفات قػػد 
 باسسها.

لدػػػشة  127مػػػؽ القػػػانؾف رقػػػؼ  51و،زػػػيل أنرػػػار هػػػذا الػػػرأي أف نػػػص السػػػادة/ 
 دؿ أيزاك عمى أف الذركة في مرحمة التيسيس ع تتستػل   سػة شخرػية معشؾ،ػة،  1781

حيس تقزػي الفقػرة ال انيػة مػؽ تمػػ السػادة بينػه ع يجػؾز لمذػركة سػحي السبػال  السؾدعػة 
يسػػػيس إع بعػػػد شػػػهر نغامهػػػا األساسػػػي أو عقػػػد تيسيدػػػها فػػػي الدػػػجل لحدػػػا ها تحػػػه الت

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 

والػػذي  ػػتؼ بذػػهر عقػػدها أو نغامهػػا  فػػي الدػػحي إع بعػػد اكتدػػا ها الذخرػػية السعشؾ،ػػة،
   (26)األساسي في الدجل التجاري".

 66وقد ذهي إلى ذات اعتجا  حكػؼ التحكػيؼ الرػادر فػي الػدعؾى التحكيسيػة رقػؼ 
مركػػػز القػػػاهرة اإلقميسػػػي لمتحكػػػيؼ التجػػػاري الػػػدولي،  12/5/5117 تػػػار،   5117لدػػػشة 

 حيس قزى هذا الحكؼ بسا ييتي:
بػدى مػؽ السحػتنؼ ضػد  األوؿ بعػدـ قبػؾؿ الػدعؾى لرفعهػا وحيس أنه عؽ الػدفل الس

 128مؽ القانؾف رقؼ  15عمى ذير ذي صفة ففي ذير محمه، ذلػ أف نص في السادة 
بإصػػدار قػػانؾف الذػػركات السدػػاهسة وشػػركات التؾصػػية باألسػػهؼ والذػػركات  1781لدػػشة 

يسيدػػها أي ذات السدػةؾلية السحػػدودة قػػد جػػرى عمػػى أنػػه ع يدػري فػػي حػػق الذػػركة بعػػد ت
تررؼ  تؼ  يؽ الذركة تحه التيسيس وبيؽ مؤسدػيها وذلػػ مػا لػؼ يعتسػد هػذا الترػرؼ 
مجمػػػس إدارة الذػػػركة إذا كػػػاف أعزػػػاؤ  جسيعػػػاك ع صػػػمة لهػػػؼ بسػػػؽ أجػػػرى الترػػػرؼ مػػػؽ 
السؤسديؽ أو لؼ تنؽ لهؼ مرمحة فػي الترػرؼ، أو مػؽ جساعػة الذػركاء، أو بقػرار مػؽ 

ع ع يكػػػػؾف هيػػػه لمسؤسدػػػػيؽ ذوي مرػػػمحة أصػػػػؾات الجسليػػػة العامػػػػة لمذػػػركة فػػػػي اجتسػػػا
                                      

 5112حقػؾؽ القػاهرة،  د. حاتؼ رضا الديد، اتفػاؽ التحكػيؼ فػي مشازعػات الذػركات، رسػالة دكتػؾرا ، 26
 . 12، ص14ص
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معػػدودة، وفػػي جسيػػل األحػػؾاؿ يجػػي أف يزػػل السؤسػػس ذو السرػػمحة تحػػه نغػػر الجهػػة 
التي تعتسد التررؼ كافة الحقائق الستعمقة بالتررؼ السذكؾر، وجػرى الػشص فػي السػادة 

 مػػػػؽ القػػػػانؾف سػػػػال  الػػػػذكر أنػػػػه مػػػػل مراعػػػػاة أحكػػػػاـ السػػػػادة الدػػػػابقة، تدػػػػري العقػػػػؾد 12
والترػػرفات التػػي أجراهػػا السؤسدػػؾف باسػػؼ الذػػركة تحػػه التيسػػيس فػػي حػػق الذػػركة بعػػد 
تيسيدها متى كانه ضرور،ة لتيسيس الذركة أما فػي ذيػر ذلػػ مػؽ الحػاعت فػب تدػري 
تمػػػػػػػ العقػػػػػػؾد والترػػػػػػرفات فػػػػػػي حػػػػػػق الذػػػػػػركة بعػػػػػػد التيسػػػػػػيس، إع إذا اعتسػػػػػػدتها الجهػػػػػػة 

أف السذػػرع نغػػؼ ترػػرفات السؤسدػػيؽ  السشرػػؾص عميهػػا فػػي السػػادة الدػػابقة"  ػػدؿ عمػػى
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 

ذػركة فػي الذركة بعد التيسيس إع بسؾافقة مجمس اإلدارة أو بقرار مػؽ الجسليػة العامػة لم
اجتسػػػاع ع يكػػػؾف هيػػػه لمسؤسدػػػيؽ ذوي السرػػػمحة أصػػػؾات معػػػدودة، كسػػػا اشػػػترل لرػػػحة 

حزػؾر ثبثػػة  –الفقػرة ال ال ػػة مػؽ ذلػػ القػانؾف  99فػي السػادة  –اجتسػاع مجمػس اإلدارة 
مؽ أعزاء مجمس اإلدارة عمػى األقػل مػا لػؼ  ػشص نغػاـ الذػركة عمػى عػدد أكبػر وأجػاز 

إنابػػة  5112لدػػشة  74السعدلػػة بالقػػانؾف رقػػؼ  99السػػادة السذػػرع فػػي الفقػػرة األخيػػرة مػػؽ 
أعزػػاء عػػؽ بعزػػهؼ فػػي حزػػؾر الجمدػػات شػػر،ظة أف تنػػؾف اإلنابػػة مكتؾبػػة ومرػػدقاك 
عميها مؽ رئيس السجمس، و،ترتي عمى مخالفة تمػ األحكاـ عدـ صػحة انعقػاد السجمػس 

كياف قػانؾني  –وأف تنؾف قراراته حابظة األثر، مسا  دؿ عمى أف الذركة تحه التيسيس 
تس ل أماـ الغير بيعزػائها السؤسدػيؽ و،كؾنػؾا مدػةؾليؽ عػؽ ترػرفاتهؼ فػي  –لؼ يكتسل 

مرحمة التيسيس بالتزامؽ في مؾاجهة الغير، أما بعد التيسػيس واكتسػاؿ النيػاف القػانؾني 
 99، 12، 15لها هيس مها رئيس مجمس إدارتها شر،ظة مراعػاة األحكػاـ الخاصػة بػالسؾاد 

الذػػػػركات فػػػػإذا تخمػػػػ  شػػػػرل الشرػػػػاب مػػػػ بك فػػػػي اجتسػػػػاع مجمػػػػس اإلدارة أو مػػػػؽ قػػػػانؾف 
الجسليػػػة العسؾميػػػة حػػػبط أثػػػر العسػػػل وتغػػػل مدػػػةؾلية السؤسدػػػيؽ سػػػار،ة لحػػػيؽ ترػػػحيح 
األوضاع قانؾناك، لسا كاف ما تقدـ وكاف البيؽ مؽ األوراؽ أف السحتنؼ ضدهؼ تعاقدوا مل 

اء فتػرة تيسػيس الذػركة ولػؼ يكػؽ ذلػػ السحتنسة عمػى تؾز،ػل مدمدػل السرسػى والبحػار أثشػ
العقد ضرور،اك لتيسيدػها وخمػه األوراؽ مػؽ اعتسػاد الذػركة بعػد تيسيدػها لػذلػ العقػد مػؽ 
الجسليػػػػػة العامػػػػػػة، وكػػػػػػاف ع يغشػػػػػي عػػػػػػؽ ذلػػػػػػػ محزػػػػػر مجمػػػػػػس إدارة الذػػػػػػركة السػػػػػػؤرخ 

السؾدع باألوراؽ وورود ذكر لمسدمدل به، ذلػ أف انعقاد السجمس شابه  59/15/5112
سػػالفة الػػذكر لعػػدـ تػػؾافر نرػػاب األعزػػاء السحػػدد  99ظبف لسخالفتػػه لػػشص السػػادة الػػب

بالسادة سالفة الذكر فزبك عؽ خمؾ األوراؽ مؽ إنابػة مكتؾبػة ومرػدقاك عميهػا مػؽ رئػيس 
 57/1/5116السجمػػس، فزػػبك عػػؽ أف الهيةػػة العامػػة لبسػػت سار أوردت بكتا هػػا السػػؤرخ 

الجسليػة العامػة لمترػد ق عميػه، األمػر الػذي يكػؾف بعدـ اععتداد به لعػدـ عرضػه عمػى 
معػػػه محزػػػر مجمػػػس اإلدارة سػػػال  الػػػذكر حػػػابط األثػػػر وع يدػػػري عقػػػد الشػػػزاع فػػػي حػػػق 
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الذػػركة و،غػػل السؤسدػػؾف مدػػةؾليؽ عػػؽ العقػػد بالتزػػامؽ، وإذ أقامػػه السحتنسػػة دعؾاهػػا 
روب تحػه الساثمة ضد السحتنؼ ضدهؼ باعتبارهؼ مؤسديؽ لذػركة انترناشػيؾناؿ ميػديا جػ

 التيسيس فإف الدفل بعدـ القبؾؿ يزحى عمى ذير أساس متعيؽ الرفض.
وحيػػس أنػػه عػػؽ الظمػػي العػػارض )الػػدعؾى السقا مػػة( السبػػدى مػػؽ الدػػيد/ ػػػػ وكانػػه 
هيةػػة التحكػػيؼ قػػد سػػيله الحاضػػر عشػػه فػػي جمدػػات السرافعػػة عػػؽ صػػفة مؾكمػػه فػػي طمبػػه 

يس مجمػػػػس إدارة شػػػػركة العػػػػارض فػػػػيورى الحاضػػػػر عشػػػػه أف الظالػػػػي مبػػػػدي برػػػػفته رئػػػػ
انترناشػػيؾناؿ ميػػديا جػػروب، وكػػاف األصػػل فػػي الظمػػي العػػارض أف  بػػدي مػػؽ خرػػؼ فػػي 

مػػؽ قػػانؾف السرافعػػات لظرفػػي  152الػػدعؾى األصػػمية  ػػذات صػػفته فيهػػا، إذ تجيػػز السػػادة 
الخرػػػؾمة تقػػػديؼ طمبػػػاتهؼ العارضػػػة إلػػػى مػػػا قبػػػل قفػػػل بػػػاب السرافعػػػة، وكػػػاف البػػػيؽ مػػػؽ 

األصمية كانه ما  يؽ السحتنسة والسحتنؼ ضدها برفة كل مشهسا األوراؽ أف الخرؾمة 
مؤسػػس الذػػركة السػػذكؾرة تحػػه التيسػػيس، ولػػؼ يخترػػؼ الدػػيد/ ػػػػ فػػي الػػدعؾى التحكيسيػػة 
األصػػػمية برػػػفته رئيدػػػاك لسجمػػػس إدارة الذػػػركة، وإنسػػػا برػػػفته مػػػؽ مؤسدػػػيها، ومػػػؽ ثػػػػؼ 

زاع الستزػػػسؽ شػػػرل يزػػػحى الظمػػػي العػػػارض ذيػػػر مقبػػػؾؿ، عسػػػيسا وأف العقػػػد محػػػل الشػػػ
كػػاف  ػػيؽ السحتنسػػة والسحػػتنؼ ضػػدهؼ السؤسدػػيؽ لمذػػركة  17/4/5112التحكػػيؼ السػػؤرخ 

 –سالفة الذكر تحه التيسيس ولؼ تنؽ الذركة وقه إ راـ العقد قد اكتسل كيانها القانؾني 
طرفػػػاك فػػػي شػػػرل التحكػػػيؼ، ومػػػؽ ثػػػؼ ع تعتبػػػر خمفػػػاك عامػػػاك لمسؤسدػػػيؽ إع  تػػػؾافر الذػػػرول 

مػػؽ قػػانؾف الذػػركات التػػي تحػػدد مدػػةؾلية  99، 12، 15رهػػا والسبيشػػة بػػالسؾاد الدػػا ق ذك
كػػل مػػؽ السؤسدػػيؽ والذػػركة تحػػه التيسػػيس عػػؽ ترػػرفاتهؼ خػػبؿ فتػػرة التيسػػيس وقبػػل 
اكتسػػػاؿ تي سيدػػػها واكتدػػػا ها الذخرػػػية اععتبار،ػػػة السدػػػتقمة عػػػشهؼ، وعسػػػيسا وقػػػد انتهػػػه 

ييامها، وأف اجتساع مجمس اإلدارة الذي أشار الهيةة إلى أف عقد الشزاع لؼ يكؽ ضرور،اك ل
إلػػى عقػػد الشػػزاع كػػاف حػػابط األثػػر لسخالفتػػه لمقػػانؾف لعػػدـ عرضػػه عمػػى الجسليػػة العامػػة 

، وعػػدـ مراعاتػػه 57/1/5116لمترػػد ق عميػػه ككتػػاب الهيةػػة العامػػة لبسػػت سار السػػؤرخ 
 شػػػػػرل التفػػػػػؾ،ض الػػػػػذي تظمبػػػػػه السذػػػػػرع، ومػػػػػؽ ثػػػػػؼ تشفرػػػػػل مدػػػػػةؾلية كػػػػػل مػػػػػؽ الذػػػػػركة

والسؤسدػػيؽ لهػػا عػػؽ عقػػد الشػػزاع، وتزػػحى ذيػػر طػػرؼ فػػي شػػرل التحكػػيؼ، ومػػؽ ثػػؼ فػػب 
 يقبل طمبها لسا هيه مؽ خروج عمى نظاؽ شرل التحكيؼ وعنتفاء الرفة.

  Société de faitالذركة الفعمية  -ب 
، الهدؼ مشهػا حسايػة الغيػر حدػؽ (29)الذركة الفعمية هي نغر،ة مؽ صشل القزاء

، فالذػركة الفعميػة هػي شػركة  ػدأت (28)الذركة قبل الحكػؼ  بظبنهػاالشية الذي تعامل مل 
                                      

 ,H. Temple, les societies de fait 1975 -حػؾؿ نغر،ػة الذػػركة الفعميػة انغػػر:  29
preface, J. Calais Au'lat         

يؼ سرحاف، السرجل الدا ق، ص 28  .21د. سعؾدي حدؽ إ رًا
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ونذػػيت وفػػق اإلجػػراءات التػػي  تظمبهػػا القػػانؾف مػػؽ كتابػػة عقػػدها وشػػهرها ونذػػرها وقيػػدها 
فػػي الدػػجل التجػػاري، ومػػؽ ثػػؼ فإنهػػا تنتدػػي الذخرػػية السعشؾ،ػػة واألهميػػة القانؾنيػػة مػػؽ 

ة عذػر  ؾمػاك مػؽ هػذا التػار،  حدػي تار،  قيدها في الدجل التجاري أو بعد مرور خسد
 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 

لذػػركة قائسػػة ومتستعػػة أثػػر رجعػػي بالشدػػبة لمذػػركة السقزػػي  بظبنهػػا، وبالتػػالي تعتبػػر ا
بيهميتهػػػا القانؾنيػػػة مشػػػذ تػػػار،  تيسيدػػػها وحتػػػى تػػػار،  القزػػػاء  بظبنهػػػا، وتنػػػؾف العقػػػؾد 
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 اعتباراك مؽ تار،  صدور الحكؼ  بظبنها.
أمػا إذا كػاف بظػبف الذػركة بظبنػاك مظمقػػاك فينػه يظبػق عميهػا بػيثر رجعػي، وتعتبػػر 
كػػيف لػػؼ تنػػؽ مػػؽ  ػػـؾ تيسيدػػها، ومػػؽ ثػػؼ تفقػػد شخرػػيتها السعشؾ،ػػة وأهميتهػػا القانؾنيػػة مػػؽ 

كتدػػاب الذػػركة لمذخرػػية السعشؾ،ػػة  ػػـؾ تيسيدػػها و،عػػاد الحػػاؿ إلػػى مػػا كػػاف عميػػه قبػػل ا
واألهمية القانؾنية بالشدبة لمعقػؾد والترػرفات التػي أجرتهػا الذػركة مػل الغيػر خػبؿ الفتػرة 

 مؽ تار،  تيسيدها وحتى تار،  الحكؼ  بظبنها.
وهػػػذا الؾضػػػػل قاصػػػػر عمػػػى الذػػػػركة كذػػػػخص معشػػػؾي وع يسكػػػػؽ ترػػػػؾر  بالشدػػػػبة 

يته القانؾنية ألي سبي مؽ األسباب ع يكؾف لمذخص الظبيعي، ففقداف هذا األخير ألهم
لػػػه أثػػػر رجعػػػي، ومػػػؽ ثػػػؼ فػػػإف أهميتػػػه القانؾنيػػػة تنػػػؾف قائسػػػة ومشتجػػػة آلثارهػػػا فػػػي جسيػػػل 

 األحؾاؿ في الفترة الدابقة عمى فقدانه ألهميته القانؾنية.
والهدؼ مؽ اعتراؼ القزاء لمذركة الفعمية بالذخرية السعشؾ،ة واألهمية القانؾنية 

ة الدابقة عمى الحكؼ  بظبنها بظبناك ندبياك هؾ تفػادي الشتػائع التػي تترتػي عمػى في الفتر 
تظبيق األثػر الرجعػي لمػبظبف بالشدػبة لمغيػر الػذي تعامػل مػل الذػركة فػي الفتػرة الدػابقة 

    (27)عمى صدور الحكؼ  بظبنها.
  Société créée de fait (41)شركة الؾاقل: -ج 

تررفات الذركاء الفعمييؽ، وع تدتشد إلى عقد شركة الؾاقل هي شركة تدتشتع مؽ 
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 

                                      
 .51/15/1777ؽ جمدة 68لدشة  2261طعؽ نقض رقؼ  27
، د. م فر،ػد العر،شػي، الذػركات 252لذػركات التجار،ػة، السربػل الدػا ق صا –د. أ ؾ ز،د رضػؾاف  41

 .188التجار،ة، السرجل الدا ق ص
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ضػػؾكية الخاصػػة وجؾدهػػا، ورائػػد القزػػاء فػػي هػػذا اعسػػتخبص هػػؾ تػػؾافر األركػػاف السؾ 
   (41)لعقد الذركة، وهي تعدد الذركاء وتقديؼ الحرص ونية السذاركة.

أمػػا عػػؽ األسػػاس القػػانؾني لؾجػػؾد تمػػػ الذػػركة ونؾعهػػا فقػػد كػػاف م ػػاراك لمجػػدؿ فػػي 
الفقػػه، وأيػػاك كػػاف هػػذا الجػػدؿ فإنشػػا نػػرى أف األسػػاس القػػانؾني لهػػذ  الذػػركة يجػػد سػػشد  فػػي 

 مؽ هذا القانؾف عمى أف: 219يس تشص السادة/ نرؾص القانؾف السدني السرري، ح
يجي أف يكؾف عقد الذركة مكتؾباك وإع كاف باطبك، وكػذلػ يكػؾف بػاطبك كػل  -1"

 -5ما  دخل عمى العقد مؽ تعديبت دوف أف تدتؾفي الذكل الذي أفرغ هيه ذلػ العقد، 
له أثر هيسا  يؽ  ذير أف هذا البظبف ع يجؾز أف يحتع به الذركاء قبل الغير وع يكؾف 

 الذركاء أنفدهؼ إع مؽ وقه أف يظمي الذر،ػ الحكؼ بالبظبف".
السذكؾرة  219وعمى الرذؼ مؽ أف السذرع قد اشترل في الفقرة األولى مؽ السادة/ 

النتابة في عقد الذركة لبنعقاد، أي أف النتابة ركؽ في هػذا العقػد، إذف يعػد  ػذلػ عقػداك 
وجػػؾد لػػه؛ إع أف السذػػرع فػػي الفقػػرة ال انيػػة مػػؽ السػػادة السذػػار  شػػكمياك، وبػػدوف النتابػػة ع

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 

كسػػػا اعتػػػرؼ السذػػػرع  ؾجؾدهػػػا هيسػػػا  ػػػيؽ   ؾجػػػؾد تمػػػػ الذػػػركة رذػػػؼ عػػػدـ كتابػػػة عقػػػدها،
 الذركاء طالسا لؼ يظمي أحدهؼ بظبنها.

ونحػػؽ نػػرى أف هػػذا الؾضػػل يعبػػر فػػي الحييقػػة عػػؽ شػػركة الؾاقػػل، حيػػس  تحػػػدث 
السذرع هشا خػارج نظػاؽ العقػد السكتػؾب والرػر،ح، و،عبػر عػؽ اإلرادة الزػسشية لمذػركاء 

لغػروؼ الحػػاؿ اسػتشبال األدلػػة عمػػى  عػؽ تنػػؾ،ؽ شػركة هيسػػا  يػشهؼ، و،كػػؾف لمقزػاء وفقػػاك 
 وجؾد تمػ اإلرادة الزسشية، ومؽ ثؼ وجؾد شركة الؾاقل.

وقػػػد اعتػػػرؼ القزػػػاء السرػػػري فػػػي العد ػػػد مػػػؽ أحكامػػػه بذػػػركة الؾاقػػػل، إذ قزػػػه 
محكسة الشقض السرر،ة بينه: "لسا كانه األدلة التي اعتسدت عميها السحكسة هيسا قررته 

اعؽ األوؿ وولديه هي أدلة مقبؾلة قانؾناك في الدعؾى التي مؽ ىياـ شركة واقلية  يؽ الظ
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 

تجاري ع أهسية له إذ هػؾ لػيس إجػراء السحكسة، وكاف عدـ قيد اسؼ الذركة في الدجل ال
    (45)واجي ليياـ الذركة سؾاء في القانؾف أو في الؾاقل".

 وقزه محكسة الشقض كذلػ بينه:
                                      

، 5112د. حاتؼ رضا الديد، اتفػاؽ التحكػيؼ فػي مشازعػات الذػركاء، رسػالة دكتػؾراة، حقػؾؽ القػاهرة،  41
 وما بعدها. 59ص
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"السقػػرر فػػي قزػػاء الػػشقض أف شػػركات الؾاقػػل التجار،ػػة وهػػي التػػي لػػؼ  ػػتؼ شػػهرها 
ة شخرية طبقاك لمقانؾف، تعتبر شركات تزامؽ ما لؼ   به خبؼ ذلػ، ولها  هذ  الس اب

 (42)اعتبار،ة تبرر الحكؼ بإشهار إفبسها".
وهكػػػذا فػػػيف شػػػركة الؾاقػػػل هػػػي شػػػركة معتػػػرؼ  هػػػا قانؾنػػػاك وأقػػػر القزػػػاء  ؾجؾدهػػػا، 
وبالتالي فهي تتستػل بالذخرػية السعشؾ،ػة واألهميػة القانؾنيػة، ولنػؽ مشػذ متػى تتستػل  تمػػ 

 الذخرية وهذ  األهمية؟
ى تػػؾافر اإلرادة الزػػسشية  ػػيؽ الذػػركاء لسػػا كػػاف هػػذا الشػػؾع مػػؽ الذػػركات يقػػـؾ عمػػ

التػػي تدتخمرػػها السحكسػػة مػػؽ عػػروؼ الؾاقػػل وبيدلػػة سػػائغة، فػػيف تػػار،   ػػدء الذخرػػية 
السعشؾ،ػػة واألهميػػة القانؾنيػػة لتمػػػ الذػػركة تقػػرر  السحكسػػة التػػي قالػػه  ؾجؾدهػػا، وبظبيعػػة 

 الؾاقل.الحاؿ فيف هذا التار،  سيكؾف في وقه سا ق عمى صدور الحكؼ بيياـ شركة 
 ثانياك: نهاية أهمية الذركة:

تعػػػد أهميػػػة الذػػػركة كسػػػا ذكرنػػػا إحػػػدى الشتػػػائع السترتبػػػة عمػػػى إكتدػػػا ها لمذخرػػػية 
السعشؾ،ة، وبالتالي تشتهي هذ  األهمية بانتفاء تمػػ الذخرػية، واألسػباب التػي تػؤدي إلػى 

لها فػي سػشد انتفاء الذخرية السعشؾ،ة لمذركة عد دة، فقد تشقزي بانتهاء األجل السحدد 
إنذػػائها، أو  تحقػػق الغػػرض الػػذي أنذػػةه مػػؽ أجمػػه، أو إذا أصػػبح تحقيػػق هػػذا الغػػرض 
مدػػتحيبك، وقػػد تشقزػػي الذػػركة انقزػػاءك اختيار،ػػاك إذا اتفػػق جسيػػل الذػػركاء عمػػى حمهػػا أو 
قػررت ذلػػػ األذمبيػػة التػػي  تظمبهػػا العقػػد أو الشغػػاـ األساسػػي لحمهػػا، وقػػد تشقزػػي إذا قػػل 

السدػػػاهسيؽ فيهػػػا عػػػؽ الحػػػد األدنػػػى الػػػذي قػػػرر  القػػػانؾف، ففػػػي شػػػركات عػػػدد الذػػػركاء أو 
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 

فػي الذػركات األخػرى أف يقػل كسػا ع يجػؾز  (44)عمى األك ر إلى استنساؿ هذا الشراب،
مػػؽ القػػانؾف السػػدني عمػػى أف عقػػد  212عػػدد الذػػركاء عػػؽ اثشػػيؽ، حيػػس تقزػػي السػػادة/ 

 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، 

دػػػػػمظة التشفيذيػػػػػة أو اإلدار،ػػػػػة بدػػػػػحي التػػػػػرخيص الػػػػػذي أكدػػػػػي الذػػػػػركة أو إذا قامػػػػػه ال
 الذخرية السعشؾ،ة في األحؾاؿ التي يحددها القانؾف.

إع أف الذػػػركة فػػػي حالػػػة اعنقزػػػاء تسػػػر  ػػػ بث مراحػػػل؛ مرحمػػػة الحػػػل وتبػػػدأ مػػػؽ 
الؾقه الذي  تؾافر هيه سبي انقزاء الذركة، ومرحمة التروية وهي السرحمة التي تدخل 

                                      
 .11/11/1766ؽ، جمدة 25لدشة  215 الظعؽ رقؼ 42
 .1781لدشة  127مؽ قانؾف الذركات رقؼ  8السادة/  44
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الذركة بعد حمها في دور التروية، والسرحمػة ال ال ػة واألخيػرة هػي مرحمػة اعنقزػاء  فيها
وتشتهػػي بذػػػظي قيػػػد الذػػػركة فػػػي الدػػػجل التجػػػاري، فالذػػػركة بعػػػد حمهػػػا تعتبػػػر فػػػي حالػػػة 

   (42)تروية.
فالذخرػػية السعشؾ،ػػة لمذػػركة ع تشقزػػي، وبالتػػالي ع تشتهػػي أهميتهػػا القانؾنيػػة إع 

واعتسػػاد تمػػػ األعسػػاؿ مػػؽ الجهػػة السخترػػة  ػػذلػ، حيػػس أنػػه  ػػتؼ  تسػػاـ أعسػػاؿ الترػػوية 
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)ية.ولنؽ تمػ األهمية تنؾف محدودة بيعساؿ الترو
 عمى أف: 1781لدشة  127مؽ قانؾف الذركات رقؼ  128حيس تشص السادة/ 

"تحػػػػتف" الذػػػػركة خػػػػبؿ الترػػػػوية بالذخرػػػػية اععتبار،ػػػػة بالقػػػػدر الػػػػبـز ألعسػػػػاؿ 
 التروية".

وبالتػػالي فػػيف الذػػركة ع تتستػػل بالذخرػػية السعشؾ،ػػة وباألهميػػة القانؾنيػػة فػػي تمػػػ 
 ها ليده عزمة إلنهاء عسميػات الترػوية، فػب يجػؾز  الفترة إذا كانه األعساؿ التي تقؾـ

 (49)لمذركة اليياـ بيعساؿ جد دة إع إذا كانه عزمة إلنهاء عسميات التروية".
 مؽ القانؾف السدني حيس تشص عمى أنه: 222كسا قررت الحكؼ الدا ق السادة/ 

"تشتهػػػي عشػػػد حػػػل الذػػػركة سػػػمظة السػػػد ر،ؽ، أمػػػا شخرػػػية الذػػػركة فتبقػػػى بالقػػػدر 
 البزمة لمتروية وإلى أف تشتهي هذ  التروية".

                                      
 .1781لدشة  127مؽ قانؾف الذركات رقؼ  129السادة/  42
 46س 15/6/1772، نقػض جمدػة 8/5/5111ؽ جمدة 66لدشة  4692، 7985الظعشاف رقسا  46

 . 229ص 1حػ 25س 56/1/1781، نقض جمدة 861ص 5حػ
الظبعػػػة  1، د. سػػػسيحة القميػػػؾبي. الذػػركات التجار،ػػػة جػػػػ112 ػػػؾنس. السرجػػػل الدػػا ق. صد. عمػػي  49

وما  44ص 1782، د. عبد الحسيد الذؾاربي. الذركات التجار،ة 172ص 15 شد  1775ال ال ة. 
 بعدها، مشذية السعارؼ باإلسكشدر،ة. 
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 السظمػي ال انػػػي
 (48)القانػؾف واجػي التظبيػق عمػى أهميػة الذركػػة

إذا ثػػػارت مدػػػيلة تشػػػازع القػػػؾانيؽ فػػػي مؾضػػػؾع أهميػػػة الذػػػركة، فػػػإف تحد ػػػد القػػػانؾف 
انؾف واجي التظبيق عمى تمػػ األهميػة  ػتؼ وفقػاك لقؾاعػد اإلسػشاد السشرػؾص عميهػا فػي القػ

 السدني.
مػػؽ القػػانؾف السػػدني القػػانؾف واجػػي التظبيػػق عمػػى أهميػػة  11وقػػد أوضػػحه السػػادة/

 األشخاص اععتبار،ة، ومشها الذركات، حيس تشص عمى أف:
الحالػػة السدنيػػة لألشػػخاص وأهميػػتهؼ يدػػري عميهػػا قػػانؾف الدولػػة التػػي  شتسػػؾف  -1"

عقػػد فػػي مرػػر وتترتػػي آثارهػػا إليهػػا بجشدػػيتهؼ، ومػػل ذلػػػ ففػػي الترػػرفات الساليػػة التػػي ت
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. 
أمػػا الشغػػاـ القػػانؾني لألشػػخاص اععتبار،ػػة األجشبيػػة، مػػؽ شػػركات وجسليػػات  -5

رهػا، هيدػػري عميػه قػػانؾف الدولػة التػي اتخػػذت فيهػا هػػذ  األشػخاص مركػػز ومؤسدػات وذي
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 

جشبيػػة تباشػر نذػػاطها فػػي مرػػر، أمػا إذا كانػػه الذػػركة مرػػر،ة إع إذا كانػه الذػػركة األ
فب ت ؾر بذيف أهميتها القانؾف واجي التظبيق، حيس يدري عميها في هذ  الحالة القانؾف 

 السرري.
مدني سالفة الػذكر عػؽ فرضػيؽ فػي مجػاؿ تشػازع القػؾانيؽ  11وقد تحدثه السادة/ 

شبيػة التػي تباشػر نذػاطها فػي مرػر، في شيف القانؾف واجػي التظبيػق عمػى الذػركة األج
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(.
 

 
                                      

بيػػة، د. عػػز الػػد ؽ عبػػد . دار الشهزػػة العر 5112د. جسػػاؿ محسػػؾد النػػردي. تشػػازع القػػؾانيؽ. طبعػػة  48
هللا. القػػانؾف الػػدولي الخػػاص. الجػػزء ال ػػاني. تشػػازع القػػؾانيؽ وتشػػازع اعخترػػاص القزػػائي الػػدولييؽ 

 دار الشهزة العربية. -صػ  1776سشة  6طػ
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 رع األوؿالفػػ
 القانؾف واجي التظبيق عمى نقض أهمية نائي الذركة 

 )أهمية أداء الذركة(
مدني عؽ القانؾف واجي التظبيق عمى أهمية  11تتحدث الفقرة األولى مؽ السادة/ 

أداء الذػػركة، حيػػس تتشػػاوؿ القػػانؾف واجػػي التظبيػػق فػػي حالػػة نقػػص األهميػػة، وقػػد سػػبق 
أهمية األداء التي تتستل  ها الذػركة، وذهبشػا إلػى أنػه  وأ د شا ترؾراك لسدى وحدود وطبيعة

 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 

أذمبيػػتهؼ بحدػػي األحػػؾاؿ، و،تػػؾلى  الستس مػػة فػػي القػػرارات التػػي  تخػػذها جسيػػل الذػػركاء أو
الذػػػخص الظبيعػػػي الشائػػػي عػػػؽ الذػػػخص السعشػػػؾي نقػػػل تمػػػػ اإلرادة والتعبيػػػر عشهػػػا فػػػي 
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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سا  يشَّا مدى أثر حدؽ نية الغير الذي  تعامل معػه الشائػي نػاقص األهميػة عمػى عدمه، ك
   (47)نفاذ التررؼ الذي يجر،ه  تمػ الرفة في حق الذركة.

مػدني، فػإذا  11وبالبشاء عمى ذلػ، وتظبيقاك لػشص الفقػرة األولػى مػؽ نػص السػادة/ 
رتبه آثار عمى تمػ كاف نائي الذركة أجشبياك، وعقد تررفات  تمػ الرفة في مرر، وت

الترػػرفات 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 

همية وفقاك لقانؾف جشديته، فإف هذا الدبي الخفي لشقص األهمية ع  ؤثر الشائي ناقص األ
فػػػػي أهميتػػػػه و،عتبػػػػر كامػػػػل األهميػػػػة، والدػػػػبي فػػػػي هػػػػذا اعسػػػػت شاء هػػػػؾ حسايػػػػة الػػػػؾطشييؽ 

 (21)الستعامميؽ مل هذا األجشبي ناقص األهمية.
أمػػػا إذا كػػػاف الشائػػػي عػػػؽ الذػػػركة األجشبيػػػة يحسػػػل الجشدػػػية السرػػػر،ة فػػػب مجػػػاؿ 

 ق اعست شاء السذار إليه، و،ظبق بذيف نقص أهميته القانؾف السرري.لتظبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 انغر ما سبق ص 47
 د. عز الد ؽ عبد هللا. السرجل الدا ق صػ، د. جساؿ محسؾد النردي. السرجل الدا ق صػ 21
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 الفػػرع ال انػػػي

 القانػؾف واجػي التظبيػق عمػى أهميػة وجػؾب الذركػة
مػػدني عػػؽ أهميػػة الؾجػػؾب بالشدػػبة لمذػػركة  11تحػػدثه الفقػػرة ال انيػػة مػػؽ السػػادة/ 

ذركة األجشبية، بسا في ذلػ أهمية وجؾبهػا، األجشبية، حيس تقزي بيف الشغاـ القانؾني لم
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 

ق عمػى يدري، وعمى ذلػ فػإف السذػرع السرػري قػد فػرؽ فػي شػيف القػانؾف واجػي التظبيػ
أهميػػػة وجػػػؾب الذػػػركة األجشبيػػػة  ػػػيؽ مركػػػز إدارتهػػػا الرئيدػػػي الفعمػػػي )أوعك( وبػػػيؽ مكػػػاف 

 مباشرتها لشذاطها الرئيدي )ثانياك(.
 أوعك: تظبيق قانؾف الدولة التي  ؾجد فيها مركز الذركة الرئيدي الفعمي:

 مدني عمى أنه: 11تشص الفقرة ال انية مؽ السادة/ 
ألشػػػػخاص اععتبار،ػػػػة األجشبيػػػػة مػػػػؽ شػػػػركات وجسليػػػػات "أمػػػػا الشغػػػػاـ القػػػػانؾني ل

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 
داية تمػ األهمية وانتهائهػا ومػداها والقيػؾد هؾ الذي يدري عمى أهمية وجؾبها، مؽ حيس  

التػػي تػػرد عميهػػا، سػػؾاء كانػػه قيػػؾد قانؾنيػػة أو اتفاىيػػة، وشػػرول مباشػػرتها لمشذػػال، وذيػػر 
 ذلػ مؽ كل السدائل الستعمقة بيهمية الؾجؾب.

 5فقػػػرة  11وقػػػد ربػػػط السذػػػرع فػػػي قاعػػػدة اإلسػػػشاد السشرػػػؾص عميهػػػا فػػػي السػػػادة/ 
تظبيق عمى أهمية الذركة ومركز إدارتها الرئيدي الفعمي، ولػؼ مدني  يَّؽ القانؾف واجي ال

 ػػربط  ػػيؽ هػػذا القػػانؾف وجشدػػية الذػػركة، فتمػػػ الجشدػػية ع تمعػػي دوراك فػػي تحد ػػد القػػانؾف 
واجػػي التظبيػػق عمػػى أهميػػة الذػػركة، فقػػد تحسػػل الذػػركة الجشدػػية السرػػر،ة مػػ بك، ولنػػؽ 

إنسػا  ؾجػد فػي دولػة أخػرى، فػب يظبػق مركز إدارتها الرئيدي الفعمي ع  ؾجد في مرر و 
القػػانؾف السرػػري وإنسػػا يظبػػق قػػانؾف تمػػػػ الدولػػة األخػػرى، وبالسقا ػػل قػػد تحسػػل الذػػػركة 
جشدية دولة أخرى أجشبية ولنؽ مركز إدارتها الرئيدػي الفعمػي فػي مرػر، هيدػري عميهػا 

 في هذ  الحالة في شيف أهمية الؾجؾب القانؾف السرري.
ول مكاف وجػؾد السركػز الرئيدػي كزػابط لتظبيػق قػانؾف وقد تذدد السذرع في شر 

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.



 - 28 - 

  ولنؽ ما السقرؾد بالسركز الرئيدي الفعمي؟  
ركز الرئيدػي هػؾ ذلػػ السكػػاف الػذي  تؾاجػد هيػه األجهػزة السختمفػة التػػي يقرػد بػالس

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 

هػػػؾ السقيػػػد فػػػي الدػػػجل التجػػػاري لمذػػػركة، والػػػذي  عشهػػػا ومحا ػػػد، وهػػػذا السركػػػز الرئيدػػػي
 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.
ئيدػػي فػػي الدولػػة التػػي يظبػػق ولػػؼ يكتػػ  السذػػرع بػػيف يكػػؾف مركػػز إدارة الذػػركة الر 

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 

السركػز الرئيدػي إدارة الذركة السختمفة مؾجؾدة فعمياك في هذا السركز الرئيدي، فمؾ تؾاجػد 
والفعمػػػي فػػػي دولػػػة واحػػػدة فمػػػؽ ت ػػػؾر مذػػػكمة حػػػؾؿ سػػػر،اف قانؾنهػػػا عمػػػى الشغػػػاـ القػػػانؾني 

 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 

وف أف تنؾف أجهزة إدارتها السختمفة متؾاجدة هيه فعمياك، وإنسػا متؾاجػدوف فػي مظبؾعاتها د
دولػػة أخػػرى، فػػيي الزػػابظيؽ  ؤخػػذ، هػػل مركػػز اإلدارة الرئيدػػي الػػؾهسي أـ مركػػز اإلدارة 

 الفعمي؟
نحػػػؽ نػػػرى أف مليػػػار مركػػػز اإلدارة الفعمػػػي هػػػؾ األولػػػى بػػػالتظبيق ألنشػػػا نعتقػػػد أف 

" بجػػؾار لفػػ" "الرئيدػػي" كػػاف يقرػػد مؾاجهػػة الفػػرض السذػػرع عشػػدما وضػػل لفػػ" "الفعمػػي
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"، 

الفعمي" ع بحرؼ "الؾاو" أو بحرؼ "أو"، ومػؽ ثػؼ ولؼ يفرل  يؽ كمسة "الرئيدي" وكمسة "
فقد اعتبرهسا مركزاك واحداك، فمؾ اختمفا فديكؾف السركز الفعمي هؾ السركػز الرئيدػي، وذلػػ 

 لمقزاء عمى تحا ل الذركة والتهرب مؽ الخزؾع لمقانؾف واجي التظبيق عميها واقعاك.
 ها الرئيدػػػػػػي أو القػػػػػػانؾني ثانيػػػػػػاك: القػػػػػػانؾف واجػػػػػػي التظبيػػػػػػق إذا باشػػػػػػرت الذػػػػػػركة نذػػػػػػاط

 في مرر:
مػدني كبػارة: "ومػل ذلػػ فػإذا باشػرت  11جاء في عجز الفقػرة ال انيػة مػؽ السػادة/ 

 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 
ة يدػػري القػػانؾف السرػػري عمػػى أهميػػة الذػػركة األجشبيػػة لهػػا فػػي مرػػر، وفػػي هػػذ  الحالػػ

ذاتهػػػا كذػػػخص اعتبػػػاري، فالسذػػػرع قػػػد اعتبػػػر القؾاعػػػد التػػػي تحكػػػؼ األهميػػػة فػػػي القػػػانؾف 
السرري في هذ  الحالة قؾاعد آمرة متعمقة بالشغاـ العاـ، وبالتػالي تنػؾف قؾاعػد ضػرور،ة 

 (21)لح القانؾف السرري.، هيدتبعد القانؾف األجشبي لراla loi de policeالتظبيق 

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 
يدػػي الفعمػػي، و،ظبػػق عمػػى فػػرع تمػػػ الذػػركة فػػي مرػػر عمػػى إقميسهػػا مركػػز إدارتهػػا الرئ

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 

 162ؾاد مػػػؽ الػػػذي يحتػػػؾي عمػػػى السػػػ 1781لدػػػشة  127قػػػانؾف شػػػركات السدػػػاهسة رقػػػؼ 
 مؽ هذا القانؾف عمى أنه: 162، حيس تشص السادة/ 192وحتى 

"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 

لػإلدارة أو ذيػر ذلػػ، و،كػؾف لمؾكػاعت  أكاف هذا السركز فرعػاك أو  يتػاك صػشاكياك أو مكتبػاك 
التي تد رها هذ  الذركات في مرر حكؼ الفروع أو البيؾت أو السكاتي السذار إليها في 

 أي مؽ األحؾاؿ اآلتية:
 إذا كانه الذركات األجشبية تد رها  شفدها أو تنل إدارتها إلى مدتخدميها.  -أ 
 ة.إذا كاف لمؾكيل سمظة إ راـ العقؾد نيابة عؽ الذرك -ب 
إذا كػػاف تحػػه  ػػد الؾكيػػل بزػػائل أو مشتجػػات الذػػركة يقػػـؾ بالترػػرؼ فيهػػا  -ج 

فػي  –طبقاك ألوامػر الذػركة وتشفيػذاك لتعاقػداتها، وع يعتبػر الػؾكبء التجػار،ؾف 
 فروعاك لمذركات األجشبية". –ذير الحاعت الدابقة 

 مؽ القانؾف السذكؾر عمى أنه: 166وتشص السادة/ 
يػػة التػػي يكػػؾف لهػػا مركػػز لسزاولػػة األعسػػاؿ فػػي مرػػر "يجػػي عمػػى الذػػركات األجشب

أف تتبػػػل إجػػػراءات التدػػػجيل التجػػػاري السقػػػررة وعميهػػػا أف تخظػػػر الجهػػػات التػػػي تحػػػددها 
                                      

ومػػػا بعػػػدها، د. جسػػػاؿ محسػػػؾد النػػػردي. السرجػػػل  214د ؽ عبػػػد هللا. السرجػػػل الدػػػا ق صد. عػػػز الػػػ 21
 1وما بعدها، د. أحسد عبد النر،ؼ سبمة. عمؼ التشازع واعختيار  يؽ الذرائل. طػ 181الدا ق. ص

ومػػػا بعػػػدها، د. عشا ػػػه عبػػػد الحسيػػػد ثا ػػػه.  288ص 1776مكتبػػػة الجػػػبء الجد ػػػدة. السشرػػػؾرة، 
 1776ل بالشغػػاـ العػػاـ فػػي نظػػاؽ القػػانؾف الػػدولي الخػػاص. دار الشهزػػة العربيػػة إطػػراح فنػػرة الػػدف

 وما بعدها. 112ص
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البئحػػة التشفيذيػػة بالبيانػػات وبقيػػد األوراؽ التػػي تحػػددها تمػػػ البئحػػة و،ذػػترل أف يكػػؾف 
تػػػػي تبيشهػػػػا البئحػػػػة لفػػػػرع الذػػػػركات األجشبيػػػػة مراقػػػػي لمحدػػػػابات بالذػػػػرول واألوضػػػػاع ال

 التشفيذية".
 مؽ القانؾف السذار إليه عمى أف: 168وتشص السادة/ 

"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...".
أحكاـ فػروع  1781لدشة  127وقد تشاوله البئحة التشفيذية لقانؾف الذركات رقؼ 

، فتػػػشص السػػػادة/ 255وحتػػػى  217ومكاتػػػي تس يػػػل الذػػػركات األجشبيػػػة فػػػي السػػػؾاد مػػػؽ/ 
مػػؽ البئحػػة التشفيذيػػة السػػذكؾرة عمػػى أنػػه: "ع يجػػؾز ألي شػػركة أجشبيػػة مزاولػػة أي  217

طبقاك لألحكػاـ السقػررة فػي قػانؾف الدػجل التجػاري  نذال في مرر إع بعد إنذاء فرع لها
وتمتػػػػـز الذػػػػركة بإخظػػػػار اإلدارة العامػػػػة لمذػػػػركات برػػػػؾرة مػػػػؽ أوراؽ القيػػػػد فػػػػي الدػػػػجل 

مؽ ذات  211التجاري لتتؾلى قيدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض". وتشص السادة/ 
صػػػاك لقيػػػػد فػػػػروع البئحػػػة التشفيذيػػػػة عمػػػى أف: "تسدػػػػػ اإلدارة العامػػػػة لمذػػػركات سػػػػجبك خا

الذركات األجشبية العاممة في مرر  ؾضح هيػه اسػؼ الذػركة األصػمية ومركزهػا الرئيدػي 
وذرضػػها وعشػػؾاف الفػػرع فػػي مرػػر والشذػػال الػػذي  زاولػػه وتػػار،  قيػػد  ورقسػػه فػػي الدػػجل 

 التجاري وكافة البيانات األخرى الستعمقة به".
وعئحتػػػػه  1781لدػػػػشة  127الؾاضػػػػح مػػػػؽ نرػػػػؾص مػػػػؾاد قػػػػانؾف الذػػػػركات رقػػػػؼ 

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 

ذخرية معشؾ،ة وع بيهمية قانؾنية مدتقمة عؽ الذركة التي تتبعها، ومؽ ثؼ لتمػ الفروع ب
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 

وعئحتػػه التشفيذيػػة، ومػػؽ ثػػؼ فػػإف القػػانؾف  1781لدػػشة  127عميهػػا قػػانؾف الذػػركات رقػػؼ 
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 

، la loi de policeاعقترادي في مرر، وتعد مؽ قبيل الشرؾص ضرور،ة التظبيق 
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 انػػػي
 نتائػع تستػل الذركػة باألهميػة القانؾنيػة

كتدػػا ها لمذخرػػية السعشؾ،ػػة، ذكرنػػا أف الذػػركة تتستػػل باألهميػػة القانؾنيػػة بسجػػرد ا
وتمػػػػ األهميػػػة تسػػػشح الذػػػركة حػػػق إ ػػػراـ العقػػػؾد إجػػػراءات الترػػػرفات واكتدػػػاب الحقػػػؾؽ 
وتحسل اعلتزامات في حدود الغرض مؽ إنذائها ومراعػاة القيػؾد القانؾنيػة واعتفاىيػة التػي 

الشحػؾ تحد مؽ نظاؽ هذ  األهمية، وع شػ أف تستػل الذػركة باألهميػة القانؾنيػة عمػى هػذا 
 رتي نتائع هامة، مؽ أهسها مدةؾلية الذركة عؽ تعاقداتها وتررفاتها واعلتزامػات 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 

 تجر،ها )السظمي ال اني(. أو التررفات التي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السظمػي األوؿ
 مدةؾليػػػة الذركػػػػة

إذا كاف مس مؾ الذركة مؽ األشخاص الظبيعييؽ يقؾمؾف بالشذال لحدا ها، هيجي 
التدػػاؤؿ عػػؽ مػػدى مدػػةؾلية الذػػركة عػػؽ هػػذا الشذػػال سػػؾاء مػػؽ الشاحيػػة السدنيػػة )الفػػرع 

 ل اني(.األوؿ( أو مؽ الشاحية الجشائية )الفرع ا
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 الفػػرع األوؿ
 La responsabilité civileالسدةؾلية السدنية لمذركة 

أف السدػػةؾلية السدنيػػة لمذػػركة عػػؽ أفعػػاؿ مس ميهػػا )أوعك( وأجهزتهػػا وتابعيهػػا )ثانيػػاك( 
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(

نغراك لمظبيعة الخاصة لمذركة كذخص اعتباري فإنه يكؾف مدتحيبك عميها مباشرة 
أي نذػال  شفدػػها، ولنػػؽ  ؾاسػظة ذيرهػػا مػػؽ األشػػخاص الظبيعيػيؽ الػػذ ؽ يس مؾنهػػا، ففػػي 

، (25)لسػػد ر السدػػةؾؿ هػػؾ مس ػػل الذػػركةشػػركات األشػػخاص يكػػؾف الذػػر،ػ الستزػػامؽ وا

                                      
 مؽ القانؾف السدني. 216السادة/  25
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، وفػػػي الذػػػركة ذات (22)وفػػػي شػػػركات السدػػػاهسة يكػػػؾف مجمػػػس إدارتهػػػا هػػػؾ السس ػػػل لهػػػا
 (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 جػػراء األفعػػاؿ 
عء السد روف وتعد أخظاء سببه أضرارا لمغير، هل هي مدةؾلية شخرية التي ييتيها هؤ 

 أـ مدةؾلية ذير مباشرة، يدتدعي  ياف السركز القانؾني لهؤعء السد ر،ؽ قةبدل الذركة.
لقػػد قيمػػه العد ػػد مػػؽ اآلراء فػػي  يػػاف هػػذا السركػػز القػػانؾني، فسػػشهؼ مػػؽ ذهػػي إلػػى 

، إع أنشػػػا لػػػؽ نخػػػؾض فػػػي هػػػذا الخػػػبؼ فنػػػرة الؾكالػػػة، ومػػػشهؼ مػػػؽ قػػػاؿ بفنػػػرة الفزػػػالة
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" 

اء إذ أنها تدتؾعي في اتداعها كػل مػا تحتاجػه الذػركة كذػخص اعتبػاري مػؽ نذػال سػؾ 
عػػؽ طر،ػػق األعسػػاؿ الساديػػة أو الترػػرفات القانؾنيػػة، حيػػس تشرػػرؼ آثػػار تمػػػ األعسػػاؿ 
والترػػرفات جسيعػػاك إلػػى الذػػركة رذػػػؼ صػػدورها مػػؽ مس ميهػػا، ومػػػؽ ثػػؼ فػػإف المجػػؾء لتمػػػػ 
الفنػػػرة وهػػػي التس يػػػل، يجعػػػل مػػػؽ السسكػػػؽ تحسيػػػل الذػػػركة كذػػػخص معشػػػؾي بالسدػػػةؾلية 

، فػرذؼ عػدـ صػدور تمػػ األخظػاء مباشػرة (22)مؾهػاالسدنية عؽ األخظاء التي  رتنبهػا مس 
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 

فػػي حػػدود مػػاداـ قػػد ارتنبػػؾا هػػذ  األخظػػاء بدػػبي أو بسشاسػػبة الشذػػال لحدػػاب الذػػركة و 
، أمػا مػا يجػاوز حػدود هػذا الشذػال (26)اختراصهؼ بسقتزى تس يمهؼ لها فػي هػذا الشذػال

والتس يل مؽ األخظاء فػب  شرػرؼ أثػر  إلػى الذػركة،  ػل إلػى مرتنبيػه مػؽ أفػراد مس ميػه، 
 فيتحسمػػػػػػػػػػػػػؾف وحػػػػػػػػػػػػػدهؼ حيشةػػػػػػػػػػػػػذ بالسدػػػػػػػػػػػػػةؾلية عػػػػػػػػػػػػػؽ أخظػػػػػػػػػػػػػائهؼ الذخرػػػػػػػػػػػػػية دوف أف 

 تتحسمها الذركة.
كيسػػاس قػػانؾني لسدػػةؾلية الذػػركة عػػؽ أخظػػاء مس ميهػػا، أف ومػػؤدى فنػػرة التس يػػل 

فػي  organesهؤعء السس ميؽ والػذ ؽ  ػد روف الذػركة و،عبػروف عػؽ إرادتهػا هػؼ أعزػاء 
جدػػد الذػػركة، فهػػؼ اليػػد التػػي تػػبظش  هػػا والعقػػل الػػذي تفنػػر بػػه، ومػػؽ ثػػؼ تدػػيؿ الذػػركة 

                                      
 .1781لدشة  127مؽ قانؾف الذركات رقؼ  82السادة/  22
 .1781لدشة  127مؽ قانؾف الذركات رقؼ  151السادة/  24
ومػػػػا بعػػػػدها، مشذػػػػية  661ص 1794ظبعػػػػة الخامدػػػػة، د. حدػػػػشي كيػػػػرة، السػػػػدخل إلػػػػى القػػػػانؾف، ال 22

 السعارؼ، اإلسكشدر،ة.
ومػػػا  745د. حدػػػؽ كيػػػرة، مدػػػةؾلية الذػػػخص اععتبػػػاري السدنيػػػة والجشائيػػػة  ػػػدوف سػػػشة الشذػػػر ص 26

 وما  ميه. 246بعدها،  شد 
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 (29)عػػؽ أخظػػائهؼ مباشػػرة مدػػةؾلية شخرػػية وليدػػه مدػػةؾلية الستبػػؾع عػػؽ عسػػل التػػابل
فالسس ػػػل والذػػػػركة جدػػػػد واحػػػػد وكػػػػل ع  تجػػػزأ، ومػػػػؽ ثػػػػؼ، ونتيجػػػػة لمسدػػػػةؾلية الذخرػػػػية 
لمذػػركة، فإنهػػا تمتػػـز  ػػدفل التعػػؾ،ض عػػؽ الزػػػرر الشاشػػن عػػؽ خظػػي السس ػػل مػػؽ مالهػػػا 

 الخاص دوف أف ترجل عميه بسا دفعته.
وهشػػػػاؾ نرػػػػؾص وردت فػػػػي بعػػػػض قػػػػؾانيؽ الذػػػػركات السختمفػػػػة قػػػػررت مدػػػػةؾلية 

 ركة عؽ الؾفاء بسا يحكؼ به مؽ ذرامات مالية ضد القائؼ باإلدارة الفعمية.الذ
 عمى أف: 1775لدشة  72مؽ قانؾف سؾؽ الساؿ رقؼ  68فشره السادة/ 

"يعاقي السدةؾؿ عؽ اإلدارة الفعميػة بالذػركة بالعقؾبػات السقػررة عػؽ األفعػاؿ التػي 
ذػركة ضػامشة فػي جسيػل األحػؾاؿ ترتني بالسخالفػة ألحكػاـ هػذا القػانؾف، وتنػؾف أمػؾاؿ ال

 لمؾفاء بسا يحكؼ به مؽ ذرامات مالية".
مؽ قانؾف البشؾؾ والبشػ السركزي والرقابة عمى الشقد والبشػؾؾ  158وتشص السادة/ 

 عمى أنه: –العاممة في مرر تيخذ شكل شركة السداهسة 
 "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 

قؾبػػات ماليػػة وتعؾ،زػػات، إذا كانػػه الجر،سػػة قػػد ارتنبػػه مػػؽ الؾفػػاء بسػػا يحكػػؼ بػػه مػػؽ ع
 أحد العامميؽ به باسسه نيابة عشه".

  يػػر هػػذاف الشرػػاف تدػػاؤعك مزدوجػػاك، مػػا السقرػػؾد بالقػػائؼ بػػاإلدارة الفعميػػة ومػػا نػػؾع 
السدػػػػةؾلية السدنيػػػػة لمذػػػػركة عػػػػؽ أفعالػػػػه، هػػػػل هػػػػي مدػػػػةؾلية شخرػػػػية مباشػػػػرة، أـ أنهػػػػا 

 سل التابل؟مدةؾلية الستبؾع عؽ ع
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 

                                      
 ص، دار الفنر العربي. 1781د. أ ؾ ز،د رضؾاف، شرح قانؾف الذركات السرري السقارف، طبعة  29

، السجمػػة اعنتقاديػػة لمقزػػاء البمجيكػػي، 1722فبرا ػػر  17وراجػػل أيزػػاك: محكسػػة الػػشقض البمجيكيػػة    
دافيػػػػد )مذػػػار إليػػػػه لػػػػدى د. أ ػػػؾ ز،ػػػػد رضػػػؾاف، الذػػػػركات، السرجػػػػل -، تعميػػػق س577، ص1722

 الدا ق صػ
 راجل أيزاك في الفقه الفرندي:     

- L. Bodvin, la responsabilité des personnes morales de droit privé, 
Thèse, Lille 1933 p. 108-120   



 - 42 - 

مػػػػػد رها حدػػػػػي األحػػػػػؾاؿ باعتبػػػػػار أف هػػػػػذا العزػػػػػؾ والسػػػػػد ر هسػػػػػا  السشتػػػػػدب لمذػػػػػركة أو
األعزػػاء التشفيػػذ يؽ فػػي الذػػركة، ألف السذػػرع لػػؾ كػػاف يقرػػد بسرػػظمح القػػائؼ بػػاإلدارة 
الفعميػػة أي مػػؽ هػػؤعء لػػذكرها صػػراحة ولسػػا لجػػي لهػػذا السرػػظمح، وهػػذا يعشػػي أف القػػػائؼ 

ب أو مػػػد ر الذػػػركة حدػػػي بػػػاإلدارة الفعميػػػة قػػػد يكػػػؾف شخرػػػاك آخػػػر ذيػػػر العزػػػؾ السشتػػػد
األحػػػؾاؿ، ولػػػذلػ فإنػػػه مػػػؽ السترػػػؾر فػػػي ضػػػؾء هػػػذا الؾضػػػل التذػػػر،عي أف يكػػػؾف هشػػػاؾ 
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 

 مشرؾص عميه في عقد الذركة أو في نغامها األساسي. في الدجل التجاري وع
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 

مذػركة، شػخص أمؾر الذركة وتديير أعسالها، ومؽ يق  خم  اتخػاذ القػرارات التشفيذيػة ل
آخػػر فػػي الخفػػاء، و،تحػػدد هػػذا الذػػخص مػػؽ الغػػروؼ والسببدػػات والقػػرائؽ التػػي تتػػؾافر 
بذيف إدارة الذركة، وتمػ مديلة واقل تدتقل محكسة السؾضؾع  تقد رها دوف رقابػة عميهػا 
مػػؽ محكسػػػة الػػػشقض بذػػػرل أف يكػػػؾف استخبصػػػها سػػػائغاك متفقػػػاك مػػػل الؾاقػػػل ومػػػل ال ا ػػػه 

 باألوراؽ.
لمذػػق ال ػػاني مػػؽ التدػػاؤؿ الدػػا ق، وهػػؾ طبيعػػة العبقػػة التػػي تػػربط  ػػيؽ  وبالشدػػبة

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؟
ة الفعميػػة يعشػػي أنػػه يس ػػل الذػػركة باعتبػػار أف إف كػػؾف هػػذا الذػػخص قائسػػاك بػػاإلدار 

مػػد ر الذػػركة، سػػؾاء كػػاف مػػد راك فعميػػاك أو مػػد راك نغاميػػاك، هػػؾ السس ػػل لهػػا، ومػػؽ ثػػؼ فإنهػػا 
 تديؿ عؽ أخظائه مدةؾلية شخرية مباشرة.

، والسػػادة/ 1775لدػػشة  72مػػؽ قػػانؾف سػػؾؽ السػػاؿ رقػػؼ  68إع أف نػػص السػػادة/ 
، 5112لدػػػػشة  88السركػػػػزي والرقابػػػة عمػػػػى الشقػػػػد رقػػػػؼ مػػػؽ قػػػػانؾف البشػػػػؾؾ والبشػػػػػ  158

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.

قػػػد كيفػػػا العبقػػػة  ػػػيؽ الذػػػركة ومػػا دفعشػػػا إلػػػى القػػػؾؿ بػػػيف السػػػادتيؽ السذػػار إليهسػػػا 
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 

يحسػب الذػركة  ارتنابه إلحدى الجرائؼ السشرؾص عميها في القانؾنيؽ السػذكؾر،ؽ، أي لػؼ
الؾفػػاء  تمػػػ الغرامػػات والتعؾ،زػػات مػػؽ مالهػػا الخػػاص دوف الرجػػؾع عمػػى مرتنػػي الفعػػل 
الجشػػػائي وهػػػؾ القػػػائؼ بػػػاإلدارة الفعميػػػة بسػػػا دفعتػػػه، وإنسػػػا حسمتػػػا الذػػػركة الؾفػػػاء بالغرامػػػات 
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الساليػة والتعؾ،زػػات نيابػػة عػػؽ القػػائؼ بػػاإلدارة الفعميػػة مرتنػػي الخظػػي، فقػػد نرػػه السػػادة/ 
عمى أف: "تنؾف أمػؾاؿ الذػركة ضػامشة  1775لدشة  72ؽ قانؾف سؾؽ الساؿ رقؼ م 68

في جسيل األحؾاؿ لمؾفاء بسا يحكػؼ بػه مػؽ ذرامػات ماليػة". فالذػركة وفقػاك لهػذا الػشص ع 
تنػػؾف ممتزمػػة برػػفة أصػػمية بالؾفػػاء بالغرامػػات الساليػػة السحكػػؾـ  هػػا ضػػد القػػائؼ بػػاإلدارة 

مػؽ قػانؾف  158لؾفاء برفتها ضػامؽ، كسػا تػشص السػادة/ الفعمية، وإنسا تديؿ عؽ هذا ا
عمى أف: "يكؾف الذخص اععتباري مدةؾعك بالتزامؽ معه  5112لدشة  88البشؾؾ رقؼ 

 )أي القائؼ باإلدارة الفعمية( عؽ الؾفاء بسا يحكؼ به مؽ عقؾبات مالية وتعؾ،زات".
ية السحكؾـ  هػا ضػد ومؤدى أف أمؾاؿ الذركة تنؾف ضامشة لمؾفاء بالغرامات السال

القائؼ باإلدارة الفعمية أو أنها مدةؾلة بالتزػامؽ معػه عػؽ هػذا الؾفػاء، أنهػا سػترجل عميػه 
 بسا دفعته، وهذا هؾ حكؼ مدةؾلية الستبؾع عؽ التابل.

ونحػػػؽ نػػػرى أف مؾقػػػ  السذػػػرع فػػػي هػػػذا الخرػػػؾص ع يخمػػػؾ مػػػؽ تشػػػاقض  تعػػػيؽ 
إلدارة الفعمية وبالتالي هؾ مس ل الذركة، عبجه، إذ أنه اعتبر أف شخراك ما هؾ القائؼ با

ومل ذلػ لؼ يديؿ الذركة عؽ الغرامػات الساليػة التػي يحكػؼ  هػا ضػد  مدػةؾلية شخرػية 
 مباشرة.

 ثانيػػػػػػػاك: السدػػػػػػػػةؾلية السدنيػػػػػػػػة لمذػػػػػػػركة عػػػػػػػػؽ أعسػػػػػػػػاؿ تابعيهػػػػػػػا )مدػػػػػػػػةؾلية الستبػػػػػػػػؾع عػػػػػػػػؽ 
 أعساؿ التابل(

ية شخرػػػية ومباشػػػرة، هيسػػػا عػػػدا مس مػػػؾ الذػػػركة التػػػي تدػػػيؿ عػػػؽ أخظػػػائهؼ مدػػػةؾل
يعتبػػر بػػاقي العػػامميؽ تػػابعيؽ لهػػا وتػػربظهؼ  هػػا عبقػػة التػػابل بػػالستبؾع، وتنػػؾف مدػػةؾليتها 

، 194عؽ أخظاء هؤعء هػي مدػةؾلية الستبػؾع عػؽ عسػل التػابل التػي تحكسهػا السادتػاف/ 
مؽ القانؾف السدني. وتظبيقات تمػ السدةؾلية عد ػدة ع تقػل تحػه حرػر، فتتػؾافر  192
لسدةؾلية في كل حالة يكؾف فيها التابل قػد ارتنػي خظػي يدػتؾجي التعػؾ،ض، سػؾاء هذ  ا

كػػاف هػػذا الخظػػي تعاقػػدي أو ذيػػر تعاقػػدي، ناشػػةاك عػػؽ إثػػراء بػػب سػػبي أو عػػؽ فعػػل ذيػػر 
 مذروع، أو عؽ فعل يس ل رد ذير السدتحق، أو تعؾ،ض لمفزؾلي.

ا مدػػػةؾلية وقػػػد اسػػػتقر قزػػػاء الػػػشقض عمػػػى مدػػػةؾلية الذػػػركة عػػػؽ أعسػػػاؿ تابعيهػػػ
وعمى ما جرى به قزاء هذ   –الستبؾع عؽ عسل التابل، حيس قزه بينه: "مؽ السقرر 

مػػؽ قػػانؾف اإلجػػراءات الجشائيػػة أنػػه ع يكػػؾف  426أف مػػؤدى نػػص السػػادة/  –السحكسػػة 
لمحكػػؼ الجشػػائي قػػؾة الذػػيء السحكػػؾـ بػػه أمػػاـ السحػػاكؼ السدنيػػة إع إذا كػػاف باتػػاك ع يجػػؾز 

شاؼ أو بالشقض عستشفاد طرؽ الظعؽ هيه أو لفؾات مؾاعيػد ، كسػا أف الظعؽ هيه باعستة
الحكؼ الحزؾري اععتباري هؾ حكؼ قا ل لمسعارضة إذا ما أثبه السحكؾـ عميه أف عذراك 
مشعه مؽ الحزؾر ولؼ يدػتظل تقديسػه قبػل الحكػؼ، لسػا كػاف ذلػػ وكػاف الحكػؼ السظعػؾف 

لدشة  5291بالتعؾ،ض بحجية الحكؼ رقؼ  ةبإلزاـ الذركة الظاعشهيه قد اعتد في قزائه 
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جشح مدتين  البداري السحكؾـ هيه حزؾر،اك اعتبار،اك بعدـ قبؾؿ اعستةشاؼ شكبك  5111
وأقػػاـ عميػػه قزػػاء  لمتقر،ػر بػػه بعػػد السيعػػاد فػػي ثبػػؾت خظػػي السػػتهؼ الستدػػبي فػػي الحػػادث 

فػي الحكػؼ مػازاؿ  رذؼ أف السعارضة اعستةشاهية بسدةؾلية الذركة الظاعشة عؽ التعؾ،ض
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 
 يس ل نغر،ة عامة لتمػ السدةؾلية )ثانياك( .السذرع  شص صر،ح 

 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 

السدػػػػةؾلية هػػػػؾ تػػػػؾافر اإلرادة لػػػػدى السدػػػػةؾؿ وع إرادة لمذػػػػخص  جشائيػػػػاك ألف شػػػػرل تمػػػػػ
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 

البدنيػػة كالدػجؽ أو اإلعػداـ عمػى الذػػخص العقؾبػات الجشائيػة، كالعقؾبػات الجدػسانية أو 
 السعشؾي.

إلػػػى أنػػػه لػػػيس هشػػػاؾ مػػػانل مػػػؽ مدػػػاءلة الذػػػخص  –نؤ،ػػػد   –وذهػػػي رأي آخػػػر 
السعشػػؾي جشائيػػاك، فاعتراضػػات الػػرأي األوؿ ع تشرػػي عمػػى مدػػةؾلية الذػػخص اععتبػػاري 
 جشائياك مؽ حيس السبدأ بقدر ما تشري عمػى مػدى مشاسػبة تظبيػق نفػس قؾاعػد السدػةؾلية

الجشائيػػة الخاصػػة بػػاألفراد أصػػبك عمػػى األشػػخاص اععتبار،ػػة، وفػػي الحييقػػة فإنػػه مػػاداـ 
مدةؾلية الذخص السعشؾي مدنياك عؽ أفعاؿ مس ميه هؾ مبدأ مدمؼ به، في ضؾء الترػؾر 

                                      
 5612، وانغر كذلػ طعؽ رقؼ 19/2/5112ؽ، جمدة 92لدشة  2912نقض مدني، الظعؽ رقؼ  28

ؽ 46لدشة  652، والظعؽ رقؼ 5ع 41س 159ص 175قاعدة  12/2/1771ؽ جمدة 26لدشة 
 .1849ص 57س 15/6/1798جمدة 
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، (27)الػػذي سػػػبق وأ ػػػد شا  فػػي خرػػػؾص تػػػؾافر اإلرادة الجساكيػػة لػػػدى الذػػػخص السعشػػػؾي 
ليته جشائياك عسا  رتنبه مس مػؾ  مػؽ جػرائؼ بدػبي أو فميس هشاؾ ما يسشل مؽ ترؾر مدةؾ 

بسشاسػػػبة ىيػػػامهؼ  شذػػػاطهؼ تس ػػػيبك لػػػه، وفػػػي نفػػػس فنػػػرة تس يػػػل الذػػػخص اععتبػػػاري فػػػي 
الشذال اإلرادي والسادي معاك، ما يدسح بإسشاد مدةؾليته الجشائية كسدةؾليته السدنية عمى 

ي نتيجػػة مدػػةؾليته الجشائيػػة حػػد سػػؾاء، أمػػا العقؾبػػات التػػي  تحسػػل  هػػا الذػػخص اععتبػػار 
فب د وأف تتفق مل طبيعته، كعقؾبة الغرامة والسرادرة والؾق  عؽ مسارسة الشذال عمى 
ذػػػػرار الحػػػػبس بالشدػػػػبة لمذػػػػخص الظبيعػػػػي والحػػػػل كعقؾبػػػػة اإلعػػػػداـ بالشدػػػػبة لمذػػػػخص 

 الظبيعي.
وتجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى أف السذػػػرع السرػػػري قػػػد قػػػرر السدػػػةؾلية الجشائيػػػة لمذػػػخص 

وجػػػػرائؼ التهػػػػرب  (61)ري، م ػػػػل مدػػػػةؾليته الجشائيػػػػة عػػػػؽ جػػػػرائؼ التهػػػػرب الزػػػػر،بياععتبػػػا
، فسا يحكؼ بػه فػي كػل تمػػ الجػرائؼ هػي ذرامػات (65)وجرائؼ التسؾ،ؽ وذيرها (61)الجسركي

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 قػػؾانيؽ 
 158، والسػادة/ 1775لدػشة  72مؽ قانؾف سؾؽ الساؿ رقػؼ  68الذركات، م ل السادة/ 

، مؽ مدػةؾلية 5112لدشة  88مؽ قانؾف البشؾؾ والبشػ السركزي والرقابة عمى الشقد رقؼ 
التي حكؼ عميه فيها بالغرامػة الساليػة أو أف أمػؾاؿ الذركة بالتزامؽ مل مرتني الجر،سة 

الذػػركة ضػػامشة لمؾفػػاء  تمػػػ السبػػال ، تعػػد تظبيقػػات لسدػػةؾلية الذػػركة جشائيػػاك. ونحػػؽ ع 
نتفػػػق مػػػل هػػػذا الػػػرأي، فقػػػد سػػػبق وأوضػػػحشا أف الذػػػركة ع تػػػدفل تمػػػػ الغرامػػػات برػػػفتها 

شػػخاص الظبيعيػػيؽ وتعػػد السدػػةؾلة أصػػمياك عػػؽ دفعهػػا ولنشهػػا تػػدفعها عػػؽ مرتنبهػػا مػػؽ األ
 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 نغػػراك لن رتهػا واتدػػاع رقعػػة نذػاطها، كػػل ذلػػػ يدػػتمـز 

 رؾص عقا ية تتشاسي مل الذركة.وضل ن
                                      

 . 51 انغر ما سبق صػ 27
 .5112لدشة  71مؽ قانؾف الزرائي رقؼ  122السادة/  61
 وتعديبته. 1762لدشة  66مؽ قانؾف الجسارؾ رقؼ  152وحتى  151السؾاد مؽ  61
 وتعديبته. 1742لدشة  72مؽ قانؾف التسؾ،ؽ رقؼ  28السادة/  65

مػؽ القػانؾف رقػؼ  6ومؽ أم مة الشرؾص التي تقرر مدةؾلية الذخص السعشؾي جشائياك تذكر: السادة/    
بقسػػػل الغػػػش والتػػػدليس،  1741لدػػػشة  48 تعػػػد ل بعػػػض أحكػػػاـ القػػػانؾف رقػػػؼ  1774لدػػػشة  581

 .5115لدشة  81مؽ قانؾف مكافحة ذدل األمؾاؿ رقؼ  16السادة/ 
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وقػػػػد ذهػػػػي بعػػػػض الفقػػػػه فػػػػي هػػػػذا اعتجػػػػا  حيػػػػس قػػػػاؿ: "إف اتدػػػػاع رقعػػػػة نذػػػػال 
 –فػي بعػض األحيػاف  –األشخاص السعشؾ،ة في عررنا هذا جعػل مػؽ هػذ  األشػخاص 

مرػػػدراك خظػػػراك عمػػػى أنغسػػػة السجتسػػػل، األمػػػر الػػػذي يقتزػػػي الترػػػدي لهػػػا بقػػػؾانيؽ تػػػشغؼ 
وتفػػػرض عميهػػػا واجبػػػات معيشػػػة حسايػػػة لمرػػػؾالح العميػػػا فػػػي  تنؾ،شهػػػا، وتراقػػػي أنذػػػظتها،

السجتسل، وتحغر عميها مخالفات معيشة، وهذ  األمؾر كمها تدتمـز وجؾب تقر،ر مداءلة 
هذ  األشخاص جشائيػاك، ومسػا  ػدعؼ وجهػة الشغػر هػذ  أف الفنػر الجشػائي قػد صػار  بذػر 

ئؼ التػػػي تعتػػػدي عمػػػى اليػػػيؼ  تفر،ػػػد واضػػػح  ػػػيؽ "اإلجػػػراـ" و"التجػػػر،ؼ"، فػػػاألوؿ هػػػؾ الجػػػرا
اإلندػػػانية والتػػػي عرفتهػػػا السجتسعػػػات مشػػػذ القػػػدـ، ولػػػؼ تػػػيت القػػػؾانيؽ إع لتػػػدو،شها ووضػػػل 
العقاب لها، أما ال اني فهؾ الجرائؼ التي تفرضها الدػمظة كػرادع تهد ػدي لحسايػة الشغػاـ، 

، والسدػػػػاءلة الجشائيػػػػة لمذػػػػػخص السعشػػػػؾي، بسعشاهػػػػػا الفمدػػػػفي السترػػػػػل بػػػػالفنر الجشػػػػػائي
   (62)مؾضؾع  محق بالتجر،ؼ القانؾني التشغيسي الؾقائي".

 
 

 ثانياك : تقر،ر السذرع لسبدأ عاـ فى مدةؾلية الذركة جشائياك :
، مشذػػػؾر بالجر،ػػػػدة 5112لدػػػشة  19أصػػػدر السذػػػرع السرػػػري قػػػرار بقػػػػانؾف رقػػػؼ 

(، تعػػػػػػد ل بعػػػػػػض أحكػػػػػػاـ قػػػػػػانؾف شػػػػػػركات 11العػػػػػػدد ) 15/2/5112الرسػػػػػػسية  تػػػػػػار،  
لدػػػشة  127التؾصػػػية باألسػػػهؼ والسدػػػةؾلية السحػػػدودة الرػػػادر بالقػػػانؾف رقػػػؼ السدػػػاهسة و 

 1771لدػشة  11، وقانؾف الزر،بة العامة عمػي السبيعػات الرػادر بالقػانؾف رقػؼ 1781
، وقػػػانؾف الزػػػر،بة عمػػػػي  1779لدػػػشة  8، وقػػػانؾف ضػػػسانات وحػػػؾافز اعسػػػت سار رقػػػػؼ 

 . 5112لدشة  71الدخل الرادر بالقانؾف رقؼ 
اؼ السذػػػرع بسؾجػػػي القػػػرار بقػػػانؾف السػػػذكؾر مػػػادة إلػػػي قػػػانؾف ضػػػسانات وقػػػد أضػػػ

،قررت مبػدأ عامػاك فػي السدػةؾلية الجشائيػة لمذػركة. 1779لدشة  8وحؾافز األست سار رقؼ 
 (، وتشص عمي ماييتي.1مكرر ) 9وتمػ السادة السزافة تحسل رقؼ 

تبػػػاري ع " فػػي األحػػػؾاؿ التػػػي ترتنػػػي فيهػػػا الجر،سػػة باسػػػؼ ولحدػػػاب الذػػػخص اعع
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 

                                      
، دار الشهزػػة العربيػػة، فػػي 22، 24د. حدػػيؽ السػػاحي، الذػػركات التجار،ػػة،  ػػدوف سػػشة نذػػر، ص 62

لية الجشائيػة لمذػخص اععتبػاري، مجمػة السحػامي، ذات اعتجا  انغر د. عادؿ أميؽ خاكي، السدػةؾ 
)مذار  149، ص1786، ع  شا ر وفبرا ر ومارس سشة 7تردرها جسلية السحاميؽ النؾ،تييؽ، س

 .  22، ص1إليه لدى د. حديؽ الساحي، الذركات، السرجل الدا ق، هامش 
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عمػػي الشحػػؾ السحػػدد فػػي الفقػػرة الدػػابقة، يعاقػػي الذػػخص اععتبػػاري بغرامػػه ع تقػػل عػػؽ 
الغرامة السقررة قانؾناك لمجر،سة وع تجاوز عذرة أم الها،و،جؾز الحكػؼ بإيقػاؼ  أربعة أم اؿ

ترخيص مزاولة الذخص اععتباري لمشذال مدة ع تز،د عمي سشة،وفي حالة العؾد يحكػؼ 
بإلغػػػػاء التػػػػرخيص أو حػػػػل الذػػػػخص اععتبػػػػاري بحدػػػػي األحػػػػؾاؿ،و،تؼ نذػػػػر الحكػػػػؼ فػػػػي 

فقػة الذػخص اععتبػاري. وع يحػؾؿ ذلػػ دوف جر،دتيؽ  ػؾميتيؽ واسػعتي اعنتذػار عمػي ن
 الحكؼ بيية عقؾبات تنسيمية أو تبلية مشرؾص عميها قانؾناك". 

إع أف هذا الشص رذؼ أهسيتػه وطػؾؿ إنتغػار . لػؼ يحقػق الهػدؼ السشذػؾد مشػه نغػراك 
لدػػؾء صػػياذته وقرػػؾر  فػػي معالجػػة السذػػكمة الحييييػػة مػػؽ وراء تقر،ػػر مدػػةؾلية الذػػركة 

أف الهػػػػدؼ مػػػػؽ تقر،ػػػػر تمػػػػػ السدػػػػةؾلية هػػػػؾ مؾاجهػػػػة فػػػػرض عػػػػدـ معرفػػػػة  جشائيػػػػاك. حيػػػػس
، والسذػرع فػي السػادة السزػافة السػذكؾرة لػؼ  الذخص الظبيعي الذي أرتنػي الفعػل السجػـر
يعالع هػذا الفرض،عمػي الشحػؾ الػذي سشؾضػحه فػي سػياؽ السبحغػات التػي نبػد ها عمػي 

 -تمػ السادة عمي الشحؾ األتي:
قػػد أضػػيفه إلػػي نرػػؾص قػػانؾف ضػػسانات وحػػؾافز  (1مكػػرر ) 9أف السػػادة / -1

،األمػر الػذي   يػر تدػاؤعك ممحػا وهامػاك هػؾ: هػل هػذا الػشص 1778لدػشة  8اعست سار رقػؼ 
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 
يدػػػػري إع عمػػػػي الذػػػػركات التػػػػي  ػػػػتؼ تيسيدػػػػها وفقػػػػاك ألحكػػػػاـ قػػػػانؾف ضػػػػسانات وحػػػػؾافز 

دوف الذركات التي  تؼ تيسيدها وفق قؾانيؽ أخري. وهذا  1778لدشة  8اعست سار رقؼ 
اك  ؤدي إلي التقميل إلػي حػد كبيػر مػؽ فعاليػة هػذا يس ل في رأ شا ، قرؾراك تذر،لياك واضح

الشص وع يحقق كامل الفائدة السرجؾة مشه.ولذا فقد كاف مؽ األفزل الشص عمي سػر،اف 
 8( السزافة لشرػؾص قػانؾف ضػسانات وحػؾافز اعسػت سار رقػؼ 1مكرر) 9حكؼ السادة /

فقػػاك ألحكامػػه. عمػػي جسيػػل الذػػركات أيػػاك كػػاف القػػانؾف الػػذي تػػؼ تيسيدػػها و  1779لدػػشة 
ولتحقيػػق ذلػػػ فإنػػه كػػاف  تعػػيؽ وضػػل نػػص السػػادة السػػذكؾرة فػػي قػػانؾف العقؾبػػات ليظبػػق 
بذػػػيف الجػػػرائؼ الستعمقػػػة بالذػػػركات السشرػػػؾص عميهػػػا هيػػػه،و،كرر ذات الػػػشص فػػػي بػػػاب 
العقؾبات الؾارد مؽ كل قؾانيؽ الذركات ليدري عمػي التجػر،ؼ الخػاص السشرػؾص عميػه 

 في هذا الباب.
فػػػي السػػػادة السزػػػافة السػػػذكؾرة قػػػرر أف الغرامػػػة التػػػي تؾقػػػل عمػػػي  أف السذػػػرع -5

الذركة ع تقل عمي أربعة أم اؿ الغرامة السقررة قانؾناك لمجر،سة وع تجاوز عذرة أم الهػا. 
والدػػؤاؿ الػػذي   ػػؾر أيزػػاك هشػػا،و،رتبط بالدػػؤاؿ السظػػروح سػػمفا وع  شفػػػ عشػػه هػػؾ : مػػا 

ل يقرػػد  هػػا الغرامػػة السشرػػؾص عميهػػا فػػي بػػاب السقرػػؾد بالغرامػػة السقػػررة قانؾنػػاك . هػػ
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،أـ يقرد  ها 1779لدشة  8العقؾبات الؾارد في قانؾف ضسانات وحؾافز اعست سار رقؼ 
الغرامة السشرؾص عميهػا أيزػاك فػي أي قػانؾف اسخر،سػؾاء كػاف قػانؾف العقؾبػات وقػؾانيؽ 

ؼ الذػػػػػركات السختمفػػػػػػة التػػػػػػي تقزػػػػػػي بغرامػػػػػػات عمػػػػػي الفعػػػػػػل السجػػػػػػـر بخرػػػػػػؾص جػػػػػػرائ
 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 الغرامػات السشرػؾص عميهػا فػي بػاب العقؾبػات 

فقط،وليس الغرامات السشرؾص عميها في القؾانيؽ األخػرى.  السدرج في القانؾف السذكؾر
ولتحقيػق الفائػػدة السرجػؾة مػػؽ هػػذا الػشص فإنشػػا ننػػرر أنػه يجػػي ذكػػر  فػي قػػانؾف العقؾبػػات 

 وكل قؾانيؽ الذركات .
أف عقػػؾبتي إلغػػاء تػػرخيص مزاولػػة الذػػركة لشذػػاطها أو حمهػػا،ع تظبػػق إع فػػي  -2

الة عدـ وق  ترخيص مزاولة الشذال وإذا لػؼ حالة العؾد.ومؽ ثؼ تقترر العقؾبة عمى ح
يكػػؽ هشػػاؾ عػػؾد، وهػػذا سػػبي أخػػر لتقميػػل فاعميػػة العقؾبػػات الػػؾاردة فػػي الػػشص السػػذكؾر، 
فنػػػاف  تعػػػيؽ تؾىيػػػل هػػػاتيؽ العقػػػؾبتيؽ فػػػي ذيػػػر حالػػػة العػػػؾد إذا كػػػاف الفعػػػل اإلجرامػػػي 

حالػػػة  السرتنػػػي يدػػػتدعي ذلػػػػ.ثؼ أف السذػػػرع قػػػد قػػػرر أف هػػػاتيؽ العقػػػؾبتيؽ تظبقػػػاف فػػػي
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

دوف ثبؾت مدؤليته  معرفة الذخص الظبيعي القائؼ باإلدارة الفعمية مرتني الفعل السجـر
الجشائيػػة نغػػراك لعػػدـ عمسػػة بالجر،سػػة أو عػػدـ إتجػػا  إرادتػػه عرتنا ها،فقػػد اسػػتهل السذػػرع 

( السذار إليها بلبارة "وفى الحالة التى ع ت به فيها 1مكرر )9الفقرة ال انية مؽ السادة/ 
 مدةؾلية الذخص الظبيعي عمى الشحؾ السحدد فى الفقرة الدابقة ......"

السػذكؾر عمػى هػذا الشحػؾ قػد جػػاء محػدود األثػر لمغايػة فػى مجػاؿ مدػػةؾلية والػشص 
الذػػػركة جشائيػػػا،ألف تقر،ػػػر هػػػذ  السدػػػةؾلية  هػػػدؼ أساسػػػاك لسؾاجهػػػة الفػػػرض الػػػذى ع ػػػتؼ 
التؾصػػػػػل هيػػػػػه إلػػػػػى معرفػػػػػة الذػػػػػخص الظبيعػػػػػي القػػػػػائؼ بػػػػػاإلدارة الفعميػػػػػة مرتنػػػػػي الفعػػػػػل 

،وليس فقػػط فػػرض تبرئػػه هػػذا الذػػخص، لػػذلػ فإنػػه لتحقيػػق الهػػدؼ  -كػػاف  تعػػيؽ السجػػـر
إضػػػافة مدػػػةؾلية الذػػػركة جشائيػػػاك فػػػى حالػػػة عػػػدـ معرفػػػة -األساسػػػي مػػػؽ الػػػشص السػػػذكؾر

 الفاعل مؽ األشخاص الظبيعي يؽ .
( سػػابقة الذكر،قػػد أجػػاز 1مكػػرر)9أف السذػػرع فػػى الفقػػرة األخيػػرة مػػؽ السػػادة/  -2

إلػى الدػؤاؿ الػذى  الحكؼ بييػة عقؾبػات تنسيميػة أو تبليػة مشرػؾص عميهػا قانؾنػاك. ونعػؾد
كررنػػا  سػػمفا،وهؾ مػػا السقرػػؾد  مفػػ" " قانؾنػػا "،هػػل يقرػػد بالعقؾبػػات التنسيميػػة والتبليػػة 
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، أـ تذػػػػسل 1779لدػػػػشة 8الػػػػؾاردة فقػػػػط فػػػػى قػػػػانؾف ضػػػػسانات وحػػػػؾافز اعسػػػػت سار رقػػػػؼ 
العقؾبػػػات السشرػػػؾص عميهػػػا فػػػى القػػػؾانيؽ األخرى،قػػػانؾف العقؾبػػػات وقػػػؾانيؽ الذػػػركات 

 السختمفة؟.
عمػػػى ماسػػػبق قؾلػػػه فػػػى هػػػذا الخرػػػؾص فإنشػػػا نػػػرى أف السقرػػػؾد هشػػػا هػػػؾ  تيسيدػػػاك 

العقؾبات التنسيميػة أو التبليػة السشرػؾص عميهػا فػى قػانؾف ضػسانات وحػؾافز األسػت سار 
 سال  الذكر فقط .

( مػػػؽ قػػػانؾف ضػػػسانات وحػػػؾافز اعسػػػت سار رقػػػؼ 1مكػػػرر) 9أف نػػػص السػػػادة / – 6
 شيؽ :تذؾبه عدـ الدستؾر،ة مؽ ناحي 1779لدشة 8

مػػؽ الدسػػتؾر التػػػى قػػررت مبػػػدأ  22الشاجيػػة األولػػى : أنػػػه خػػال  نػػص السػػػادة /
السداوا  فى الحقؾؽ واعلتزامات ، حيػس أنػه وضػل عقؾبػات جشائيػة ضػد الذػركات التػى 
 ػػػتؼ تيسيدػػػها وفقػػػا ألحكػػػاـ قػػػانؾف اعسػػػت سار السػػػذكؾرة دوف بػػػاقى الذػػػركات األخػػػرى ، 

سؾاطشػػؾف لػػدى القػػانؾف سػػؾاء ، وهػػؼ متدػػاووف فػػى وتػػشص السػػادة السػػذكؾرة عمػػى أف : " ال
 الحقؾؽ والحر،ات والؾاجبات ......."

مػػؽ الدسػػتؾر ، التػػى تػػشص  72الشاجيػػة ال انيػػة : أنػػه قػػد خػػال  حكػػؼ السػػادة / 
 عمى أف " : الجر،سة شخرية وع جر،سة وع عقؾبة  شاء عمى قانؾف "

ألفعاؿ السجرمة والعقؾبات ووفقاك لهذا الشص فإنه يجي أف  تزسؽ الشص العقا ى ا
( سال  الذكر قد قرر العقؾبات فقط 1مكرر ) 9السقررة لنل فعل ، إع أف نص السادة /

 دوف  ياف األفعاؿ السجرمة قانؾناك ، وهذا مايعرؼ " بالتجر،ؼ عمى  ياض " .
 السظمػي ال انػػي

 حػق الذركػة فػي التقاضػػػي
ومسارسػػة نذػاطها وعبقتهػػا بػػالغير،  نغػراك ألهسيػػة حػق التقاضػػي فػي حيػػاة الذػركة

فمؼ  ترؾ السذرع أمر استشتاجه كيحػد الشتػائع السترتبػة عمػى اكتدػاب لمذخرػية السعشؾ،ػة 
مػػؽ  22واألهميػػة القانؾنيػػة وإنسػػا حػػرص عمػػى الػػشص عميػػه صػػراحة فػػي صػػمي السػػادة/ 

 ، والتي تشص عمى أف:(64)القانؾف وأفرد له فقرة مدتقمة في هذ  السادة
اععتبػػاري  تستػػل بجسيػػل الحقػػؾؽ إع مػػا كػػاف مشهػػا مبزمػػاك لرػػفة  الذػػخص -1"

هيكػؾف لػه: أ .............   -5اإلنداف الظبيلية وذلػ في الحدود التػي قررهػا القػانؾف  

                                      
السرجػػل الدػػا ق، طبعػػة نغر،ػػة الحػػق،  –د. أحسػػد سػػبمة، السػػدخل لدراسػػة القػػانؾف، النتػػاب ال ػػاني  64

 ، دار الشهزة العربية.558، ص1794
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 2حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق التقاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  د .................   -ب ....................  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
."............... 

وى التي ترفل مشػه أو عميػه قزػائياك )الفػرع وتتستل الذركة بحق التقاضي في الدعا
 األوؿ( أو تحكيسياك )الفرع ال اني(.
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 الفػػرع األوؿ
 حػق الذركػة فػي التقاضػي أمػاـ القزػػاء

مػػدني سػػابقة الػػذكر، حػػق التقاضػػي باعتبارهػػا شخرػػاك  22وفقػػاك لمسػػادة/  –لمذػػركة 
سػا ت رفػل عميهػا الػدعاوى مػؽ معشؾ،اك، فترفل الدعاوى عمى الغير أو عمػى الذػركاء فيهػا، ك

الغيػػر أو مػػؽ الذػػركاء، و،س مهػػا فػػي هػػذ  الػػدعاوى مس مهػػا القػػانؾني )أوعك( وت رفػػل الػػدعاوى 
 عمى الذركة في السحكسة السخترة التي يقل مؾطشها في دائرتها )ثانياك(.

 أوعك: تس يل الذركة أماـ القزاء:
ذػػركاء أو الذػػخص الػػذي يس ػػل الذػػركة أمػػاـ القزػػاء الذػػخص الػػذي  تفػػق عميػػه ال

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 

يؽ الييػػػاـ بيعسػػػاؿ اإلدارة، و،جػػػؾز أف يكػػػؾف أي مػػػشهؼ مسػػػ بك لمذػػػركة الذػػػركاء الستزػػػامش
 أماـ القزاء.

مػػػػػؽ قػػػػػانؾف  151وبالشدػػػػػبة لمذػػػػػركة ذات السدػػػػػةؾلية السحػػػػػدودة فتقزػػػػػي السػػػػػادة/ 
بيف مد ري الذركة يكػؾف لهػؼ سػمظة كاممػة فػي تس يمهػا  1781لدشة  127الذركات رقؼ 

قرار يردر مؽ الذػركة  تقييػد سػمظات ما لؼ يقض عقد تيسيس الذركة بغير ذلػ، وكل 
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.
 127مػػؽ قػػانؾف الذػػركات رقػػؼ  82أمػػا فػػي شػػركات السدػػاهسة فقػػد قػػررت السػػادة/ 

إدارة الذػركة هػؾ الػذي يس مهػا أمػاـ القزػاء، حيػس تػشص  أف رئػيس مجمػس 1781لدشة 
هػػػذ  السػػػادة عمػػػى أف: "يس ػػػل رئػػػيس مجمػػػس اإلدارة الذػػػركة أمػػػاـ القزػػػاء، و،حػػػدد نغػػػاـ 
الذػػػركة ولؾائحهػػػا الداخميػػػة اعختراصػػػات األخػػػرى السقػػػررة لػػػرئيس السجمػػػس واألعزػػػاء 

 والسؾعفيؽ".
قابزػة وشػركات تابعػة، أما هيسا يخص شركات قظاع األعساؿ العاـ مؽ شركات 

فإف مس ل الذركة أماـ القزاء يختم  في األولى عشه في ال انية حدي نرؾص قػانؾف 
مػؽ هػذا القػانؾف  8، حيػس تػشص السػادة/ 1771لدشة  512شركات قظاع األعساؿ رقؼ 

عمى أف: "يس ل رئيس مجمس اإلدارة الذركة )القابزة( أماـ القزاء......". أما بالشدبة 
وهػذا الحكػؼ يس ػل  (62)ابعة هيس مها أماـ القزاء عزؾ مجمس اإلدارة السشتدب.لمذركة الت

                                      
 . 1771لدشة  512مؽ قانؾف قظاع األعساؿ العاـ رقؼ  54السادة/  62
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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 

والعزػؾ السشتػدب هػؾ الػذي  تستػل بجسيػل  (66)رةالذركة التابعة ذير متفرغ مػؽ ذوي الخبػ
، كسػا (69)الدمظات الستعمقة بإدارة الذركة واليياـ بكافة األعساؿ البزمػة لتحقيػق ذرضػها

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 
، 1782لدػشة  79مػؽ قػانؾف هيةػات وشػركات القظػاع العػاـ رقػؼ  15وفقاك لحكػؼ السػادة/ 

مػؽ  22و،س ل شركة القظاع العاـ أماـ القزاء رئيس مجمس إدارتهػا وفقػاك لحكػؼ السػادة/ 
 القانؾف السذكؾر.

مػؽ  142لذركة في دور التروية هيس مها أماـ القزاء إعسػاعك لػشص السػادة/ أما ا
، و،س ػػل الذػركة السذػػهر إفبسػػها أمػػيؽ التفميدػػة 1781لدػػشة  127قػانؾف الذػػركات رقػػؼ 
، وإذا أشػػهر إفػػبس 1777لدػػشة  19مػػؽ قػػانؾف التجػػارة رقػػؼ  292تظبيقػػاك لحكػػؼ السػػادة/ 

رػػػفي وإنسػػػا يس مهػػػا أمػػػيؽ التفميدػػػة ألف شػػػهر الذػػػركة فػػػي فتػػػرة الترػػػوية فػػػب يس مهػػػا الس
اإلفػػػبس يغػػػل  ػػػد السػػػد ؽ، و،س مػػػه فػػػي فرضػػػشا السرػػػفي، عػػػؽ إدارة أمؾالػػػه أو التقاضػػػي 
بذينها، و،تؾلى ذلػ األمر أميؽ التفميدة، أما الذػركة السؾضػؾعة تحػه الحراسػة هيس مهػا 

 الحارس، قزائياك كاف أـ إتفاىياك.
لسػا كانػه الذػركة ذات شخرػية مدػتقمة عػؽ وقد استقر قزاء الشقض عمػى أنػه، 

شخرية مس مها فإنه يكفي في صح  الدعاوى أف ترفل مشها أو عميها ذكر اسؼ الذركة 
يةز لها عػؽ ذيرهػا دوف حاجػة إلػى ذكػر اسػؼ مس مهػا، كسػا ع يعتػد بالخظػي الػذي يقػل  الس سد

  (67)في اسؼ مس ل الذركة أو ليبه.
 تػػػػيثر فػػػػي الػػػػدعؾى بسػػػػا يظػػػػرأ عمػػػػى  كسػػػػا تقزػػػػي أيزػػػػاك بػػػػيف سػػػػير الخرػػػػؾمة ع

 (91)شخرية مس ل الذركة مؽ تغيير.
 (91)وع تقبل إثارة السشازعة في صفة مس ل الذركة ألوؿ مرة أماـ محكسة الشقض.

                                      
 .1771لدشة  512مؽ القانؾف رقؼ  55السادة/  66
 .1771لدشة  512مؽ القانؾف رقؼ  52السادة/  69
 .1771لدشة  512مؽ القانؾف رقؼ  55السادة/  68
ؽ 61لدػػػػشة  1117، والظعػػػػؽ رقػػػػؼ 865ص 5ع 19، السجسؾعػػػػة س14/4/1761نقػػػػض جمدػػػػة  67

 .551ص 5جػ 44س 56/4/1772جمدة 
 .56ص 7جػ 42ؽ س61لدشة  2581طعؽ رقؼ  59/1/1774نقض جمدة  91
 .211ص 56/1/1796ؽ جمدة 41لدشة  622طعؽ رقؼ  91
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وإذا كانػػه الػػدعؾى تخػػص أحػػد فػػروع الذػػركة هػػيسكؽ اخترػػاـ مػػد ر الفػػرع ولنػػؽ 
الذػػركة دوف مػػد ر  ع ػػد مػػؽ اخترػػاـ مس ػػل الذػػركة،  ػػل إنػػه مػػؽ الجػػائز اخترػػاـ مس ػػل

 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)لمذركة. serment décisoireتؾجيه اليسيؽ الحاسسة 
والجػػد ر بالػػذكر أنػػه فػػي حالػػة إقامػػة دعػػؾى جشائيػػة ضػػد مس ػػل الذػػركة عػػؽ أفعػػاؿ 
ارتنبهػػػا بدػػػبي مسارسػػػة عسمػػػه فػػػي الذػػػركة أو بسشاسػػػبته، فيتعػػػيؽ أف  ػػػتؼ اخترػػػاـ هػػػذا 

لسبػػػدأ  السس ػػػل بذخرػػػه و،عمػػػؽ فػػػي مؾطشػػػه الذخرػػػي وإع يقزػػػى بعػػػدـ قبؾلهػػػا إعسػػػاعك 
، وإف كػػػاف مػػػؽ الجػػػائز اخترػػػاـ الذػػػركة نفدػػػها فػػػي هػػػذ  الػػػدعؾى (94)شخرػػػية العقؾبػػػة

 كزامشة لمؾفاء بسا يقزي به فيها مؽ تعؾ،زات أو ذرامات مالية.
 ثانياك: السحكسة السخترة نؾكياك ومحمياك  شغر دعاوى الذركة:

ؾر فقػػد طػػرأ تظػػػ 5118لدػػػشة  151بعػػد صػػدور قػػانؾف السحػػػاكؼ اعقترػػادية رقػػؼ 
ممحػؾن عمػى اخترػاص القزػاء  شغػر دعػاوى الذػركات، سػؾاء مػؽ حيػس اعخترػػاص 

 (.5( أو السحمي )1الشؾعي )
 

 السحكسة السخترة نؾكياك: (1)
لقػػد انػػتهع قػػانؾف السحػػاكؼ اعقترػػادية نهجػػاك خاصػػاك فػػي تحد ػػد نػػؾع الػػدعاوى التػػي 

سحػػػػػاكؼ تخػػػػػتص السحػػػػػاكؼ اعقترػػػػػادية  شغرهػػػػػا نؾكيػػػػػاك، و،تس ػػػػػل هػػػػػذا الػػػػػشهع فػػػػػي أف ال
اعقترادية تختص  شغر الدعاوى التي تظبق عمى مشازعاتهػا نرػؾص أي مػؽ القػؾانيؽ 

مػػؽ القػػانؾف السػػذكؾر، فتحد ػػد اعخترػػاص الشػػؾعي  6، 2، 4الػػؾاردة حرػػراك فػػي السػػؾاد/
 لمسحاكؼ اعقترادية  تؼ عمى أساس القانؾف واجي التظبيق عمى الدعؾى.

                                      
 5252ص 25سػػػػشة السكتػػػػي الفشػػػػي  1فقػػػػرة  19/15/1781ؽ جمدػػػػة 41لدػػػػشة  696طعػػػػؽ رقػػػػؼ  95

 .4، 2قاعدة/ 
)مذار إليػه لػدى د. أ ػؾ  191 – 1729، دعمؾز 58/2/1729نقض فرندي )الدائرة اعجتساكية(  92

 (.111، هامش 159ز،د رضؾاف، الذركات، السرجل الدا ق،  شد 
قزه محكسػة الػشقض بينػه يجػي إعػبف السػتهؼ بذخرػه، وفػي مؾطشػه، ومكػاف العسػل لػيس مؾطشػاك  94

 (.766ص 149ؽ 27س 59/11/1788ة يجؾز إعبنه هيه )نقض جمد
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 رادية عمى أف:مؽ قانؾف السحاكؼ اعقت 4فتشص السادة/ 
"تختص الدوائر اع تدائية و اعستةشاهية بالسحاكؼ اعقترادية، دوف ذيرهػا،  شغػر 

 الدعاوى الجشائية الشاشةة عؽ الجرائؼ السشرؾص عميها في القؾانيؽ اآلتية:
 .قانؾف العقؾباتفي  جرائؼ التفالس (1
 . قانؾف اإلشراؼ والرقابة عمى التيميؽ في مرر (5
قػػػػػػانؾف شػػػػػػركات السدػػػػػػاهسة وشػػػػػػركات التؾصػػػػػػية باألسػػػػػػهؼ والذػػػػػػركات ذات  (2

 .السدةؾلية السحدودة
 .قانؾف سؾؽ رأس الساؿ (4
 .قانؾف ضسانات وحؾافز اعست سار (2
 . قانؾف التيجير التسؾ،مي (6
 . السالية قانؾف اإل داع والقيد السركزي لألوراؽ (9
 . قانؾف التسؾ،ل العقاري  (8
 .قانؾف حساية السمنية الفنر،ة (7

 .قانؾف البشػ السركزي والجهاز السررفي والشقد (11
 .العاممة في مجاؿ تمقي األمؾاؿ واست سارها قانؾف الذركات (11
 . قانؾف التجارة في شيف جرائؼ الرمح الؾاقي مؽ اإلفبس (15
قػانؾف حسايػػة اعقترػاد القػػؾمي مػػؽ اآلثػار الشاجسػػة عػؽ السسارسػػات الزػػارة  (12

 .في التجارة الدولية
 .قانؾف حساية السشافدة ومشل السسارسات اعحتنار،ة (14
 .قانؾف حساية السدتهمػ (12
 .تشغيؼ اعتراعتقانؾف  (16
 قػػػػػػػػػػانؾف تشغػػػػػػػػػػيؼ التؾىيػػػػػػػػػػل اعلنترونػػػػػػػػػػي وإنذػػػػػػػػػػاء هيةػػػػػػػػػػة تشسيػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػشاعة  (19

 السعمؾمات.تنشؾلؾجيا 
 مؽ ذات القانؾف عمى أف: 2وتشص السادة/ 

"تخػػتص الػػدوائر اع تدائيػػة بالسحػػاكؼ اعقترػػادية  شغػػر قزػػايا الجػػشح السشرػػؾص 
مػػؽ هػػذا القػػانؾف، و،كػػؾف اسػػتةشافها أمػػاـ  4إليهػػا فػػي السػػادة/  عميهػػا فػػي القػػؾانيؽ السذػػار

الػػدوائر اعسػػتةشاهية بالسحػػاكؼ اعقترػػادية، عمػػى أف تدػػري عمػػى الظعػػؾف عمػػى األحكػػاـ 
الرػػادرة مػػػؽ الػػدوائر اع تدائيػػػة بالسحػػػاكؼ فػػي مػػػؾاد الجػػػشح السؾاعيػػد واإلجػػػراءات وأحكػػػاـ 

جشائيػػػػة. وتخػػػػتص الػػػػدوائر اعسػػػػتةشاهية الشفػػػػاذ السعجػػػػل السقػػػػررة فػػػػي قػػػػانؾف اإلجػػػػراءات ال
بالسحاكؼ اعقترادية بػالشغر ا تػداءك فػي قزػايا الجشايػات السشرػؾص عميهػا فػي القػؾانيؽ 

 السذار إليها في السادة الدابقة".

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_(eg)/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B3
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_(eg)/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B3
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(eg)/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%87
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(eg)/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%87
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_(eg)


 - 28 - 

 مؽ القانؾف السذكؾر عمى أف: 6وتشص السادة/ 
 "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:

 .قانؾف الذركات العاممة في مجاؿ تمقي األمؾاؿ واست سارها (1
 .قانؾف سؾؽ رأس الساؿ (5
 .قانؾف ضسانات وحؾافز اعست سار (2
 .قانؾف التيجير التسؾ،مي (4
قػانؾف حسايػػة اعقترػاد القػػؾمي مػػؽ اآلثػار الشاجسػػة عػؽ السسارسػػات الزػػارة  (2

 .في التجارة الدولية
 وعسميػػات البشػػؾؾقػػانؾف التجػػارة فػػي شػػيف نقػػل التنشؾلؾجيػػا والؾكالػػة التجار،ػػة  (6

 . واإلفبس والرمح الؾاقي مشه
 .قانؾف التسؾ،ل العقاري  (9
 .قانؾف حساية السمنية الفنر،ة (8
 .قانؾف تشغيؼ اعتراعت (7

 قػػػػػػػػػػانؾف تشغػػػػػػػػػػيؼ التؾىيػػػػػػػػػػل اعلنترونػػػػػػػػػػي وإنذػػػػػػػػػػاء هيةػػػػػػػػػػة تشسيػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػشاعة  (11
 .تنشؾلؾجيا السعمؾمات

 .لسشافدة ومشل السسارسات اعحتنار،ةقانؾف حساية ا (11
قػػػػػػانؾف شػػػػػػركات السدػػػػػػاهسة وشػػػػػػركات التؾصػػػػػػية باألسػػػػػػهؼ والذػػػػػػركات ذات  (15

 .السدةؾلية السحدودة
 .السررفي والشقد قانؾف البشػ السركزي والجهاز (12

وتختص الدوائر اعسػتةشاهية فػي السحػاكؼ اعقترػادية، دوف ذيرهػا، بػالشغر ا تػداء 
فػػي كافػػة السشازعػػات والػػدعاوى السشرػػؾص عميهػػا فػػي الفقػػرة الدػػابقة إذا جػػاوزت ىيستهػػا 

 خسدة مب يؽ جشيه، أو كانه ذير مقدرة الييسة".
إف تحد ػػػػد اعخترػػػػاص الشػػػػؾعي وإعسػػػػاعك ألحكػػػػاـ السػػػػؾاد الػػػػ بث سػػػػالفة الػػػػذكر فػػػػ

لمسحػػػػاكؼ اعقترػػػػادية  ػػػػدعاوى ومشازعػػػػات الذػػػػركات، سػػػػؾاء كانػػػػه جػػػػشح أو جشايػػػػات أو 
دعاوى مدنية أو تجار،ة، ع  ػرتبط بالذػركة فػي ذاتهػا وع  شؾعهػا أو شػكمها، وإنسػا  ػرتبط 
بسػػػؾاد القػػػانؾف واجػػػي التظبيػػػق عمػػػى الػػػدعؾى، مدنيػػػة أو تجار،ػػػة أو جشائيػػػة، فقػػػد تنػػػؾف 

ركة مدكيػػة أو مػػدعى عميهػػا، متهسػػة أو مجشػػي عميهػػا، ولنػػؽ الشرػػؾص التػػي تظبػػق الذػػ
مػػؽ قػػانؾف  6، 4عمػػى الػػدعؾى ع تتعمػػق بػػيي مػػؽ القػػؾانيؽ الػػؾاردة حرػػراك فػػي السػػادتيؽ/ 
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http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(eg)/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(eg)/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%87
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(eg)/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%87
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9_(eg)
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_(eg)
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 السحاكؼ اعقترادية، فب تختص  ها تمػ السحاكؼ نؾكياك.
لشػػؾعي وعمػػى الػػرذؼ مػػؽ وضػػؾح وانزػػبال هػػذا السليػػار فػػي تحد ػػد اعخترػػاص ا

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 
مخترػػػة، وهشػػػاؾ أحكػػػاـ أخػػػرى قزػػػه باخترػػػاص السحػػػاكؼ اعقترػػػادية  شغػػػر بعػػػض 

سليػار ذيػر مخترػة. وقػد أصػدرت محكسػة الػشقض الدعاوى في حػيؽ أنهػا طبقػاك لػذات ال
العد د مؽ األحكاـ في الظعؾف التي أىيسه ضد أحكاـ اعخترػاص وعػدـ اعخترػاص 

 (92)الرادرة مؽ السحاكؼ اعقترادية.
 ولػػػػػذلػ فػػػػػإف األمػػػػػر فػػػػػي حاجػػػػػة إلػػػػػى وضػػػػػل ضػػػػػابط داخمػػػػػي يحػػػػػدد إخترػػػػػاص 

 السحاكؼ اعقترادية.
ادية مػؽ الػدعاوى الستعمقػة بالذػركات أما ما يخرج مؽ اختراص السحاكؼ اعقتر

فتختص  شغرها نؾكياك السحاكؼ العادية، مدنية كانه أو جشائية، وذلػ بظبيعة الحاؿ عدا 
 الدعاوى التي يختص  شغرها مجمس الدولة.

 السحكسة السخترة محمياك: (5)
مؽ قانؾف السرافعات السحكسة السخترة  شغر دعػاوى الذػركات  25تحدد السادة/ 

 مدكية أو مدعى عميها، حيس تشص هذ  السادة عمى أنه: سؾاء كانه
"فػي الػدعاوى الستعمقػػة بالذػركات أو الجسليػات القائسػػة أو التػي فػي دور الترػػوية 
أو السؤسدات الخاصة، يكؾف اعختراص لمسحكسة التي يقػل فػي دائرتهػا مركػز إدارتهػا 

لذركة أو الجسلية أو سؾاء أكانه الدعؾى عمى الذركة أو الجسلية أو السؤسدة أـ مؽ ا
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".
اخترػاص كػل محكسػة نذير  داية إلى أف قانؾف السحاكؼ اعقترادية أنذػي  ػدائرة 

                                      
، وقػػد قزػػه محكسػػة 59/2/5115ؽ. جمدػػة 81لدػػشة  4226نقػػض الػػدوائر السدنيػػة طعػػؽ رقػػؼ  - 92

الشقض باختراص الدوائر اعستةشاهية  شغر دعؾى إزالة عبقة تجار،ة باعتبارها دعؾى ذير مقػدرة 
 الييسة.

، حيػػس قزػػه محكسػػة 59/2/5115ؽ جمدػػة 81لدػػشة  7292نقػػض الػػدوائر السدنيػػة. طعػػؽ رقػػؼ  -
 الشقض باختراص الدوائر اعستةشاهية  شغر دعؾى شهر اإلفبس ألنها دعؾى ذير مقدرة الييسة.
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، وبالتػالي تخػتص محميػاك  شغػر دعػاوى (96)استةشاؼ محكسػة تدػسى السحكسػة اعقترػادية
الذػػركات السخترػػة  هػػا نؾكيػػاك السحكسػػة اعقترػػادية، تمػػػ السحكسػػة التػػي تقػػل فػػي دائػػرة 
محكسػػػة اعسػػػتةشاؼ التػػػي يقػػػل فػػػي دائرتهػػػا مركػػػز إدارة الذػػػركة، أو مقػػػر الفػػػرع إذا كانػػػه 

 بسدائل تخص هذا الفرع. الدعؾى تتعمق
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 

 بسدائل تخص هذا الفرع.الدعؾى تتعمق 
مػػؽ قػػانؾف  47وهػػذا الحكػػؼ يس ػػل اسػػت شاء مػػؽ األصػػل العػػاـ السقػػرر فػػي السػػادة/ 

السرافعػػػات التػػػي تػػػشص عمػػػى أف: "يكػػػؾف اعخترػػػاص لمسحكسػػػة التػػػي يقػػػل فػػػي دائرتهػػػا 
مػػؾطؽ السػػدعي عميػػه مػػا لػػؼ  ػػشص القػػانؾف عمػػى خػػبؼ ذلػػػ"، فاألصػػل العػػاـ وفقػػاك لهػػذ  

خترػػة محميػاك هػي السحكسػػة التػي يقػل فػػي دائرتهػا مػؾطؽ السػػدعي السػادة أف السحكسػة الس
عميػػػه، أمػػػا اعسػػػت شاء السػػػػذكؾر فالسحكسػػػة السخترػػػة محميػػػاك فػػػػي دعػػػاوى الذػػػركات هػػػػي 
السحكسػػػة التػػػي  ؾجػػػد فػػػي دائرتهػػػا مركػػػز إدارة الذػػػركة، سػػػؾاء كانػػػه الذػػػركة مدكيػػػة أو 

 مدعى عميها.
حكسػػة التػػي يقػػل فػػي دائرتهػػا فػػرع والجػػد ر بالػػذكر أف إجػػازة إقامػػة الػػدعؾى فػػي الس

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.

                                      
 .5118لدشة  151مؽ قانؾف السحاكؼ اعقترادية رقؼ  1السادة/  96
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 الفػرع ال انػػي
 (99)حػق الذركػة في التقاضػي أمػاـ التحكيػؼ

ى التحكػيؼ لمفرػل فػي السشازعػات يجؾز لجسيل أنؾاع الذركات في مرر المجؾء إل
الشاشةة عؽ مباشرتها لمغرض الذي أنذةه مؽ أجمه ع فػرؽ فػي ذلػػ  ػيؽ شػركة تجار،ػة 

لدػػػشة  59وشػػركة مدنيػػة، حيػػػس تػػشص السػػػادة األولػػى مػػؽ قػػػانؾف التحكػػيؼ السرػػػري رقػػؼ 
 عمى أنه: 1774

ر "مػػل عػػدـ اإلخػػبؿ بيحكػػاـ اعتفاىيػػات الدوليػػة السعسػػؾؿ  هػػا فػػي جسهؾر،ػػة مرػػ
العربية تدري أحكاـ هذا القانؾف عمى كل تحكيؼ  يؽ أطراؼ مؽ أشخاص القػانؾف العػاـ 
أو القػػػانؾف الخػػػاص، أيػػػاك كانػػػه طبيعػػػة العبقػػػة التػػػي  ػػػدور حؾلهػػػا الشػػػزاع إذا كػػػاف هػػػذا 
التحكػػيؼ يجػػري فػػي مرػػر أو كػػاف تحكيسػػاك تجار،ػػاك دوليػػاك يجػػري فػػي الخػػارج واتفػػق أطرافػػه 

 القانؾف".عمى إخزاعه ألحكاـ هذا 
أما الؾضل في فرندا فناف مختمفاك، وطرأ عميه تظؾر تذػر،عي ممحػؾن، فقبػل سػشة 

كاف ع يجؾز لمذركات السدنية المجؾء إلػى التحكػيؼ، وكػاف هػذا الحغػر وارداك فػي  5111
مػؽ القػانؾف السػدني قبػل  5161مؽ القانؾف التجاري قبل إلغائهػا، والسػادة/  621السادة/ 

فػػي فرندػػا  ػػبظبف شػػرل التحكػػيؼ الستعمػػق بالسشازعػػات الشاشػػةة عػػؽ تعػػد مها، فقػػد قزػػى 
 (97)، والذركة السدنية لمتيميؽ.(98)الذركة السدنية لمعقارات

وأجػرى تعػديبك تذػر،لياك  هػدؼ الحػد  5111إع أف السذرع الفرندي قد تدخل سشة 
 5161مػػؽ قػػانؾف التجػػارة، وعػػدؿ السػػادة/  621مػػؽ الحغػػر السذػػار إليػػه فػػيلغى السػػادة/ 

ما ؾ سشة  12الرادر فى  5111/451مؽ القانؾف السدنى ، وذلػ بسؾجي القانؾف رقؼ 
مػػؽ حػػػق الذػػػركات التػػػى تسػػػارس نذػػػاطها  –بعػػػد هػػػذا التعػػػد ل  –، حيػػس أصػػػبح 5111
المجؾء إلى التحكيؼ سػؾاء كانػه شػركات مدنيػة أو  activité professionnelle مهشياك 

 شركات تجار،ة .
                                      

حؾؿ هذا السؾضؾع برفة عامة أنغر د. حاتؼ رضا الدػيد، اتفػاؽ التحكػيؼ فػي مشازعػات الذػركات،  99
 .5112جامعة القاهرة،  -دكتؾرا ، كمية الحقؾؽ  رسالة

78 Court d'appel de Versille 1er  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 
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ع يكفػػػػى ، و،تعػػػيؽ أف  تػػػػدخل السذػػػػرع ليدػػػؾى  ػػػػيؽ الذػػػػركة  إع أف هػػػذا التعػػػػد ل
التجار،ػػػة والذػػػركة السدنيػػػة فػػػى حػػػق المجػػػؾء إلػػػى التحكػػػيؼ ، وع يقرػػػر األمػػػر فقػػػط عمػػػى 

 .(81)الذركات التى تسارس نذال مهشياك 
 وتس يػػػل الذػػػركة أمػػػاـ التحكػػػيؼ ع يختمػػػ  ك يػػػراك عػػػؽ تس يمهػػػا أمػػػاـ القزػػػاء )أوعك(، 

فى المجؾء إلى التحكيؼ فيرد عميها بعض القيؾد التى ع وجؾد لها  أما مدى حر،ة الذركة
 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 

يؽ هيةػػات التحكػػيؼ تخػػص نػػؾع الذػػركة أمػػاـ التحكػػيؼ ، ولنػػؽ هشػػاؾ مدػػيلة ت يػػر خبفػػاك  ػػ
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

 ػرى  –أك ػر تذػدداك  –له الحزؾر أماـ هيةات التحكيؼ برفة عامة، وهشاؾ اتجػا  ثالػس 
أنه يجي أف  تزسؽ تؾكيل السحامى القزػية التحكيسيػة التػى يحزػر فيهػا وأف  تزػسؽ 
هػػػذا التؾكيػػػل نرػػػاك يجيػػػز لمسحػػػامى إ ػػػراـ اتفػػػاؽ التحكػػػيؼ والتؾىيػػػل عمػػػى مذػػػارطته عمػػػى 

مػػػؽ القػػػانؾف  915ؾكيبك خاصػػػاك عسػػػبك بحكػػػؼ السػػػادة/ اعتبػػػار أف هػػػذ  السدػػػائل تدػػػتمـز تػػػ
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 

 التحكيؼ دوف الحاجة لتؾكيل خاص فى هذا الذيف. تتدل لتذسل حقه فى تؾىيل مذارطة
مركػػز القػػاهرة اإلقميسػػى لمتحكػػيؼ  5111لدػػشة  929وفػػى القزػػية التحكيسيػػة رقػػؼ 

التجارى الدولى، فقد تؼ الظعؽ بالبظبف عمى هذا الحكػؼ أمػاـ محكسػة إسػتةشاؼ القػاهرة، 
 2/5/5112ؽ، وبجمدػػػػػػة 157لدػػػػػػشة  42، 44، 41، 22الػػػػػػدائرة الدػػػػػػابعة بػػػػػػالظعؾف 

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 
السحػػػاميؽ المػػػػذ ؽ باشػػػػروا كافػػػة األعسػػػػاؿ اإلجرائيػػػػة السترػػػمة  تحكػػػػيؼ التػػػػداعي ع  تدػػػػل 

مػؽ  12ألعساؿ، وردت السحكسػة عمػى هػذا الػدفاع فػي الرػفحة رقػؼ نظاقها لميياـ  هذ  ا
 حكسها السذار إليه بالقؾؿ:

                                      
 وما بعدها . 29وحؾؿ هذا السؾضؾع انغر د. حاتؼ رضا الديد . السرجل الدا ق ص  81
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(، فهػػؼ أيزػػاك أطػػراؼ فػػي 42"الػػدكتؾر  هجػػه عمػػي أوعد  )السػػدعؾف فػػي الػػدعؾى 
 التعاقد وإتفاؽ التحكيؼ وخرؾمته ومحكؾـ ضدهؼ تحكيسياك.

روحػػػػة شػػػػرل ومػػػػؽ ثػػػػؼ   بػػػػه فػػػػي حػػػػق كافػػػػة السػػػػدعيؽ فػػػػي الػػػػدعاوى األربػػػػل السظ
السرػػمحة القانؾنيػػة السعتبػػرة لقبػػؾؿ الظعػػؽ، وألف هػػذ  الػػدعاوى اسػػتؾفه بػػاقي أوضػػاعها 

 الذكمية، فهي مقبؾلة شكبك.
وع  شػػاؿ مػػؽ تػػؾافر صػػفة السػػدعيؽ فػػي خرػػؾمة التحكػػيؼ الػػزعؼ بػػيف الؾكالػػة التػػي 

حػاميؽ مشحها الدكتؾر  هجه بذخره وبرفته مس بك قانؾنياك عؽ شركاته وأوعد  إلػى الس
المػػذ ؽ باشػػرا كافػػة األعسػػاؿ اإلجرائيػػة السترػػمة  تحكػػيؼ التػػداعي ع  تدػػل نظاقهػػا لمييػػاـ 
 هذ  األعساؿ. ففي جسيل األحؾاؿ، فإف تررفات هذ ؽ السحامييؽ في خرؾمة التحكػيؼ 

إنسا تشررؼ إلى األصيل )السؾكل  هجه وأوعد   –وهسا مؽ أصحاب الخبرة والتسيز  –
جسيعػػاك ( طالسػػا إنهسػػا باشػػرا األعسػػاؿ اإلجرائيػػة السس مػػة لزػػسانات  وشػػركاته لالسحتنسػػؾف 

الػػػدفاع لحدػػػاب جسيػػػل السحتنسػػػيؽ وبغػػػرض تػػػيميؽ مرػػػالحهؼ السذػػػتركة عمػػػى نحػػػؾ ع 
 يحتسل لبداك ودوف اعتراض في حيشه.

واععتداد بالغاهر  برر و،رحح تررفاتهؼ أماـ هيةة التحكيؼ. و،عزز هذا الشغر 
ف أنه ولةؽ كانه الؾكالة اعتفاىية ترمي إلى تخؾ،ل الؾكيػل الييػاـ ما هؾ مقرر في القانؾ 

 ترػػػرؼ تعػػػؾد آثػػػار  عمػػػى األصػػػيل دوف الؾكيػػػل، فػػػإف التعبيػػػر عػػػؽ هػػػذ  اإلرادة كسػػػا فػػػد 
 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 

 ت والغرض السرتجى مشه.الشية مؽ اعتبارا
والبػادي مػػؽ األوراؽ أف هشػػاؾ مػػؽ الذػػؾاهد مػػا يعػزز القػػؾؿ بػػيف كػػل مػػؽ األطػػراؼ 
والسحكسػػيؽ والسركػػز التحكيسػػي السؤسدػػي )مركػػز القػػاهرة اإلقميسػػي( تعػػاممؾا عمػػى أسػػاس 
صػػحة تس يػػل الػػدكتؾر  هجػػه لألطػػراؼ السحتنسػػة وثبػػؾت صػػفته عػػشهؼ أيزػػاك عمػػى سػػعة 

مسحػػامييؽ الحاضػػر،ؽ عشػػه )بذخرػػه وصػػفته( لمييػػاـ عمػػى شػػةؾف كػػل الؾكالػػة السسشؾحػػة ل
 السحتنسؾف وإدارة الدفاع في الشزاع السؾضؾعي لسرمحتهؼ معاك وبذكل مؾحد.

فػػي الػػدعاوى األربػػل  –ومػؽ ثػػؼ وحدػػي اعسػػتدعؿ السشظقػػي، فػإف تس يػػل السػػدعيؽ 
تنػػؽ ذائبػػة. كػػاف حاضػػراك فػػي دعػػؾى التحكػػيؼ وأف ضػػسانة الػػدفاع عػػشهؼ لػػؼ  –السظروحػػة 

مسػػؽ سػػاهؼ بذػػكل أو آخػػر فػػي اإلجػػراء  –وتقػػرر السحكسػػة أف التعمػػق بيهػػداب الذػػكمية 
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يجي أف ع يكؾف عمى حداب إهدار مزسؾف القؾاعد السؾضؾكية األساسية  –السخال  
الخاصة بالؾكالة أو تعظيل فاعميتها. وال ا ه مؽ حكؼ التحكيؼ أف السحػامييؽ األسػتاذ ؽ 

ري حزػػػرا بالجمدػػػة اإلجرائيػػة األولػػػى  تػػػؾكيميؽ رسػػػسييؽ  بػػػيح كػػػل سػػميؼ العػػػؾا و،حػػػي قػػػد
مشهسػػا لمرػػادر لرػػالحه تس يػػل السحػػتنؼ عػػؽ نفدػػه وبرػػفته السبيشػػة برػػدر الحكػػؼ، أي 
برػػػػػفته وكػػػػػيبك عػػػػػؽ أوعد  والسس ػػػػػل القػػػػػانؾني لذػػػػػركاته )ال سانيػػػػػة عذػػػػػر( فػػػػػي الػػػػػدعؾى 

 ها روعيه.التحكيسية والسرافعة فيها، واألصل في إجراءات الخرؾمة إن
وحيػػػػس أف نظػػػػاؽ القزػػػػية التحكيسيػػػػة  تحػػػػدد بالظمبػػػػات األصػػػػمية التػػػػي تبػػػػدأ  هػػػػا 
الخرػػؾمة وبالظمبػػات اإلضػػاهية أو العارضػػة التػػي تقػػدـ مػػؽ السحػػتنؼ أو السحػػتنؼ ضػػد  
طالسا كانه هػذ  الظمبػات تشػدرج تحػه اتفػاؽ األطػراؼ السحتنسػة. وكالحػاؿ فػي الػدعؾى 

مؽ الظمبات ما يعتبػر مترتبػاك عمػى طمػي آخػر بحدػبانه القزائية  تعيؽ مراعاة أف هشاؾ 
نتيجػػة عزمػػة لػػه أو تربظػػه بػػه رابظػػة قؾ،ػػة، كسػػا قػػد يكػػؾف حدػػؼ مدػػيلة معيشػػة أمػػراك أوليػػاك 
ضرور،اك لمفرػل فػي الظمبػات السظروحػة والداخمػة فػي نظػاؽ اتفػاؽ التحكػيؼ ذاتػه. والبػيؽ 

يؼ كسػػا هػػؾ مبػػيؽ فػػي إدعػػاءات مػػؽ حكػػؼ التػػداعي أف السدػػائل التػػي تشاولتهػػا هيةػػة التحكػػ
الظػػػرفيؽ، تػػػرتبط بسؾضػػػؾع الشػػػزاع ووقائعػػػه األساسػػػية ارتباطػػػاك كاهيػػػاك، ومػػػؽ ثػػػؼ فػػػإف هيةػػػة 
التحكػػػيؼ تنػػػؾف قػػػد احترمػػػه شػػػرول مهستهػػػا، مػػػل األخػػػذ فػػػي اععتبػػػار أف طمػػػي بظػػػبف 

 التعاقد أو التررؼ يجعل أمر صحته مظمؾباك ضسشاك.
اسػػتيفاء الفائػػدة اععتبار،ػػة السقػػررة فػػي  وال ا ػػه كػػذلػ مػػؽ حكػػؼ التحكػػيؼ أف طمػػي

اتفػػاؽ األطػػػراؼ كانػػػه معروضػػػة عمػػػى هيةػػػة التحكػػػيؼ فػػػي مػػػذكرة البشػػػػ األهمػػػي السقدمػػػة 
، وأيزػاك فػػإف  شػػ اإلسػكشدر،ة لػػؼ يكػؽ خرػساك أو طرفػػاك مباشػراك فػػي 15/9/5111 تػار،  

بذيف األمػؾر الدعؾى التحكيسية ولؼ يحكؼ له أو عميه بذيء، ومؽ ثؼ فإف الجدؿ الس ار 
 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 

ضح بالعقد عشدما يكؾف في مرمحته والتشرل مشه عشدما يكؾف في ذير مرمحته. والؾا
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 

 915وكالة السحاميؽ في تؾىيل مذارطة التحكيؼ هي وكالة خاصة حدػي نػص السػادة/ 
 مؽ القانؾف السدني تجيز لهؼ تؾىيل تمػ السذارطة مؽ عدمه.

 -ثانياك: القيؾد التى ترد عمى حق الذركة فى المجؾء لمتحكيؼ : 



 - 62 - 

تؾجػػد بعػػض القيػػؾد عمػػى حر،ػػة الذػػركة فػػى المجػػؾء إلػػى التحكػػيؼ ع وجػػؾد لهػػا فػػى 
أف تنػػؾف حالػػة لجؾئهػػا إلػػى القزػػاء ، ففػػى الحالػػة األخيػػرة ع  ؾجػػد سػػؾى قيػػد واحػػد وهػػؾ 

الػػػدعؾى متعمقػػػة بػػػالغرض الػػػذى أسدػػػه الذػػػركة مػػػؽ أجمػػػه ، وهػػػذا قيػػػد عػػػاـ عمػػػى أهميػػػة 
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 :
مػؽ قػانؾف  89، فقػد حػددت السػادة /  نقػل التنشؾلؾجيػاذا كاف ذرض الذركة هػؾ إ -1

طرؽ الفرػل فػى السشازعػات التػى تشذػي  ػيؽ الذػركة  1777لدشة  19التجارة رقؼ 
 مردرة أو مدتؾردة التنشؾلؾجيا والستعاقد معها  ، حيس تشص عمى أنه :

ذػي عػؽ عقػد نقػل تختص السحػاكؼ السرػر،ة بالفرػل فػى السشازعػات التػى تش -1" 
مػؽ هػذا القػانؾف ، و،جػؾز اعتفػاؽ عمػى تدػؾ،ة  95التنشؾلؾجيا السذار إليه فػى السػادة / 

 الشزاع ودياك أو بظر،ق تحكيؼ يجرى فى مرر وفقاك ألحكاـ القانؾف السررى.
وفى جسيل األحؾاؿ يكؾف الفرل فى مؾضؾع الشزاع بسؾجي أحكاـ القانؾف ، وكل  -5

 باطبك .اتفاؽ عمى خبؼ ذلػ يقل 
وعمػػػى الػػػرذؼ مػػػؽ أف التحكػػػيؼ نغػػػاـ اتفػػػاقى يخزػػػل لسبػػػدأ سػػػمظات 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 .
لدػشة  59تحكػيؼ السرػرى رقػؼ القيد ال اني: أف تخزل إجراءات التحكػيؼ لقػانؾف ال

1774 . 
وهذاف القيداف ع  تعمقاف بالشغاـ العاـ وبالتػالى يجػؾز اعتفػاؽ عمػى مخالفتهسػا أو 

 مخالفة أى مشهسا .
 أف يدري عمى مؾضؾع الشزاع القانؾف السرري: القيد ال الس:

مػى وهذا القيد مقرر بقاعدة آمرة متعمقػة بالشغػاـ العػاـ ومػؽ ثػؼ ع يجػؾز اعتفػاؽ ع
السذار إليها أف " كل اتفاؽ عمػى خػبؼ ذلػػ  89مخالفتها ، إذ جاء فى عجز السادة / 

 )أى تظبيق قانؾف آخر عمى مؾضؾع الشزاع ذير القانؾف السررى( يقل باطبك.
إذا كانػػه الذػػركة السرػػدرة أو السدػػتؾردة لمتنشؾلؾجيػػا إحػػدى شػػركات القظػػاع  -5

لتحكيؼ فى السشازعات الشاشةة عؽ نقل التنشؾلؾجيا العاـ فيرد عمى أهميتها لمتقاضى أماـ ا
قيػػد هػػاـ ، وهػػؾ أنهػػا ع تدػػتظيل ولػػؾج طر،ػػق القزػػاء ، وتمتػػـز بػػالمجؾء إلػػى التحكػػيؼ إذا 
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كاف الستعاقد معها شركة قظاع عاـ أخرى أو هيةة قظػاع عػاـ أو أحػد أشػخاص القػانؾف 
ؾجيػػػػا وأى مػػػػؽ هػػػػؤعء العػػػػاـ ، ألف التحكػػػػيؼ  ػػػػيؽ الذػػػػركة الظػػػػرؼ فػػػػى عقػػػػد نقػػػػل التنشؾل

مػؽ قػانؾف  69وحتػى  26األشخاص هؾ تحكيؼ إجبارى ورد الشص عميه فػى السػؾاد مػؽ 
 (81).1782لدشة  79شركات وهيةات القظاع العاـ رقؼ 

                                      
، وعمػػى الػػرذؼ مػػؽ أف 1782لدػػشة  79مػػؽ قػػانؾف شػػركات وهيةػػات القظػػاع العػػاـ رقػػؼ  26السػػادة /  81

نرػؾص التحكػيؼ اإلجبػارى الػؾاردة فػى  السحكسة الدستؾر،ة قد قزه فى عدة أحكػاـ بعػدـ دسػتؾر،ة
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 
نػػػؾع كػػػاف ، طػػػؾاؿ مػػػدة حياتػػػه طالسػػػا أنهػػػا كانػػػه مذػػػروعة وذيػػػر مخالفػػػة لمشغػػػاـ العػػػاـ 

ى ، ونغػػراك لظبيعتػػه الخاصػػة ، فإنػػه  تستػػل بيهميػػة واآلداب ، فػػإف الذػػركة كذػػخص معشػػؾ 
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

 اإلباحة، وذلػ عمى األصل العاـ فى أهمية الذركة كذخص اعتبارى هؾ السشل ع
، ولػػذلػ فػػإف (85)عكػػس الؾضػػل بذػػيف الذػػخص الظبيعػػى ، إذ األصػػل اإلباحػػة ع السشػػل

أهميػػة الذػػركة كذػػخص اعتبػػػارى ناقرػػة ، و،رجػػل الػػشقص إلػػػى أسػػباب عد ػػدة . فشظػػػاؽ 
أهمية الذركة  تحدد بالغرض مؽ تيسيدها ، وهذا ما يعػرؼ بسبػدأ التخرػص الشغػامى ، 

د أنؾاعػاك معيشػة مػؽ األنذػظة ع يجػؾز لػبعض الذػركات مسارسػػتها كسػا أف القػانؾف قػد حػد
وهػػػػذا مػػػػػا يعػػػػرؼ بسبػػػػػدأ التخرػػػػػص الشغػػػػامى )السظمػػػػػي األوؿ(، وكػػػػذلػ هشػػػػػاؾ حقػػػػػؾؽ 
والتزامات لريقة باإلنداف وتي ي عمى طبيعة الذركة كذخص معشػؾى )السظمػي ال ػاني( 

. 

                                      
، تار،  الفتؾى  51/1/5114، تار،  الجمدة  28سشة الفتؾى  – 558فتؾى مجمس الدولة رقؼ  85

 . 546رقؼ الرفحة  – 49/5/421، رقؼ السم   54/2/5114
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 السظمػي األوؿ
 Principe de la spécialitéمبػػدأ التخرػػص 

إذا كانػػػػػه الذػػػػػركة تتستػػػػػل باألهميػػػػػة البزمػػػػػة لسسارسػػػػػة حقؾقهػػػػػا وتشفيػػػػػذ التزاماتهػػػػػا 
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 

الػػذى يخزػػل لػػه الذػػخص السعشػػؾى عسؾمػػاك وع  أجمػػه ، وهػػذا مػػا يدػػسى بسبػػدأ التخرػػص
يخزػػػل لػػػه الذػػػخص الظبيعػػػى الػػػذى بإمكانػػػه أف يسػػػارس عػػػدة أنذػػػظة فػػػى وقػػػه واحػػػد 

 شر،ظة أف يدسح له القانؾف  ذلػ .
مػؽ القػانؾف ، حيػس تػشص عمػى  5فقػرة  22وقد قررت هذا السبدأ وقششتػه السػادة / 

 أف :
1-   ...................... 
 عتبارى ( :هيكؾف له ) لمذخص اع -5
 .............  -أ

 أهمية فى الحدود التى يعشيها سشد إنذائه أو التى يقررها القانؾف "  -ب
 ................ -...................      د  -جػ 

ب سػػالفة الػػذكر هػػؾ مبػػدأ التخرػػص 22وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف مػػا ورد بالسػػادة/ 
ء أو السداهسؾف في عقد الذركة أو في الشغامي، أي التخرص الذي اتفق عميه الذركا

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 ػػػػاني(، وسػػػػؾؼ نعػػػػرض لحالػػػػة تظبيييػػػػة لمػػػػربط  ػػػػيؽ أهميػػػػة الذػػػػركة وذػػػػرض إنذػػػػائها 

 فرع ال الس(. )ال
 الفػرع األوؿ

 مبػدأ التخرػص الشغامػػي
 Principe de spécialité statutaire 

أف سػػشد إنذػػاء الذػػركة هػػؾ الػػذى يحػػدد ذرضػػها و،ػػربط  ػػيؽ هػػذا الغػػرض وأهميتهػػا 
والدشد السذكؾر هػؾ سػجمها التجػارى. إع أف نظػاؽ هػذا الغػرض ومػدا  كػاف محػبك لمعد ػد 

وفتػػػػاوى مجمػػػػس الدولػػػػة ) ثانيػػػػاك ( ، خرؾصػػػػاك هيسػػػػا  تعمػػػػق  مػػػػؽ أحكػػػػاـ الػػػػشقض ) أوعك (
 تفدػػير مػػدى إتدػػاع ذػػرض الذػػركة فػػى ضػػؾء األذػػراض السكسمػػة لػػه أو السرتبظػػة بػػه . 
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وبعد عرض مؾق  القزاء العادي ومجمس الدولة فػى هػذا الخرػؾص سػشبدى رأ شػا فػى 
 السؾضؾع ) ثال اك ( .

 أوعك 
 مىمؾق  محكسة الشقض مؽ مبدأ التخرص الشغا

أكػػػػدت محكسػػػػة الػػػػشقض السرػػػػر،ة الرػػػػفة اعسػػػػت شائية ألهميػػػػة الذػػػػركة كذػػػػخص 
 (82)اعتبارى وأف األصل فيها السشل ع اإلباحة ، حيس قزه بينه:

مػػػػؽ القػػػػانؾف السػػػػدنى  ػػػػدؿ ، وعمػػػػى مػػػػا  22،  25" مفػػػػاد الػػػػشص فػػػػى السػػػػادتيؽ 
 يػاف  أوضحته مذكرة السذروع التسهيدى لمقػانؾف السػدنى ، عمػى أف السذػرع حػرص عمػى

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 

هػػػػػى خرػػػػػائص يدػػػػػتعاف  هػػػػػا لمتفر،ػػػػػق  ػػػػػيؽ  22السعشػػػػػؾى والتػػػػػى وردت فػػػػػى السػػػػػادة / 
مجسؾعػػات األشػػخاص أو األمػػؾاؿ التػػى تؾجػػد فػػى حكػػؼ الؾاقػػل ونغيرهػػا مػػؽ السجسؾعػػات 

صػػبحية الؾجػػؾب فػػى الحػػدود البزمػػة لسباشػػرة التػػى يعتػػرؼ القػػانؾف بكيانهػػا و، بػػه لهػػا 
 ، هيكؾف شينها فى هذ  الحدود شيف األشخاص الظبيعييؽ " . نذاطها

اء الػشقض عمػى أف أهميػة الذػركة تػرتبط بحػدود الغػرض الػؾارد فػى وقد اسػتقر قزػ
سشد إنذائها ، وع تتستل  تمػ األهمية بخرؾص التررفات التى تجر،ها والتعاقدات التى 

 تبرمها خارج نظاؽ هذا الغرض ؛ 
 فقزه محكسة الشقض السرر،ة بيف : -

رى به قزػاء وعمى ما ج –مؽ القانؾف السدنى  22،  25" الشص فى السادتيؽ / 
 ػػػدؿ عمػػػى أنػػػه متػػػى اكتدػػػبه إحػػػدى الجهػػػات أو السشذػػػ ت الذخرػػػية  –هػػػذ  السحكسػػػة 

اععتبار،ػة فػػإف القػػانؾف يخؾلهػا كافػػة مسيػػزات الذخرػية القانؾنيػػة مػػؽ ذمػة ماليػػة مدػػتقمة 
 فزػبك عػؽ أهميتهػاوإرادة يعبر عشها نائبها وأهمية عكتداب الحقؾؽ واعلتزاـ بالؾاجبات ، 

، و،تعػػػيؽ بالتػػػالى أف تنػػػؾف  مقؾاعػػػد وفػػػى الحػػػدود السقػػػررة فػػػى سػػػشد إنذػػػائهاوذلػػػػ وفقػػػاك ل
 (84)مخاطبة الذخص اععتبارى فى مؾاجهة الشائي القانؾنى عشه".

 كسا قزه محكسة الشقض بيف :
                                      

  987ص  1جػ  42س  4/6/1775ؽ جمدة  92لدشة  1299طعؽ رقؼ  82
  19/5/5111ؽ ، جمدة  98لدشة  9874طعؽ رقؼ  84
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" شركة السداهسة التى تظرح أسهسها لبكتتاب العػاـ تنتدػي الذخرػية السعشؾ،ػة 
أف مؽ مقتزى هػذ  الذخرػية أف تنػؾف لهػا مؽ وقه صدور القرار الخاص  تيسيدها و 

ذمة مالية مدػتقمة عػؽ ذمػؼ أشػخاص الذػركاء فيهػا وتعتبػر أمؾالهػا ضػساناك عامػاك لػدائشيها 
أهميػػة فػػى حػػدود وحػػدهؼ وتخػػرج حرػػة الذػػر،ػ فػػى الذػػركة مػػؽ ممنػػه ، وتنػػؾف لمذػػركة 

 (82). فقرة ب مؽ القانؾف السدنى "  22مؽ أجمه طبقاك لمسادة /  الغرض الذى تنؾنه

 وقزه محكسة الشقض كذلػ بينه : -
" إذا كػػػاف البػػػيؽ مػػػؽ األوراؽ أف الظػػػاعشيؽ قػػػد تسدػػػكؾا فػػػى دفػػػاعهؼ أمػػػاـ محكسػػػة 

ليدػػػه لهػػػا الذخرػػػية اععتبار،ػػػة  -----السؾضػػػؾع  ػػػبظبف عقػػػد الهبػػػة ألف جسليػػػة 
مػػػؽ القػػػانؾف السػػػدنى ، ولػػػؼ  ػػػتؼ شػػػهر نغامهػػػا وفقػػػاك  22،  25إعسػػػاعك لػػػشص السػػػادتيؽ / 

بذػػيف الجسليػػات والسؤسدػات ، ومػػؽ ثػػؼ ع يكػػؾف  1766لدػشة  25القػػانؾف رقػػؼ  ألحكػاـ
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 

وجػه  –إف صػح  –ه رذؼ أنه دفاع جؾهرى قد  تغير به أسبابه لتقؾؿ السحكسة كمستها هي
 (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 
تشذػػػي  أساسػػػه فػػػى اتفػػػاؽ السدػػػاهسيؽ أو الذػػػركاء بذػػػيف ذػػػرض الذػػػركة ، فالذػػػركة التػػػى

لمعسػػل فػػى مجػػاؿ مقػػاوعت البشػػاء مػػ بك ، ع يجػػؾز لهػػا أف تتػػاجر فػػى السببػػس أو السػػؾاد 
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.
مبػدأ التخرػص الشغػامى ، هػل يظبػق  ولنؽ الدؤاؿ السظروح هػؾ مػا مػدى نظػاؽ

هذا السبدأ حرهياك ، بحيس ع يجػؾز لمذػركة الييػاـ بػيى ترػرؼ آخػر ع  ػدخل فػى نظػاؽ 
الغػػرض السشرػػؾص عميػػه فػػى سػػشد إنذػػائها ؟ أـ أف هشػػاؾ ترػػرفات وتعاقػػدات ع تػػدخل 

 ضسؽ هذا الغرض ، ومل ذلػ يجؾز لمذركة اليياـ  ها ؟

                                      
ؽ جمدة  21لدشة  59، طعؽ رقؼ  8/2/5112ؽ ، جمدة  94لدشة  4127طعؽ رقؼ  82

  445، قاعدة رقؼ  5452، رقؼ الرفحة  25، سشة السكتي الفشى  1، فقرة رقؼ  56/15/1781
  57/4/1778ؽ . جمدة  65لدشة  1264طعؽ رقؼ  86
  158عبد الرحسؽ الديد قرماف . الذركات التجار،ة . السرجل الدا ق . ص  89
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، بحق، أنه ع يجؾز السبالغة فػى تظبيػق (88)قهفى الحييقة ، وكسا ذهي بعض الف
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 

بذػكل مباشػر ، إع لسؾعفيها . ألف هذ  األعسػاؿ ، وإف كانػه ع تػرتبط بغػرض الذػركة 
أنها تنسل هذا الغرض ، فزبك عؽ أنها أعسػاؿ ع تبغػى الذػركة تحقيػق ربػح مػؽ ورائهػا 

 فب أثر لها عمى الشذال التجارى لها .
وفػػى بعػػض األحػػؾاؿ قػػد  تعػػذر معرفػػة مػػا إذا كػػاف عسػػل معػػيؽ  ػػدخل أو ع  ػػدخل 

فهػؾ مػؽ حيػس  فى حدود ذرض الذركة عمى أساس أف م ػل هػذا العسػل يس ػل جػانبيؽ ،
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 .
 مؾق  مجمس الدولة مؽ مبدأ التخرص الشغامى :ثانياك : 

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 :
ؾ إنسػػا أنذػػن بغػػرض " أهميػػة الذػػخص اععتبػػارى مقيػػدة بسبػػدأ التخرػػص ، فهػػ-1

معػيؽ ع يجػؾز لػه تجػاوز  وع أف يسػارس مػػا لػيس داخػبك هيػه حسايػة لمذػخص اععتبػػارى 
ذاتػػػه واحترامػػػاك إلرادة السذػػػرع ، ومػػػؽ ثػػػؼ فػػػإذا كػػػاف ذػػػرض الذػػػركة استرػػػبح األراضػػػى 
الزراكيػػػػة وتسمػػػػػ األراضػػػػى الرػػػػحراو،ة ، فػػػػب يجػػػػؾز لهػػػػا تسمػػػػػ هػػػػذا الشػػػػؾع األوؿ مػػػػؽ 

 (87)راضى الزراكية.األراضى ، وهى األ
" تتحدد أهمية الذخص اععتبارى وفػق سػشد إنذػائه ومػراد السذػرع وأف سػكؾت -5

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 

ذػػيف الذػػخص الظبيعػػى إذ األصػػل اإلباحػػة ع السشػػل . وتظبيقػػاك ، وذلػػػ عكػػس الؾضػػل ب
لذلػ فإنػه إذا مػا خػؾؿ السذػرع الجسليػات التعاونيػة الزراكيػة أهميػة الييػاـ باألعسػاؿ التػى 

                                      
  541د. إسساعيل ذانؼ . محاضرات فى الشغر،ة العامة لمحق . السرجل الدا ق ص  88
،  277رقؼ الرفحة  24/1/442مم  رقؼ  61سشة الفتؾى  52/2/5119فى  241فتؾى رقؼ  87

 )وسؾؼ نؾرد الفتؾى كاممة ى ممحق هذا البحس( 18/4/5119تار،  الجمدة 
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قررهػػػا مشزػػػبظة فػػػى ذلػػػػ بالؾجػػػه التعػػػاونى السرسػػػـؾ لهػػػا بنيػػػة خدمػػػة أذراضػػػها وإذا مػػػا 
ات مكشػػػه اعشػػػتراؾ فػػػى تيسػػػيس يجيػػػز ألى مػػػؽ تمػػػػ الجسليػػػاسػػػتؾت أحكامػػػه خمػػػؾا مسػػػا 

فسؽ ثؼ تنؾف األهمية القانؾنية لتمػ الجسليػات قاصػرة عػؽ  الذركات أو اإلسهاـ فى أ ها
أف تذػػترؾ فػػى تيسػػيس شػػركات السدػػاهسة أو اإلسػػهاـ فػػى أى مشهػػا قرػػؾراك مػػرد  تحد ػػد 

، القانؾف لشظاؽ أهميتها مؽ ذير اشتساؿ عمى هذا الؾجه مؽ الشذال بحدػباف أف القػانؾف 
وقػػد حػػدد لمجسليػػات التعاونيػػة شػػكبك قانؾنيػػاك محػػدداك تسػػارس مػػؽ خبلػػه وعائفهػػا وأهػػدافها 
مػػ بك، فػػب سػػبيل أمامهػػا لتشنػػي طبيعػػة ذاؾ الذػػكل القػػانؾنى إلػػى أى شػػكل آخػػر مادامػػه 

 1781لدػػشة  155فػػى إطػػار مػػؽ مفػػاًيؼ قػػانؾف التعػػاوف الزراعػػى الرػػادر بالقػػانؾف رقػػؼ 
."(71)  

قانؾنيػػػة لمهيةػػػة العامػػػة لمظػػػرؽ والنبػػػارى والشقػػػل البػػػرى ، حدػػػبسا "إف األهميػػػة ال-2
أو مباشػػرة تيسػػيس الذػػركات اسػػتقر عميػػه افتػػاء الجسليػػة العسؾميػػة ، تنػػؾف قاصػػرة عػػؽ 

السذػػاركة فػػى ذلػػػ أو السدػػاهسة فيهػػا ، وهػػذا القرػػؾر مػػرد  تحد ػػد القػػانؾف لشظػػاؽ تػػػ 
ختراص ، وع عبػرة بخمػؾ قػرار األهمية فى ضؾء أذراضها والتى لؼ تذتسل عمى هذا اع

تشغػػيؼ الهيةػػة مػػؽ نػػص صػػر،ح مػػانل لهػػذا الشذػػال ، إذ أف الػػشص الرػػر،ح يظمػػي حيػػس 
مػػدنى ، أمػػا حيػػس  ؤكػػد  فػػب  22يقػػرر مػػا يخػػال  األصػػل السقػػرر قانؾنػػاك فػػى السػػادة / 

 يكؾف مظمؾباك.
بػػػرى وعمػػى ذلػػػ فإنػػه يستشػػل قانؾنػػاك عمػػى الهيةػػة العامػػة لمظػػرؽ والنبػػارى والشقػػل ال

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 

فػى  1781لدػشة  125القؾمية لدكػ حد د مرر ، حيػس أجػاز لهػا قػانؾف إنذػائها رقػؼ 
إنذػػاء شػػركات مدػػاهسة مشػػه فػػى سػػبيل تحقيػػق أذراضػػها "  4/  الفقػػرة األولػػى مػػؽ السػػادة

أو مػػػػل شػػػػركاء آخػػػػر،ؽ " ، وكػػػػذلػ الحػػػاؿ بالشدػػػػبة إلػػػػى الهيةػػػػة العامػػػػة لسيشػػػػاء   بسفردهػػػا
فػى السػادة األولػى  1781لدػشة  262 ؾرسعيد التى أجاز لها قرار رئيس الجسهؾر،ة رقػؼ 

                                      
رقؼ  54/2/5114، تار،  الفتؾى  51/1/5114، تار،  الجمدة  28سشة الفتؾى  558فتؾى قؼ  71

. )وسؾؼ نؾرد الفتؾى كاممة فى ممحق فى هذا البحس(،  546، رقؼ الرفحة  49/5/421السم  
، تار،  الفتؾى  55/11/5112، تار،  الجمدة  28سشة الفتؾى  999ؾى رقؼ والفت
. ) وسؾؼ نؾرد الفتؾى كاممة فى  42، رقؼ الرفحة  49/1/559، رقؼ السم  / 21/11/5112

، تار،   15/6/1782، تار،  الجمدة  27سشة الفتؾى  927ممحق هذا البحس ( ، الفتؾى رقؼ 
) وسؾؼ نؾرد الفتؾى كاممة فى  426رقؼ الرفحة   49/1/84رقؼ السم   4/9/1782الفتشؾى 

 ممحق هذا البحس ( .
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ى ممنيتهػػػا ، ومػػػؽ ثػػػؼ فػػػإف مشػػػه : " إنذػػػاء الذػػػركات التػػػى تخػػػدـ أذراضػػػها واعشػػػتراؾ فػػػ
اشتراؾ كل مؽ هاتيؽ الهيةتيؽ فى تيسيس الذركات التى تخدـ أذراضها أو تعيشهػا عمػى 
تحقيػق هػذ  األذػػراض أو السدػاهسة فيهػػا هػؾ أمػػر جػائز قانؾنػػاك ، وذلػػ فػػى الحػدود التػػى 

 (71)يقررها القانؾف".
ص السػػادة/ " لقػػد اسػػتغهرت الجسليػػة العسؾميػػة لقدػػسى الفتػػؾى والتذػػر،ل مػػؽ نػػ-4

مدنى أف األشخاص اععتبار،ػة تنػؾف لهػا مػؽ أهميتػى الؾجػؾب واألداء مػا يعشيػه لهػا  22
سػشد إنذػػائها أو نػػص القػػانؾف وع تجػػاوز أهميتهػا هػػذا التعيػػيؽ ، وأف البػػيؽ مػػؽ اسػػتعراض 

أف السذػػرع قرػػر وعيػػة الهيةػػة العامػػة لإلصػػبح  1764لدػػشة  111أحكػػاـ القػػانؾف رقػػؼ 
اضػػى الزراكيػػة والبػػؾر الؾاقعػػة داخػػل الزمػػاـ واألراضػػى السستػػدة خػػارج الزراعػػى عمػػى األر 

الزمػػاـ إلػػى مدػػافة كيمػػؾ متػػر،ؽ فػػى البيػػل واإليجػػار فقػػط طبقػػاك لمذػػرول واألوضػػاع الػػؾاردة 
تفريبك فػى القػانؾف السػذكؾر أو فػى قػرار إنذػاء الهيةػة. وهػذا ع  بػيح لهػا السدػاهسة فػى 

ذا تهػػا ... ومػػؽ ثػػؼ فػػإف إنذػػاء الهيةػػة لمذػػركات أو رأسػػساؿ الذػػركات أيػػاك كػػاف نؾعهػػا أو 
السدػػػاهسة فػػػى رأسػػػسالها  تعػػػيؽ أف يكػػػؾف فػػػى حػػػدود اإلطػػػار السذػػػار إليػػػه ... لػػػذلػ فقػػػد 
انتهه الجسلية العسؾمية لقدػسى الفتػؾى والتذػر،ل إلػى عػدـ جػؾاز مذػاركة الهيةػة العامػة 

 (75)ية )التؾندى سابقاك(".لإلصبح الزراعى فى رأسساؿ الذركة العالسية لم روة الحيؾان
الؾاضح مؽ استعراض الفتاوى الدابقة أنها جسيعاك تتعمق بسدػيلة واحػدة وهػى حػق 
األشػػػخاص اععتبار،ػػػة السدػػػاهسة فػػػى تيسػػػيس الذػػػركات والسدػػػاهسة فػػػى رأسػػػسالها ، وقػػػد 
انتهػػػػه كػػػػل هػػػػذ  الفتػػػػاوى إلػػػػى أنػػػػه ع يجػػػػؾز لمذػػػػخص اععتبػػػػارى تيسػػػػيس شػػػػركات أو 

ها إع إذا نص الغرض مؽ إنذائها أو القانؾف السػشغؼ لهػا عمػى هػذا السداهسة فى رأسسال
الحػػػق صػػػراحة ، مدػػػتشدة فػػػى ذلػػػػ إلػػػى أف األصػػػل فػػػى أهميػػػة الذػػػخص اععتبػػػارى هػػػؾ 
الحغر وليس اإلباحة ، وبالتالى فإف عدـ الشص فى سشد إنذاء هذا الذخص اععتبارى 

احػػة ، وإنسػػا يعشػػى الحغػػر أو فػػى القػػانؾف الػػذى  شغسػػه عمػػى هػػذا الغػػرض ع يعشػػى اإلب
 تسذياك مل األصل العاـ السذكؾر .

والحييقة أف ما ذهبه إليػه كػل الفتػاوى السذػار إليهػا هػؾ فػى رأ شػا ، محػل نغػر ، 
وع  تفػػق مػػل القؾاعػػد العامػػة فػػى تيسػػيس الذػػركات أو السدػػاهسة فػػى رأسػػسالها ، و،شظػػؾى 

                                      
)  6/15/5116تار،  الفتؾى  6/15/5116، تار،  الجمدة  61الفتؾى رقؼ صفر سشة الفتؾى  71

 وسؾؼ نؾرد الفتؾى كاممة فى ممحق هذا البحس (
 15/11/1776الفتؾى ، تار،   52/7/1776، تار،  الجمدة  21سشة الفتؾى  816الفتؾى رقؼ  75

. ) وسؾؼ نؾرد الفتؾى كاممة فى ممحق هذا البحس  661رقؼ الرفحة  49/1/1776رقؼ السم  
 ) 
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ا فػػػى ذاتػػػه ، ومسارسػػػتها عمػػػى خمػػػط  ػػػيؽ تقيػػػد الذػػػركة بغرضػػػها الػػػؾارد فػػػى سػػػشد إنذػػػائه
 ألنذظة باعتبارها شخراك اعتبار،اك .

فسؽ حيس مخالفة الفتاوى السذكؾرة لمقؾاعد العامة فى تيسيس الذركات والسداهسة 
مػػؽ القػػانؾف السػػدنى ، الػػذى يعػػد الذػػر،عة العامػػة فػػى  212فػػى رأسػػسالها، فػػإف السػػادة / 

، هيسػػا لػػؼ  ػػرد بذػػينه نػػص فػػى األحكػػاـ التػػى تدػػرى عمػػى جسيػػل أنػػؾاع وأشػػكاؿ الذػػركات 
 القؾانيؽ الخاصة  هذ  الذركات ، تشص عمى أف :

أو أك ػر بػيف يدػاهؼ كػل مػشهؼ فػى مذػروع  شخرػاف" الذركة عقد بسقتزا   متػـز 
مػػالى ،  تقػػديؼ حرػػة مػػؽ مػػاؿ أو مػػؽ عسػػل عقتدػػاـ مػػا قػػد  شذػػي عػػؽ هػػذا السذػػروع مػػؽ 

 ربح أو مؽ خدارة " .
لذػػػػركة  بػػػػـر  ػػػػيؽ شخرػػػػيؽ ، وقػػػػد جػػػػاء تعبيػػػػر " ووفقػػػػاك لهػػػػذا الػػػػشص فػػػػإف عقػػػػد ا

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 

ا التعسيؼ ، هذا الشص فب يجؾز تخريره ، ومؽ ثؼ فإنه مؽ الجائز قانؾناك ، إعساعك لهذ
أف يكػػؾف طرفػػادىك 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 

مر متعمق بذػركة مدػاهسة تظػرح أسػهسها لبكتتػاب العػاـ فى شركة أخرى ، وإذا كاف األ
 أف تنتتي شركة أخرى فى رأسساؿ شركة السداهسة .

فػػالحق فػػى تيسػػيس الذػػركات أو السدػػاهسة فػػى رأسػػسالها ، فزػػبك عػػؽ أنػػه يدػػتشد 
مػػدنى كسػػا أسػػمفشا ، فػػإف هػػذا الحػػق   بػػه لمذػػركة باعتبارهػػا  212لرػػر،ح نػػص السػػادة / 
رع بالذخرػػػية القانؾنيػػػة ، فػػػذلػ حػػػق عػػػاـ أقػػػر  القػػػانؾف السػػػدنى كيػػػاف اعتػػػرؼ لػػػه السذػػػ

لمذػػػركة ألنهػػػا شخرػػػية قانؾنيػػػة ، وع يعػػػد ذػػػرض الذػػػركة السشرػػػؾص عميػػػه فػػػى سػػػشد 
إنذػػائها قيػػداك عمػػى هػػذا الحػػق العػػاـ ، عػػبوة عمػػى ذلػػػ فػػإف حػػق الذػػركة فػػى إ ػػراـ عقػػد 

هػػػؾ حػػػق قػػػػرر   شػػػركة أخػػػرى ، أى تيسػػػيس شػػػركة أخػػػرى أو السدػػػاهسة فػػػى رأسػػػسالها ،
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 

ؾ الػػذى قػػرر تمػػػ اإلباحػػة ، فػػب حغػػر أمػػاـ نػػص فػػى القػػانؾف اإلباحػػة ، ألف القػػانؾف هػػ
يقرر اإلباحة . والخبصػة أف حر،ػة الذػخص فػى التعاقػد تتعمػق بالشغػاـ العػاـ وع يجػؾز 

 اعتفاؽ عمى مخالفتها .
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تبقػػى مدػػػيلة لػػػؼ تفرػػػل فيهػػا محكسػػػة الػػػشقض ولػػػؼ تبػػد الجسليػػػة العسؾميػػػة لقدػػػسى 
ذػػينها ، وهػػى مػػا مػػدى حػػق الذػػركة فػػى مسارسػػة الفتػػؾى والتذػػر،ل بسجمػػس الدولػػة رأ هػػا ب

أنذظة لؼ ترد صراحة فى الغػرض السػذكؾر فػى إنذػائها ولنشهػا مكسمػة لػه ومرتبظػة بػه . 
ولنػػؽ هشػػاؾ ضػػابظاك  (72)سػػبق أف ذكرنػػا أف تمػػػ مدػػيلة واقػػل متروكػػة لتقػػد ر السحكسػػة.

أنػػه إذا يسكػػؽ لسحكسػػة السؾضػػؾع اعسػػتعانة بػػه لمتغمػػي عمػػى تمػػػ الرػػعؾبة ،  تس ػػل فػػى 
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 .

                                      
 أنغر ما سبق ص  72
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 الفػرع ال انػػي
 Principe de spécialité légaleالتخرػص القانؾنػػػي 

خرػص الشغػػامى فػػى الذػركات هػػؾ اتفػػاؽ الذػػركاء أو إذا كػاف مرػػدر وأسػػاس الت
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 
 127مػؽ قػانؾف الذػركات رقػؼ  2الذركات مسارسة أنذػظة معيشػة ، فقػد نرػه السػادة / 

 عمى أنه : 1781لدشة 
كات ذات السدػػػػػػةؾلية ع يجػػػػػػؾز أف تتػػػػػػؾلى شػػػػػػركات التؾصػػػػػػية باألسػػػػػػهؼ أو الذػػػػػػر 

السحػػػدودة أعسػػػاؿ التػػػيميؽ أو أعسػػػاؿ البشػػػؾؾ ، أو اإلدخػػػار أو تمقػػػى الؾدائػػػل أو اسػػػت سار 
 األمؾاؿ لحداب الغير". 

فقد حغر السذرع، بسؾجي هذا الشص، مسارسة بعض األنذظة عمػى شػكميؽ فقػط 
دودة ، مؽ أشكاؿ الذركات ، وهسا شركة التؾصية باألسهؼ والذركة ذات السدةؾلية السحػ

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 ، 

. ولنؽ باستعراض القؾانيؽ التى تحكؼ تمػ األنذظة  تزح (74)مسارسة األنذظة السذكؾرة
 أف األمر ليس كذلػ .

 عسميات البشؾؾ : -1
 88مػػؽ قػػانؾف البشػػػ السركػػزى والبشػػؾؾ والرقابػػة عمػػى الشقػػد رقػػؼ  25تػػشص السػػادة/ 

 عمى أف : (72)5112لدشة 
 "  تخذ البشػ أحد األشكاؿ اآلتية :

 شركة مداهسة مرر،ة جسيل أسهسها إسسية .  (أ 
 شخراك اعتبار،اك عاماك يكؾف مؽ  يؽ أذراضه اليياـ بيعساؿ البشؾؾ. (ب 

                                      
، د. كباس مرظفى السررى .  157، ص  158د. عبد الرحسؽ قرماف . السرجل الدا ق ص  74

لعربية . د. زكى شعراوى دار الشهزة ا 47ص  5111تشغيؼ الذركات التجار،ة . الظبعة األولى 
 . دار الشهزة العربية 61، ص  61ص  1776. الؾجيز فى الذركات التجار،ة طبعة 

 . 5112 ؾنية  12( مكرر فى  24الجر،دة الرسسية العدد رقؼ ) 72
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ػ أجشبى  تستل مركز  الرئيدػى بجشدػية محػددة و،خزػل لرقابػة سػمظة فرعاك لبش (ج 
 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 مرػػر،ة ، ومػػؽ ثػػؼ ع يجػػؾز ألى شػػكل آخػػر مػػؽ 

ت مسارسة أعساؿ البشؾؾ ، هيحغر عمى شػركة التؾصػية باألسػهؼ والذػركة أشكاؿ الذركا
مػػؽ  2ذات السدػػةؾلية السحػػدودة مباشػػرة هػػذ  األعسػػاؿ إعسػػاعك لمحغػػر الػػؾارد فػػى السػػادة/ 

 .1781لدشة  127قانؾف الذركات رقؼ 
و،حغػػر عمػػى شػػركة التؾصػػية البدػػػيظة وشػػركة التزػػامؽ مسارسػػة هػػذ  األعسػػػاؿ 

  (76).5112لدشة  88فقرة أ مؽ قانؾف البشؾؾ رقؼ  21ة / تظبيقاك لشص الساد
والذػػكل ال ػػانى الػػذى يجػػي أف  تخػػذ  البشػػػ شػػخص اعتبػػاري عػػاـ يكػػؾف مػػؽ  ػػيؽ 
أذراضػػػه الييػػػاـ بيعسػػػاؿ البشػػػؾؾ، م ػػػل الهيةػػػة القؾميػػػة لمبر،ػػػد، فسػػػؽ  ػػػيؽ أذراضػػػها الييػػػاـ 

ل ال الس الذي يجػي أف بعسميات البشؾؾ كتمقي الؾدائل وفتح حدابات لعسبئها، أما الذك
: األوؿ تخذ  البشػ الذي يسارس نذاطه في مرر هؾ فرع لبشػ أجشبػى وذلػػ بذػرطيؽ: 

أف  تستل مركز  الرئيدى بجشدية دولة محددة، مدتبعداك  ذلػ فروع البشؾؾ األجشبية  التى 
أف يخزػػل البشػػػ األجشبػػى التػػابل لػػه الفػػرع  وال ػػاني:تعسػػل فػػى جػػزر ليدػػه لهػػا جشدػػية، 

ابة سمظة نقدية فى الدولة يقل فيها مركز  الرئيدػى . وهػذاف الذػرطاف  تعػيؽ تؾافرهسػا لرق
فػػى فػػرع البشػػػ األجشبػػى الػػذى  رذػػي فػػى مباشػػرة نذػػال البشػػؾؾ فػػى مرػػر ، فػػب يغشػػى 

 أحدهسا عؽ اآلخر.
 5112لدػشة  88مػؽ قػانؾف البشػؾؾ رقػؼ  25إع أف السذرع لؼ يحدد فػى السػادة / 

أف  تخذها البشػ الرئيدى فػى الخػارج الػذى  رذػي فرعػه مباشػرة  شكل الذركة التى يجي
نذال البشؾؾ فى مرر . ولنؽ نغراك ألف الشرؾص التى تحكؼ نذال البشػؾؾ فػى مرػر 

لتعمقهػا بالشغػاـ العػاـ ، فهػى  la loi de police  (79)هػى نرػؾص ضػرور،ة التظبيػق 
فى مرر ، ومؽ ثػؼ فإنػه  التى تدرى عمى شرول مباشرة فروع البشؾؾ األجشبية لشذاطها

، فإنه ع يجؾز لفػرع  1781لدشة  127مؽ قانؾف الذركات رقؼ  2إعساعك لشص السادة/ 
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 

يػػػق فػػػى هػػػذا السجػػػاؿ ، حغػػػرت عمػػػى هػػػاتيؽ الذػػػكميؽ مػػػؽ أشػػػكاؿ الذػػػركات واجبػػػة التظب
                                      

وما بعدها  12ص  5111د. رضا الديد عبد الحسيد . الشغاـ السررفى وعسميات البشؾؾ ، طبعة  76
 ية. دار الشهزة العرب
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مسارسة أعساؿ البشؾؾ ، وبالتالى فإف هذا الحغر يدرى عمى فػروع البشػػ األجشبػى الػذى 
  رذي مسارسة نذال البشؾؾ فى مرر.

 127مؽ قانؾف الذركات رقؼ  2وعمى ذلػ فإنه بالتظبيق الجسعى لشص السادة / 
فقػػػرة جػػػػ ،  بػػػيؽ أف هشػػػاؾ ثبثػػػة شػػػرول يجػػػي تؾافرهػػػا لنػػػى  25/  والسػػػادة 1781لدػػػشة 

أف  تستػػػل البشػػػػ األجشبػػػى  األوؿ:يسػػػارس فػػػرع البشػػػػ األجشبػػػى نذػػػاطه فػػػى مرػػػر، هػػػى: 
أف يخزػل البشػػ األجشبػى لرقابػة سػمظة نقديػة  وال ػانى:التابل له الفػرع بجشدػية محػددة ، 

ع يكػػؾف البشػػ األجشبػػى متخػذاك شػػكل أ ال الػس:فػى الدولػة التػػى يقػل فيهػػا مركػز  الرئيدػػى، 
 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 

األجشبػػى يجػػي أف ييخػػذ شػػكل شػػركة السدػػاهسة م ػػل البشػػػ الػػذي  القػػؾؿ هشػػا بػػيف البشػػػ
فقػػرة أ مػػؽ قػػانؾف البشػػؾؾ رقػػؼ  25يسػػارس نذػػاطه فػػى مرػػر ، ألف السذػػرع فػػى السػػادة / 

، اشػػترل هػػذا الذػػرل بالشدػػبة لمبشػػؾؾ التػػى تسػػارس نذػػاطها فػػى مرػػر  5112لدػػشة  88
مركز إدارته الرئيدػى كسركز رئيدى ، حيس استمزمه أف يكؾف البشػ الرئيدى الذى يقل 

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 . 

 
 أعساؿ التيميؽ: - 5

يجي أف تتخذ شركات التيميؽ العاممة فػى مرػر شػكل شػركة السدػاهسة ، إعسػاعك 
 (77)1781لدشة  11مؽ قانؾف اإلشراؼ والرقابة عمى التيميؽ رقؼ  59/5لحكؼ السادة / 

 التى تشص عمى أنه :
"يجي أف تتخذ كل مؽ شػركة التػيميؽ وشػركة إعػادة التػيميؽ شػكل شػركة مدػاهسة 
مرػػر،ة ع يقػػل رأسػػسالها السرػػدر عػػؽ ثبثػػة مميػػؾف جشيػػه ، وع يقػػل السػػدفؾع مشػػه عػػؽ 

 ؾف أسهؼ الذركة إسسية  ....... "التيسيس عؽ الشر  ... و،ذترل أف تن
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 
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تنػػؾف شػػركة مدػػاهسة مفتؾحػػة تظػػرح أسػػهسها لبكتتػػاب العػػاـ ، وهػػذا الحكػػؼ مدػػتشبط مػػؽ 
التى تقزى بينػه يذػترل أف يكػؾف السػد ر السدػةؾؿ عػؽ كػل  5فقرة /  21دة / نص السا

 عسميات اعكتتاب ........ "
 است سار األمؾاؿ لحداب الغير: - 2

الذػػركات العاممػػة فػػى مجػػاؿ تمقػػى األمػػػؾاؿ  1788لدػػشة  146نغػػؼ القػػانؾف رقػػؼ 
، حيس تػشص  واست سارها واشترل أف تتخذ هذ  الذركات شكل شركة السداهسة السفتؾحة

 مؽ هذا القانؾف عمى أنه : 1السادة / 

" مػػل عػػدـ اإلخػػبؿ بيحكػػاـ قػػانؾف شػػركات السدػػاهسة وشػػركات التؾصػػية باألسػػهؼ 
وذيػر  مػؽ  1781لدػشة  127والذركات ذات السدةؾلية السحدودة الرػادر بالقػانؾف رقػؼ 

لغيػػر شػػركة  القػػؾانيؽ السشغسػػة لرػػؾر مػػؽ اعكتتػػاب العػػاـ أو تجسيػػل األمػػؾاؿ ، ع يجػػؾز
السدػػاهسة التػػى تظػػرح أسػػهسها لبكتتػػاب العػػاـ والسقيػػدة فػػى الدػػجل التجػػارى السعػػد لػػذلػ 
بالهيةػػة )العامػػة لمرقابػػة الساليػػة( أف تتمقػػى أمػػؾاعك مػػؽ الجسهػػؾر بييػػة عسمػػة وبييػػة وسػػيمة 
وتحػػػه أى مدػػػػسى لتؾعيفهػػػػا أو اسػػػػت سارها أو السذػػػػاركة  هػػػػا سػػػػؾاء أكػػػػاف هػػػػذا الغػػػػرض 

تراك ، كسػػا يحغػػر عمػػى ذيػػر هػػذ  الذػػركات تؾجيػػه دعػػؾة لمجسهػػؾر بييػػة صػػر،حاك أو مدػػت
وسػػػػيمة مباشػػػػرة أو ذيػػػػر مباشػػػػرة لبكتتػػػػػاب العػػػػاـ أو لجسػػػػل هػػػػذ  األمػػػػؾاؿ لتؾعيفهػػػػػا أو 

 است سارها أو السذاركة  ها " .

 88وهذا الشص أك ر انزباطاك وتحد ػداك بالسقارنػة مػل نرػؾص قػانؾف البشػؾؾ رقػؼ 
مشػه نػؾع شػركة السدػاهسة هػل يذػترل  1فقػرة أ/ 25السػادة /  حيس لػؼ تبػيؽ 5112لدشة 

أف تنؾف مفتؾحػة تظػرح أسػهسها لبكتتػاب العػاـ أـ مػؽ الجػائز أف تنػؾف شػركة مدػاهسة 
مغمقػػة ، وذلػػػ عمػػى عكػػس قػػانؾف الذػػركات العاممػػة فػػى مجػػاؿ تمقػػى األمػػؾاؿ واسػػت سارها 

ذػػػركة العاممػػػة فػػػى هػػػذا مشػػػه السػػػذكؾرة ، أف ال 1حيػػػس السػػػادة /  1788لدػػػشة  146رقػػػؼ 
 (111)السجاؿ يجي أف تنؾف شركة مداهسة مفتؾحة تظرح أسهسها لبكتتاب العاـ.

ونحػػػؽ نػػػرى أف األقػػػرب إلػػػى السشظػػػق القػػػانؾنى أف تنػػػؾف شػػػركة السدػػػاهسة التػػػى 
تسارس أعساؿ البشؾؾ شركة مداهسة مفتؾحة لسا تحتاجه مػؽ رأسػساؿ ضػخؼ ع  ػؾفر  إع 

 أف  تدخل السذرع لمشص صراحة عمى ذلػ .اعكتتاب العاـ، ولنؽ يجي 
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 اعدخار وتمقى الؾدائل: - 4

لدػػشة  127مػػؽ قػػانؾف الذػػركات رقػػؼ  2مػػؽ  ػػيؽ األعسػػاؿ التػػى حغػػرت السػػادة / 
عمػػػػى شػػػػػركة التؾصػػػػية باألسػػػػػهؼ والذػػػػػركة ذات السدػػػػةؾلية السحػػػػػدودة مسارسػػػػػتها  1781

 اعدخار  وتمقى الؾدائل .
عمػػػى هػػػاتيؽ الذػػػركتيؽ وهػػػى عسميػػػات  وعمػػػى عكػػػس األعسػػػاؿ األخػػػرى السحغػػػؾرة

البشػػػػؾؾ واسػػػػت سار األمػػػػؾاؿ لحدػػػػا ب الغيػػػػر، حيػػػػس اشػػػػترل القػػػػانؾف أف تسارسػػػػها شػػػػركة 
مداهسة، فإنه لؼ ترػدر قػؾانيؽ خاصػة تحػدد وبذػكل مباشػر شػكل الذػركة التػى تسػارس 

 نذال اعدخار وتمقى الؾدائل .
هبالشدبة لمبدخػار فإنػه  ولنؽ هاتيؽ العسميتيؽ ع يسارسهسا إع شركات السداهسة،

 ػػػتؼ عػػػؽ طر،ػػػق اعكتتػػػاب فػػػى رأسػػػساؿ هػػػذ  الذػػػركة، ألنهػػػا الذػػػكل الؾحيػػػد مػػػؽ أشػػػكاؿ 
الذػػػركات التػػػى تظػػػرح أسػػػهسها لبكتتػػػاب العػػػاـ ، وع يجػػػؾز ألى شػػػكل آخػػػر مػػػؽ أشػػػكاؿ 
الذركات أف يفعػل ذلػػ . أمػا هيسػا  تعمػق  تمقػى الؾدائػل ، فيػدخل فػى نذػال البشػؾؾ وفقػاك 

وبػػالتمى يجػػػي أف تسارسػػػه  5112لدػػػشة  88مػػؽ قػػػانؾف البشػػػؾؾ رقػػؼ  21دة / لحكػػؼ السػػػا
شػػػركة تتخػػػذ شػػػكل شػػػركة السدػػػاهسة ، وكػػػذلػ  ػػػدخل تمقػػػى الؾدائػػػل فػػػى نذػػػال الذػػػركات 

مشػه ،  1وفقػاك لػشص السػادة / 1788لدشة  146العاممة فى تمقى األمؾاؿ عست سارها رقؼ 
 مفتؾحػػػػػػػػة طبقػػػػػػػػاك لػػػػػػػػػذات ومػػػػػػػػؽ ثػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػب  باشػػػػػػػػػر هػػػػػػػػذا الشذػػػػػػػػال إع شػػػػػػػػركة مدػػػػػػػػػاهسة 

 السذكؾرة. 1السادة/ 
 ثانياك : حغر إ راـ بعض العقؾد :

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

وقبػػػل أف نعػػػرض لتفاصػػػيل أهميػػػة الذػػػركة بالشدػػػبة إل ػػػراـ تمػػػػ العقػػػؾد يجػػػي  يػػػاف 
السختمفػػػة مشهػػػا، فويسػػػا  تعمػػػق بذػػػركات األشػػػخاص لػػػؼ  ػػػرد فػػػي مؾقػػػ  أشػػػكاؿ الذػػػركات 

الشرػػػؾص الحاكسػػػة لهػػػا سػػػؾاء فػػػي القػػػانؾف السػػػدني أو فػػػي الفرػػػل ال الػػػس مػػػؽ التقشػػػيؽ 
التجػػػػاري السمغػػػػي أيػػػػة قيػػػػؾد عمػػػػى أهميػػػػة هػػػػذا الذػػػػكل مػػػػؽ أشػػػػكاؿ الذػػػػركات فػػػػي مجػػػػاؿ 

ف لمذػػركة فػػي هػػذا اعقتػػراض أو التبرعػػات، وبالتػػالي هيدػػري عميهػػا القؾاعػػد العامػػة، و،كػػؾ 
الخرػػؾص أهميػػة قانؾنيػػة كاممػػة ع  ػػرد عميهػػا قيػػؾد. وبالشدػػبة لذػػركة التؾصػػية باألسػػهؼ، 
فتعامػػل ذات معاممػػة شػػركات السدػػاهسة مػػؽ حيػػس مػػدى أهميتهػػا فػػي اإلقػػراض أو التبػػرع 

لدػػشة  127مػؽ قػػانؾف الذػركات رقػؼ  111والقيػؾد التػي تػػرد عميهػا، حيػس تقزػػي السػادة/
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، تدػػػري عمػػػى شػػػركات 72، 75، 71، 99، 29عػػػدا أحكػػػاـ السػػػؾاد/ بينػػػه هيسػػػا  1781
التؾصية باألسهؼ سػائر أحكػاـ الذػركات السدػاهسة فػي هػذا القػانؾف، ولػؼ تتشػاوؿ أي مػؽ 
تمػػػػ الشرػػػؾص مدػػػيلة أهميػػػة شػػػركة التؾصػػػية باألسػػػهؼ فػػػي شػػػيف عقػػػؾد القػػػرض وعقػػػؾد 

 التبرعات.
ة شػػركات األشػػخاص لعػػدـ أمػػا الذػػركات ذات السدػػةؾلية السحػػدودة، فتعامػػل معاممػػ

لدػشة  127ورود نص بذيف أهميتها في إ راـ عقػؾد اإلقػراض والتبرعػات فػي القػانؾف رقػؼ 
، فقػػػػد أحالػػػػه الشرػػػػؾص الخاصػػػػة  تمػػػػػ الذػػػػركات إلػػػػى الشرػػػػؾص التػػػػي تحكػػػػؼ 1781

شػػػركات السدػػػاهسة فػػػي بعػػػض السدػػػائل لػػػيس مػػػؽ  يشهػػػا مدػػػيلة األهميػػػة فػػػي إ ػػػراـ عقػػػؾد 
ضػػؾء ميػػاب الشرػػؾص التػػي تحكػػؼ هػػذ  السدػػيلة فػػي القػػانؾف اإلقػػراض والتبرعػػات، وفػػي 

فتظبػػق القؾاعػػد العامػػة و،كػػؾف لمذػػركة ذات السدػػةؾلية السحػػدودة  1781لدػػشة  127رقػػؼ 
 أهمية الناممة في هذ  العقؾد.

 وعمػػػػػى ذلػػػػػػ فديقترػػػػػر بح شػػػػػا عمػػػػػى أهميػػػػػة شػػػػػركة السدػػػػػاهسة فػػػػػي إ ػػػػػراـ عقػػػػػؾد 
 اإلقراض والتبرعات. 

 
  
 التبرعات والقروض : (1)

أحكػػػػاـ ىيػػػػاـ  1781لدػػػػشة  127مػػػػؽ قػػػػانؾف الذػػػػركات رقػػػػؼ  76حػػػػددت السػػػػادة / 
شػػػػرول  111الذػػػػركة بػػػػإقراض أى مػػػػؽ أعزػػػػاء مجمػػػػس إدارتهػػػػا )أ( ونغسػػػػه السػػػػادة / 

 وضؾابط ىياـ الذركة بالتبرع )ب(.
 اإلقراض والنفالة: - أ

 عمى أنه : 1781لدشة  127مؽ قانؾف الذركات رقؼ  76تشص السادة / 
كة أف تقدـ قرضاك نقدياك مػؽ أى نػؾع كػاف ألى مػؽ أعزػاء مجمػس " ع يجؾز لمذر 

إدارتهػػػا أو أف تزػػػسؽ أى قػػػرض يعقػػػد  أحػػػدهؼ مػػػل الغيػػػر و،دػػػت شى مػػػؽ ذلػػػػ شػػػركات 
اعئتسػػػػاف هيجػػػػؾز لهػػػػا فػػػػى مزاولػػػػة األعسػػػػاؿ الداخمػػػػة ضػػػػسؽ ذرضػػػػها وبػػػػشفس األوضػػػػاع 

عزػػاء مجمػػس والذػػرول التػػى تتبعهػػا الذػػركة بالشدػػبة لجسهػػؾر العسػػبء أف تقػػرض أحػػد أ 
 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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هػػا فػػى الفقػػرة الدػػابقة قػػد تسػػه دوف اإلخػػبؿ اععتسػػادات أو الزػػسانات السشرػػؾص عمي
 بيحكامها .

و،عتبػػػر بػػػاطبك كػػػل عقػػػد  ػػػتؼ عمػػػى خػػػبؼ أحكػػػاـ هػػػذ  السػػػادة دوف إخػػػبؿ بحػػػق 
 الذركة فى مظالبة السخال  بالتعؾ،ص عشد اعقتزاء " .

لقػػػد قػػػررت هػػػذ  السػػػادة أصػػػبك عامػػػاك هيسػػػا  تعمػػػق بيهميػػػة الذػػػركة فػػػى إقػػػراض أحػػػد 
 .(*)واست شاء عمى هذا األصل العاـ (*)أو ضساف هذ  اإلقراضأعزاء مجمس إدارتها 

 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 

إدارتها ف ولؾ حرل العزؾ عمى قرض  لمذركة أف تقدـ قرضاك ألى مؽ أعزاء مجمس
 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 

طميؽ بظبنػاك مظمقػاك ، وبالتػالى فػب يجػؾز إجازتػه وع يدػرى عميػه القرض وعقد النفالػة بػا
التقػػػادـ ، و،دػػػتظيل كػػػل ذى مرػػػمحة التسدػػػػ بػػػه ، ولمسحكسػػػة أف تقزػػػى بػػػه مػػػؽ تمقػػػاء 

 نفدها.
 اعست شػاء: (*)

اسػػت شاء مػػؽ األصػػل العػػاـ السذػػار إليػػه ، إذا كػػاف ذػػرض الذػػركة مسارسػػة نذػػال 
نظػاؽ هػذا الغػرض، وتحييقػاك لػه أف تقػرض أعزػاء  اعئتساف كالبشؾؾ ، هيجؾز لها ، فػى

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 .
لناممػػة . ومػػرد هػػػذا فالذػػركة تتستػػل فػػػى إ ػػراـ كػػل هػػػذ  العقػػؾد باألهميػػة القانؾنيػػػة ا

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 .
أف تمػػ العقػؾد يجػي أف  ألوؿ:اوقد أحال السذرع هػذا اعسػت شاء بزػابظيؽ هسػا: 

تتؼ  شفس األوضػاع والذػرول التػى تتبعهػا الذػركة بالشدػبة لجسهػؾر العسػبء ، وذلػػ درءك 
أف يقػػدـ مراقػػي الحدػػابات  يانػػاك يقػػر  وال ػػانى:لذػػبهة أى محابػػاة لعزػػؾ مجمػػس اإلدارة ، 
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هسيؽ هيػػه أف كػػل تمػػػ العقػػؾد تسػػه دوف إخػػبؿ بالزػػابط األوؿ ، ولتحقيػػق مراىبػػة السدػػا
لهػػذ  العقػػؾد، فإنػػه يجػػي عمػػى مراقػػي الحدػػابات أف يزػػل تحػػه نغػػر السدػػاهسيؽ البيػػاف 

 السذار إليه قبل انعقاد الجسلية العامة العادية لمذركة بخسدة أياـ عمى األقل.
السذػػػػار إليهػػػػا  سػػػػؾاء كانػػػػه  76وإذا أ ػػػػـر أى عقػػػػد بالسخالفػػػػة ألحكػػػػاـ السػػػػادة / 

، فإنػػػه يكػػػؾف بػػػاطبك ، ولػػػؾ لحػػػق بالذػػػركة أضػػػرار  السخالفػػػة لألصػػػل العػػػاـ أو لبسػػػت شاء
 نتيجة هذ  السخالفة هيحق لها السظالبة بالتعؾ،ض.

 التبرعػػات: - ب
. حػػػدود  1781لدػػػشة  127مػػػؽ قػػػانؾف الذػػػركات رقػػػؼ  111أوضػػػحه السػػػادة / 

ومدى األهمية القانؾنية لمذركة هيسا  تعمق بإ راـ عقؾد التبرعات ، حيػس تػشص عمػى أنػه 
: 

لذركة السداهسة أف تقدـ أى تبرع مػؽ أى نػؾع إلػى حػزب سياسػى وإع " ع يجؾز 
 كاف التبرع باطبك .

% مػػؽ متؾسػػط صػػافى 9وع يجػػؾز أف تتبػػرع الذػػركة فػػى سػػشة ماليػػة بسػػا يجػػاوز 
أرباحها خبؿ الدشؾات الخسس الدابقة عمى هذ  الدػشة ، إع أف يكػؾف التبػرع لألذػراض 

 هة حكؾمية أو إحدى الهيةات العامة .اعجتساكية الخاصة بالعامميؽ أو لج
و،ذػػترل لرػػحة التبػػرع عمػػى أى حػػاؿ صػػدور قػػرار 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 

 هيسا ييتى : فى مجاؿ التبرعات ، تتس ل
أف الذركة ع تتستل بيية أهميػة قانؾنيػة إذا كػاف التبػرع لحػزب سياسػى، وبالتػالى  -

 يقل هذا التبرع باطبك عنعداـ أهمية الذركة .
% فػى الدػشة 9تتستل الذركة باألهمية القانؾنيػة فػى حػدود التبػرع بسػا ع يجػاوز  -

عمػى سػشة التبػرع ، إذا كػاف  مػؽ متؾسػط صػافى أرباحهػا خػبؿ الدػشؾات الخسػس الدػابقة
التبػػػرع لغيػػػر األحػػػزاب الدياسػػػية ولغيػػػر األذػػػراض اعجتساكيػػػة الخاصػػػة بالعػػػامميؽ فػػػى 
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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يػة كاممػػة إذا كػاف التبػرع ألذػػراض اجتساكيػة خاصػػة تتستػل الذػركة بيهميػػة قانؾن -
بالعػػامميؽ فيهػػا م ػػل إقامػػة مدتذػػفى أو نػػادى ر،اضػػى لهػػؼ أو لجهػػة حكؾميػػة أو إحػػدى 

 الهيةات العامة . ولشا عمى هذ  الحالة مبحغتاف هسا :
أف السذػرع قرػر صػحة التبػرع وأهميػة الذػركة فػى إ رامػه عمػى األذػراض  األولى:

بالعامميؽ ، وبالتالى فب تتستل الذركة بيهمية التبرع ألذراض أخرى  اعجتساكية الخاصة
ذيػػر اعجتساكيػػة ،وكػػذلػ ع تتستػػل بيهميػػة التبػػرع إذا كانػػه تمػػػ األذػػراض اعجتساكيػػة 

أف السذرع لؼ يزل حداك أقرػى  وال انية:لغير العامميؽ بالذركة كالسداهسيؽ أو الغير ، 
ة أف تتبرع  ها . وهذا الؾضل يس ل فى نغرنا نقراك لمشدبة مؽ األرباح التى يجؾز لمذرك

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 يرػدر  -
اإلدارة  شػػاء عمػػى تػػرخيص عػػاـ الجسليػػة العامػػة لمذػػركة. وبسفهػػـؾ بػػه قػػرار مػػؽ مجمػػس 

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  

أما اإلجراء الستس ل فى صدور قػرار  الحالة هؾ الترخيص الرادر مؽ الجسلية العامة .
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 تظبيقيػػػة

مركز القػاهرة اإلقميسػى  5117لدشة  641)حكؼ التحكيؼ الرادر فى الدعؾى رقؼ 
ؽ 158لدػػشة  6262ولى، والحكػػؼ الرػػادر فػػى دعػػؾى بظبنػػه رقػػؼ لمتحكػػيؼ التجػػارى الػػد

 تجاري( 21د/  –محكسة استةشاؼ القاهرة 
هشاؾ حالة تظبييية عرضه عمى التحكيؼ )أوعك( والقزػاء السرػرى )ثانيػاك( تتعمػق 
 ػربط أهميػة الذػػركة بػالغرض مػػؽ تيسيدػها الػػؾارد فػى سػػشد إنذػائها ، وألهسيػػة هػذ  الحالػػة 

نعػػػرض تفرػػػيبك لحكػػػؼ التحكػػػيؼ وحكػػػؼ القزػػػاء فيهػػػا ، وسػػػشبدى رأ شػػػا  التظبيييػػػة فدػػػؾؼ
 الخاص بذينها )ثال اك(.

مركػػز القػػاهرة اإلقميسػػى  5117لدػػشة  641أوعك: حكػػؼ التحكػػيؼ الرػػادر فػػى الػػدعؾى رقػػؼ 
 لمتحكيؼ التجارى الدولى:

مركػػز القػػاهرة  641صػػدر حكػػؼ التحكػػيؼ فػػى الػػدعؾى رقػػؼ  54/8/5111 تػػار،  
( ، ولمحكػػؼ 1متحكػػيؼ التجػػارى الػػدولى ، وسػػؾؼ نعػػرض لؾقػػائل هػػذ  الػػدعؾى )اإلقميسػػى ل

 (.5الرادر فيها بالقدر الذى  تشاسي مل مؾضؾع هذا البحس )
 ( الؾقائػػػل:1)
أ رمػػػػه الذػػػػركة السحتنسػػػػة ) شػػػػركة ميمشيػػػػاـ هػػػػؾتمز أنػػػػد  21/2/5116 تػػػػار،   -

بخميع نبق بسد شة  ؾـ عيؾف""فشدؽ ميمميشير،زورتس سيرفس السحدودة( عقد إدارة وتذغيل 
شػػـر الذػػي ، مػػل الذػػركة السحػػتنؼ ضػػدها )الذػػركة السرػػر،ة الدػػعؾدية لمتجػػارة والتشسيػػة 

 الدياحية(.
نذػػي نػػزاع  ػػيؽ طرفػػى هػػذا العقػػد نتيجػػػة ادعائهسػػا بػػيف الظػػرؼ اآلخػػر قػػد أخػػػل  -

  تشفيذ التزاماته الؾاردة هيه.
ار إليػه عمػى التحكػيؼ وفقػاك لمػؾائح العقد السذػ 45كاف الظرفاف قد اتفقا في البشد  -

مركز القاهرة اإلقميسى لمتحكيؼ التجػارى الػدولى ، كؾسػيمة لمفرػل فػى السشازعػات الشاشػةة 
 عؽ هذا العقد .

تقػػػدمه الذػػػركة السحتنسػػػة )ميمشيػػػاـ هػػػؾتمز( بظمػػػي تحكػػػيؼ إلػػػى مركػػػز القػػػاهرة  -
  641ؼ ، وقيػػػػػػػد تحػػػػػػػه رقػػػػػػػ 7/8/5117اإلقميسػػػػػػػى لمتحكػػػػػػػيؼ التجػػػػػػػارى الػػػػػػػدولى مػػػػػػػؤرخ 

 . 5117لدشة 
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شػػرعه هيةػػة التحكػػيؼ فػػى نغػػر الػػدعؾى التحكيسيػػة السػػذكؾرة ، ودفعػػه الذػػركة  -
السحػػػتنؼ ضػػػدها )الذػػػركة السرػػػر،ة الدػػػعؾدية لمتجػػػارة والتشسيػػػة الدػػػياحية( بانعػػػداـ أهميػػػة 

، وانعػداـ أهميتهػا فػى إ ػراـ اتفػاؽ  21/2/5116الذركة السحتنسة في إ راـ العقد السػؤرخ 
مػؽ هػذا العقػد ، عمػى سػشد مػؽ القػؾؿ أف سػشد نذػاء الذػركة  45لؾارد فػى البشػد التحكيؼ ا

السحتنسػػة ، وهػػؾ سػػجمها التجػػارى ، ثا ػػه بػػه أف الغػػرض مػػؽ تيسػػيس هػػذ  الذػػركة هػػؾ 
مػل  11/7/5112، السبػـر فػى فشدؽ كؾراؿ  يتش وايفيػشع مرسػى عمػؼ"تشفيذ اتفاىية إدارة 

ومػػػؽ ثػػػؼ فػػػإف الغػػػرض مػػػؽ تيسػػػيس الذػػػركة  شػػػركة إيسػػػاؾ لمفشػػػادؽ والتشسيػػػة الدػػػياحية ،
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 

 بذػػيف مػػا /ب مػػؽ القػػانؾف السػػدنى ، فػػإف الذػػركة ع تتستػػل   سػػة أهميػػة إع22/5السػػادة / 
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 شػػـر الذػػي  ومػػا  أشػػتسل عميػػه مػػؽ شػػرل تحكػػيؼ يكػػؾف بػػاطبك 

، لعػػػدـ الػػػشص عمػػػى هػػػذا الغػػػرض فػػػى سػػػجمها التجػػػارى الػػػذى هػػػؾ سػػػشد بظبنػػػاك مظمقػػػاك 
 إنذائها.
 .54/8/5111تؼ حجز الدعؾى لمحكؼ وصدر فيها الحكؼ بجمدة  -
 ( حكػؼ التحكيػػؼ:5)
 5117لدػشة  641صدر حكؼ التحكيؼ فػى الػدعؾى رقػؼ  54/8/5111 تار،   -

ى عػػدة أسػػباب ، إع أف مػػا مركػػز القػػاهرة اإلقميسػػى لمتحكػػيؼ التجػػارى الػػدولى ، وبشػػى عمػػ
 هسشا مؽ هذ  األسباب ، لتعمقه بسؾضؾع هذا البحس ، هؾ رد هيةػة التحكػيؼ عمػى الػدفل 

إلدارة فشػػػػػدؽ  21/2/5116بانعػػػػداـ أهميػػػػة الذػػػػػركة السحتنسػػػػة فػػػػػى إ ػػػػراـ العقػػػػػد السػػػػؤرخ 
 ميمميشيؾـ لعدـ الشص عمى هذا الغرض فى سشد إنذائها وهؾ الدجل التجارى .

 ة التحكيؼ عمى الدفل السذار إليه بسا ييتى :وقد ردت هية
 مؽ حكؼ التحكيؼ السذكؾر ما نره : 55جاء بالرفحة رقؼ 

" ال ا ػػه أف طرفػػى العقػػد قػػد تػػؾافر لػػد هسا كامػػل األهميػػة إل ػػراـ عقػػد إدارة الفشػػدؽ 
ألنػػػه أ ػػػـر  ػػػيؽ شػػػػركتيؽ مقيػػػدتيؽ فػػػى الدػػػجل التجػػػػارى تتستعػػػاف برػػػبحية العسػػػل فػػػػى 

 ة والدياحية ... "األعساؿ الفشدىي
كسػػػػا أورد حكػػػػؼ التحكػػػػيؼ السذػػػػار إليػػػػه ، رداك عمػػػػى الػػػػدفل بانعػػػػداـ أهميػػػػة الذػػػػركة 

 مشه ما نره : 52السحتنسة، فى الرفحة رقؼ 
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" وع يغير مؽ ذلػػ أف يكػؾف السقيػد فػى الدػجل كػاف بغػرض إدارة فشػدؽ آخػر فػى 
وإف شػػكل مخالفػػة  –مرسػػى عمػػؼ ، فػػإف عػػدـ إضػػافة  يانػػات جد ػػدة إلػػى الدػػجل التجػػارى 

لقػػػػانؾف الدػػػػجل التجػػػػارى ... فػػػػإف ذلػػػػػ ع يحػػػػؾؿ دوف تشفيػػػػذ التزاماتهػػػػا بسقتزػػػػى العقػػػػد 
مؾضػػػؾع الػػػدعؾى ، وع يجعػػػل تشفيػػػذ  مدػػػتحيبك ، إذ يسكػػػؽ إضػػػافة نذػػػاطها الجد ػػػد إدارة 

 فشدؽ ميمميشيؾـ شـر ) عيؾف ( إلى نذاطه الدا ق فى ذات الدجل ... "
لػؼ تػرتض هػذا الحكػؼ وطعشػه عميػه بػالبظبف أمػاـ  إع أف الذركة السحتنؼ ضدها

 محكسة استةشاؼ القاهرة .
لدػػشة  62،  62ثانيػاك: حكػؼ محكسػة اسػتةشاؼ القػاهرة فػػى دعػؾى الػبظبف السقيػدة  رقسػى 

 : 54/6/5114ؽ والرادر  تار،   158
أقامػػه الذػػركة السحػػتنؼ ضػػدها دعػػؾى بظػػبف ضػػد حكػػؼ التحكػػيؼ السػػذكؾر قيػػدتا 

( تجػارى 21ؽ أماـ محكسة استةشاؼ القػاهرة الػدائرة ) 158لدشة  62،  62تحه رقسى 
ونعػػه فػػى طعشهػػا عمػػى حكػػؼ التحكػػيؼ بالعد ػػد مػػؽ أوجػػه الػػبظبف ، وكػػاف مػػؽ  ػػيؽ هػػذ  

مػؽ القػانؾف السػدنى فػى شػيف  22/5األوجه مخالفة الحكؼ السظعؾف عميه لحكؼ السػادة / 
ذػػركة السحتنسػػة ، وردد الظػػاعؽ ذات أهميػػة الذػػركة عشػػدما رفػػض الػػدفل بانعػػداـ أهميػػة ال

 األسباب التى كاف قد استشد عميها فى دفاعه أماـ هيةة التحكيؼ فى هذا الخرؾص .
أصػػػدرت محكسػػػة اسػػػتةشاؼ القػػػاهرة حكسهػػػا فػػػى الػػػدعؾ،يؽ  54/6/5114وبتػػػار،  

السذار إليهسػا رفزػه هيػه الظعػؽ بػالبظبف عمػى حكػؼ التحكػيؼ السظعػؾف عميػه ، وردت 
شعػػي عمػػى هػػذا الحكػػؼ بػػالبظبف التػػى أوردتهػػا الذػػركة الظاعشػػة. إع أف مػػا عمػػى أوجػػه ال

 هسشا فى هذا البحس هؾ قزاء محكسة اعستةشاؼ السذكؾرة فى ردها عمى دفػاع الذػركة 
 21/2/5116الظاعشػػة الستعمػػق بانعػػداـ أهميػػة الذػػركة السحتنسػػة فػػى إ ػػراـ العقػػد السػػؤرخ 

ا العقد ، لعدـ الشص فى سشد إنذائها، وهؾ الدػجل وفى إ راـ اتفاؽ التحكيؼ الؾارد فى هذ
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 

 عمى الشحؾ التالى :السذكؾر 
" 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 

مػػدنى ، أنػػه لػػيس لسػػؽ اعتػػرؼ  216عميػػه بسػػا نرػػه عميػػه الفقػػرة ال انيػػة مػػؽ السػػادة / 
ؼ عػػدـ إشػػهارها أف  شنػػر وجؾدهػػا بعػػد ذلػػػ كسػػؽ  تعامػػل مػػل مػػد رها  ؾجػػؾد الذػػركة رذػػ

برفته مس بك لها فب يجؾز لػه حػيؽ رفػل دعػؾى عميػه لسظالبتػه بحػق لمذػركة أف  تسدػػ 
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بعػػػدـ جػػػؾاز اعحتجػػػاج بذخرػػػية الذػػػركة عميػػػه لعػػػدـ شػػػهرها، كسػػػا أنػػػه مػػػؽ السقػػػرر أف 
ات متبادلػة بػالشزوؿ عمػى حكػؼ التحكيؼ هؾ مذارطة  يؽ متعاقد ؽ، أى اتفاؽ عمػى التزامػ

السحكسػػيؽ وبظػػبف السذػػارطة لعػػدـ األهميػػة هػػؾ بظػػبف لذػػن يخػػص عػػديؼ األهميػػة فػػب 
يجػػؾز لػػذي األهميػػة التسدػػػ بػػه ، كسػػا أف السقػػرر أف شػػرل التحكػػيؼ يعتبػػر اتفاقػػاك مدػػتقبك 
عػػؽ شػػرول العقػػد األخػػرى ، وع  ترتػػي عمػػى بظػػبف العقػػد أى أثػػر عمػػى شػػرل التحكػػيؼ 

 بذيف التحكيؼ ". 1774لدشة  59مؽ القانؾف رقؼ  52 لحكؼ السادة / إعساعك 
 وقزى حكؼ محكسة اعستةشاؼ السذار إليه فى مشظؾقه بسا ييتى :

" حكسػػػػه السحكسػػػػػة : أوعك : عػػػػػدـ قبػػػػؾؿ التػػػػػدخل شػػػػػكبك وألزمػػػػه طالػػػػػي التػػػػػدخل 
بسرػػػػػػػار،ل تدخمػػػػػػػه . ثانيػػػػػػػاك : فػػػػػػػى مؾضػػػػػػػؾع الػػػػػػػدعؾ،يؽ  رفزػػػػػػػهسا وألزمػػػػػػػه رافعهسػػػػػػػا 

 لسرروفات ومائة جشيه مقا ل أتعاب السحاماة " .با
 ثال اك: رأ شػا الخػػاص:

مركػز القػاهرة اإلقميسػى  5117لدػشة  641لقد أثار حكؼ التحكيؼ فػى الػدعؾى رقػؼ 
( ، وحكؼ محكسة استةشاؼ القػاهرة فػى دعػؾى الػبظبف رقسػى 1لمتحكيؼ التجارى الدولى )

فػػى مجػػاؿ نظػػاؽ ومػػدى أهميػػة الذػػركة ؽ ، عػػدة مدػػائل قانؾنيػػة  158لدػػشة  62،  62
 كذخص اعتبارى ، تحتاج إلى التعميق عميها وبياف وجهة نغرنا بذينها .

مركػػز  5117لدػػشة  641( رأ شػػا الخػػاص فػػى حكػػؼ التحكػػيؼ فػػى الػػدعؾى رقػػؼ 1)
 القاهرة اإلقميسى لمتحكيؼ التجارى الدولى :

الذػػػػركة  آثػػػػار حكػػػػؼ التحكػػػػيؼ السػػػػذكؾر مدػػػػيلتيؽ بخرػػػػؾص مػػػػدى ونظػػػػاؽ أهميػػػػة
تتعمػػػػق  تفدػػػػير الغػػػػرض الػػػػذى أسدػػػػه الذػػػػركة مػػػػؽ أجمػػػػه ،  األولػػػػى:كذػػػػخص معشػػػػؾى 

 مدى حجية البيانات الؾاردة فى الدجل التجارى بخرؾص ذرض الذركة . وال انية:
 وبالشدبة لمسديلة األولى ، فقد قزى حكؼ التحكيؼ السذار إليه بيف :

هميػػة إل ػػراـ عقػػد إدارة الفشػػدؽ " ال ا ػػه أف طرفػػى العقػػد قػػد تػػؾافر لػػد هسا كامػػل األ
تتستعػػػاف برػػػبحية العسػػػل فػػػػى ألنػػػه ا ػػػـر  ػػػيؽ شػػػػركتيؽ مقيػػػدتيؽ فػػػى الدػػػجل التجػػػػارى 

 ".األعساؿ الفشدىية والدياحية .... 
لقػػد فدػػر حكػػؼ التحكػػيؼ السػػذكؾر ذػػرض الذػػركة السحتنسػػة السشرػػؾص عميػػه فػػى 

مرسى  اؿ  يتش دايفييشعوهؾ إدارة وتذغيل فشدؽ كؾر سشد إنذائها وهؾ الدجل التجارى ، 
عمػػؼ ، بينػػه  تدػػل ليذػػسل صػػبحية تمػػػ الذػػركة لمعسػػل فػػى األعسػػاؿ الفشدىيػػة والدػػياحية 
عسؾمػػاك. ولنػػؽ هػػذا التفدػػير مػػؽ قبػػل هيةػػة التحكػػيؼ محػػل نغػػر و،حسػػل الػػشص الػػؾارد فػػى 
الدػػػجل التجػػػارى لمذػػػركة السحتنسػػػة أك ػػػر مسػػػا يحتسػػػل ، فمػػػؾ أراد الذػػػركاء فػػػى الذػػػركة 
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شحهػا الحػق فػى الييػاـ باألعسػاؿ الفشدىيػة والدػياحية عسؾمػاك لشرػؾا عمػى ذلػػ السحتنسة م
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 

 ة .نص الغرض بسا ع  تفق مل تمػ اإلراد
أمػػا السدػػيلة ال انيػػة: فتتعمػػق بحجيػػة البيانػػات الػػؾاردة فػػى الدػػجل التجػػارى، فػػيعتبر 
حكػػػؼ التحكػػػيؼ أف عػػػدـ إضػػػافة أذػػػراض جد ػػػدة لمغػػػرض الػػػؾارد فػػػى الدػػػجل التجػػػارى تعػػػد 
مجرد مخالفة لقانؾف الدجل التجارى ، فػى حػيؽ أف األمػر مختمػ  تسامػاك ، حيػس أنػه ع 

لفػػػة قػػػانؾف الدػػػجل التجػػػارى ، وإنسػػػا  تعمػػػق بػػػيثر تمػػػػ  تعمػػػق فقػػػط بسخالفػػػة أو عػػػدـ مخا
السخالفػة وهػى عػػدـ إضػافة أذػػراض أخػرى لغػػرض الذػركة ، إذا أف الحجيػػة ت بػه لمبيػػاف 
الػػؾارد فػػى الدػػجل التجػػارى فقػػط ، وأيػػة  يانػػات لػػؼ تػػرد فػػى هػػذا الدػػجل فػػب تتستػػل بييػػة 

 19التجػػارة رقػػؼ مػػؽ قػػانؾف  1قػػرة  25حجيػػة فػػى مؾاجهػػة الغيػػر ، حيػػس تػػشص السػػادة / 
 عمى أف : 1777لدشة 

" 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 
طها الدػػػػا ق فػػػى ذات الدػػػػجل " . وهػػػػذا إدارة فشػػػدؽ ميمميشيػػػػؾـ شػػػـر ) عيػػػػؾف ( إلػػػػى نذػػػا

القزػػػاء تعػػػؾذ  الدقػػػة، حيػػػس أف العبػػػرة وقػػػه إ ػػػراـ الترػػػرؼ مػػػؽ قبػػػل الذػػػركة كذػػػخص 
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 .
،  62( رأ شا الخػاص فػى حكػؼ محكسػة اعسػتةشاؼ  ػرفض دعػؾى الػبظبف رقػؼ 5)

 ؽ : 158لدشة  62
أثػػػار حكػػػؼ محكسػػػة اسػػػتةشاؼ القػػػاهرة  ػػػرفض دعػػػؾى الػػػبظبف السقامػػػة ضػػػد حكػػػؼ 

تتعمػق  :السدػيلة األولػىمركز القاهرة ثبثػة مدػائل هػى:  5117لدشة  641التحكيؼ رقؼ 
باععتراؼ  ؾجؾد الذركة ذير السذػهرة واكتدػا ها لمذخرػية السعشؾ،ػة ، والحكػؼ فػى هػذا 

مػػدنى وتمػػػ السدػػيلة لػػؼ تنػػؽ  216الخرػػؾص لػػؼ يػػيت بجد ػػد وردد فقػػط حكػػؼ السػػادة / 
الػػػػربط  ػػػػيؽ الذخرػػػػية  السدػػػػيلة ال انيػػػػة:مؾضػػػػؾعاك لمظعػػػػؽ ولػػػػؼ تظػػػػرح عمػػػػى السحكسػػػػة. 

انؾنيػػػة . فقػػػد رد الحكػػػؼ عمػػػى الػػػدفل بانعػػػداـ أهميػػػة الذػػػركة السعشؾ،ػػػة لمذػػػركة وأهميتهػػػا الق
السحتنسػػػة بينهػػػا تتستػػػل بالذخرػػػية القانؾنيػػػة. وع يجػػػؾز لسػػػؽ تعامػػػل مػػػل مػػػد رها إننػػػار 
شخرػػػػيتها القانؾنيػػػػة ولػػػػؾ كانػػػػه ذيػػػػر مذػػػػهرة. والحييقػػػػة أف الحكػػػػؼ السػػػػذكؾر فػػػػى هػػػػذا 
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نػه لػؼ  ػرد بذػكل مباشػر أ األولػى:الخرؾص قد جاء مخالفاك لحكؼ القانؾف مػؽ نػاحيتيؽ؛ 
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 

شػة هيه رذؼ أف الذركة التي أ رمته كانه عديسة األهمية، ولؼ  تسدػ دفاع الذػركة الظاع
بانعػػداـ الذخرػػية السعشؾ،ػػة لمذػػركة ، وإنسػػا سػػمسه  ؾجؾدهػػا وبالتػػالى فػػإف اسػػتشاد حكػػؼ 

مػػدنى لػػؼ يكػػؽ فػػى محمػػه ، وجػػاء مخالفػػاك  216محكسػػة اعسػػتةشاؼ عمػػى نػػص السػػادة / 
 لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانؾف، 

أف الحكؼ قد اعتبر أف وجؾد الذخرية السعشؾ،ة يعشى تستعها باألهمية القانؾنيػة  وال انية:
حػؾاؿ ، وهػذا القزػاء قػد جػػاء أيزػاك مخالفػاك لمقػانؾف ألنػه فدػر العبقػة  ػػيؽ فػى جسيػل األ

الذخرػػػية السعشؾ،ػػػة لمذػػػركة وأهميتهػػػا القانؾنيػػػة تفدػػػيراك خاطةػػػاك ، حيػػػس أرتػػػيى أف تتستػػػل 
الذػػػركة بالذخرػػػية السعشؾ،ػػػة  ترتػػػي عميػػػه تمقائيػػػاك وفػػػى جسيػػػل األحػػػؾاؿ تستعهػػػا باألهميػػػة 

الرػػػحيحة  ػػػيؽ األمػػػر،ؽ تتس ػػػل فػػػى أف تستػػػل الذػػػركة القانؾنيػػػة ، فػػػى حػػػيؽ أف العبقػػػة 
باألهميػػة القانؾنيػػة يدػػتمـز بالزػػرورة اكتدػػا ها لمذخرػػية السعشؾ،ػػة ، ولنػػؽ تستػػل الذػػركة 
بالذخرػػػية القانؾنيػػػة ع  ػػػؤدى بالزػػػرورة إلػػػى تستعهػػػا باألهميػػػة القانؾنيػػػة ، فقػػػد تنتدػػػي 

ؾنيػة ، أو تتستػل بيهميػة ناقرػة الذركة الذخرية السعشؾ،ة ولنشهػا ع تتستػل باألهميػة القان
ومحدودة ، وهذا هؾ الفرض الذى نحػؽ برػدد  ، فالذػركة السحتنسػة ) السػدعى عميهػا ( 
اكتدػػػبه الذخرػػػية السعشؾ،ػػػة ولنشهػػػا لػػػؼ تتستػػػل باألهميػػػة القانؾنيػػػة ألنهػػػا تعاقػػػدت خػػػارج 
 الغرض الذى أنذةه مؽ أجمه وورد الشص عميه فى سشد إنذائها وهؾ الدجل التجارى .

أمػػػا السدػػػيلة ال ال ػػػة: فتتعمػػػق باسػػػتقبؿ شػػػرل التحكػػػيؼ ، وقػػػد جػػػاء حكػػػؼ محكسػػػة 
اعسػػتةشاؼ فػػى شػػينها أيزػػاك مخػػال  لحكػػؼ القػػانؾف حيػػس قزػػى الحكػػؼ السػػذكؾر فػػى هػػذا 

 الخرؾص بسا ييتى :
" السقػػػرر أف شػػػرل التحكػػػيؼ يعتبػػػر اتفاقػػػاك مدػػػتقبك عػػػؽ شػػػرول العقػػػد األخػػػرى، وع 

مػػػؽ  52أثػػػر عمػػػى شػػػرل التحكػػػيؼ إعسػػػاعك لحكػػػؼ السػػػادة /   ترتػػػي عمػػػى بظػػػبف العقػػػد أى
 بذيف التحكيؼ". 1774لدشة  59القانؾف رقؼ 

السذػػػار إليهػػػا  52والحكػػػؼ السػػػذكؾر  هػػػذا القزػػػاء قػػػد جػػػاء مخالفػػػاك لػػػشص السػػػادة / 
 والتى استشد عميها ، حيس تشص هذ  السادة عمى أنه :

لعقػػد األخػػرى وع  ترتػػي عمػػى " يعتبػػر اتفػػاؽ التحكػػيؼ اتفاقػػاك مدػػتقبك عػػؽ شػػرول ا
إذا كػاف هػذا بظبف العقد أو فدخه أو إنهائه أى أثر عمػى شػرل التحكػيؼ الػذى  تزػسشه 

 ".الذرل صحيحاك فى ذاته
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وعمى ذلػ فإف مبدأ استقبؿ شرول التحكػيؼ عػؽ العقػد الػذى  تزػسشه وعػدـ تػيثر  
يؼ فى ذاته صػحيحا   بظبف هذا العقد أو فدخه أو إنهائه مذرول بيف يكؾف شرل التحك

وهشػاؾ  (111)، أما إذا كػاف هػذا الذػرل لػيس صػحيحاك فػى ذاتػه فػب يظبػق مبػدأ اعسػتقبؿ
إذا كػػاف أحػػد طرفػػى  -1حالتػػاف ع يكػػؾف فيهسػػا شػػرل التحكػػيؼ صػػحيحاك فػػى ذاتػػه هسػػا : 

إذا كػاف محػل هػذا العقػد  -5العقد الذى تزسؽ شرل التحكيؼ ناقص أو عػديؼ األهميػة ، 
 اـ العاـ واآلداب .مخالفاك لمشغ

وبػػالشغر إلػػى الحالػػة السعروضػػة نجػػد أف الحالػػة األولػػى متػػؾافرة 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 

كػػيؼ الػػؾارد هيػػه قػػد أ رمػػا مػػؽ قبػػل شػػخص عػػديؼ األهميػػة ، وبتعبيػػر آخػػر فػػإف وشػػرل التح
شػرل التحكػػيؼ  فػػى الحالػة السعروضػػة لػػؼ يكػػؽ صػحيحاك فػػى ذاتػػه . وعمػى ذلػػػ فػػإف حكػػؼ 

مؽ قػانؾف التحكػيؼ رقػؼ  52محكسة اعستةشاؼ السذار إليه قد جاء مخالفاك لحكؼ السادة / 
 . 1774لدشة  59

                                      
عقػد الشقػل  حؾؿ استقبؿ شػرل التحكػيؼ برػفة عامػة انغػر: د. رضػا م عبيػد. شػرل التحكػيؼ فػي 111

، د. أحسد مخمػؾؼ. اتفػاؽ 1786جامعة أسيؾل  –البحري. مجمة الدراسات القانؾنية. كمية الحقؾؽ 
دار الشهزػة العربيػة، د. نار،سػاف  5111التحكيؼ كيسػمؾب لتدػؾ،ة مشازعػات التجػارة الدوليػة. طبعػة 

 1774لدػػشة  59ر،ػة رقػؼ عبػد القػادر. اتفػاؽ التحكػػيؼ وفقػاك لقػانؾف التحكػػيؼ فػي السػؾاد السدنيػػة والتجا
 دار الشهزة العربية. 1طػ
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 السظمػي ال انػػي
 داـ أهميػة الذركة بالشدبة لمحقػؾؽ واعلتزامػات المريقػة باإلندػػػافانع

إف اعخػػػػتبؼ  ػػػػيؽ الذػػػػخص الظبيعػػػػى والذػػػػركة كذػػػػخص اعتبػػػػارى فػػػػى طبيعػػػػة 
التنػػػؾ،ؽ يحػػػػتؼ تزػػػػييق أهميػػػػة وجػػػػؾب الذػػػركة عػػػػؽ أهميػػػػة وجػػػػؾب الذػػػػخص الظبيعػػػػى ، 

ذػػػركة . وهػػػذا قيػػػد واسػػػتبعاد إسػػػشاد الحقػػػؾؽ واعلتزامػػػات المرػػػيقة برػػػفة اإلندػػػاف إلػػػى ال
مػػؽ القػػانؾف السػػدنى حيػػس  1فقػػرة  22طبيعػػى عمػػى أهميػػة الذػػركة عبػػرت عشػػه السػػادة / 

 تشص عمى أف :
الذػػخص اععتبػػارى  تستػػل بجسيػػل الحقػػؾؽ إع مػػا كػػاف مشهػػا مبزمػػاك لرػػفة  -1" 

 اإلنداف الظبيلية ، وذلػ فى الحدود التى قررها القانؾف " .
فقػػػػط عػػػػؽ الحقػػػػؾؽ السبزمػػػػة لرػػػػفة اإلندػػػػاف  والسبحػػػػ" أف هػػػػذ  السػػػػادة تحػػػػدثه

الظبيلية ولؼ تتحدث عؽ التزاماته ، إع أف السادة السذكؾرة تظبق أيزػاك عمػى اعلتزامػات 
 ىياساك عمى الحقؾؽ ، وع سيسا وأف األهمية تذتسل عمى الحقؾؽ واعلتزامات معاك .

خرؾصػية تنػؾ،ؽ مدنى ، وأخذا فى اععتبار  1فقرة / 22وتظبيقاك لحكؼ السادة / 
الذػػػركة كذػػػخص معشػػػؾى ، فإنػػػػه يدػػػتحيل عقػػػبك تظبيػػػق األحكػػػػاـ القائسػػػة عمػػػى طبيعػػػػة 
اإلنداف عمى الذركة كذخص معشؾى ، كتمػ التى تتعمق بالدؽ أو الجشس أو القرابة أو 

، فػػب يجػػؾز أف يدػػشد إلػػى الذػػركة الحقػػؾؽ واعلتزامػػات الشاشػػةة عػػؽ الػػزواج ، (115)الجدػػد
شدػػػػية  ػػػػيؽ األزواج والدػػػػمظة األ ؾ،ػػػػة ، وحػػػػق الشدػػػػي والظػػػػبؽ م ػػػػل حػػػػق السعاشػػػػرة الج

واعلتػػػزاـ بالشفقػػػة لػػػألوعد أو الزوجػػػة أو السظمقػػػة ، أو أف تدػػػشد إليػػػه الؾاجبػػػات والحقػػػػؾؽ 
السترمة بالنياف الجددى لإلنداف ، م ل واجي الخدمة العدكر،ة أو الحػق فػى الدػبمة 

لسترتبػة عمػى الزوجيػة أو القرابػة حتػى ولػؾ الجددية أو البدنية، أو أف تدشد إليه الحقؾؽ ا
 كانه حقؾقاك مالية م ل حق اإلرث .

ولنػػػؽ هشػػػاؾ بعػػػض الحقػػػؾؽ واعلتزامػػػات   ػػػؾر بذػػػينها التدػػػاؤؿ حػػػؾؿ مػػػدى تستػػػل 
الذػػػركة  هػػػا، وهػػػى حقػػػؾؽ السمنيػػػة الفنر،ػػػة ) الفػػػرع األوؿ ( والحػػػق فػػػى مباشػػػرة الحقػػػؾؽ 

 الدياسية ) الفرع ال اني ( .
 مدى تستل الذركة بحقؾؽ السمنية الفنر،ة :الفرع األوؿ : 

 هل تتستل الذركة كذخص اعتبارى بحقؾؽ السمنية الفنر،ة ؟

                                      
 وما بعدها  645د. حدؽ كيرة . السرجل الدا ق ص  115
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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 
اعختػػراع هػػػؾ نتػػاج ذهشػػػى ع  تػػؾافر إع لإلندػػػاف ، ومػػؽ قػػػؼ فػػإف هػػػذا الشتػػاج ع  ترػػػؾر 

لدػػػػشة  85صػػػػدور  مػػػػؽ الذػػػػركة كذػػػػخص معشػػػػؾى ، ولنػػػػؽ قػػػػانؾف السمنيػػػػة الفنر،ػػػػة رقػػػػؼ 
، أجػػػػاز لمذػػػػخص السعشػػػػؾى أي لمذػػػػركة أف تتقػػػػدـ بظمػػػػي لمحرػػػػؾؿ عمػػػػى  ػػػػراءة 5115

" . وهػذا مػا قررتػه السػادة  (112)اختراع، مل ذكر اسؼ السخترع ، وهؾ اإلنداف، فػى البػراءة
 مؽ القانؾف السذكؾر ، حيس تشص عمى أنه : 4/ 

العربية ، " مل عدـ اإلخبؿ بيحكاـ اعتفاىيات الدولية الشافذة فى جسهؾر،ة مرر 
يكػػػؾف لنػػػل شػػػخص طبيعػػػى أو اعتبػػػارى مػػػؽ السرػػػر،يؽ أو األجانػػػي الػػػذ ؽ  شتسػػػؾف أو 
 تخػػػذوف مركػػػز نذػػػال حييقػػػى وفعػػػاؿ لهػػػؼ فػػػى إحػػػدى الػػػدوؿ أو النيانػػػات األعزػػػاء فػػػى 
مشغسة التجارة العالسية أو التى تعامل جسهؾر،ة مرر العربية معاممة ألس ل ، الحق فػى 

كتي  راءات اعختراع فى جسهؾر،ة مرر العربية وما  ترتي التقدـ بظمي  راءة اختراع لس
 عمى ذلػ مؽ حقؾؽ طبقاك ألحكاـ هذا القانؾف " .

مػػػؽ قػػػانؾف السمنيػػػة الفنر،ػػػة السذػػػار إليػػػه، حيػػػس  9وقػػد أكػػػدت هػػػذا الحػػػق السػػػادة/ 
 تشص عمى أنه:

" إذا كمػػػ  شػػػخص آخػػػر فػػػى النذػػػ  عػػػؽ اختػػػراع معػػػيؽ فتنػػػؾف جسيػػػل الحقػػػؾؽ 
ختراع تنؾف لألوؿ ، وكذلػ لراحي العسل جسيل الحقؾؽ السترتػة عمػى السترتبة عمى اع

اعختراعػػات التػػى يدػػتخدمها لعامػػل أو السدػػتخدـ اثشػػاء ىيػػاـ رابظػػة العسػػل أو اعسػػتخداـ 
 .  و،ذكر اسؼ السخترع فى البراءة

 وفى جسيل األحؾاؿ  بقى اعختراع مشدؾباك لمسخترع " .
لسذػػرع قػػد فػػرؽ  ػػيؽ الحػػق السػػالى والحػػق الؾاضػػح مػػؽ نػػص هػػاتيؽ السػػادتيؽ أف ا

األد ى فى مجاؿ  راءة اعختراع ، فهذا الحق األخير   به دائساك لمسخترع وهؾ اإلنداف ، 

                                      
حػػؾؿ  ػػراءة اعختػػراع برػػفة عامػػة انغػػر: د. سػػيشؾت حمػػيؼ دوس، قػػانؾف  ػػراءات اعختػػراع. مشذػػية  112

انؾف ، د. عبػػد الفتػػاح  يػػؾمي حجػػازي، السمنيػػة الرػػشاكية فػػي القػػ5114السعػػارؼ. إسػػكشدر،ة طبعػػة 
 . دار الفنر الجامعي. إسكشدر،ة.5119السقارف. طبعة 
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وع  ترػػؾر أف  شدػػي الحػػق األد ػػى إلػػى الذػػركة كذػػخص معشػػؾى عسػػتحالة ترػػؾر أف 
د اعترؼ قانؾف يكؾف مخترعاك . أما الحق السالى لبختراع ، والتقدـ بظمي  راءة عشه ، فق

السمنيػة الفنر،ػة السذػار إليػه  هػذا الحػق لمذػػركة كذػخص معشػؾى ، ألنػه حػق مػالى ومػػؽ 
 السترؾر أف تتستل به الذركة .

 
 

 ثانياك : الترسيسات والشساذج الرشاكية :
لمذػػػػركة كذػػػػخص معشػػػػؾى األهميػػػػة السظمؾبػػػػة لمتقػػػػدـ بظمػػػػي تدػػػػجيل لمترػػػػسيؼ أو 

ارى ، دوف أف يكػػػؾف لهػػػا الحػػػق األد ػػػي فػػػى لمشسػػػؾذج الرػػػشاعى لسرػػػمحة الدػػػجل التجػػػ
الترػػسيؼ أو الشسػػؾذج ذاتػػه باعتبػػار أنهسػػا نتػػاج ذهشػػى ع  تػػؾافر 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 .
،  5115لدػشة  85مػؽ قػانؾف السمنيػة الفنر،ػة رقػؼ  151د قررت ذلػ السػادة / وق

 حيس تشص عمى أنه :
" مل عدـ اإلخػبؿ بيحكػاـ اعتفاىيػات الدوليػة الشافػذة فػى جسهؾر،ػة مرػر العربيػة 
يكػػػؾف لنػػػل شػػػخص طبيعػػػى أو اعتبػػػارى مػػػؽ السرػػػر،يؽ أو األجانػػػي الػػػذ ؽ  شتسػػػؾف أو 

ؿ لهػػػؼ فػػػى إحػػػدى الػػػدوؿ أو النيانػػػات األعزػػػاء فػػػى  تخػػػذوف مركػػػز نذػػػال حييقػػػى وفعػػػا
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 نسؾذجاك صشاكياك كل ترتيي لمخظػؾل وكػل شػكل مجدػؼ بػيلؾاف و،عتبر ترسيساك أ

 (114)أو بغير ألؾاف إذا اتخذ مغهراك مسيزاك ، وكاف قاببك لبستخداـ الرشاعى.
فترسيؼ تمػ الخظؾل أو الذكل السجدػؼ ع  ترػؾر أف يقػـؾ بػه إع اإلندػاف ألنػه 

، ومؽ ثؼ فإف الحق  نتاج عقمى وإنتاج ذهشى وع  ترؾر أف يقؾـ به الذخص اععتبارى 
األد ى عمى الترسيؼ أو الشسؾذج   به لإلنداف الذى صسسه وع   بػه لمذػركة كذػخص 

 معشؾى:

                                      
 . 5115لدشة  85مؽ قانؾف السمنية الفنر،ة رقؼ  117السادة /  114
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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  :
إنتاج عقمى ونتاج ذهشى ، ع يقؾـ به إع اإلنداف ، أما الذػركة كذػخص  التيليل

معشػػؾى فػػب  ترػػؾر نغػػراك لتنؾ،شهػػا الييػػاـ بػػه ، وبالتػػالى فػػإف السؤلػػ  أو السرػػش  دائسػػاك 
يحسػػل اسػػؼ السؤلػػ  وهػػذا هػػؾ حقػػه األد ػػى عميػػه ، أمػػا الحػػق السػػالى مػػؽ حيػػس اسػػتغبؿ 

ذركة ( اليياـ بػه . وقػد قػررت ذلػػ السػادة / السؤل  ونذر  هيسكؽ لمذخص السعشؾى ) ال
 ، حيس تشص عمى أنه : 5115لدشة  85مؽ قانؾف السمنية الفنر،ة رقؼ  192

" يكؾف لمذخص الظبيعى أو اععتبارى الذى وجه إلى ا تنار السرش  الجساعى 
 وحد  الحق فى مباشرة حقؾؽ السؤل  عميه " .

يػػة ، ألف الحقػػؾؽ األد يػػة هػػى مػػؽ ولنػػؽ يقرػػد بحقػػؾؽ السؤلػػ  هشػػا الحقػػؾؽ السال
 الحقؾؽ المريقة باإلنداف وع ت به لمذركة كذخص معشؾى .
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 الفػرع ال انػػي
 مػدى تستػل الذركػة بالحقػؾؽ الدياسيػة

ذهػػػي رأى فػػػى الفقػػػه إلػػػى إننػػػار تستػػػل الذػػػخص اععتبػػػارى بػػػالحقؾؽ الدياسػػػية ، 
ؾؽ المرػػػػيقة برػػػػفة وبخاصػػػػة حػػػػق اعنتخػػػػاب والترشػػػػيح ، عمػػػػى أسػػػػاس أنهػػػػا مػػػػؽ الحقػػػػ

 (112)اإلنداف.
أنػه : " لػيس فػى طبيعػة الحقػؾؽ الدياسػية مػا يفتػرض  (116)وذهي رأى آخػر إلػى 

حتساك ندبتها إلى فرد إندانى و،جعمهػا مػؽ الحقػؾؽ السبزمػة لػه والسقرػؾرة عميػه ، ألنهػا 
 –كسا تترؾر مػؽ جانػي الفػرد  –تعبير عؽ السذاركة فى حكؼ الدولة ، وهذ  السذاركة 

ترػػػؾر كػػػذلػ مػػػؽ بعػػػض النائشػػػات الجساكيػػػة السؤلفػػػة بخاصػػػة مػػػؽ جساعػػػات مػػػؽ قػػػد ت
 األشخاص " .

إع أف السذػػػػػرع السرػػػػػرى قػػػػػد حدػػػػػؼ هػػػػػذا الخػػػػػبؼ ، وقػػػػػرر أف مباشػػػػػرة الحقػػػػػؾؽ 
الدياسية ت به لنل مررى ومرر،ة  م  ثسانى عذرة سشة ميبدية ، حيس تشص السػادة 

 عمى أنه : (119) 1726ة لدش 92مؽ قانؾف مباشرة الحقؾؽ الدياسية رقؼ  1/
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 عذػػرة سػػشة، والدػػؽ مػػؽ السدػػائل المرػػيقة باإلندػػاف فقػػط ، وع   بػػه لمذػػركة 

 ذخص معشؾى ، ومؽ ثؼ فب تتستل بالحق فى مباشرة الحقؾؽ الدياسية .ك
 السبحػس ال انػػي

 األهميػة السؤقتػة لمذركػػة
هشاؾ حاعت تتستل فيها الذركة بيهمية مؤقتػة ، حيػس تػرتبط بفتػرة معيشػة ، ومشهػا 
إذا كانػػػػه الذػػػػركة فػػػػى مرحمػػػػة الترػػػػوية ) السظمػػػػي األوؿ ( أو كانػػػػه خاضػػػػعة لػػػػإلدارة 

 ؤقتة ) السظمي ال انى ( .الس

                                      
، د. عبػػػد الفتػػػاح عبػػػد البػػػاقى نغر،ػػػة  186د. جسيػػػل الذػػػرقاوى . السػػػدخل الدراسػػػة القػػػانؾف . ص  112

  121فقرة  197القانؾف ص 
 642د. حدؽ كيرة . السرجل الدا ق ص  116
 .1726مارس  2الجر،دة الرسسية  119



 - 78 - 

 السظمػي األوؿ
 األهميػة السؤقتػة لمذركػة في فتػرة الترفيػة

،  226وحتػػى  225نغػؼ القػانؾف السػػدنى أحكػاـ ترػػوية الذػركات فػى السػػؾاد مػؽ 
. ومػؽ 124وحتػى  129فى السؾاد مػؽ  1781لدشة  172ونغسها قانؾف الذركات رقؼ 

ستػػل الذػػركة فػػي خبلهػػا باألهميػػة السؤقتػػة )الفػػرع  ػػيؽ هػػذ  األحكػػاـ مػػدة الترػػوية التػػى تت
 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 
) أوعك ( وتدػػتسر تمػػػ األهميػػة لحػػيؽ التيشػػير فػػى ومحػػدودة عشػػدما تػػدخل مرحمػػة الترػػوية 

 الدجل التجارى بانتهاء أعساؿ التروية ) ثانياك ( .
 أوعك :  دء أهمية الذركة فى فترة التروية :

 مؽ القانؾف السدنى عمى أف : 224تشص السادة / 
" تشتهػػى عشػػد حػػل الذػػركة سػػمظة السػػد ر،ؽ ، أمػػا شخرػػية الذػػركة فتبقػػى بالقػػدر 

 لمتروية وإلى أف تشتهى هذ  التروية" .البـز 
 عمى أف : 1781لدشة  127مؽ قانؾف الذركات رقؼ  141وتشص السادة / 

" يذػػهر اسػػؼ السرػػفى واتفػػاؽ الذػػركاء بذػػيف طر،قػػة الترػػوية او الحكػػؼ الرػػادر 
 ػػذلػ فػػى الدػػجل التجػػارى ، وفػػى صػػحيفة الذػػركات ، و،قػػؾـ السرػػفى بستابعػػة إجػػراءات 

قبػػل الغيػػر  تعيػػيؽ السرػػفي وع بظر،قػػة الترػػوية إع مػػؽ تػػار،  الذػػهر الذػػهر، وع يحػػتع 
في الدجل التجػاري". وتجػدر اإلشػارة إلػى أف هػذا الػشص يدػرى عمػى شػركات السدػاهسة 

 والتؾصية باألسهؼ والسدةؾلية السحدودة. 
وعمػػػى ذلػػػػ فػػػإف األهميػػػة السؤقتػػػة والسحػػػدودة لمذػػػركة تبػػػدأ مػػػؽ تػػػار،  حمهػػػا حيػػػس 

التػػار،  سػػمظة السػػد ر،ؽ ، و،حػػل محمهػػا سػػمظة السرػػفى ، و،حػػتع  بػػدء  تشتهػػى مشػػذ هػػذا
أهميػػة الذػػركة فػػى هػػذا التػػار،  هيسػػا  ػػيؽ الذػػركاء بعزػػهؼ الػػبعض ، ولنػػؽ ع يحػػتع قبػػل 
الغيػػػر  بػػػدء األهميػػػة، ومػػػؽ ثػػػؼ  ػػػدء أعسػػػاؿ الترػػػوية إع مػػػؽ تػػػار،  الذػػػهر فػػػى الدػػػجل 

وبالتػػػالي يحػػػتع قػػػبمهؼ  بػػػدء أهميػػػة التجػػػارى . وع يعػػػد الذػػػركاء أو السرػػػفى مػػػؽ الغيػػػر. 
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 .
( تجػػػارى فػػػى دعػػػؾى بظػػػبف 65الػػػدائرة ) –وقػػػد قزػػػه محكسػػػة اسػػػتةشاؼ القػػػاهرة 

 ، بسا ييتي: 9/7/5111ؽ ،  تار،   152لدشة  42 حكؼ تحكيؼ رقؼ
وحيػػػس أنػػػه عػػػؽ الػػػدفل بعػػػدـ قبػػػؾؿ الػػػدعؾى لرفعهػػػا مػػػؽ ذيػػػر ذي صػػػفة بانعػػػداـ 
الخرػػؾمة السبػػػدى مػػػؽ السػػػدعى عمػػػيهؼ، ومػػػؽ السقػػػرر قانؾنػػػاك أف رفػػػل الػػػدعؾى مػػػؽ ذيػػػر 
صػاحي الرػػفة أو عمػى مػػؽ لػيس لػػه صػفة فيهػػا  ترتػي عميػػه انعػداـ الخرػػؾمة كسػا أنػػه 

ي عمػػى حػػل الذػػركة زواؿ صػػفة مػػد ر،ها فػػي تس يمهػػا و،حػػل محمهػػؼ السرػػفي الػػذي  ترتػػ
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عيشته السحكسػة و،كػؾف هػؾ صػاحي الرػفة الؾحيػد فػي تس يػل الذػركة أمػاـ القزػاء هيسػا 
مػػؽ القػػانؾف السػػدني كسػػا  222 رفػػل مشهػػا أو عميهػػا مػػؽ دعػػاوى وذلػػػ وفقػػاك لػػشص السػػادة 

"بذػهر اسػؼ السرػفي واتفػاؽ  127/1781مػؽ قػانؾف الذػركات رقػؼ  141تقزي السادة 
الذػػػركاء بذػػػيف طر،قػػػة الترػػػوية أو الحكػػػؼ الرػػػادر بسػػػذكرة فػػػي الدػػػجل التجػػػاري وفػػػي 
صػػحيفة الذػػركات و،قػػـؾ السرػػفي بستابعػػة إجػػراءات الذػػهر وع يحػػتع قبػػل الغيػػر  تعػػيؽ 
السرفي وع بظر،قة التروية إع مؽ تار،  الذهر في الدجل التجاري وبسفهؾـ السخالفػة 

كؾف لذوي الذيف اعحتجػاج قبمػه فػي شػيف رفػل الػدعاوى أمػاـ القزػاء باعتبػار  صػاحي ي
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 

لترػػػوية مػػػؽ قبػػػل الهيةػػػة العامػػػة لإلسػػػت سار ثػػػؼ دوف أجػػػل إتخػػػاذ إجػػػراءات إعتسػػػاد قػػػرار ا
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 

ة شركة نيداف السدتشدات أف الدعؾى الساثمة قد رفعه إ تداء مؽ الديد رئيس مجمس إدار 
مرػػر )أوتػػؾ مرػػر حاليػػاك، وأف الجسليػػة العامػػة ذيػػر العاديػػة لمذػػركة السػػذكؾرة السشعقػػدة 

قػػد قػػررت ترػػوية الذػػركة وتعيػػيؽ مرػػوياك لهػػا وهػػؾ الدػػيد/ أحسػػد  55/2/5118 تػػار،  
مرػػظفى شػػؾقي برػػفته مرػػوياك لذػػركة نيدػػاف مرػػر )أوتػػؾ مرػػر حاليػػاك( الػػذي باشػػر 

ا باعتبػػار  السػػدعي فيهػػا، وكػػاف ال ا ػػه أيزػػاك أف رئػػيس الػػدعؾى بالجمدػػات وصػػحح شػػكمه
أي بعػد  54/2/5118مجمس إدارة الذركة السذكؾر قد قاـ  رقػل الػدعؾى الحاليػة  تػار،  

أف زاله صفته كرئيس مجمس إدارة الذركة، وأصػبحه الرػفة لمسرػفي الػذي تػؼ تعييشػه 
ومػػؽ ثػػؼ وبالترتيػػي  55/2/5118مػػؽ قبػػل الجسليػػة العامػػة ذيػػر العاديػػة لمذػػركة  تػػار،  

عمى ما تقدـ مؽ قانؾف تنؾف الدعؾى قد رفعه مؽ ذير ذي صفة وع يقدح في ذلػػ مػا 
رئيس مجمس إدارة الذػركة، والسرػفي برػفته، أف األخيػر قػد اكتدػي  –قاؿ به السدعي 

صفته مروياك بعد اعتساد الهيةة العامة لإلست سار عجتساع الجسلية العامة ذيػر العاديػة 
رر فيهػػا ترػػفيته والتيشػػير فػػي الدػػجل التجػػاري إذ سػػبق أف أوضػػحه السحكسػػة التػػي تقػػ

عمى نحؾ ما تقدـ أف قرار الجسلية العسؾميػة ذيػر العاديػة لمذػركة  تعيػيؽ السرػفي نافػذ 
بالشدبة لمسدعي عميهؼ مبدى الدفل بإعتبارهؼ مػؽ  55/2/5118مؽ تار،  صدوحر  في 

فرػمه الغيػػر حتػى  شظبػق عمػيهؼ نػػص  وليدػؾا مػؽ –ضػسؽ مدػاهسي الذػركة ذو الذػػيف 
سػػالفة الػػذكر، وعمػػى حػػاؿ مػػا سػػم   127/1781مػػؽ قػػانؾف الذػػركات رقػػؼ  141السػػادة 

 (118)تشتهي السحكسة وتقزي بعدـ قبؾؿ الدعؾى لرفعها مؽ ذير ذي صفة. 

                                      
ؽ تحكػيؼ  152لدػشة  46( تجػارى فػى الػدعؾى رقػؼ  165حكؼ محكسة استةشاؼ القاهرة  . الدائرة  118
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 ثانياك : نهاية أهمية الذركة فى فترة التروية :

 عمى أنه : 1781ة لدش 127مؽ قانؾف الذركات رقؼ  121تشص السادة / 
" 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 .
أو جساعػػة الذػػركاء  و،جػػؾز مػػد السػػدة السعيشػػة لمترػػوية بقػػرار مػػؽ الجسليػػة العامػػة

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 ".
 مؽ قانؾف الذركات السذكؾر عمى أف : 125وتشص السادة / 

لجسلية العامة أو جساعة الذركاء حداباك ختاميػاك عػؽ أعسػاؿ " يقدـ السرفى إلى ا
 التروية وتشتهى أعساؿ التروية بالترد ق عمى الحداب الختامى .

و،قؾـ السرفى بذهر انتهاء التروية فى الدجل التجػارى وفػى صػحيفة الذػركات 
،ظمي وع يحتع عمى الغير بانتهاء التروية إع مؽ تار،  شهر   فى الدجل التجارى . و 

 السرفى بعد انتهاء التروية شظي قيد الذركة مؽ الدجل التجارى" .
وتجػػػػدر اإلشػػػػارة إلػػػػى أنػػػػه ع  ؾجػػػػد فػػػػى القػػػػانؾف السػػػػدني نرػػػػؾص مساثمػػػػة لػػػػشص 
السػػادتيؽ السذػػار إليهسػػا، وبالتػػالي تظبػػق بذػػيف انتهػػاء الترػػوية فػػى شػػركات األشػػخاص 

ؽ ثػؼ أهميػػة الذػركة فػي خبلهػػا القؾاعػد العامػة التػى تقتزػػى بػيف تشتهػى فتػػرة الترػوية ومػ
بالشدػػبة لمذػػركاء مػػؽ تػػار،  تقػػديؼ السرػػفى لمحدػػاب الختػػامى ، أمػػا بالشدػػبة لمغيػػر فسػػؽ 

 تار،  التيشير فى الدجل التجارى  هذا اعنتهاء وشظي الذركة مؽ هذا الدجل . 
مؽ قانؾف الذركات رقؼ  125،  121وهذا الحكؼ هؾ ذاته الذى قررته السادتاف / 

 السذار إليهسا. 1787شة لد 127
فػػػػإذا انتهػػػػه السػػػػدة السحػػػػددة وكػػػػاف السرػػػػفى قػػػػد أنهػػػػى أعسػػػػاؿ الترػػػػوية فدػػػػيقـؾ 
بالتيشير  ذلػ فى الدجل التجارى و،ذظي الذركة ، ومؽ ثؼ فمؽ ت ؾر مذػكمة ، أمػا إذا 

                                                                                                

 ) ذير مشذؾر (. 9/7/5111، الرادر  تار،  
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انتهه السدة األصمية والسجددة دوف أف  شتهى السرفى مؽ أعساؿ التروية فمؽ يدتظيل 
 لدجل باإلنهاء وع بذظي الذركة ، فسا الحل إذف .التيشير فى ا

إجابػة عمػى هػذا الدػؤاؿ ، وأف  1781لدشة  127لؼ  تزسؽ قانؾف الذركات رقؼ 
كشا نعتقد أنػه يغمػي عميػه الظػابل الشغػرى إع أنػه جػائز الحػدوث ، وبالتػالى فػشحؽ نشاشػد 

 السذرع التدخل لدد هذا الشقص التذر،عى .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػيالفػرع ال انػ
 حػدود ومػدى أهميػة الذركػة في فتػرة الترفيػػة

مػػؽ السقػػرر قانؾنػػاك والسدػػتقر عميػػه قزػػاء أف الذػػركة تتستػػل بالذخرػػية السعشؾ،ػػة 
ومؽ ثؼ باألهمية القانؾنية فى فترة التروية بالقدر البـز لمتروية ، حيس تشص السادة / 

 " متروية ...شخرية الذرطة تبقى بالقدر البـز لمدنى عمى أف : "  222
 عمى أف : 1781لدشة  127مؽ قانؾف الذركات رقؼ  128وتشص السادة / 

 تحػػػػػػػػػتف" الذػػػػػػػػػركة خػػػػػػػػػبؿ الترػػػػػػػػػوية بالذخرػػػػػػػػػية اععتبار،ػػػػػػػػػة بالقػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػبـز "
  ألعساؿ التروية"

وقد استقر قزاء الشقض عمى أف الذػركة عشػدما تشقزػي تػدخل دور الترػوية وع 
لترػػػوية، إذ تغػػػل الذخرػػػية السعشؾ،ػػػة لمذػػػركة يحػػػؾؿ ذلػػػػ دوف ااسػػػتسرارها حتػػػى تسػػػاـ ا
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قائسة بالرذؼ مؽ حمها طؾاؿ الؾقه الذي تجرى فيها أعساؿ التروية وذلػػ بالقػدر الػبـز 
 (117)إلتساـ عسميات التروية.

وع  ػػػزاؿ الدػػػؤاؿ مظروحػػػاك حػػػؾؿ السقرػػػؾد بلبػػػارة " بالقػػػدر الػػػبـز إلتسػػػاـ أعسػػػاؿ 
هميػػػػػة القانؾنيػػػػػة إع  هػػػػػذا القػػػػػدر ، ولبيػػػػػاف الترػػػػػوية " ، حيػػػػػس أف الذػػػػػركة ع تتستػػػػػل باأل

 السقرؾد  تمػ اللبارة يجي  ياف األعساؿ البزمة إلتساـ أعساؿ التروية .
مػػؽ  142،  144،  142،  145لقػػد تؾلػػه اإلجابػػة عمػػى هػػذا الدػػؤاؿ السػػؾاد / 

 عمى أف : 145، فتشص السادة /  1781لدشة  127قانؾف الذركات رقؼ 
يشػػػه وباعتفػػػاؽ مػػػل مجمػػػس اإلدارة أو السػػػد ر،ؽ بجػػػرد مػػػا " يقػػػـؾ السرػػػفى فػػػؾر تعي

عمػى أنػه: "عمػى  142لمذركة مؽ أمػؾاؿ ومػا عميهػا مػؽ التزامػات ... " وتػشص السػادة / 
السرػػػفى أف يقػػػـؾ بجسيػػػل مػػػا  مػػػـز لمسحافغػػػة عمػػػى أمػػػؾاؿ الذػػػركة وحقؾقهػػػا ، وعميػػػه أف 

لبػة الذػركاء بالبػاقى يدتؾفى ما لمذػركة مػؽ حقػؾؽ لػدى الغيػر ، ومػل ذلػػ ع يجػؾز مظا
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 " .
                                      

  12/2/5111ؽ ، جمدة  67لدشة  5225طعؽ رقؼ  117
  12/5/5111ؽ ، جمدة  62لدشة  4227طعؽ رقؼ  -
  15/6/1772ؽ ، جمدة  64لدشة  2499طعؽ رقؼ  -
  56/1/1781ؽ ، جمدة  47لدشة  1911طعؽ رقؼ  -
  11/7/5116ؽ ، جمدة  92لدشة  8622طعؽ رقؼ  -
  4/5/1724ؽ ، جمدة  51لدشة   266طعؽ رقؼ  -
  1/8/5112ؽ ، جمدة  51لدشة  661طعؽ رقؼ  -
  11/15/1749ؽ ، جمدة  16لدشة  149طعؽ رقؼ  -
  9/2/1797ؽ ، جمدة  42لدشة  59طعؽ رقؼ  -
  54/11/1761ؽ ، جمدة  52لدشة  422طعؽ رقؼ  -
  52/5/5117ؽ ، جمدة  95لدشة  157طعؽ رقؼ  -
  52/2/5111ؽ ، جمدة  91لدشة   652طعؽ رقؼ  -
  2/2/1797ؽ ، جمدة  54لدشة  54طعؽ رقؼ  -
  57/4/5111ؽ ، جمدة  67لدشة  5469طعؽ رقؼ  -
  59/6/5111ؽ ، جمدة  67 لدشة 272طعؽ رقؼ  -
  7/4/5117ؽ ، جمدة  91لدشة  281طعؽ رقؼ  -
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 عمى أنه : 144وتشص السادة / 
ساعك جد دة إع إذا كانه عزمة إلتساـ أعساؿ سػابقة " ع يجؾز لمسرفى أف  بدأ أع

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 
 ساعة الذركاء عمى حدي األحؾاؿ ".ج

 عمى أف : 142وتشص السادة / 
 " يقؾـ السرفى بجسيل األعساؿ التى تقتزيها التروية وعمى وجه الخرؾص :

 وفاء ما عمى الذركة مؽ د ؾف . -1
 يل ماؿ الذركة مشقؾعك أو عقاراك بػالسزاد العمشػى أو بييػة طر،قػة معيشػة أخػرى  -5

 رفى عمى إجراء البيل بظر،قة معيشة " .ما لؼ  شص فى وثيقة تعييؽ الس
 تس يل الذركة أماـ القزاء وقبؾؿ الرمح والتحكيؼ " . -2

ومؽ جساع الشرؾص الدابقة ، يسكؽ تحد ػد األعسػاؿ التػى يدػتظيل أف يقػـؾ  هػا 
السرفى وتنؾف عزمػة إلتسػاـ أعسػاؿ الترػوية ، والذػركة ع تتستػل باألهميػة القانؾنيػة إع 

 عساؿ فقط ، و،سكؽ إجساؿ تمػ األعساؿ هيسا ييتى :هيسا  تعمق  هذ  األ
 جرد ما لمذركة مؽ أمؾاؿ وما عميها مؽ التزامات . -1
 استيفاء ما لمذركة مؽ حقؾؽ لدى الغير . -5
 وفاء ما عمى الذركة مؽ د ؾف . -2
 يل مؾجؾدات الذركة جسمة بعد مؾافقة الجسلية العامة أو جساعػة الذػركاء  -4

. 
انػػػه تقتزػػػيها أعسػػػاؿ الترػػػوية إلتسػػػاـ أعسػػػاؿ الييػػػاـ بيعسػػػاؿ جد ػػػدة إذا ك -2

سابقة . وبالتالى ع تتستل الذركة ، ومؽ ثؼ السرفى، بيهمية إ راـ تعاقدات 
جد ػػدة ليدػػه عزمػػة إلتسػػاـ أعسػػاؿ سػػابقة . وتخزػػل مدػػيلة لػػزـو العسميػػات 

 الجد دة عستنساؿ أعساؿ سابقة مؽ عدمه لتقد ر قاضى السؾضؾع .
تى يحرمها مؽ التروية لحداب الذركة لدى أحد إ داع السرفى لمسبال  ال -6

 البشؾؾ خبؿ أربل وعذر،ؽ ساعة مؽ وقه اليبض .
وخبصػػػة القػػػؾؿ أف الذػػػركة ع تتستػػػل باألهميػػػة القانؾنيػػػة لمييػػػاـ بيعسػػػاؿ أو إجػػػراء 

 تررفات أو إ راـ تعاقدات جد دة ع يدتمزمها إتساـ أعساؿ سابقة قائسة ولؼ تشته بعد .
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 سظمػي ال انػػيال
 األهميػة السؤقتة لمذركػة الخاضعػة لإلدارة السؤقتػػة

قػػػػد تتعػػػػرض الذػػػػركة لرػػػػعؾبات تػػػػؤثر عمػػػػى مدػػػػيرتها الظبيليػػػػة وتعرقػػػػل ىيامهػػػػا 
بسهامهػا، وع يكػػؾف بسقػػدر القػػائسيؽ عمػػى إدارتهػػا حمهػا ، أمػػا بدػػبي احتػػداـ الخػػبؼ  ػػيؽ 

دارى السشؾل به حل الرعؾبات الشاشةة األجهزة القائسة عمى اإلدارة أو مياب الجهاز اإل
أو ندػػػػبة مخالفػػػػات جدػػػػيسة لسجمػػػػس اإلدارة بحيػػػػس يكػػػػؾف مػػػػؽ شػػػػيف اسػػػػتسرار  فػػػػى إدارة 
الذػػركة إلحػػاؽ أضػػرار  هػػا .. ففػػى هػػذ  الحػػاعت فإنػػه ع مشػػاص مػػؽ المجػػؾء إلػػى جهػػة 
أخػػػرى خػػػارج الذػػػركة إليجػػػاد مخػػػرج مػػػؽ السػػػيزؽ الػػػذى تسػػػر بػػػه ، بذػػػرل أف يكػػػؾف هػػػذا 

قػػاببك لمحػػل بظبيعػػة الحػػاؿ ، وإع فػػب طائػػل مػػؽ التػػدخل الخػػارجى وتتػػرؾ الذػػركة السػػيزؽ 
 (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 

حدد  شتهى التدخل الخارجى بإتسامه ، أو إلى الحفػان عمػى فى حاجة إلى مجرد إجراء م
                                      

 . 5117حقؾؽ عيؽ شسس  –د. حداـ رضا الديد ، اإلدارة السؤقتة لمذركات ، رسالة دكتؾرا   111
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مػػاؿ الذػػركة مػػؽ التمػػ  أو الهػػبؾ أو التبد ػػد ، أو إلػػى تعيػػيؽ مػػؽ  ػػد ر الذػػركة و،حػػل 
 محل أجهزة إدارتها مؤقتاك لحيؽ الخروج مؽ هذا السيزؽ .

ى و،تؼ المجؾء إلى تعييؽ السد ر السؤقه فى حالة إصابة أجهػزة اإلدارة بالذػركة إلػ
 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 
أجهػػزة اإلدارة ، حيػػس أف قػػدرة الذػػركة عمػػى تحقيػػق ذرضػػها  ػػرتبط بػػاععتراؼ  هػػا  تمػػػ 

ميػػػة لتحقيػػػق هػػػذا الغػػػرض . إع أف الذػػػركة ، رذػػػؼ تؾقػػػ  األهميػػػة، فالذػػػركة تتستػػػل باأله
 نذاطها ، فإنها لؼ تشقض وعزاله قائسة ، وبالتالى فإف أهميتها القانؾنية عزاله مدتسرة.

ولنػػؽ مػػا هػػؾ األسػػاس القػػانؾنى لتستػػل الذػػركة باألهميػػة القانؾنيػػة فػػى حالػػة تعيػػيؽ 
تػػى تتستػػل  هػػا الذػػركة فػػى هػػذ  مػػد ر مؤقػػه لهػػا ) الفػػرع األوؿ ( ، ومػػا مػػدى األهميػػة ال

 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 

 ركة فى فترة اإلدارة السؤقتة باألهمية القانؾنية .حؾؿ األساس القانؾنى لتستل الذ
فػػذهي رأى فػػي الفقػػه إلػػى تظبيػػق القؾاعػػد العامػػة فػػى القػػانؾف السػػدنى بذػػيف أهميػػة 
الذخص الظبيعػى والسؾانػل والعػؾاض التػى تظػرأ عمػى تمػػ األهميػة وتدػتمـز تعيػيؽ وكيػل 

أهميتػه أحػد مؾانػل أو ىيؼ أو وصى ، بحدي األحؾاؿ ،  تؾلى إدارة شػةؾف مػؽ طػرأ عمػى 
و،سيػػل هػػػذا الػػرأى إلػػػى مػػانل النيػػػاب ، فمجػػي إلػػػى ىيػػاس حػػػاؿ  (111)أو عػػؾارض األهميػػػة.

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 

، وبهػػػذا الييػػػاس فػػػإف تعيػػػيؽ مػػػد ر مؤقػػػه لمذػػػركة ، واععتػػػراؼ لهػػػا التعػػػرض لمسخػػػاطر 
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.

إلػػػى أف  115قزػػػائية القديسػػػة فػػػى فرندػػػا وذهػػػي رأى آخػػػر ، تس ػػػل فػػػى األحكػػػاـ ال
تعيػػػػيؽ السػػػػد ر السؤقػػػػه، وبالتػػػػالى تستػػػػل الذػػػػركة باألهميػػػػة القانؾنيػػػػة ، يجػػػػد أساسػػػػه فػػػػى 

 نرؾص السؾاد التى تحكؼ الحراسة .
وقاؿ فر،ق ثالس أف األسػاس القػانؾنى  تس ػل فػى نغر،ػة الزػرورة ، فحيػاة الذػركة 

ا ، وقػػد يكػػؾف مػػؽ شػػينها حػػػل يسكػػؽ أف تتعػػرض لسؾاقػػ  وأزمػػات يرػػعي الخػػػروج مشهػػ
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 

 Nécessité n'aشػاؾ نػص يقػرر هػذا العػؾف ، فحالػة الزػرورة ع تدػتشد إلػى قػانؾف ه
pas de loi  (112) . 

                                      
 1781أ. صبح خاطر . أحكاـ الؾعية عمى الساؿ ، النتاب األوؿ . مكتبة رجاؿ القزاء  111

112 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. 

113 V. Y. Guyon. Juris- classeur de société, Fasc. 133 E p. 3 n0 3. 
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وذهي رأى رابل فى الفقه إلى أف تدخل القزاء لتعييؽ مد ر مؤقه والحفان عمى 
أهميػػػػة الذػػػػركة يجػػػػد أساسػػػػه فػػػػى فنػػػػرة التشفيػػػػذ العيشػػػػى ، وهػػػػى فنػػػػرة معروفػػػػة فػػػػى مجػػػػاؿ 

ل القزػاء إذف إلجػراء هػذا التعيػيؽ لنػي  ػتؼ تشفيػذ عقػد الذػركة السدةؾلية السدنيػة . فيػدخ
تشفيذاك عيشياك طؾاؿ مدته السشرؾص عميهػا هيػه ، وهػذا التػدخل يخػدـ مرػمحة الذػركة وع 

 . (114) تعارض معها 
ونحؽ نرى أف الذركة ع تدتظيل كذخص معشؾى، نغػراك لظبيعتهػا، أف تعبػر عػؽ 

هػػذ  اإلرادة مػػد روها الػػذ ؽ يعػػدوف مس ميهػػا وليدػػؾا  إرادتهػػا  شفدػػها ، و،تػػؾلى التعبيػػر عػػؽ
وكبء عشها ، فهؼ  ػدها التػى تترػرؼ  هػا وعقمهػا الػذى تفنػر بػه . وعشػدما تفقػد الذػركة 
أجهػػزة إدارتهػػا فإنهػػا تفقػػد بالتػػالى قػػدرة التعبيػػر عػػؽ إرادتهػػا وترػػاب بذػػمل تػػاـ و،تؾقػػ  

تبػػػػـر أى نػػػػؾع مػػػػؽ أنػػػػؾاع  نذػػػػاطها كميػػػػة ، فػػػػب تدػػػػتظيل أف تتعاقػػػػد أو تتقاضػػػػى وع أف
الترػػرفات. وهػػذا الؾضػػل إذا لػػؼ  ػػتؼ عبجػػه سػػيؤدى إلػػى انقزػػاء الذػػركة بذػػكل مبتدػػر 
قبػػل حمػػؾؿ أجمهػػا. وهػػذا العػػبج  ػػتؼ  ػػدواء متس ػػل فػػى سػػد الفػػراغ اإلدارى الػػذى طػػرأ عمػػى 
الذػػركة نتيجػػة ميػػاب مػػؽ يعبػػروف عػػؽ إرادتهػػا و،دػػيروف أمؾرهػػا . و،ػػتؼ سػػد هػػذا الفػػراغ 

 ر مؤقػػه  تػػؾلى التعبيػػر عػػؽ إرادتهػػا مؤقتػػاك لحػػيؽ احتيػػار مس مػػيؽ جػػدد يعبػػروف  تعػػيؽ مػػد
 عؽ تمػ اإلرادة .

فالسػػػػد روف وأعزػػػػػاء مجمػػػػػس اإلدارة السشتخبػػػػػؾف مػػػػػؽ قبػػػػػل الذػػػػػركاء أو مػػػػػؽ قبػػػػػل 
يدتسدوف سمظاتهؼ فى تس يمها والتعبير عؽ  –بحدي األحؾاؿ  –الجسلية العامة لمذركة 

ىيػػػة ألف مرػػػدرها اتفػػػاؽ الذػػػركاء أو السدػػػاهسيؽ ، وفػػػى حالػػػة إراداتهػػػا مػػػؽ الشيابػػػة اعتفا
مياب اعتفاؽ عمى تعييؽ هػؤعء فػإف ىيػاـ القزػاء  تعيػيؽ  ػد ل لهػؼ  تػؾلى إدارة الذػركة 

مػػؽ حيػػس مرػػدرها وتحد ػػد سػػمظات السػػد ر السؤقػػه  نيابػػة قزػػائيةبرػػفة مؤقتػػة يس ػػل 
 ونظاؽ أهمية الذركة ومدا  .
تػػػػدخل القزػػػػاء لتعيػػػػيؽ وصػػػػى عمػػػػى  –الفػػػػرؽ مػػػػل بعػػػػض  –وهػػػػذا األمػػػػر يساثػػػػل 

 القاصر وىيؼ ومداعد قزائى لذوى العاهتيؽ ونائي قزائى لمغائي .

                                      
114 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 
األهميػػػة القانؾنيػػػة لمذػػػركة ، حيػػػس أنهػػػا تػػػرتبط بسػػػدى ونظػػػاؽ  الػػػذى يحػػػدد مػػػدى ونظػػػاؽ

 صبحيات وسمظات السد ر السؤقه، والسدة التي تدتغرقها مهسته.
وإذا كػػػاف ىيػػػاـ السػػػد ر السؤقػػػه بيعسػػػاؿ اإلدارة واألعسػػػاؿ الؾقتيػػػة والتحفغيػػػة التػػػى 

 ػر ثسػة تحقق مرمحة الذركة، وثبؾت األهمية القانؾنية لألخيرة فػى هػذا الخرػؾص لػؼ  
صػػػعؾبة ، حيػػػس أف تمػػػػ األهميػػػة تغػػػل قائسػػػة أساسػػػاك لمييػػػاـ  تمػػػػ األعسػػػاؿ ، فػػػإف حقػػػه 
وبالتػػالى حػػق الذػػركة فػػى الييػػاـ بيعسػػاؿ الترػػرؼ قػػد آثػػار جػػدعك واسػػعاك فػػى الفقػػه وتػػردداك 
ممحؾعػػػاك فػػػى أحكػػػاـ القزػػػاء ، ونبػػػادر إلػػػى القػػػؾؿ فػػػى هػػػذا الخرػػػؾص أف هػػػذا الجػػػدوؿ 

أما فى مرر فمؼ تنؽ السديلة السذكؾرة قػد حغيػه باهتسػاـ الفقػه  والتردد أثيرا فى فرندا،
 ، ولؼ يردر بذينها أحكاـ فى القزاء السررى .

وباسػػػتعراض آراء الفقػػػه وأحكػػػاـ القزػػػاء فػػػى فرندػػػا  بػػػيؽ أف مبػػػدأ تستػػػل الذػػػركة 
باألهمية القانؾنية لميياـ بيعساؿ التررؼ فى فترة خزؾعها لإلدارة السؤقتة لؼ يكؽ محبك 

مخبؼ ، وإنسا مدى ونظاؽ هذ  األهميػة ، والذػرول والزػؾابط التػى تحكػؼ ىيامهػا  هػذ  ل
األعسػػاؿ هػػى التػػى كانػػه محػػبك لهػػذا الخػػبؼ . وكػػاف ذلػػػ راجعػػاك إلػػى عػػدة اعتبػػارات ؛ 
مشهػا تيقيػه مهسػة السػد ر السؤقػه ، وتمييػه السهسػة مػؽ قبػل القزػاء ولػيس مػؽ الجسليػة 

السعشيػػػة وشػػػكمها القػػػانؾنى ، ففػػػى شػػػركات األشػػػخاص،  العامػػػة لمذػػػركة ، ونػػػؾع الذػػػركة
وخرؾصػػاك شػػركات التزػػامؽ ، تنػػؾف مدػػةؾلية الذػػركاء الستزػػامشيؽ مدػػةؾلية شخرػػية 
وتزػامشية فػػى أمػػؾالهؼ الخاصػػة وبالتػالى فإنػػه  تعػػيؽ أف ننػػؾف أك ػر حرصػػاك وتحفغػػاك فػػى 

اؼ لمذػػػركة اععتػػػراؼ لمسػػػد ر السؤقػػػه بالدػػػمظات واعختراصػػػات، وبالتػػػالى فػػػى اععتػػػر 
باألهميػػة القانؾنيػػػة، بػػػالحق فػػػي الييػػػاـ بيعسػػاؿ الترػػػرؼ ، وذلػػػػ عمػػػى عكػػػس الحػػػاؿ إذا 
تعمػػػػق األمػػػػػر بالذػػػػركة ذات السدػػػػػةؾلية السحػػػػدودة وشػػػػػركة السدػػػػاهسة ؛ حيػػػػػس ع يدػػػػػيؿ 
الذػػركاء والسدػػاهسؾف فيهػػا عػػؽ د ؾنهػػا إع بسقػػدار حرػػتهؼ فػػى رأس السػػاؿ ، وع يدػػيلؾف 

ؼ الخاصة ، فحق السد ر السؤقػه فػى الييػاـ بيعسػاؿ الترػرؼ عؽ هذ  الد ؾف فى أمؾاله
ومػػؽ ثػػؼ صػػبحية األهميػػة القانؾنيػػة لمذػػركة وإتدػػاعها لتذػػسل هػػذ  األعسػػاؿ ، يجػػي أف 

 (112)تنؾف أضيق فى الحالة األولى عشها فى الحالة ال انية.

                                      
115 V. Ch. LAPP. op. cit p. 791. 
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وتتس ػػل أهػػؼ الزػػؾابط التػػى قيػػل  هػػا لتحد ػػد نظػػاؽ ومػػدى سػػمظات السػػد ر السؤقػػه 
اؿ أعساؿ التررؼ، ومػؽ ثػؼ مػدى أهميػة الذػركة فػى الييػاـ  تمػػ األعسػاؿ ، هيسػا فى مج
 ييتى :

، م ل إجػراء  (116)يجي أف تنؾف أعساؿ التررؼ مفيدة وضرور،ة لمذركة  -1
 . (119)الريانة لمساكيشات وتظؾ،رها وتحد  ها وإعادة ًيكمة خظؾل اإلنتاج 

. 
رى فػػػػى يجػػػػي أع يكػػػػؾف مػػػػؽ شػػػػيف أعسػػػػاؿ الترػػػػرؼ إحػػػػداث تغييػػػػر جػػػػؾه -5

الدياسػػػػة العامػػػػة لمذػػػػركة التػػػػى وضػػػػعتها لهػػػػا الجسليػػػػة العامػػػػة ، أو تغييػػػػر 
 ممحؾن فى ًيكل تنؾ،ؽ رأس الساؿ وتؾز،عه  يؽ السداهسيؽ .

يجػػػي أع يكػػػؾف مػػػؽ شػػػيف أعسػػػاؿ الترػػػرؼ ترتيػػػي التزامػػػات ماليػػػة باهغػػػة  -2
عمى الذركة مدػتيببك ، وع يكػؾف مػؽ شػينها أيزػاك  الرجػؾع عػؽ التعاقػدات 

أ رمتهػػػا الذػػػركة صػػػحيحة فػػػى الساضػػػى ، وبالتػػػالى ع يجػػػؾز لمذػػػركة التػػػى 
التعاقػػػػػػد عمػػػػػػى قػػػػػػروض طؾ،مػػػػػػة األجػػػػػػل أو طػػػػػػرح اسػػػػػػت سارات مستػػػػػػدة مػػػػػػل 

 ، (118)الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزمؽ
وع يجػػؾز اعقتػػراض لمبػػدء فػػى نذػػال جد ػػد ولنػػؽ إلنهػػاء أعسػػاؿ  ػػدأت قبػػل 

 اإلدارة السؤقتة وعزاله فى طؾر التشفيذ .
ؿ الذػركة إع بذػرول معيشػة حتػى تنػؾف تمػػ ع يجؾز إ راـ عقؾد  يل ألمػؾا -4

 العقؾد صحيحة وهى :
أف يعترؼ الحكؼ الرادر  تعييؽ السد ر السؤقه بحق الذركة في اليياـ  -أ 

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 

ل الدمظات فى إدارة الذركة ، أو له سمظات اإلدارة وفقاك لمقانؾف له أوس
واألعػػراؼ التجار،ػػػة ، فتمػػػػ اللبػػػارات الؾاسػػػعة فػػػى تحد ػػػد مهسػػػة السػػػد ر 
السؤقه تجعل تمػ السهسػة تستػد لتذػسل أعسػاؿ الترػرؼ ، وتعتػرؼ مػؽ 

 (117)ثؼ لمذركة باألهمية القانؾنية لميياـ  هذ  األعساؿ.

                                      
116 V. Y. Guyon. op. cit. Fasc. 133 E. P. 23 n0 99. 
117  Tril. com. de la Seine 22 mars 1949; J. c. p. 1949 – 11. 4980. 
118 Cass. Com. 22 Juin 1970. Bull. Civ. IV n0 214. P. 186. 
119 Cass. Com. 15 Janv 1964, Bull. civ. III, n0 29. P. 24  
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ئية تدػػتدعى إجػػراء هػػذا البيػػل ، م ػػل تعػػػرض أف تحػػدث عػػروؼ اسػػت شا -ب 
البزائل السسمؾكة لمذركة لمتم  أو الهػبؾ أو احتسػاؿ انخفػاض ىيستهػا 

 (151)إلى درجة كبيرة وبيعها يحقق مرمحة الذركة.
أع يكؾف مؽ شيف البيل تعر،ض حياة الذركة لمحغر ، ألف ذلػ  تشافى  -ج 

مػػى الذػػركة ، وهػػؾ مػػل السبػػدأ العػػاـ والهػػدؼ مػػؽ فػػرض اإلدارة السؤقتػػة ع
السحافغة عمى حياتها ، ومؽ البيؾع الجائزة ،  يػل بعػض أمػؾاؿ الذػركة 
التػػػى لػػػؼ تعػػػد فػػػى حاجػػػة إليهػػػا ، أو  يػػػل بعػػػض األصػػػؾؿ التػػػى لػػػؼ تعػػػد 
تؾاكػػػػي التظػػػػؾر العمسػػػػى والتنشؾلػػػػؾجى واسػػػػتبدالها بيصػػػػؾؿ أخػػػػرى أك ػػػػر 

 تظؾراك .
كة فػى فتػرة خزػػؾعها خبصػة القػؾؿ ، أنػه  بػيؽ مػؽ اسػػتعراض أحكػاـ أهميػة الذػر 

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
 

 خاتسػػػػة
لشتائع السترتبة عميها ، والقيؾد تشاولشا عمى مدار هذا البحس مفهؾـ أهمية الذركة وا

التػػى تػػرد عمػػى تمػػػ األهميػػة سػػؾاء كانػػه اتفاىيػػة أو قانؾنيػػة أو طبيليػػة ، وحاولشػػا عػػبج 
السذاكل التى ت يرها تمػ األهمية ، وتذليل الرعؾبات التى تنتشفها . وواجهشا العد ػد مػؽ 

د ػدة مػؽ أهسهػا العيبات فى شرح وإيزاح كل هذ  األمؾر ، وكاف ذلػ راجعاك ألسػباب ع

                                      
120 Pau. 27 fev. 1950. Rev. Soc. 1950. P. 44. 
121 V.B. Lyannet., Ladministratian judiciaire, R.J. com . 1991-1+0. 261. 
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ورود الشرػػؾص الستعمقػػة بيهميػػة الذػػركة فػػى عػػدة قػػؾانيؽ متفرقػػة ، حيػػس أف هشػػاؾ عػػدة 
قػػؾانيؽ تحكػػؼ الذػػركات عسؾمػػاك فػػى مرػػر ، وهػػى القػػانؾف السػػدنى ، والفرػػل األوؿ مػػؽ 
البػػػػاب ال ػػػػانى الخػػػػاص بذػػػػركات األشػػػػخاص فػػػػى تقشػػػػيؽ التجػػػػارة السمغػػػػى الرػػػػادر فػػػػى 

قد ألغى هػذا التقشػيؽ  1777لدشة  19ؾف التجارة رقؼ ، فالسذرع فى قان 12/11/1882
ولنشه أبقى عمى الفرل األوؿ مؽ الباب ال انى مشه ، فشص فى السػادة األولػى مػؽ مػؾاد 

 1882نػؾفسبر  12إصدار  عمى أف : "  مغى قانؾف التجارة الرػادر بػاألمر العػالى فػى 
شػػخاص ، و،دػػتعاض ، عػػدا الفرػػل األوؿ مػػؽ البػػاب ال ػػانى مشػػه والخػػاص بذػػركات األ

،  1782لدػشة  79عشه بالقػانؾف السرافػق " . وقػانؾف شػركات القظػاع العػاـ وهيةاتػه رقػؼ 
وقانؾف  1778لدشة  2والقانؾف السعدؿ له رقؼ  1781لدشة  127وقانؾف الذركات رقؼ 

، وقػػانؾف 1788لدػػشة  146الذػػركات العاممػػة فػػى مجػػاؿ تمقػػى األمػػؾاؿ عسػػت سارها رقػػؼ 
، وقػػانؾف اعسػػػت سار  5112لدػػشة  88والبشػػؾؾ والرقابػػة عمػػى الشقػػد رقػػؼ  البشػػػ السركػػزى 

 .1775لدشة  72، وقانؾف سؾؽ الساؿ رقؼ 1779لدشة  8والسشاطق الحرة رقؼ 
فيؾجد فى مرر اآلف تدػل قػؾانيؽ تحكػؼ الذػركات ، وهػذا الؾضػل نػادر ولػيس لػه 

اردة لبسػػت سار مػػؽ م يػػل فػػى معغػػؼ التذػػر،عات السقارنػػة ، وذلػػػ يعػػد مػػؽ األسػػباب الظػػ
مرر لرعؾبة إلساـ السدت سر  هذا النؼ الهائل مؽ القؾانيؽ ، لذلػ فإنشػا نهيػي بالسذػرع 
أف يجسػػػػل هػػػػذ  القػػػػؾانيؽ فػػػػى قػػػػانؾف مؾحػػػػد لمذػػػػركات . ليدػػػػهل التعػػػػرؼ عمػػػػى أحكامهػػػػا 

 ونتجشي التزارب  يؽ نرؾصها .
ؼ مػؽ القػؾانيؽ وكاف مرد الرػعؾبات التػى واجهتشػا فػى تمػػ الدراسػة نتيجػة هػذا النػ

التػػػى تحكػػػؼ الذػػػركات ، أف أحكػػػاـ األهميػػػة القانؾنيػػػة لمذػػػركة فػػػى تمػػػػ القػػػؾانيؽ تختمػػػ  
باختبؼ نؾع الذركة وشكمها ، وكاف مؽ الستعيؽ البحس عؽ الشرؾص الحاكسة ألهمية 
الذػػركة فػػى كػػل هػػذ  القػػؾانيؽ والنذػػ  عشهػػا وشػػرحها ، فويسػػا  تعمػػق  تػػار،   ػػدء تستػػل 

القانؾنية عمى سبيل الس اؿ نجد أف هذا التار،  هؾ  ـؾ القيد فى الدػجل الذركة باألهمية 
بذػيف شػركات تمقػى  1788لدػشة  146التجارى بالشدبة لمذركات الخاضعة لمقانؾف رقؼ 

 512األمؾاؿ عست سارها والذػركات الخاضػعة لقػانؾف شػركات قظػاع األعسػاؿ العػاـ رقػؼ 
. أمػػا الذػػركات التػػى تخزػػل لقػػانؾف  5112لدػػشة  88وقػػانؾف البشػػؾؾ رقػػؼ  1771لدػػشة 

فيبػػدأ هػػذا التػػار،  بعػػد مػػرور خسدػػة عذػػر  ؾمػػاك مػػؽ  1781لدػػشة  127الذػػركات رقػػؼ 
وقػػه قيػػدها فػػى الدػػجل التجػػارى ، أمػػا شػػركات األشػػخاص فيبػػدأ تػػار،  تستعهػػا باألهميػػة 
القانؾنيػػػة مػػػؽ  ػػػؾـ تيسيدػػػها تيسيدػػػاك صػػػحيحاك ونذػػػرها وشػػػهرها . وهشػػػاؾ أنػػػؾاع لمذػػػركات 

مقهػػا القزػػاء ولػػؼ  تػػرجؼ السذػػرع مؾقػػ  القزػػاء فػػى صػػؾرة نرػػؾص مكتؾبػػة واضػػحة خ
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 
 خبفات الفقه بذينها وتردد أحكاـ القزاء حيالها .  تشاولهسا السذرع بالتشغيؼ لمحد مؽ

وذات األمػػػر بالشدػػػبة لتس يػػػل الذػػػركة أمػػػاـ القزػػػاء والغيػػػر ، حيػػػس تتغيػػػر صػػػفة 
 1781لدػػػشة  127السس ػػػل مػػػؽ شػػػركة إلػػػى أخػػػرى ، فالذػػػركات الخاضػػػعة لمقػػػانؾف رقػػػؼ 
 1771لدػػشة  512يس مهػػا رئػػيس مجمػػس اإلدارة ، وفػػى الذػػركات الخاضػػعة لمقػػانؾف رقػػؼ 

بذػػيف الذػػركات القابزػػة والذػػركات التابعػػة ،فػػإف رئػػيس  مجمػػس اإلدارة هػػؾ الػػذى يس ػػل 
 الذركة القابزة ، والعزؾ السشتدب هؾ الذى يس ل الذركة القابزة .

وكػػػػذلػ فػػػػإف مدػػػػةؾلية الذػػػػركة كإحػػػػدى الشتػػػػائع السترتبػػػػة عمػػػػى تستعهػػػػا باألهميػػػػة 
لسدػةؾلية السدنيػة، هػل هػى مدػةؾلية القانؾنية، كانه م اراك لمجدؿ مؽ حيس نؾعها، ففػى ا

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 

حػد الفعل مس ل الذركة وتنؾف مدةؾلية الستبؾع عؽ عسل التػابل إذا كػاف مرتنػي الفعػل أ
السػػػؾعفيؽ أو العػػػامميؽ بالذػػػركة . واألمػػػر كػػػاف أك ػػػر دقػػػة وصػػػعؾبة بالشدػػػبة لمسدػػػةؾلية 
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 

نػػػػادرة م ػػػػل جػػػػرائؼ التسػػػػؾ،ؽ وجػػػػرائؼ التهػػػػرب الزػػػػر،بى باسػػػػؼ الذػػػػركة، إع فػػػػى حػػػػاعت 
والجسركػػى وذدػػل األمػػؾاؿ. وترجػػل صػػعؾبة اععتػػراؼ بالسدػػةؾلية الجشائيػػة لمذػػركة إلػػى 
اصظدامها بظبيعة الذركة كذخص معشؾى ، وتعارضها مل مبادئ قانؾنيػة مدػتقرة م ػل 

 مبدأ شخرية العقؾبة .
لشتػػػائع السترتبػػػة عمػػػى تستعهػػػا وهيسػػػا  تعمػػػق بحػػػق الذػػػركة فػػػى التقاضػػػى كإحػػػدى ا

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 ، خرؾصػػاك هيسػػا  تعمػػق

 تحد ػػػد نظػػػاؽ وكالػػػة السحػػػامى فػػػى القزػػػايا التحكيسيػػػة هػػػل تتدػػػل تمػػػػ الؾكالػػػة لتذػػػسل 
التؾىيػػل عمػػى مذػػارطة التحكػػيؼ وتعيػػيؽ السحكسػػيؽ واسػػتبدالهؼ . لػػؼ  تشػػاوؿ السذػػرع تمػػػ 
السديلة األمر الذى لجينا معه لتظبيػق القؾاعػد العامػة فػى هػذا الخرػؾص وتؾصػمشا إلػى 

والسدافعػػػة ع تتدػػػل لتذػػػسل تؾىيػػػل مذػػػارطة التحكػػػيؼ أو  أف وكالػػة السحػػػامى فػػػى السرافعػػػة
 915تعيػػيؽ أو اسػػتبداؿ السحكسػػيؽ، وع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػؽ وكالػػة خاصػػة إعسػػاعك لحكػػؼ السػػادة / 

 مؽ القانؾف السدنى .
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أما عؽ القانؾف واجي التظبيق عمى أهمية الذػركة ، فمػؼ يكػؽ السذػرع واضػحاك فػى 
 تعمػػػق بالقػػػانؾف واجػػػي التظبيػػػق عمػػػى فػػػرع الذػػػركة  هػػػذا الخرػػػؾص ، خرؾصػػػاك هيسػػػا

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 

ي فػػى حاجػػة إلػػى التػػى  ؾجػػد  هػػا السقػػر الرئيدػػى الفعمػػى لمذػػركة ، ولفغػػا الرئيدػػي والفعمػػ
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 

اعتفاىيػػة الستس مػػة فػػى ذػػرض الذػػركة ، التػػى واجهتشػػا فػػى هػػذا البحػػس، خرؾصػػاك القيػػؾد 
والقيػػػػؾد الظبيليػػػػة التػػػػى تس مهػػػػا الظبيعػػػػة الخاصػػػػة لمذػػػػركة كذػػػػخص معشػػػػؾى . فاألهميػػػػة 
القانؾنية لمذركة ترتبط ارتباطاك وثيقاك ع  شفرؼ بالغرض الػذى أنذػةه مػؽ أجمػه وتػؼ قيػد  

فتػػػؾى فػػػى سػػػشد إنذػػػائها وهػػػؾ الدػػػجل التجػػػارى ، وقػػػد تعرضػػػه محكسػػػة الػػػشقض وقدػػػسا ال
والتذر،ل لهذا القيد ، وكاف مؽ أهػؼ السدػائل التػى أثاراهػا ، مػدى دخػؾؿ حػق الذػركة فػى 
تيسػػيس شػػركات أخػػرى فػػى ذرضػػها رذػػؼ عػػدـ الػػشص عميػػه صػػراحة  فػػى هػػذا الغػػرض ، 
ومػػػػػدى حػػػػػق الذػػػػػركة فػػػػػى مسارسػػػػػة األذػػػػػراض السرتبظػػػػػة والسكسمػػػػػة لغرضػػػػػها األصػػػػػمى 

بالشدبة لمسديلة األولى إلػى أنػه مػؽ حػق  السشرؾص عميه فى سشد إنذائها ، وقد انتهيشا
الذػػركة كذػػخص قػػانؾنى أف يذػػترؾ فػػى تيسػػيس شػػركات أخػػرى دوف الحاجػػة إلػػى الػػشص 

مػػؽ القػػانؾف السػػدنى التػػى اعترفػػه  212عمػػى ذلػػػ فػػى ذرضػػها اسػػتشاداك لحكػػؼ السػػادة / 
لألشػػػخاص ، طبيليػػػة أو معشؾ،ػػػة بػػػالحق فػػػى إ ػػػراـ عقػػػد الذػػػركة ، وكػػػاف رأ شػػػا فػػػى هػػػذا 

 رؾص مخالفاك لسا ذهبه إليه فتاوى مجمس الدولة .الخ
أمػػػا السدػػػيلة ال انيػػػة فقػػػد رأ شػػػا أف األنذػػػظة التػػػى تػػػرتبط بغػػػرض الذػػػركة  ربػػػال ع 

  شفرؼ ، يجؾز لها مباشرتها رذؼ عدـ الشص عميها صراحة فى ذرضها األصمى .
هػػػا أمػػا بخرػػػؾص القيػػػؾد التػػػى تػػػرد عمػػى األهميػػػة القانؾنيػػػة لمذػػػركة وتسميهػػػا طبيعت

الخاصػػػة ، فهشػػػاؾ قيػػػؾد مفهؾمػػػة وع يحػػػق لمذػػػركة مباشػػػرة بعػػػض الحقػػػؾؽ السعتػػػرؼ  هػػػا 
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 

السػالى ، فػالحق األوؿ لرػيق برػفة اإلندػاف ألنػه الخرؾص  يؽ الحػق األد ػى والحػق 
نتػػاج فنػػرى وعقمػػى وع  تػػؾافر 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 
و الذػػػركة الخاضػػعة لػػػإلدارة السؤقتػػػة . فالذػػػركة فػػػى فتػػػرة أهميػػة الذػػػركة تحػػػه الترػػػوية أ

ألف الذػػركة فػػى تمػػػ الفتػػرة  ناقرػػةالترػػوية تتستػػل بيهميػػة قانؾنيػػة ناقرػػة ومؤقتػػة، فهػػى 
لػػيس لهػػا أهميػػة الترػػرؼ فػػى حػػدود الغػػرض مػػؽ إنذػػائها ، وع يجػػؾز لهػػا أف تػػيتى أيػػة 

الهػػدؼ مشهػػا إنهػػاء هػػذ   ترػػرفات إع تمػػػ التػػى تدػػتمزمها أعسػػاؿ الترػػوية فقػػط ، و،كػػؾف 
األعسػػػاؿ ، فػػػب يحػػػق لمذػػػركة الييػػػاـ بيعسػػػاؿ جد ػػػدة إع إذا كانػػػه عزمػػػة إلنهػػػاء أعسػػػاؿ 
سػػابقة تػػؼ البػػدء فيهػػا قبػػل الػػدخؾؿ إلػػى مرحمػػة الترػػوية ، إع أف تحد ػػد مفهػػـؾ األعسػػاؿ 
الجد ػػػػدة أو تمػػػػػ التػػػػى يدػػػػتمزمها إنهػػػػاء أعسػػػػاؿ سػػػػابقة هػػػػؾ أمػػػػر متػػػػروؾ لتقػػػػد ر قاضػػػػى 

. وكؾف أهمية الذركة مؤقتة فذلػ راجل إلى أنها تبػدأ مػؽ وقػه الذػركة مرحمػة  السؾضؾع
 التروية وتشتهى بانتهاء أعساؿ التروية وشظي الذركة مؽ الدجل التجارى .

واألهميػػػػة القانؾنيػػػػة لمذػػػػركة الخاضػػػػعة لػػػػإلدارة السؤقتػػػػة هػػػػى أيزػػػػاك أهميػػػػة ناقرػػػػة 
  ليس سػهبك ألف السذػرع السرػرى لػؼ ومؤقتة، إع أف أمر تحد د نظاؽ تمػ األهمية ومدا 

يػػيت  شرػػؾص بذػػيف اإلدارة السؤقتػػة لمذػػركات ، بعكػػس مػػا فعػػل بالشدػػبة لمذػػركة تحػػه 
الترػػوية حيػػس تشػػاوؿ السذػػرع فتػػرة الترػػوية  تشغػػيؼ تذػػر،عى مفرػػل سػػؾاء فػػى القػػانؾف 

. ولػػػذلػ فإنشػػػا قػػػد لجينػػػا لمفقػػػه  1781لدػػػشة  127السػػػدنى أو فػػػى قػػػانؾف الذػػػركات رقػػػؼ 
 زاء الفرندى عشد معالجة أهمية الذركات الخاضعة لإلدارة السؤقتة .والق

وأهميػػة الذػػركة فػػى فتػػرة خزػػؾعها لػػإلدارة السؤقتػػة  ػػدورها أهميػػة ناقرػػة ومؤقتػػة ؛ 
فهى ناقرة ألف السد ر السؤقه يعيشه القزػاء و،حػدد سػمظاته وع يجػؾز لػه أف  ترػرؼ 

ا يحقػق الهػدؼ مػؽ تعيػيؽ السػد ر خارج نظاؽ هذ  الدمظات ، وتتحدد هػذ  الدػمظات بسػ
السؤقه، وبالتالى ع تتستل الذركة باألهمية القانؾنية خارج نظاؽ تمػ الدمظات ، هػيسكؽ 
القػػػؾؿ إذف فػػػى هػػػذ  الحالػػػة أف القزػػػاء هػػػؾ الػػػذى يحػػػدد مػػػدى ونظػػػاؽ األهميػػػة القانؾنيػػػة 

سػمظات  لمذركة الخاضعة لإلدارة السؤقتة . ولنؽ قد ييتى حكؼ السحكسة فى شػيف تحد ػد
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 ، أيػػاك كانػػه 

فان الؾاردة فى حكؼ تعييشه ، يجي أف ترتبط بالغرض مؽ التعييؽ وع تتجاوز  ، وهذا األل
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 

مظاته برؾرة دىيقة وواضحة . أما كؾف أهمية الذركة فى حالة عدـ تحد د حكؼ تعييشه س
الخاضعة لإلدارة السؤقتة محدودة ومؤقتػة ، فػذلػ راجػل إلػى أف تػار،  تستػل الذػركة  هػذا 
الذػكل مػػؽ األهميػػة  بػدأ مػػؽ وقػػه صػدور حكػػؼ السحكسػػة  تعيػيؽ السػػد ر السؤقػػه وتشتهػػى 
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الؾقػػه الػػذى  تؾصػػل هيػػه  بانتهػػاء مهسػػة هػػذا السػػد ر التػػى حػػددها لػػه حكػػؼ تعييشػػه ، وهػػؾ
 السد ر السؤقه لحل لمسذكمة التى تعرضه لها الذركة وعيؽ مؽ أجمها .

 وندتخمص مؽ هذ  الدراسة عدة تؾصيات نجسمها هيسا ييتى :
ضػػػرورة إعػػػداد قػػػانؾف مؾحػػػد لمذػػػركات ، لتبفػػػى التزػػػارب  ػػػيؽ الشرػػػؾص  -1

 واحد . تركيز أحكاـ الذركات عمى اختبؼ أشكالها وأنؾاعها فى قانؾف 
وضػػػل نرػػػػؾص تفرػػػػيمية تبػػػػيؽ أحكػػػاـ أهميػػػػة الذػػػػركة كذػػػػخص معشػػػػؾى ،  -5

خرؾصاك هيسا  تعمػق بسدػةؾليتها الجشائيػة ،  بيػاف األفعػاؿ التػى ترتػي هػذ  
 السدةؾلية والعقؾبات السقررة  ها .

وضل نرؾص تفريمية لسؾضؾع اإلدارة السؤقتة لمذػركة نغػراك لذػيؾعه فػى  -2
 لسررى مؽ أحكاـ تدرى عميه .الدشؾات األخيرة وخمؾ التذر،ل ا

 تؼ بحسد هللا وتؾهيقه
 التجسل الخامس –القاهرة 
 51/7/5114فى 

 الداعة الرابعة بعد الغهر
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 ممحػػػق
 فتاوى مجمس الدولة
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 الفتػػؾى األولػػى
 عقد . –مشظقة عسمها  –نذاطها  –جسليات تعاونية استهبكية 

مشػه ( فػإف األشػخاص اععتبار،ػة ومشهػا  22،  25قاك لقؾاعد القػانؾف )السػادتيؽ طب
الجسليػػػات تنػػػؾف لهػػػا مػػػؽ أهميتػػػى الؾجػػػؾب واألداء مػػػا يعيشػػػه لهػػػا سػػػشد إنذػػػائها أو نػػػص 

لدػػشة  117مػػؽ القػػانؾف رقػػؼ  52نػػص السػػادة  –القػػانؾف وع تجػػاوز أهميتهػػا هػػذا التعيػػيؽ 
أف تباشػػػػر الجسليػػػػة التعاونيػػػػة اعسػػػػػتهبكية بذػػػػيف التعػػػػاوف اعسػػػػتهبكى عمػػػػػى  1792

نذاطها فى أحد مجالى تؾفير الدمل والخدمات اعستهبكية وع يجؾز لمجسلية التعاونبية 
مظالعػػة الجسليػػة العسؾميػػة  –مباشػػرة نذػػال ذيػػر مشرػػؾص عميػػه فػػى نغامهػػا الػػداخمى 

 4بػه السػادة لعقد تيسيس الجسلية التعاونية اعستهبكية ألهػالى كفػر حدػيؽ ومػا قزػه 
مشػػػه مػػػؽ أف تنػػػؾف مشظقػػػة عسػػػل الجسليػػػة جسيػػػل السشاقرػػػات والسزا ػػػدات التػػػى تظرحهػػػا 
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ومظالعتهػػػػا لمشغػػػػػاـ  –الحكؾمػػػػة واألشػػػػخاص اععتبار،ػػػػػة فػػػػى جسيػػػػل أنحػػػػػاء الجسهؾر،ػػػػة 
مشػػه مػػؽ أف مشظقػػة عسػػل الجسليػػة فػػى  5الػػداخمى لهػػذ  الجسليػػة ومػػا قزػػه بػػه السػػادة 

التعاونية محل طمي الػرأى لهػا مػؽ مجػاؿ العسػل فػى  الجسلية –جسيل أنحاء الجسهؾر،ة 
م ػػل الحالػػة السعروضػػة مػػا ع   ػػؾر معػػه إشػػكاؿ  تعمػػق بسػػدى مباشػػرتها نذػػاطها خػػارج 
مشظقة عسمهػا والحػاؿ أنػه ع شػبهة فػى شػسؾؿ أهميتهػا القانؾنيػة لسكشػة التعاقػد مػل مد ر،ػة 

تذػػويات التابعػػة لمسد ر،ػػة الذػػةؾف الرػػحية بسحافغػػة الجيػػزة لتؾر،ػػد األذذيػػة البزمػػة لمسد
 –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 تػرا  فػى 
 شيف مراجعته فى ضؾء هذا اإلفتاء .

مشػػه (  22،  25السػػدنى ) السػػادتيؽ تبػػيؽ لمجسليػػة العسؾميػػة طبقػػاك لقؾاعػػد القػػانؾف 
أف األشػػػخاص اععتبار،ػػػة ومشهػػػا الجسليػػػات تنػػػؾف لهػػػا مػػػؽ أهميتػػػى الؾجػػػؾب واألداء مػػػا 
يعشيػػه لهػػا سػػشد إنذػػائها أو نػػص القػػانؾف ، وع تجػػاوز أهميتهػػا هػػذا التعػػيؽ ونرػػه السػػادة 

بذػػػيف التعػػاوف اعسػػػتهبكى عمػػى أف " تباشػػػر  1792لدػػشة  117مػػؽ القػػانؾف رقػػػؼ  54
الجسليػػػػػة التعاونيػػػػػة اعسػػػػػتهبكية نذػػػػػاطها فػػػػػى أحػػػػػد مجػػػػػالى تػػػػػؾفير الدػػػػػمل والخػػػػػدمات 
اعستهبكية ، وع يجؾز لمجسلية مباشرة نذال ذير مشرؾص عميه فى نغامها الداخمى 

. " 
وطالعػػه الجسليػػة العسؾميػػة عقػػد تيسػػيس الجسليػػة التعاونيػػة اعسػػتهبكية ألهػػالى 

شه مؽ أف " تنؾف مشظقػة عسػل الجسليػة جسيػل ( م 4كفر حديؽ وما قزه به السادة ) 
السشاقرػػات والسزا ػػدات التػػى تظرحهػػا الحكؾمػػة واألشػػخاص اععتبار،ػػة فػػى جسيػػل أنحػػاء 

( مشػػه 5الجسهؾر،ػة "، كسػػا طالعػػه الشغػػاـ الػداخمى لهػػذ  الجسليػػة ومػػا قزػه بػػه السػػادة )
 مؽ أف " مشظقة عمؼ الجسلية فى جسيل أنحاء الجسهؾر،ة " .

مؽ ذلػ تشتهى الجسلية العسؾميػة إلػى أف الجسليػة التعاونيػة محػل  ومؽ حيس أنه
طمػي الػػرأى ، لهػا مػػؽ مجػػاؿ العسػل فػػى م ػػل الحالػة السعروضػػة مػػا ع   ػؾر معػػه إشػػكاؿ 
 تعمػػػق بسػػػدى مباشػػػرتها نذػػػاطها خػػػارج مشظقػػػة عسمهػػػا والحػػػاؿ أنػػػه ع شػػػبهة فػػػى شػػػسؾؿ 

رحية بسحافغػة الجيػزة طبقػاك لرػر،ح أهميتها القانؾنية لسكشة التعاقد مل مد ر،ة الذةؾف ال
 ما تحدد به نظاؽ عسمها فى عقد التيسيس وفى الشغاـ الداخمى .

 
 

 لذلػػػػ
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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 رامػه  ػيؽ 

،ة الذةؾف الرػحية بػالجيزة والجسليػة التعاونيػة لتؾر،ػد األذذيػة البزمػة لمسدتذػويات مد ر 
وإعػػادة السؾضػػؾع إلػػى المجشػػة ال انيػػة  1771/1775التابعػػة لمسد ر،ػػة خػػبؿ العػػاـ السػػالى 

 عتخاذ ما ترا  مراجعة العقد فى ضؾء هذا اإلفتاء .
تػػػػار،   – 48ؾى سػػػػشة الفتػػػػ – 11617الفتػػػػؾى رقػػػؼ  –)جسهؾر،ػػػة مرػػػػر العربيػػػػة 

 – 24/1/211رقػؼ السمػ   – 56/15/1772تار،  الفتػؾى  – 12/15/1772الجمدة 
 (.268رقؼ الرفحة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفتؾى ال انية -1
  –جسليات تعاونية زراكية  –جسليات تعاونية 

 )أهمية( )شركات مداهسة(
السذػػرع خػػؾؿ  –بإصػدار قػػانؾف التعػػاوف الزراعػى  1781لدػػشة  155القػانؾف رقػػؼ 

جسليػػػات التعاونيػػػة الزراكيػػػة أهميػػػة الييػػػاـ باعشػػػتراؾ فػػػى تيسػػػيس شػػػركات مدػػػاهسة أو ال
إذا قامػػػه الجسليػػػات التعاونيػػػة بػػػالخروج عػػػؽ أهػػػدافها فإنهػػػا تنػػػؾف قػػػد  –السدػػػاهسة فيهػػػا 

أسػاس ذلػػ  –جاوزت أهميتها القانؾنية وبالتػالى يكػؾف مػا قامػه بػه بػاطبك بظبنػاك مظمقػاك 
 –تحد د أهمية الذخص اععتبارى بالغرض مؽ إنذائه  –سدنى مؽ القانؾف ال 22السادة 

ىيػػاـ الجسليػػات التعاونيػػة الزراكيػػة باعشػػتراؾ فػػى تيسػػيس الذػػركات يخرجهػػا عػػؽ الحػػدود 
التػػػػى عيشهػػػػا نغامهػػػػا القػػػػانؾنى الػػػػؾارد فػػػػى قػػػػانؾف التعػػػػاوف اإلنتػػػػاجى باعتبارهػػػػا وحػػػػدات 
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تهػػا السختمفػػة بيسػػمؾب وشػػكل اقترػػادية واجتساكيػػة تهػػدؼ إلػػى تظػػؾ،ر الزراعػػة فػػى مجاع
 تظبيق. –تعاونى  هدؼ رفل مدتؾى أعزائها اقترادياك واجتساكياك 

استعرضػػػه الجسليػػػة العسؾميػػػة لقدػػػسى الفتػػػؾى والتذػػػر،ل فتؾاهػػػا الرػػػادرة بجمدػػػة 
مػػؽ  22كسػػا استعرضػػه مػػا يقزػػى بػػه نػػص السػػادة  48/1/49ممػػ   51/11/1785

يهميػة فػى الحػدود التػى يعيشهػا سػشد إنذػائه التقشيؽ السدنى فى تستػل الذػخص اععتبػارى ب
أو التػػى يقررهػػا القػػانؾف ، وهػػؾ مػػا يعػػرؼ  تحد ػػد أهميػػة وشخرػػية الذػػخص اععتبػػارى 

 بالغرض مؽ إنذائه طبقاك لمقانؾف .
بإصػػػدار  1781لدػػػشة   155ومػػػؽ حيػػػس أنػػػه باسػػػتعراض نرػػػؾص القػػػانؾف رقػػػؼ 

ية الزراكية أهمية اليياـ باألعسػاؿ قانؾف التعاوف الزراعى  بيؽ أنه خؾؿ الجسليات التعاون
الؾاردة هيػه عمػى الؾجػه التعػاونى ولخدمػة أذراضػها ، ومػؽ ثػؼ فقػد خػب مػؽ نػص خػاص 
صػػر،ح يجيػػز لهػػا الييػػاـ بغيػػر مػػا ورد هيػػه ، كسػػا خػػب مػػؽ نػػص يجيػػز لهػػا اعشػػتراؾ فػػى 

 مدنى . 22تيسيس شركات مداهسة أو السداهسة فيها خروجاك عمى حكؼ السادة 
تنؾف ما قامه به بعض الجسليات فى هذا الردد قد جػاوزت بػه أهميتهػا ومؽ ثؼ 

القانؾنيػػة وبالتػػالى يكػػؾف بػػاطب  بظبنػػاك مظمقػػاك . وع عبػػرة بخمػػؾ قػػانؾف التعػػاوف مػػؽ نػػص 
صر،ح مانل لهذا الشذال إذ الشص الرر،ح يظمي حيس يقرر ما يخال  األصػل السقػرر 

مػدنى  22، وإذا كاف األصل السقرر فػى السػادة قانؾناك أما حيس  ؤكد  فب يكؾف مظمؾباك 
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 .
كه القػػانؾف الخػػاص بالتعػػاوف عػػؽ إ ػػراد هػػذا اعسػػت شاء الػػذى يخػػرج أمػػا حيػػس يدػػ

عؽ األصل فإنه يكؾف قد ترؾ األمر لألصل السذكؾر والؾاجي اإلعساؿ دوف حاجة إلى 
إ ػػراد نػػص  ػػردد  . ولسػػا كػػاف ىيػػاـ الجسليػػات التعاونيػػة الزراكيػػة باعشػػتراؾ فػػى تيسػػيس 

رجهػػػا عػػػؽ الحػػػدود التػػػى عيشهػػػا الذػػػركات كيسػػػمؾب وشػػػكل قػػػانؾنى لسسارسػػػة الشذػػػال يخ
نغامهػا القػانؾنى الػؾارد فػى قػانؾف التعػاوف باعتبارهػا وحػدات اقترػادية اجتساكيػة تهػػدؼ 
إلػػى تظػػؾ،ر الزراعػػة فػػى مجاعتهػػا السختمفػػة بيسػػمؾب وشػػكل تعػػاونى  هػػدؼ رفػػل مدػػتؾى 

مجػؾء أعزائها اقترادياك واجتساكياك فى إطار الخظة العامة لمدولػة ، فإنػه ع يجػؾز لهػا ال
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 تقـؾ  ها ، ولنؽ عمى الؾجه الذى حػدد  السذػرع وهػؾ الؾجػه التعػاونى ، فقػد أبػاح 

سػػػبيل تحقيػػػق أذراضػػػها تسمػػػػ واسػػػتةجار واسترػػػبح األراضػػػى وإنذػػػاء  لهػػػا السذػػػرع فػػػى
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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 

،ؽ الجسليػػات فػػى رفػػل مدػػتؾى إلػػى تحقيػػق الػػربح  ػػل تحقيػػق الغػػرض التعػػاونى مػػؽ تنػػؾ 
أعزائها وهذ  السذروعات قد  شتع عشهػا ربػح أو فائػدة وقػد ع  شػتع، فتحقيػق الػربح أمػر 
عػػارض ذيػػر مقرػػؾد فػػي ذاتػػه، وىيػػاـ الجسليػػات  هػػذ  األعسػػاؿ السعتبػػرة قانؾنػػاك أعسػػاؿ 

ميهػا تجار،ة ليس معشا  إجازة ىيامها بكل األعساؿ التجار،ة أياك كاف نؾعها ،  ػل يحغػر ع
مػػػػا لػػػػؼ يجػػػػز  القػػػػانؾف السػػػػذكؾر صػػػػراحة ، كسػػػػا ع حجػػػػة فػػػػى القػػػػؾؿ بػػػػيف السذػػػػرع أعفػػػػى 

مػػؽ الزػػر،بة عمػػى األربػػاح التجار،ػػة األمػػر الػػذى  29/9الجسليػػات التعاونيػػة فػػى السػػادة 
يدػػػػتفاد مشػػػػه إمكانيػػػػة ىيامهػػػػا بسباشػػػػرة نذػػػػاطها عػػػػؽ طر،ػػػػق تيسػػػػيس شػػػػركات مدػػػػاهسة 

بة السذكؾرة ، ذلػ أف مسارسة الجسليات لشذال وخزؾعها بالتالى فى هذ  الحالة لمزر،
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 

التجارى ،  وليس فى شكل آخر كتيسيس شركات أو ذير ذلػ مؽ وسائل مسارسة العسل
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 .
 لذلػػػػ

سلية العسؾميػة لقدػسى الفتػؾى والتذػر،ل إلػى تي يػد مػا انتهػه إليػه فتؾاهػا انتهه الج
 . 1785مؽ أكتؾبر سشة  51الدابقة الرادرة بجمدة 

تػار،  الجمدػة  – 27سػشة الفتػؾى  – 927الفتؾى رقػؼ  –)جسهؾر،ة مرر العربية 
رقػػؼ الرػػفحة  – 49/1/84رقػػؼ السمػػ   – 4/9/1782تػػار،  الفتػػؾى  – 15/6/1782

426.) 
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 الفتؾى ال ال ة -5
وعيػػة الهيةػػة بالشدػػبة لألراضػػى الزراكيػػة  –اختراصػػات الهيةػػة  –إصػػبح زراعػػى 

 حدود تررفات الهيةة. –واألراضى البؾر الؾاقعة داخل الزماـ 
 –فػى شػيف اإلصػبح الزراعػى وتعديبتػه  1725لدشة  198السرسؾـ بقانؾف رقؼ 
 تشغيؼ الهيةػة العامػة لإلصػبح الزراعػى  1762لدشة  1289قرار رئيس الجسهؾر،ة رقؼ 

 تشغػػيؼ تػػيجير العقػػارات السسمؾكػػة لمدولػػة ممنيػػة خاصػػة  1764لدػػشة  111قػػانؾف رقػػؼ  –
 والتررؼ فيها .

السذػػػرع قرػػػر وعيػػػة الهيةػػػة العامػػػة لإلصػػػبح الزراعػػػى عمػػػى األراضػػػى الزراكيػػػة 
ى مدػػافة كيمػػؾ متػػر،ؽ فػػى والبػؾر الؾاقعػػة داخػػل الزمػػاـ واألراضػى السستػػدة خػػارج الزمػػاـ إلػ

ليس هشػاؾ نرػؾص تدػسح لمهيةػة فػي مجػاؿ رفػل مدػتؾى اإلنتػاج  –البيل واإليجار فقط 
الزراعػػى واألمػػر مقرػػؾر عمػػى مػػؽ تػػؤوؿ إليػػه ممنيػػة األراضػػي السدػػتؾلى عميهػػا ونظاقػػه 

إنذػػاء الذػػركات أو السدػػاهسة فػػى  –محػػدد فػػى تحدػػيؽ حػػاؿ السشتفعػػيؽ  تمػػػ األراضػػى 
أثػر  عػدـ جػؾاز  –الخػروج عمػى هػذ  األحكػاـ  -أف يكػؾف فػى حػدود ذلػػرأسسالها  تعيؽ 

 تظبيق . –ىياـ الهيةة بالتررؼ 
مػػػؽ القػػػانؾف  22اسػػػتباف لمجسليػػػة العسؾميػػػة لقدػػػسى الفتػػػؾى والتذػػػر،ل أف السػػػادة 

( الذػخص اععتبػارى  تستػل بجسيػل الحقػؾؽ إع مػا كػاف مشهػا 1السدنى تشص عمػى أف ")
( هيكػؾف لػه 5الظبيلية وذلػ فى الحدود التػى يقررهػا القػانؾف . )عزماكى   لرفة اإلنداف 

: 
 ذمة مالية مدتقمة . -1
أهمية فى الحدود التى يعيشها سػشد إنذػائه أو التػى يقررهػا القػانؾف " . واستعرضػه  -5

وتعديبتػػه ، والػػذي تػػشص السػػادة  1725لدػػشة  198أحكػػاـ السرسػػؾـ بقػػانؾف رقػػؼ 
سى الهيةة العامة لإلصبح الزراعى تنػؾف ( مشه عمى أف تشذي هيةة عامة تد15)

لهػػػػػا الذخرػػػػػية اععتبار،ػػػػػة وتتبػػػػػل وزارة اإلصػػػػػبح الزراعػػػػػى وإصػػػػػبح األراضػػػػػى 
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و،رػػػدر  تشغيسهػػػا قػػػرار مػػػؽ رئػػػيس الجسهؾر،ػػػة وتنػػػؾف لهػػػا ميزانيػػػة خاصػػػة الحػػػق 
بالسيزانيػػػػػة العامػػػػػة لمدولػػػػػة .. وتتػػػػػؾلى الهيةػػػػػة عسميػػػػػات اعسػػػػػتيبء والتؾز،ػػػػػل وإدارة 

 دتؾلى عميها إلى أف  تؼ تؾز،عها وفقاك لمقانؾف .األراضى الس
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 

 السذار إليه ..... 1765لدشة  26سقررة بالفقرة األولى مؽ القانؾف رقؼ ال
 تشغػػيؼ  1762لدػػشة  1289كسػػا استعرضػػه أحكػػاـ قػػرار رئػػيس الجسهؾر،ػػة رقػػؼ 

( مشػه عمػى أف " تخػتص الهيةػة 1الهيةة العامة لإلصبح الزراعى الػذى تػشص السػادة " )
 -العامة لإلصبح الزراعى بسا ييتى:

 انؾف اإلصبح الزراعى ....أوعك: تشفيذ ق
 ثانياك: اليياـ بيعساؿ اعستيبء والتؾز،ل ...

خامدػػػاك: تشفيػػػذ مػػػا يعهػػػد بػػػه إليهػػػا مػػػؽ أعسػػػاؿ التؾسػػػل األفقػػػى بإصػػػبح األراضػػػى 
 واستزراعها وتعسيرها والتررؼ فيها وفقاك لمقانؾف .

 سادساك: تعسير مشاطق األراضى التى تتؾلى الهيةة تؾز،عها ... ".
( مشػػه عمػػى أف "مجمػػس إدارة الهيةػػة هػػؾ الدػػمظة العميػػا السهيسشػػة 4لسػػادة )وتػػشص ا

عمػػى شػػةؾنها وترػػر،ل أمؾرهػػا وإدارتهػػا ووضػػل الدياسػػة العامػػة التػػى تدػػير عميهػػا فػػى 
إطار الخظة العامة وله أف  تخذ ما  را  عزمػاك مػؽ القػرارات لتحقيػق الغػرض الػذى قامػه 

 دوف التقيد بالشغؼ والقؾاعد الحكؾمية ..... " .الهيةة مؽ أجمه وفقاك ألحكاـ القانؾف و 
 تشغػػػػػيؼ تػػػػػيجير العقػػػػػارات  1764لدػػػػػشة  111واستعرضػػػػػه أحكػػػػػاـ القػػػػػانؾف رقػػػػػؼ 

( عمػػػى أف " 5السسمؾكػػػة لمدولػػػة ممنيػػػة خاصػػػة والترػػػرؼ فيهػػػا الػػػذى  ػػػشص فػػػى السػػػادة )
 -تشقدؼ األراضى السسمؾكى لمدولة ممنية خاصة إلى ما ييتى : 

وهػػػػى األراضػػػػى الؾاقعػػػػة داخػػػػل الزمػػػػاـ واألراضػػػػى الستاخسػػػػة األراضػػػػى الزراكيػػػػة:  ( أ)
السستدة خارج حد الزماـ إلى مدافة كيمؾ متر،ؽ التى تنؾف مزروعة بالفعل وكذلػ 

 أراضى طرح الشهر ....
األراضػػى البػػؾر: وهػػى األراضػػى ذيػػر السزروعػػة الؾاقعػػة داخػػل الزمػػاـ واألراضػػى  ( ب)

 كيمؾ متر،ؽ " .الستاخسة السستدة خارج حد الزماـ إلى مدافة 
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( عمى أف تؤجر األراضى الزراكية وفقاك لمذرول واألوضاع التى 4وتشص السادة )
( عمػػى أف  ػػتؼ الترػػرؼ بػػالبيل فػػى األراضػػى 8تحػػددها البئحػػة التشفيذيػػة". وفػػى السػػادة )

الزراكيػػػػة وممحقاتهػػػػا الخاضػػػػعة ألحكػػػػاـ هػػػػذا القػػػػانؾف بسعرفػػػػة الهيةػػػػة العامػػػػة لإلصػػػػبح 
 1728لدػشة  57ة أو بالسزاد العمشى واسػت شاء  مػؽ أحكػاـ القػانؾف رقػؼ الزراعى بالسسارس

السذػػػار إليػػػه تتزػػػسؽ البئحػػػة التشفيذيػػػة الذػػػرول الؾاجػػػي تؾافرهػػػا فػػػى السترػػػرؼ إلػػػيهؼ 
والسدػػاحات التػػى يجػػؾز الترػػرؼ فيهػػا إلػػى كػػل مػػشهؼ وقؾاعػػد تقػػد ر الػػ سؽ ومػػدة سػػداد  

ترػػػػرؼ فػػػػى األراضػػػػى السبشيػػػػػة أو ( عمػػػػى أف " يجػػػػػؾز ال42وفؾائػػػػد  " وتػػػػشص السػػػػادة )
السذغؾلة بسشذ ت ثا تة أو ذيػر ثا تػة إلػى شػاذميها وذلػػ بظر،ػق السسارسػة وفقػاك لمقؾاعػد 

( عمػػػى أف " يكػػػؾف تػػػيجير 46والذػػػرول التػػػى تحػػػددها البئحػػػة التشفيذيػػػة " وفػػػى السػػػادة )
د األراضػػػػػى الفزػػػػػاء والترػػػػػرؼ فيهػػػػػا بظر،ػػػػػق السسارسػػػػػة أو السػػػػػزاد العمشػػػػػى وفقػػػػػاك لمقؾاعػػػػػ

( عمػػػى أف " 21واإلجػػػراءات والذػػػرول التػػػى تحػػػددها البئحػػػة التشفيذيػػػة " . وفػػػى السػػػادة )
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 

ى األشػػخاص اععتبار،ػػة العامػػة أو الخاصػػة أو األفػػراد بالشدػػبة كػػاف التػػيجير أو البيػػل إلػػ
إلى ما يحتاجؾنه مؽ تمػ العقارات لتشفيذ مذروعات تفيد فػى تشسيػة اعقترػاد القػؾمى أو 
لػػػدعؼ مذػػػروعات قائسػػػة مشهػػػا ، أو إلقامػػػة مذػػػروعات ذات نفػػػل عػػػاـ عميهػػػا وذلػػػػ بعػػػد 

 مؾافقة الجهة اإلدار،ة السخترة .
البيػػػػل فػػػػى هػػػػذ  الحػػػػاعت بػػػػاألجرة أو الػػػػ سؽ وبالذػػػػرول التػػػػى  و،كػػػػؾف التػػػػيجير أو

 تحددها البئحة التشفيذية " .
( 22واسػػػتغهرت الجسليػػػة العسؾميػػػة لقدػػػسى الفتػػػؾى والتذػػػر،ل مػػػؽ نػػػص السػػػادة )

سالفة البياف أف األشخاص اععتبار،ة تنؾف لها مؽ أهميتى الؾجؾب واألداء ما يعيشه لها 
وع تجػػاوز أهميتهػا هػػذا التعيػػيؽ ، وأف البػػيؽ مػػؽ اسػػتعراض سػشد إنذػػائها أو نػػص القػػانؾف 

أف السذػػرع قرػػر وعيػػة الهيةػػة العامػػة لإلصػػبح  1764لدػػشة  111أحكػػاـ القػػانؾف رقػػؼ 
الزراعػػى عمػػى األراضػػى الزراكيػػة والبػػؾر الؾاقعػػة داخػػل الزمػػاـ واألراضػػى السستػػدة خػػارج 

طبقػػػاكى  لمذػػػرول واألوضػػػاع  الزمػػػاـ إلػػػى مدػػػافة كيمػػػؾ متػػػر،ؽ فػػػى البيػػػل أو اإليجػػػار فقػػػط
 الؾاردة تفريبكى  فى القانؾف السذكؾر وعئحته التشفيذية .

وأنػػه لػػيس فػػى نرػػؾص القػػانؾف السػػذكؾر أو فػػى قػػرار إنذػػاء الهيةػػة مػػا  بػػيح لهػػا 
السداهسة فى رأس ماؿ الذركات أياك كاف نؾعها أو ذا تها . كسا تبيؽ لمجسلية العسؾمية 

صػػبح الزراعػػى طبقػػاك لقػػؾانيؽ اإلصػػبح الزراعػػي وقػػرار أف اخترػػاص الهيةػػة العامػػة لإل
إنذػػائها فػػي مجػػاؿ رفػػل مدػػتؾى اإلنتػػاج الزراعػػي مقرػػؾر عمػػى مػػؽ تػػؤوؿ إلػػيهؼ ممنيػػة 
األراضػػي السدػػتؾلى عميهػػا طبقػػاك لمقػػؾانيؽ السذػػار إليهػػا ، وأف نظاقػػه محػػدد فػػى تحدػػيؽ 



 - 156 - 

كؾرة لمذػػػػركات أو حػػػػاؿ السشتفعػػػػيؽ  تمػػػػػ األراضػػػػى ، ومػػػػؽ ثػػػػؼ فػػػػإف إنذػػػػاء الهيةػػػػة السػػػػذ
 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 

ومقا ػػػل حػػػق اعنتفػػػاع وضػػػل  ػػػدها حتػػػى  1788السقػػػرر عػػػاـ  السػػػذكؾرة  تسمنهػػػا بدػػػعرها
ومػػا يدػػتجد حتػػى تػػار،  تحر،ػػر العقػػؾد فػػى هػػذا الذػػيف، ع  شػػدرج ضػػسؽ  1787عػػامؽ 

التررفات السؾكؾلة إلى الهيةة عمى سبيل الحرر فى القؾانيؽ السذار إليها أو فى قػرار 
أخػذاكىك فػى اععتبػػار إنذػائها ، و،خػرج عػؽ األذػػراض السشؾطػة  هػا حدػبسا سػػم   يانػه ، 

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 .
 لذلػػػػ

إلػى عػدـ جػؾاز مذػاركة الهيةػػة انتهػه الجسليػة العسؾميػة لقدػسى الفتػؾى والتذػر،ل 
العامػػػػة لإلصػػػػبح الزراعػػػػى فػػػػى رأس مػػػػاؿ الذػػػػركة العالسيػػػػة لم ػػػػروة الحيؾانيػػػػة )التؾندػػػػى 

 سابقاك(.
تػار،  الجمدػة  – 21سػشة الفتػؾى  – 816الفتؾى رقػؼ  –)جسهؾر،ة مرر العربية 

رقػػػػػؼ  – 49/1/1776رقػػػػػؼ السمػػػػ   – 15/11/1776تػػػػار،  الفتػػػػؾى  – 52/7/1776
 .(661الرفحة 
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 الفتؾى الرابعة -2
تتحػػػدد أهميػػػة الذػػػخص اععتبػػػارى وفػػػق سػػػشد إنذػػػائه  –أهميػػػة  –شػػػخص اعتبػػػارى  (أ 

سػكؾت السذػرع عػؽ ذكػر ترػرفات معيشػة يحغػر عمػى الذػخص  –ومراد السذرع 
أسػػاس ذلػػػ : أف األصػػل فػػى  –ع يعشػػى سػػكؾته اإلباحػػة  –اععتبػػارى الييػػاـ  هػػا 

بذػػػػيف  –وذلػػػػػ عكػػػػس الؾضػػػػل  –اإلباحػػػػة أهميػػػػة الذػػػػخص اععبتػػػػارى السشػػػػل ع 
 تظبيق . –الذخص الظبيعى إذ األصل اإلباحة ع السشل 

الدستؾر قدؼ السمنيات إلى عامة وخاصة وتعاونيػة وتػرؾ لمسذػرع تحد ػد  –ممنية  (ب 
وجػؾب تقيػد السذػرع بظبيعػة السمنيػة عشػد تحد ػد  لهيةػة الذػخص  –نغاـ كل نػؾع 

اعرتبػال الؾثيػق  -أسػاس ذلػػ :  –  السمنيػة اععتبارى وحدود أهميته فى إدارة هذ
بذيف التعػاوف  1781لدشة   155القانؾف رقؼ  -تظبيق :  – يؽ الؾسيمة والغاية 

الزراعػػى انػػتغؼ أحكػػاـ الهيةػػة القائسػػة عمػػى إدارة السمنيػػة التعاونيػػة وخؾلهػػا السذػػرع 
ع  -لػ: مؤدى ذ –أدوات قانؾنية تتسا ز عؽ تمػ السقررة إلدارة السمنية الخاصة 

يجػػؾز لمجسليػػات التعاونيػػة الزراكيػػة أف تدػػمػ سػػبيل الذػػركات التجار،ػػة فػػى إدارة 
 السمنية التعاونية .

مػػرور الؾقػػه عمػػى العسػػل  –يجػػي اعلتػػزاـ دومػػا  بيحكػػاـ السذػػروكية  –مذػػروكية  (ج 
يجػػي ترػػؾ،ي األوضػػاع  –ذيػػر السذػػروع ع يعشػػى تظهػػر  مػػؽ العيػػؾب القانؾنيػػة 

صػدور إفتػاء  -تظبيػق :  –ػ :  بظػل السزػى هيسػا فدػد السخالفة عمى أساس ذل
الجسلية العسؾميػة لقدػسى الفتػؾى والتذػر،ل مفرػحاك عػؽ حكػؼ القػانؾف بعػدـ جػؾاز 

ضػػرورة تشفيػػذ حكػػؼ  -اسػػت سار أمػػؾاؿ التعاونيػػات فػػى شػػراء أسػػهؼ شػػركات مدػػاهسة
ولػػؽ يظهرهػػا اسػػتظالة السػػدة التػػى جػػرى  –القػػانؾف وترػػؾ،ي األوضػػاع السخالفػػة 

( مػػػػؽ  21و  57لهػػػا العسػػػػل وفقػػػاك لألوضػػػػاع السخالفػػػة لمقػػػػانؾف . السادتػػػاف ) خب
( مػػػػػػؽ قػػػػػػانؾف 27،  28،  29، 51،  17،  15،  11،  1الدسػػػػػػتؾر السػػػػػػؾاد ) 

وضعه أحكاماك لمسمنيات  1781لدشة  11التعاوف الزراعى الرادر بالقانؾف رقؼ 
 التعاونية.

دععت مػػػا يفيػػػد تهيػػػؤ السمنيػػػة والسمنيػػات الخاصػػػة مسػػػا زة مػػػا فتةػػػه حاممػػػة مػػؽ الػػػ
التعاونيػػػة عمػػػى أصػػػؾؿ تفػػػارؽ تمػػػػ التػػػى تتهيػػػي عميهػػػا السمنيتػػػاف اآلخرتػػػاف بحيػػػس يغػػػدو 
لمسمنيػػػة التعاونيػػػة نغامهػػػا القػػػانؾنى السخرػػػؾص كسػػػا لنػػػل مػػػؽ السمنيػػػة العامػػػة والسمنيػػػة 

عمػػى هػػدى ذلػػػ صػػدر قػػانؾف التعػػاوف الزراعػػى الرػػادر  –الخاصػة نغامػػه السخرػػؾص 
متؾليػػاك بػػالتشغيؼ الذػػيف التعػػاونى الزراعػػى مقػػرراك اتخػػاذ  1781لدػػشة  155رقػػؼ  بالقػػانؾف 
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هيةػػػػات التعػػػػاوف الزراعػػػػى شػػػػكل الجسليػػػػات التعاونيػػػػة الزراكيػػػػة معتبػػػػراك األخيػػػػرة وحػػػػدات 
اقترادية واجتساكية فى اآلف ذاته مشؾطػاك  هػا مهػاـ تظػؾ،ر العسػل الزراعػى فػى مجاعتػه 

التشسيػػػػة الر،ويػػػػة معيشػػػػاك أهػػػػدافها فػػػػى رفػػػػل مدػػػػتؾ،ات  السختمفػػػػة إضػػػػافة إلػػػػى اإلسػػػػهاـ فػػػػى
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 

وطبيعػة مػا هػؾ مخػؾؿ لهػا  مقرراك لنػل مشهػا الذخرػية اععتبار،ػة التػى تػتبءـ عشاصػرها
مؽ اختراصات وسمظات وما هػؾ مشػؾل  هػا مػؽ وعػائ  وأهػداؼ . فػإذا كػاف السدػتقر 
عميه أف الذخرية اععتبار،ة إنسا  شذةها القانؾف محدداد لهػا خؾاصػها ومقػرراك لهػا نظػاؽ 
سمظاتها ومكشاتها وذلػ عمى هدى أهدافها ووعائفها فإف السذػرع  شهجػه الػذى سػمنه فػى 

يكػػؾف هيسػػا عيشػػه مػػؽ نظػػاؽ نذػػال الجسليػػات التعاونيػػة  1781لدػػشة  155نؾف رقػػؼ القػػا
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 

ف تذترؾ فى تيسيس شػركات مدػاهسة أو اإلسػهاـ القانؾنية لتمػ الجسليات قاصرة عؽ أ
فى أى مشها قرؾراك 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 

يعة ذاؾ الذكل القػانؾنى إلػى مؽ خبله وعائفها وأهدافها فب مؽ سبيل أمامها لتشني طب
أى شػػكل آخػػر مادامػػه فػػى إطػػار مػػؽ مفػػاًيؼ قػػانؾف التعػػاوف الزراعػػى الرػػادر بالقػػانؾف 

ع  شػػاؿ مػػؽ ذلػػػ مػػا ورد بكتػػاب اعتحػػاد ومدتذػػار  مػػؽ أف  – 1781( لدػػشة 155رقػػؼ )
السذػار إليػه اسػتؾت عامػة مظمقػة فػى إجازتهػا  1781لدػشة  155نرػؾص القػانؾف رقػؼ 

ات التعاونية  تيسيس مذػروعات اقترػادية عمػى الشحػؾ السحػدد فػى السػادتيؽ ىياـ الجسلي
( مشػػػػػه مسػػػػػا  شفػػػػػتح معػػػػػه الدػػػػػبيل أمػػػػػاـ تمػػػػػػ الجسليػػػػػات إلػػػػػى مسارسػػػػػة تمػػػػػػ 15و 11)

السذػػػروعات مػػػؽ خػػػبؿ الذػػػكل القػػػانؾنى لمذػػػركات إذ أف ذاؾ مػػػردود كميػػػاك بػػػيف نسػػػؾذج 
نسػػؾذج يختمػػ  عػػؽ نسػػؾذج الذػػكل التعػػاونى فػػى مسارسػػة أنذػػظة التعػػاوف الزراعػػى هػػؾ 

الذػػػػركات فػػػػى مسارسػػػػة األنذػػػػظة التجار،ػػػػة والرػػػػشاكية .  ػػػػل والزراكيػػػػة خػػػػارج اإلطػػػػار 
التعاونى . وذلػ مشغػؾرا  إليػه مػؽ وجهػة الظبيعػة الدسػتؾر،ة لمسمنيػة . فػإذا كػاف الدسػتؾر 

يػيؽ قد أقر تسييزاك ما  يؽ السمنية الخاصػة والسمنيػة التعاونيػة محػيب ك إلػى السذػرع أمػر تع
أنغسة أخرى فى إنتغامه لمسمنيات الخاصة والؾحدات القانؾنية التػى تتستػل بيهميػة قؾامػة 
عمػػى تمػػػ السمنيػػات مقػػرراك مشهػػا نسػػؾذج الذػػركة . فسػػؽ ثػػؼ تزػػحى األشػػخاص القانؾنيػػة 
القؾامة عمػى السمنيػات التعاونيػة الزراكيػة هػى الجسليػات التعاونيػة الزراكيػة فحدػي دوف 

كػػؾف لهػػا أدنػػى أهميػػة تتستػػل بػػيى قؾامػػة عمػػى تمػػػ السمنيػػات التعاونيػػة الذػػركات التػػى ع ي
خبفاك لذينها فػى خاصػة السمنيػات الخاصػة . مسػا  شغمػق معػه أمػاـ الجسليػات التعاونيػة 
الزراكيػػػة، وهػػػى برػػػدد مسارسػػػتها ألنذػػػظتها التعاونيػػػة السعيشػػػة قانؾنػػػاك، كػػػل الدػػػبل التػػػى 
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ات . فمنػػػل نذػػػال أدواتػػه القانؾنيػػػة ولنػػػل تسػػارس  هػػػا أنذػػظة السمنيػػػات الخاصػػػة كالذػػرك
ممنيػػػة طبيعتهػػػػا القانؾنيػػػػة السخرؾصػػػة وثسػػػػة ارتبػػػػال متنامػػػػل  ػػػيؽ نػػػػؾع السمنيػػػػة وهيةػػػػة 
الذػػػػخص اععتبػػػػارى القػػػػائؼ عميهػػػػا وبػػػػيؽ طبيعػػػػة الشذػػػػال الػػػػذى يسارسػػػػه حدػػػػي األهميػػػػة 

مػؽ نػص يسشػل  1781لدػشة  155السخؾلة أيا . كسا ع  شاؿ مػؽ ذلػػ خمػؾ القػانؾف رقػؼ 
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 

ذخص اععتبارى وبظبيعة أنذظتها وأهدافها ووعائفها، فالقانؾف هؾ بالظبيعة القانؾنية لم
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 

مكشػات الذػخص اععتبػارى وسػمظاته .  إطار ما يقرر  القانؾف فى هذا الخرػؾص تػدور
السذػػار إليػه عػؽ إ ػػراد  1781لدػشة  155وعميػه فػإذا مػا سػػكه السذػرع فػى القػػانؾف رقػؼ 

 -ذكػػر إلمكػػاف ىيػػاـ الجسليػػات التعاونيػػة الزراكيػػة  تيسػػيس شػػركات فػػإف لهػػذا الدػػكؾت 
دعلته فى عزوؼ السذرع عؽ مشح تمػ الجسليات تمػػ  -وهؾ فى معرض الحاجة  ياف 

لسكشة مسا يغدو معه هذا الدكؾت تيكيداك عمى عدـ إمكاف ىيػاـ تمػػ الجسليػات  تيسػيس ا
لتبر،ػر اعسػػتجابة  رمبػة الذػخص القػػائؼ  –شػركات أو اإلسػهاـ فيهػا . كسػػا أنػه ع يرػح 

القػػؾؿ  –عمػػى أمػػر اعتحػػاد فػػى ىيػػاـ تمػػػ الجسليػػات  تيسػػيس شػػركات أو السدػػاهسة فيهػػا 
تػػاء الجسليػػة العسؾميػػة والسجػػاهرة بيسػػساء جسليػػات بػػيف العسػػل قػػد جػػرى عمػػى عكػػس إف

 –لػؾ صػحه واقعػاك  –أسده أو ساهسه فى تيسيس شركات . ذلػ ألف هػذ  السدػاهسة 
باطمػػػػة بظبنػػػػاك مظمقػػػػاك لسخالفتهػػػػا لمدسػػػػتؾر ولمقػػػػانؾف و،تعػػػػيؽ ترػػػػحيح أوضػػػػاعها التزامػػػػا  

يلة ومػؽ ثػؼ بالذركية عسيسا بعػد كذػ  اعفتػاء عػؽ صػحيح حكػؼ القػانؾف فػى هػذ  السدػ
فإنػػػػه ع يجػػػػؾز ألى جهػػػػة فػػػػى الدولػػػػة مخالفػػػػة إفتػػػػاء الجسليػػػػة العسؾميػػػػة لقدػػػػسى الفتػػػػؾى 
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.
 لذلػػػػ

عسؾميػة لقدػسى الفػؾى والتذػر،ل إلػى عػدـ جػؾاز ىيػاـ التعاونيػات انتهه الجسليػة ال
الزراكية  تيسيس شركات مداهسة أو اإلسهاـ فػى رأس مػاؿ هػذ  الذػركات بذػراء بعػض 

 أسهسها وذلػ تيكيداك إلفتاء الجسلية العسسؾمية الدا ق .
ممػػػػػػػػػ  رقػػػػػػػػػؼ  51/1/5114جمدػػػػػػػػػة  54/2/5114 تػػػػػػػػػار،   558)فتػػػػػػػػػؾى رقػػػػػػػػػؼ 

49/5/421) 
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 ى الخامدةالفتؾ  -4
مػػػدى جػػػؾاز تدػػػجيل قظعػػػة أرض زراكيػػػة لذػػػركة أفرادهػػػا أجانػػػي  –شػػػهر عقػػػاري 
 القؾاعد الحاكسة لتدجيل األراضى لذركة مسمؾكة ألجاني . –بسؾجي عقد ا تدائى 

لجسيػػل الذػػركات السؤسدػػة فػػى جسهؾر،ػػة مرػػر العربيػػة طبقػػاك ألحكػػاـ القػػانؾف رقػػؼ  -
بسػػػػا فػػػػى ذلػػػػػ األراضػػػػى الحػػػػق فػػػػى تسمػػػػػ مظمػػػػق األراضػػػػى  1781لدػػػػشة  127

الزراكية واألراضى الرحراو،ة وأراضى البشاء أياك ما كانه جشدية الذػركاء فيهػا ، 
وأيػػػاك مػػػا كػػػاف السجػػػاؿ الػػػذى تعسػػػل هيػػػه وسػػػؾاء أكػػػاف هػػػذا السجػػػاؿ مػػػؽ السجػػػاعت 

( مػػػػؽ قػػػػانؾف ضػػػػسانات وحػػػػؾافز اعسػػػػت سار أو 1السشرػػػػؾص عميهػػػػا فػػػػى السػػػػادة )
هذا الحق فى التسمػ  بقى مقيداك  –ػ مؽ السجاعت السحددة إعساعك لها أو ذير ذل

لػػػزـو  –بػػػاألذراض السحػػػددة لنػػػل مشهػػػا فػػػى نغامهػػػا األساسػػػى أو عقػػػد تيسيدػػػها 
أسػػاس ذلػػػ :  –األراضػػى التػػى تدػػعى الذػػركة لتسمنهػػا لسباشػػرة الذػػركة لشذػػاطها 

أهمية الذخص اععتباري مقيدة بسبدأ التخريص فهؾ إنسا أنذن لغرض معػيؽ ع 
له تجاوز  وع أف يسارس ما ليس داخبك هيه حساية لمذخص اععتبارى ذاتػه يجؾز 

تظبيق : إذا كاف عقد الذركة السسمؾكة بالنامل ألجاني  –واحتراماك إلرادة السذرع 
تزػػػػػػسؽ اف ذػػػػػػرض الذػػػػػػركة هػػػػػػؾ استرػػػػػػبح األراضػػػػػػى الزراكيػػػػػػة بكافػػػػػػة أنػػػػػػؾاع 

سمػػػ األراضػػى السحاصػػيل وورد خمػػؾا  مػػؽ الػػشص صػػراحة عمػػى حػػق الذػػركة فػػى ت
الزراكيػػة هيدػػتفاد مشػػه أنػػه لػػيس مػػؽ  ػػيؽ أذػػراض الذػػركة شػػراء األراضػػى الزراكيػػة 

ع يجؾز لمذركة الحق في التسمػ طالسا بقي ذرض الذركة عمى حاله  –وتسمنها 
إذا جرى التغيير واسػتؾفه الذػركة السسمؾكػة لهػا جانػي إجػراءات  –لؼ يجر تغيير  

 –ى قائسػة لمذػركة مػا داـ كيانهػا القػانؾنى قائسػاك تسمػ األرض فإف هذ  السمنية تبق
إذا انقزػػه الذػػركة ألى سػػبي فإنػػه ع يكػػؾف لمذػػركاء ذيػػر السرػػر،يؽ فيهػػا تسمػػػ 

أسػػاس ذلػػػ :  –أى مدػػاحة مػػؽ األراضػػى الزراكيػػة التشػػى كانػػه مسمؾكػػة لمذػػركة 
( مػؽ 1يخزل الذػخص الظبيعػى األجشبػى لمحغػر السشرػؾص عميػه فػى السػادة )

 .1762لدشة  12ؼ القانؾف رق
 ( مؽ التقشيؽ السدنى .22السادة ) -
بحغػػر تسمػػػ األجانػػي لألراضػػى الزراكيػػة ومػػا فػػى  1762لدػػشة  12القػػانؾف رقػػؼ  -

 حكسها .
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بذػػػػيف الذػػػػركات السدػػػػاهسة وشػػػػركات التؾصػػػػية  1781لدػػػػشة  127القػػػػانؾف رقػػػػؼ  -
 باألسهؼ والذركات ذات السدةؾلية السحدودة .

معػػدعك  1779لدػػشة  8ر الرػػادر بالقػػانؾف رقػػؼ قػػانؾف ضػػسانات وحػػؾافز اعسػػت سا -
 .5112لدشة  74بالقانؾف رقؼ 

تار،  الجمدػة  – 61سشة الفتؾى  – 241الفتؾى رقؼ  –} جسهؾر،ة مرر العربية 
رقػػػػػػػػؼ  – 24/1/442رقػػػػػػػػؼ السمػػػػػػػػ   – 52/2/5119تػػػػػػػػار،  الفتػػػػػػػػؾى  – 18/4/5119

 { 277الرفحة 
 
 
  

 
 الفتؾى الدادسة -2

األهميػػػػػة القانؾنيػػػػػة لتمػػػػػػ  –ات التعاونيػػػػػة الزراكيػػػػػة الجسليػػػػػ –جسليػػػػػات تعاونيػػػػػة 
إجػازة  –الجسليات قاصرة عمػى اعشػتراؾ فػى تيسػيس شػركات مدػاهسة أو اإلسػهاـ فيهػا 

ىيػاـ الجسليػات التعاونيػة  تيسػيس مذػروعات اقترػػادية ع  شفػتح معهػا الدػبيل أمػاـ تمػػػ 
لمذػركات عخػتبؼ الجسليات إلػى مسارسػة تمػػ السذػروعات مػؽ خػبؿ الذػكل القػانؾنى 

نسػػؾذج الذػػكل التعػػاونى فػػى مسارسػػة أنذػػظة التعػػاوف الزراعػػى 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 
 وؼ السذرع عؽ مشح تمػ السكشة لمجسليات التعاونية الزراكية .دعلته عز 

، 28، 29، 51، 17، 15، 11، 1( مػػػػؽ الدسػػػػتؾر السػػػػؾاد )21و 57السػػػػادتيؽ )
 ( مؽ القانؾف السدنى.22السادة ) 1781لدشة  155( مؽ القانؾف رقؼ 27

عشػى  استغهرت الجسلية العسؾمية أف الدسػتؾر فػى إقػرار  لمسمنيػة التعاونيػة ، إنسػا
 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 
تتهيػػػػػي عميهػػػػػا السمنيتػػػػػيؽ األخػػػػػر،تيؽ بحيػػػػػس يغػػػػػدو لمسمنيػػػػػة التعاونيػػػػػة نغامهػػػػػا القػػػػػانؾنى 

 –هػػؾ لنػػل مػػؽ السمنيػػة العامػػة والسمنيػػة الخاصػػة نغامػػه السخرػػؾص السخرػػؾص كسػػا 
 1781لدػشة  155عمى هدى ذلػ صػدر قػانؾف التعػاوف الزراعػى الرػادر بالقػانؾف رقػؼ 

متؾليػػػاك بػػػالتشغيؼ الذػػػيف التعػػػاونى الزراعػػػى مقػػػرراك اتخػػػاذ هيةػػػات التعػػػاوف الزراعػػػى شػػػكل 
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ت اقترػادية واجتساكيػة فػى اآلف ذاتػه الجسليات التعاونيػة الزراكيػة معتبػراك األخيػرة وحػدا
مشؾطػػاك  هػػا مهػػاـ تظػػؾ،ر العسػػل الزراعػػى فػػى مجاعتػػه السختمفػػة إضػػافة إلػػى اإلسػػهاـ فػػى 
التشسيػػػة الر،ويػػػة معيشػػػاك أهػػػدافها فػػػى رفػػػل مدػػػتؾ،ات أعزػػػائها اقترػػػادياك واجتساكيػػػاك وذلػػػػ 

مى وجه الدقة جسيعه فى إطار مؽ الخظة العامة لمدولة . وعميه يكؾف السذرع قد حدد ع
شكل وهيةة كل وحدة مؽ وحدات التعاوف الزراعى مقرراك 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 

لهػػا خؾاصػػها  ومقػػرراك لهػػا نظػػاؽ سػػمظاتها ومكشاتهػػا وذلػػػ عمػػى    شذػػةها القػػانؾف محػػدداك 
لدػػػشة  155هػػػدى أهػػػدافها ووعائفهػػػا فػػػإف السذػػػرع  شهجػػػه الػػػذى سػػػمنه فػػػى القػػػانؾف رقػػػؼ 

يكػػؾف هيسػػا عيشػػه مػػؽ الجسليػػات التعاونيػػة الزراكيػػة أهميػػة الييػػاـ باألعسػػاؿ التػػى  1781
نيػػػة خدمػػػة أذراضػػػها وإذا مػػػا قررهػػػا مشزػػػبظة فػػػى ذلػػػػ بالؾجػػػه التعػػػاونى السرسػػػـؾ لهػػػا ب

أسػػػتؾت أحكامػػػه خمػػػؾاك مػػػؽ ثسػػػة مػػػا يجيػػػز ألى مػػػؽ تمػػػػ الجسليػػػات مكشػػػة اعشػػػتراؾ فػػػى 
تيسػػػيس شػػػركات مدػػػاهسة أو اإلسػػػهاـ فػػػى أ هػػػا فسػػػؽ ثػػػؼ تنػػػؾف األهميػػػة القانؾنيػػػة لتمػػػػ 
الجسليات قاصرة عػؽ أف تذػترؾ فػى تيسػيس شػركات مدػاهسة أو اإلسػهاـ فػى أى مشهػا 

د القانؾف لشظاؽ أهميتهػا مػؽ ذيػر اشػتساؿ عمػى هػذا الؾجػه مػؽ الشذػال قرؾراك مرد  تحد 
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 

يػػاك محػػدداك تسػارس مػػؽ خبلػػه وعائفهػػا وأهػػدافها، فػػب حػدد لمجسليػػات التعاونيػػة شػػكبك قانؾن
مػػؽ سػػبيل أمامهػػا لتشنػػي طبيعػػة ذاؾ الذػػكل القػػانؾنى إلػػى أى شػػكل آخػػر مادامػػه فػػى 

 – 1781( لدػشة 155إطار مؽ مفػاًيؼ قػانؾف التعػاوف الزراعػى الرػادر بالقػانؾف رقػؼ )
ار إليػػػه السذػػػ 1781لدػػػشة  155ع  شػػػاؿ مػػػؽ ذلػػػػ مػػػا ذكػػػرتؼ أف نرػػػؾص القػػػانؾف رقػػػؼ 

استؾت عامة مظمقة فى إجازتها ىياـ الجسليات التعاونيػة  تيسػيس مذػروعات اقترػادية 
( مشػػػه مسػػا يفػػتح معػػػه الدػػبيل أمػػاـ تمػػػػ 15( ، )11عمػػى الشحػػؾ السحػػػدد فػػى السػػادتيؽ )

الجسليات إلى مسارسة تمػ السذروعات مػؽ خػبؿ الذػكل القػانؾنى لمذػركات إذ أف ذاؾ 
 ػل  –لذكل التعاونى فى مسارسػة األنذػظة التجار،ػة والرػشاكية مردود كمياك بيف نسؾذج ا

وذلػػػػ مشغػػػؾراك إليػػػه مػػػؽ وجهػػػة الظبيعػػػة الدسػػػتؾر،ة  –والزراكيػػػة خػػػارج اإلطػػػار التعػػػاونى 
لمسمنيػػة . فػػإذا كػػاف الدسػػتؾر قػػد أقػػر تسييػػزاك مػػا  ػػيؽ السمنيػػة الخاصػػة  والسمنيػػة التعاونيػػة 

انؾنية التػى تشػتغؼ كػل مشهسػا وإذا كػاف السذػرع محيبك إلى السذرع أمر تعييؽ األنغسة الق
وتعديبته السشغؾمة القانؾنية الحاكسة لهيةة  1781لدشة  155قد انتغؼ فى القانؾف رقؼ 

التعاوف الزراعى وما تقؾـ عميه مؽ ممنيات تعاونيػة زراكيػة حػاؿ كؾنػه اتبػل سػببك أخػرى 
تستػػل بيهميػػة قؾامػػة عمػػى تمػػػ فػػى انتغامػػه لمسمنيػػات الخاصػػة والؾحػػدات القانؾنيػػة التػػى ت

السمنيات مقرراك 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 
شػة قانؾنػاك كػل ع يكؾف لها أدنى أهمية تتستل بيى قؾامة عمى تمػ السمنيات التعاونية السعي

الدػػػػبل التػػػػى تسػػػػارس  هػػػػا أنذػػػػظة السمنيػػػػات الخاصػػػػة كالذػػػػركات . فمنػػػػل نذػػػػال أدواتػػػػه 
القانؾنيػػػة ولنػػػل ممنيػػػة طبيعتهػػػا القانؾنيػػػة السخرؾصػػػة وثسػػػة ارتبػػػال متنامػػػل  ػػػيؽ نػػػؾع 
السمنية وهيةة الذخص اععتبارى القائؼ عميها وبػيؽ طبيعػة الشذػال الػذى يسارسػه حدػي 

مػػؽ  1781لدػػشة  155  . كسػػا ع  شػػاؿ مػػؽ ذلػػػ خمػػؾ القػػانؾف رقػػؼ األهميػػة السخؾلػػة إيػػا
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 

ة نرػػاك بالقػػػانؾف عرتبػػػال تمػػػػ تتستػػل  هػػػا تمػػػػ األشػػػخاص هػػى بالزػػػرورة أهميػػػة مشزػػػبظ
األهميػػػػة الحتسػػػػى بالظبيعػػػػة القانؾنيػػػػة لمذػػػػخص اععتبػػػػارى وبظبيعػػػػة أنذػػػػظتها وأهػػػػدافها 
ووعائفها فالقانؾف هؾ الذى  شذن الذخرية القانؾنية وهؾ الذي يحدد لها مجاؿ نذاطها 

القػدر الػذي وهيةة وعائفها وأهدافها والقانؾف في ذلػ ع يسشحها مػؽ األهميػة القانؾنيػة إع 
يسكشهػػا مػػػؽ مسارسػػػة أنذػػػظتها وأهػػدافها. وبالتػػػالي يغػػػدو األصػػػل السحػػتنؼ إليػػػه فػػػي شػػػيف 
األشػػخاص اععتبار،ػػة هػػؾ الحغػػر مػػا لػػؼ  ػػشص قانؾنػػاك عمػػى اإلباحػػة، فػػشص القػػانؾف هػػؾ 
الػذي يسػػشح قػػدر القؾامػػة وحػػد األهميػػة الػػذي  تستػػل بػػه الذػػخص اععتبػػاري وفػػي إطػػار مػػا 

الخرؾص تدور مكشات الذخص اععتباري وسمظاته. وعميػه فػإذا  يقرر  القانؾف في هذا
السذار إليه عػؽ إ ػراد ذكػر إلمكػاف  1781لدشة  155ما سكه السذرع في القانؾف رقؼ 

وهؾ في معػرض  -ىياـ الجسليات التعاونية الزراكية  تيسيس شركات فإف لهذا الدكؾت 
ليػات تمػػ السكشػة مسػا يغػدو دعلته في عزوؼ السذرع عؽ مشح تمػ الجس –الحجة  ياف 

معػػػه هػػػذا الدػػػكؾت تيكيػػػداك عمػػػى عػػػدـ إمكػػػاف ىيػػػاـ تمػػػػ الجسليػػػات  تيسػػػيس شػػػركات أو 
 اإلسهاـ فيها.

لػػػذلػ انتهػػػه الجسليػػػة العسؾميػػػة لقدػػػسي الفتػػػؾى والتذػػػر،ل إلػػػى عػػػدـ جػػػؾاز ىيػػػاـ 
التعاونيػػات الزراكيػػة  تيسػػيس شػػركات مدػػاهسة أو اإلسػػهاـ فػػي رأس مػػاؿ هػػذ  الذػػركات 

 ء بعض أسهسها وذلػ تيكيداك إلفتاء الجسلية العسؾمية الدا ق.بذرا
تػار،  الجمدػة  – 28سػشة الفتػؾى  – 999الفتؾى رقػؼ  –)جسهؾر،ة مرر العربية 

رقػػػػػؼ  – 49/1/559رقػػػػػؼ السمػػػػ   – 21/11/5112تػػػػار،  الفتػػػػؾى  – 55/11/5112
 (42الرفحة 
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 الفتؾى الدابعة -6

ة العامػػػة لمظػػػرؽ والنبػػػاري والشقػػػل البػػػري السدػػػاهسة فػػػي يستشػػػل قانؾنػػػاك عمػػػى الهيةػػػ -
 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 

شػػر،ظة أف  ػػتؼ ذلػػػ طبقػػاك  –ؾجػػي ذلػػػ إع عمػػى سػػبيل اعسػػت شاء إذا كػػاف ثسػػة م
 ألحكاـ قانؾف مشح التزامات السرافق العامة وقانؾف تشغيؼ السشاقرات والسزا دات.

( مشػػػه األشػػػخاص اععتبار،ػػػة، 25"أف القػػػانؾف السػػػدني، بعػػػد أف حػػػدد فػػػي السػػػادة )
ومػػػؽ  يشهػػػا السشذػػػ ت العامػػػة التػػػي يسشحهػػػا القػػػانؾف شخرػػػية اعتبار،ػػػة، نػػػص فػػػي السػػػادة 

الذػػػخص اععتبػػػاري  تستػػػل بجسيػػػل الحقػػػؾؽ إع مػػػا كػػػاف مشهػػػا  -1( مشػػػه عمػػػى أف "22)
هيكؾف له: )أ(  -5مبزماك لرفة اإلنداف الظبيلية وذلػ في الحدود التي قررها القانؾف. 

 ...... )ب( أهمية في الحدود التي يعيشها سشد إنذائه، أو التي يقررها القانؾف..."
بإعػػػادة تشغػػػيؼ الهيةػػػة  5114لدػػػشة  224رقػػػؼ  ولسػػػا كػػػاف قػػػرار رئػػػيس الجسهؾر،ػػػة

( مشػػػه 2( و)4( و)2( و)5العامػػػة لمظػػػرؽ والنبػػػاري والشقػػػل البػػػري، قػػػد حػػػدد فػػػي السػػػؾاد )
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أذػػراض الهيةػػة واعختراصػػات التػػي تباشػػرها فػػي سػػبيل تحقيػػق هػػذ  األذػػراض، ولػػيس 
ألهميػػة  يشهػا تيسػيس شػركات أو السذػاركة فػي ذلػػ أو السدػاهسة فيهػا، وبشػاء عميػه فػإف ا

القانؾنية لمهيةة السذكؾرة، حدبسا استقر عميه إفتاء الجسلية العسؾمية، تنػؾف قاصػرة عػؽ 
مباشػػػرة هػػػذا اعخترػػػاص، قرػػػؾراك مػػػرد  تحد ػػػد القػػػانؾف لشظػػػاؽ تمػػػػ األهميػػػة فػػػي ضػػػؾء 
أذراضها والتي لؼ تذػتسل عمػى هػذا اعخترػاص، وع عبػرة بخمػؾ قػرار تشغػيؼ الهيةػة مػؽ 

لشذال، إذ الشص الرػر،ح يظمػي حيػس يقػرر مػا يخػال  األصػل نص صر،ح مانل لهذا ا
( مػػؽ القػػانؾف السػػدني السذػػار إليهػػا، أمػػا حيػػس  ؤكػػد  فػػب 22السقػػرر قانؾنػػاك فػػي السػػادة )

 يكؾف مظمؾباك.
وعمػػى ذلػػػ فإنػػه يستشػػل قانؾنػػاك عمػػى الهيةػػة العامػػة لمظػػرؽ والنبػػاري والشقػػل البػػػري 

ذلػ أو السداهسة فيها، كيحػد الؾسػائل التػي  اعشتراؾ في تيسيس شركة أو السذاركة في
يجؾز تقر،رها قانؾناك لتحقيق أهدافها، وذلػ عمى خبؼ الحاؿ بالشدبة إلى الهيةة القؾمية 

، فػػي الفقػػرة 1781لدػػشة  125لدػػكػ حد ػػد مرػػر، حيػػس أجػػاز لهػػا قػػانؾف إنذػػائها رقػػؼ 
مدػاهسة بسفردهػا  ( مشه، في سبيل تحقيق أعراضػها "إنذػاء شػركات4األولى مؽ السادة )

أو مػػل شػػركاء آخػػر،ؽ" وكػػذلػ الحػػاؿ الشدػػبة إلػػى الهيةػػة العامػػة لسيشػػاء  ػػؾر سػػعيد التػػي 
، فػي السػادة األولػى مشػه "إنذػػاء 1781لدػشة  262أجػاز لهػا قػرار رئػيس الجسهؾر،ػة رقػؼ 

الذركات التي تخدـ أذراضها واعشتراؾ في ممنيتها" ومؽ ثؼ فإف اشتراؾ كل مػؽ هػاتيؽ 
في تيسيس الذركات التي تخدـ أذراضها أو تعيشها عمى تحقيػق هػذ  األذػراض الهيةتيؽ 

أو السدػػاهسة فيهػػا هػػؾ أمػػر جػػائز قانؾنػػاك، وذلػػػ فػػي الحػػدود التػػي يقررهػػا القػػانؾف. وبسػػا 
يزػػل الرخرػػة فػػي إطارهػػا الرػػحيح ضػػسؽ ندػػيع القاعػػدة التذػػر،لية السقػػررة لهػػا، عمػػى 

يسيدػػها أو السدػػاهسة فيهػػا، إنسػػا هػػي مػػؽ أسػػاس أف الذػػركات التػػي  ػػتؼ السذػػاركة فػػي ت
أشػػػػخاص القػػػػانؾف الخػػػػاص التػػػػي تتستػػػػػل بذخرػػػػية اعتبار،ػػػػة مدػػػػتقمة عػػػػؽ األشػػػػػخاص 
السداهسيؽ أو السذاركيؽ فيها، وذمة مالية مدتقمة، ولها إدارة تعبر عؽ إرادتها، وتدعى 

دـ لتحقيػػػق مرػػػالح هػػػؤعء السدػػػاهسيؽ أو الذػػػركاء، وبالتػػػالي فإنهػػػا ع تعػػػد، فػػػي حالػػػة عػػػ
% مػػؽ رأس السػػاؿ، امتػػداداك لمهيةػػة العامػػة السدػػاهسة أو 21تجػػاوز ندػػبة السدػػاهسة فيهػػا 

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 

فػػي سػػبيل إعانػػة الهيةػػة عمػػى تحقيػػق أذراضػػها،  ػػل يجػػي أف  ػػتؼ  معيشػػة لمذػػركة مباشػػرة،
هذا اإلسشاد مؽ خبؿ الشغػاـ القػانؾني الحػاكؼ لتعاقػدات الهيةػة، وهػؾ حاليػاك قػانؾف تشغػيؼ 
السشاقرػػػػػات والسزا ػػػػػدات السذػػػػػار إليػػػػػه، وع يخػػػػػرج عػػػػػؽ ذلػػػػػػ إع أف تنػػػػػؾف الهيةػػػػػة هػػػػػي 

ل أو أذمبيػػة رأس السػػاؿ، وأف يكػػؾف السدػػيظرة عمػػى إدارة الذػػركة مػػؽ خػػبؿ ممنيتهػػا لنامػػ
السذرع  شص صر،ح يجيز لمهيةػة ذلػػ أو يجعػل مػؽ خػبؿ الذػركة السذػاركة فػي تشسيػة 
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اعقترػػػاد القػػػؾمي وتحقيػػػق أهػػػداؼ خظػػػة التشسيػػػة فػػػي مجػػػاؿ السرفػػػق العػػػاـ الػػػذي تتػػػؾع  
 الهيةة، كسا هؾ الحاؿ في الذركات التي تذرؼ عميها هيةات القظاع العػاـ، األمػر ذيػر

 الحاصل في الحالة السعروضة.
وبػػػالشغر إلػػػى أنػػػه مسػػػا ع ر،ػػػي هيػػػه أف كػػػل مػػػؽ الهيةػػػة العامػػػة لسيشػػػاء  ػػػؾر سػػػعيد 

، والهيةػػػة القؾميػػػة لدػػػكػ حد ػػػد مرػػػر السشذػػػية 1781لدػػػشة  88السشذػػػية بالقػػػانؾف رقػػػؼ 
، والهيةة العامة لمظرؽ والنباري والشقػل البػري التػي أعيػد 1781لدشة  125بالقانؾف رقؼ 

السذػػار إليهػا، تعػػد مػؽ السرافػػق  5114لدػشة  224سهػا بقػرار رئػػيس الجسهؾر،ػة رقػػؼ تشغي
العامة التي أنذيتها الدولة بغرض تقديؼ خدمة عامة، تتس ل، بحدي الشغػاـ الحػاكؼ لنػل 
مشهػػػا، فػػػي إدارة ميشػػػاء  ػػػؾر سػػػعيد بسػػػا يكفػػػل حدػػػؽ سػػػير العسػػػل بػػػه وانتغامػػػه واعرتفػػػاع 

لسػػذكؾرة أوعك، وفػػي إنذػػاء وتذػػغيل الدػػكػ الحد ديػػة عمػػى بسدػػتؾا ، وذلػػػ بالشدػػبة لمهيةػػة ا
السدػػتؾى القػػؾمي وتظؾ،رهػػا وتػػدكيسها بسػػا  تشاسػػي مػػل دورهػػا الرئيدػػي فػػي حركػػة الشقػػل، 
والعسػػػل عمػػػػى مدػػػا رتها لستظمبػػػػات التؾسػػػل فػػػػي اإلنتػػػاج والتعسيػػػػر، بالشدػػػبة إلػػػػى الهيةػػػػة 

ة إلػى الهيةػة السػذكؾرة أخيػراك فػي السذكؾرة ثانياك في حيؽ تتس ػل هػذ  الخدمػة العامػة، الشدػب
الشهؾض بسرفق الظرؽ والنباري وتشغيؼ أعساؿ الشقػل البػري لمركػاب والبزػائل والسهسػات 
عمػػى الظػػرؽ العامػػة واإلشػػراؼ عميهػػا ورفػػل كفاءتهػػا بسػػا يدػػا ر التظػػؾر العمسػػي والتقػػدـ 

النمسػػة  التنشؾلػػؾجي، وباعتبػػار أف الدولػػة كدػػمظة عامػػة، طبقػػاك لػػذلػ الشغػػاـ هػػي صػػاحبة
الشهائية في إدارة الهيةة وتشغيسها وإلغائها، وأنها هي التي اختػارت أسػمؾب الهيةػة العامػة 
فػػي إدارة السرافػػق ال بثػػة السػػذكؾرة، مػػل مػػا يقتزػػيه ذلػػػ مػػؽ اسػػتخداـ وسػػائل وأسػػاليي 
أك ر مرونة وأقل تعقيداك، مقارنػة بظر،قػة اإلدارة السباشػرة لمسرافػق العامػة مػؽ قبػل الدولػة. 
لػػذلػ يكػػؾف مػػؽ الستعػػيؽ قانؾنػػاك كيصػػل عػػاـ، عمػػى كػػل هيةػػة مػػؽ الهيةػػات ال بثػػة آنفػػة 
الػػذكر، أف تقػػـؾ  شفدػػها عمػػى األذػػراض السشؾطػػة  هػػا، وأف تسػػارس الرػػبحيات السدػػشدة 
إليها قانؾناك، وصؾعك إلى تحقيق هذ  األذراض، وذلػ عمى اعتبار أف إنذاء السرفق العاـ 

عػػاـ مػػا، مقػػدر ا تػػداءك مػػؽ قبػػل الدػػمظة التػػي أنذػػيت هػػذا  لػػؼ يكػػؽ سػػؾى ا تغػػاء لرػػالح
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 

الرػحيحة السقػررة قانؾنػاك، وهػي اعست شاء، إذا كاف ثسة مؽ مؾجي لػه، وبػاألداة القانؾنيػة 
مشح إلتزاـ السرافق العامػة، طبقػاك لمقؾاعػد واإلجػراءات التػي  رسػسها القػانؾف، انرػياعاك لسػا 

( مؽ الدستؾر مؽ أف "يحدد القانؾف القؾاعد واإلجراءات الخاصػة 152تقزي به السادة )
ق العامػة..." حتػى ولػؾ بسشح اإللتزامات الستعمقة باسػتغبؿ مػؾارد ال ػروة الظبيليػة والسرافػ

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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بإنذػػػائها وتشغيسهػػػا، وبسػػػا يخػػػدـ أذراضػػػها أو يعيشهػػػا عمػػػى تحقيػػػق هػػػذ  األذػػػراض، لسػػػا 
عميه إسشاد الهيةة العامة مباشرة جاني مؽ الخدمة العامة التي تزظمل  تحييقها  شظؾي 

إلى الذركة، في ذيبة التشغيؼ القانؾني الخاص الذي يخؾلها ذلػ، مؽ افتةات عمى إرادة 
( مػؽ الدسػتؾر 146كل مؽ السذرع ورئيس الجسهؾر،ة بسا له مؽ سمظة بسؾجي السػادة )

فػػػي اختيػػػار أسػػػمؾب الهيةػػػة العامػػػة إلدارة السرافػػػق  –مػػػة فػػػي إنذػػػاء وتشغػػػيؼ السرافػػػق العا
العامػػػة ال بثػػػة سػػػالفة الػػػذكر، ومػػػا  شظػػػؾي عميػػػه كػػػذلػ مػػػؽ خػػػروج عمػػػى أحكػػػاـ القػػػانؾف 

 السشغؼ لسشح التزاـ السرافق العامة في كل حالة.
فػػػي شػػػيف  1776( لدػػػشة 1والحاصػػػل أف السػػػادة الرابعػػػة مكػػػرراك مػػػؽ القػػػانؾف رقػػػؼ )

، تػػػشص عمػػػى أف "مػػػل عػػػدـ 1778لدػػػشة  55معػػػدعك بالقػػػانؾف رقػػػؼ السػػػؾاني التخررػػػية 
اإلخػبؿ بالدػيادة الناممػة والسظمقػة لمدولػة عمػى السيػا  اإلقميسيػة واألنغسػة الخاصػة بػػيمؽ 
السػػػؾاني والدػػػفؽ، يجػػػؾز مػػػشح إلتزامػػػات السرافػػػق العامػػػة لمسدػػػت سر،ؽ السرػػػر،يؽ وذيػػػرهؼ، 

ارج إلنذػاء مػؾانن عامػة أو تخررػػية أشخاصػاك طبيعيػيؽ أو اعتبػار،يؽ فػي الػداخل والخػ
في السؾاني القائسة وإدارتها واستغبلها وصيانتها وتحريل مقا ل استخدامها، وذلػ دوف 

لدشة  61بإلتزامات مرافق العامة، والقانؾف  1749لدشة  157التقيد بيحكاـ القانؾف رقؼ 
يليػػػة والستعمقػػػة فػػػي شػػػيف مػػػشح اعمتيػػػازات الستعمقػػػة باسػػػت سار مػػػؾارد ال ػػػروة الظب 1728

باست سار مؾارد ال روة الظبيلية والسرافق العامة وتعد ل شرول اعمتياز، وبسراعاة القؾاعد 
واإلجراءات اآلتية: )أ( أف  تؼ اختيار السمتـز في إطار مػؽ السشافدػة والعبنيػة. )ب( أع 

........ تز،ػػد مػػدة اإللتػػزاـ عمػػى تدػػل وتدػػعيؽ سػػشة، )ج( ........ )د( ......... )هػػػ( .
)و( ............ )ز( ............ و،رػػدر بسػػشح اإللتػػزاـ وتحد ػػد شػػروطه وأحكامػػه أو 

قػػرار مػػؽ مجمػػس الػػؾزراء  شػػاء عمػػى  –فػػي حػػدود القؾاعػػد واإلجػػراءات الدػػابقة  –تعػػد مها 
 1768لدػػػشة  84مكػػػرراك( مػػػؽ القػػػانؾف رقػػػؼ  15اقتػػػراح الػػػؾز،ر السخػػػتص"، وأف السػػػادة )

، تػػشص عمػػى أف "اسػػت شاء 1776لدػػشة  557معػػدعك بالقػػانؾف رقػػؼ  بذػػيف الظػػرؽ العامػػة،
مكرراك مؽ هػذا القػانؾف، يجػؾز مػشح إلتزامػات السرافػق العامػة  7و 2و 1مؽ أحكاـ السؾاد 

لمسدت سر،ؽ السحمييؽ واألجاني، أشخاصاك طبيعييؽ أو معشؾ،يؽ، وذلػ إلنذاء طرؽ حػرة 
ا وتحريل مقا ل السرور عميها دوف التقيد وسر،عة ورئيدية وإدارتها واستغبلها وصيانته

لدػشة  61بالتزامػات السرافػق العامػة والقػانؾف رقػؼ  1749لدػشة  157بيحكاـ القانؾف رقؼ 
......، وذلػػ بسراعػاة القؾاعػد واإلجػراءات اآلتيػة: )أ( أف  ػتؼ اختيػار السمتػـز فػي  1728

ى تدػػل وتدػػعيؽ سػػشة/ )ج( إطػػار مػػؽ السشافدػػة والعبنيػػة، )ب( أع تز،ػػد مػػدة اإللتػػزاـ عمػػ
......... )د( ......... )هػ( .........، و،ردر بسشح اعلتػزاـ وتعػد ل شػروطه، وحػدود 
القؾاعػػػػد واإلجػػػػراءات الدػػػػابقة قػػػػرار مػػػػؽ مجمػػػػس الػػػػؾزراء  شػػػػاء عمػػػػى اقتػػػػراح وز،ػػػػر الشقػػػػل 

لدػػػػشة  125( مػػػػؽ القػػػػانؾف رقػػػػؼ 4والسؾاصػػػػبت، وقػػػػد رددت الفقػػػػرة ال انيػػػػة مػػػػؽ السػػػػادة )
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لدػػػشة  147بإنذػػػاء الهيةػػػة القؾميػػػة لدػػػكػ حد ػػػد مرػػػر، السعػػػدؿ بالقػػػانؾف رقػػػؼ  1781
لدػػشة  84، و1776لدػػشة  1، ذات األحكػػاـ الػػؾاردة فػػي كػػل مػػؽ القػػؾانيؽ رقسػػي 5116
آن  الػذكر، بالشدػبة إلػى مػشح التزامػات السرافػق العامػة إلنذػاء خظػؾل وشػبكات  1768

 5عمػػى أنػػه "اسػػت شاء مػػؽ حكػػؼ السػػادة الدػػكػ الحد ديػػة الجد ػػدة وتذػػغيمها، وذلػػػ  شرػػها 
مؽ هذا القانؾف يجؾز مشح التزامات السرافق العامة لمسدػت سر،ؽ ........ إلنذػاء خظػؾل 

لدػػػشة  157وشػػػبكات الدػػػكػ الحد ػػػد الجد ػػػدة وتذػػػغيمها دوف التقيػػػد بيحكػػػاـ القػػػانؾف رقػػػؼ 
1749 ........ 

السرافػػق العامػػة ومػػؽ مفػػاد ذلػػػ، أف السذػػرع قػػرر  ػػشص صػػر،ح أف مػػشح التزامػػات 
لمسدت سر،ؽ السحمييؽ واألجاني، سؾاء أكانؾا أشخاصػاك طبيعيػيؽ أـ اعتبػار،يؽ، فػي مجػاؿ 
إنذػػػاء طػػػرؽ حػػػرة وسػػػر،عة ورئيدػػػية وإنذػػػاء خظػػػؾل وشػػػبكات الدػػػكػ الحد ػػػد الجد ػػػدة، 
وإدارتهػػػا واسػػػتغبلها وصػػػيانتها وتحرػػػيل مقا ػػػل السػػػرور عميهػػػا، إنسػػػا  ػػػتؼ اسػػػت شاء مػػػؽ 

د لنػػػل مػػػؽ الهيةػػػة العامػػػة لمظػػػرؽ والنبػػػاري والشقػػػل البػػػري، والهيةػػػة اعخترػػػاص السعقػػػؾ 
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 السمتػػـز فػػي هػػذا السجػػاؿ أو مجػػاؿ 

واسػػتغبلها وصػػيانتها ، وتحرػػيل مقا ػػل  إنذػػاء السػػؾاني العامػػة أو التخررػػية وإدارتهػػا
اسػتخدامها،  شبغػػي أف  ػػتؼ فػػي إطػار مػػؽ السشافدػػة والعبنيػػة، وهػؾ  ؾجػػي إتاحػػة الفػػرص 
الستنافةػػة ألكبػػر عػػدد مسكػػؽ مػػؽ األشػػخاص الظبيعيػػيؽ واععتبػػار،يؽ الػػراذبيؽ فػػي التقػػدـ 

ا يحقػق والتشافس مل بعزهؼ البعض، بنية اختيػار أندػي وأفزػل العػروض الستقدمػة بسػ
مرمحة السرفق والرالح العاـ، األمر الذي ع يجؾز معػه قانؾنػاك القعػؾد عػؽ كػل مػا مػؽ 
، ومػػؽ ذلػػػ أف يجػػرى اختيػػار   شػينه كفالػػة كػػل مػػؽ السشافدػػة والعبنيػػة فػي اختيػػار السمتػػـز

 مباشرة.
والحاصػػل أيزػػػاك، حدػػػبسا اسػػػتغهرت الجسليػػػة العسؾميػػػة مػػػؽ استعراضػػػها ألحكػػػاـ 

السذار إليهػا، أف  1776لدشة  1و 1781لدشة  125و 1768لدشة  84القؾانيؽ أرقاـ 
جسيػػػل هػػػذ  القػػػؾانيؽ وردت خمػػػؾا كػػػل فػػػي السجػػػاؿ الػػػذي يحكسػػػه، مػػػؽ تحد ػػػد اإلجػػػراءات 
والقؾاعػػد الحاكسػػة عختيػػار الستعاقػػد الػػذي سػػيجرى مشحػػه التػػزاـ السرفػػق العػػاـ، وإزاء ذلػػػ، 

، 1778لدػشة  87در بالقػانؾف رقػؼ ولسا كاف قانؾف تشغيؼ السشاقرػات والسزا ػدات، الرػا
يعد الذر،عة العامػة السشغسػة لمدػبل التػي  تعػيؽ عمػى الجهػات السخاطبػة بيحكامػه، ومػؽ 
 يشهػػا الػػؾزارات والهيةػػات العامػػة خدميػػة كانػػه أـ اقترػػادية، إتباعهػػا عختيػػار مػػؽ تتعاقػػد 

لدراسػػات معػػه عمػػى تػػد ير احتياجاتهػػا، مػػؽ مقػػاوعت األعسػػاؿ والشقػػل وتمقػػى الخػػدمات وا
اعستذار،ة واألعساؿ الفشيػة، وبيػل وتػيجير العقػارات والسشقػؾعت والسذػروعات والتػرخيص 
باعنتفػػػػاع أو باسػػػػتغبؿ العقػػػػارات ومػػػػؽ ثػػػػؼ فإنػػػػه ع فنػػػػاؾ مػػػػؽ اسػػػػتدعاء األحكػػػػاـ التػػػػي 
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 رصػػدها هػػذا القػػانؾف عختيػػار مػػؽ يجػػرى مشحػػه التػػزاـ السرفػػق العػػاـ، فػػي الحػػدود التػػي 
لدػشة  84لسشافدة والعبنية السشرؾص عميهسا في القؾانيؽ أرقػاـ تحقق كل مؽ شرطي ا

 والقؾانيؽ السعدلة لها. 1776لدشة  1و 1781لدشة  125و 1768
وترتيبػػػػاك عمػػػػى ذلػػػػػ، فػػػػإف الدػػػػبيل لسػػػػشح الذػػػػركات السدػػػػتظمل الػػػػرأي فػػػػي شػػػػينها، 

ار السذروعات اعست سار،ة التي تدتهدؼ تظؾ،ر البشية األساسػية لمشقػل فػي مرػر، السذػ
إليهػػػا بكتػػػاب طمػػػي الػػػرأي، ومػػػؽ  يشهػػػا امػػػتبؾ وتذػػػغيل خػػػط مبحػػػي لشقػػػل الركػػػاب  ػػػيؽ 
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 

شقل الخويػل أو باألنفػاؽ وأي خظػؾل نقػل أخػرى تػربط السدف بخظؾل الدكػ الحد دية لم
السػػػدف الجد ػػػدة بالقػػػاهرة النبػػػرى، وتظػػػؾ،ر جسيػػػل الفػػػرص الستاحػػػة فػػػي ميشػػػاء شػػػرؽ  ػػػؾر 
سعيد، وتيسيس طر،ق  ربط سفاجا بسحافغػة سػؾهاج، والتػي ع تعػدو أف تنػؾف جػزء مػؽ 

لسػػشغؼ لسػػشح اإللتػػزاـ السرافػػق العامػػة سػػالفة الػػذكر، هػػذا الدػػبيل هػػؾ إتبػػاع أحكػػاـ القػػانؾف ا
الػػذي يدػػري عمػػى السرفػػق وقػػانؾف تشغػػيؼ السشاقرػػات والسزا 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 والسزا ػدات عمػى معامبتهػا بحدػبانها مػؽ 

تشػػدرج مػػؽ حيػػس األصػػل فػػي عػػداد الجهػػات السخاطبػػة  أشػػخاص القػػانؾف الخػػاص التػػي
بإصدار قانؾف  1778لدشة  87بيحكاـ هذا القانؾف، طبقاك لمسادة األولى مؽ القانؾف رقؼ 

 تشغيؼ السشاقرات والسزا دات.
 انتهه الجسلية العسؾمية لقدسي الفتؾى والتذر،ل إلى:

السدػػاهسة فػػي تيسػػيس  أنػػه ع يجػػؾز لمهيةػػة العامػػة لمظػػرؽ والنبػػاري والشقػػل البػػري  -1
 الذركة القابزة محل طمي الرأي.

أف السذػػروعات اعسػػت سار،ة لتظػػؾ،ر البشيػػة األساسػػية لمشقػػل فػػي مرػػر السدػػتظمل  -5
الػػرأي فػػي شػػينها هػػي مػػؽ السرافػػق العامػػة التػػي ع يجػػؾز إسػػشادها مباشػػرة لمذػػركة 

ألحكػػػاـ القابزػػػة السعروضػػػة حالتهػػػا أو الذػػػركات التابعػػػة التػػػي تشذػػػةها، إع طبقػػػاك 
قػػانؾف مػػشح التزامػػات السرافػػق العامػػة الػػذي يدػػري عمػػى هػػذ  السذػػروعات، وقػػانؾف 
تشغيؼ السشاقرات والسزا دات السذار إليه في إطار مؽ السدػاهسة والعبنيػة وذلػػ 

 كمه عمى الشحؾ السبيؽ باألسباب.
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تػػػار،  الجمدػػػة  – 61سػػػشة الفتػػػؾى  – 1الفتػػػؾى رقػػػؼ  –)جسهؾر،ػػػة مرػػػر العربيػػػة 
 (49/1/124رقؼ السم   – 6/15/5116تار،  الفتؾى  – 6/15/5116

 
 
 
 
 
 
 

 الفتؾى ال امشػة -9
 رقؼ التبمي :  مجمس الدولة

 5112الجسلية العسؾمية لقدسي الفتؾى والتذر،ل       تار، :     /   /
  157/         1/        28مم  رقؼ:       

 الديد األستاذ الدكتؾر/ رئيس جامعة القاهرة
 بة وبعد...تحية طي

فقػػػد اطمعشػػػا عمػػػى كتػػػابكؼ السؾجػػػه إلػػػى الدػػػيد األسػػػتاذ السدتذػػػار الػػػدكتؾر/ رئػػػيس 
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.
أف مجمػػػس جامعػػػة القػػػاهرة وافػػػق  –حدػػػبسا  بػػػيؽ مػػػؽ األوراؽ  –حاصػػػل الؾقػػػائل و 

عمػػػػى إنذػػػػاء جامعػػػػة أهميػػػػة تنػػػػؾف نسؾذجػػػػاك لجامعػػػػة خاصػػػػة تؤسدػػػػها الجامعػػػػة وبعػػػػض 
مشغسات السجتسل السدني لني تقـؾ  دورها السرجؾ في التعميؼ الجامعي، تؼ تذػكيل لجشػة 

شذػػي تمػػػ الجامعػػة فػػي عمػػه، فخمرػػه قانؾنيػػة لدراسػػة الذػػكل القػػانؾني الػػذي يسكػػؽ أف ت
المجشػػػة بعػػػػد اسػػػتبعاد أشػػػػكاؿ الهيةػػػػة العامػػػة والذػػػػركة التجار،ػػػة الخاصػػػػة والؾحػػػػدات ذات 
الظػػػابل الخػػػاص السشرػػػؾص عميهػػػا بقػػػانؾف تشغػػػيؼ الجامعػػػات إلػػػى أف شػػػكل السؤسدػػػات 

هػػػؾ أندػػػي األشػػػكاؿ القانؾنيػػػة إلنذػػػاء  5115لدػػػشة  84األهميػػػة الرػػػادر بالقػػػانؾف رقػػػؼ 
 األهمية لذا تظمبؾف الرأي. الجامعة
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ونفيػػػػد أف السؾضػػػػؾع عػػػػرض عمػػػػى الجسليػػػػة العسؾميػػػػة لقدػػػػسي الفتػػػػؾى والتذػػػػر،ل 
هػػ  1456مػؽ رمزػاف  52ـ السؾافػق 5112مؽ أكتؾبر سشة  56بجمدتها السشعقدة في 

( 1بذيف تشغيؼ الجامعات  ػشص فػي السػادة ) 1795لدشة  47فتبيؽ لها أف القانؾف رقؼ 
ص الجامعػػات بكػػل مػػا  تعمػػق بػػالتعميؼ الجػػامعي والبحػػس العمسػػي "تخػػت -مشػػه عمػػى أف: 

 الذي تقؾـ به كمياتها ومعاهدها في سبيل خدمة السجتسل واعرتقاء به حزار،اك، ......
وتنفل الدولػة اسػتقبؿ الجامعػات بسػا يحقػق الػربط  ػيؽ التعمػيؼ الجػامعي وحاجػات 

"الجامعػات التػي يدػري عميهػا  -( مشه عمػى أف: 5السجتسل واإلنتاج" و،شص في السادة )
هذا القانؾف هي: )أ( جامعػة القػاهرة ومقرهػا القػاهرة. )ب( ......... )ج( ......... )ؿ( 
......... و،جػػؾز إنذػػاء جامعػػات جد ػػدة بقػػرار مػػؽ رئػػيس الجسهؾر،ػػة  شػػاء عمػػى عػػرض 

سػادة الؾز،ر السختص بالتعميؼ العالي، ومؾافقة السجمس األعمى لمجامعات." و،ػشص فػي ال
( مشػػػػه عمػػػػى أف: "الجامعػػػػات هيةػػػػات عامػػػػة ذات طػػػػابل عمسػػػػي وثقػػػػافي، ولنػػػػل مشهػػػػا 9)

شخرػػية إعتبار،ػػة، ولهػػا أف تقبػػل مػػا  ؾجػػه إليهػػا مػػؽ تبرعػػات ع تتعػػارض مػػل الغػػرض 
( مشػػه عمػػى أف: "يكػػؾف لنػػل 8األصػػمي الػػذي انذػػةه لػػه الجامعػػة." و،ػػشص فػػي السػػادة )

نػػات الهيةػػات العامػػة." كسػػا تػػشص السػػادة جامعػػة مؾازنػػة خاصػػة  هػػا تعػػد عمػػى نسػػط مؾاز 
( مػػؽ ذات القػػانؾف عمػػى أف: "الػػؾز،ر السخػػتص بػػالتعميؼ العػػالي هػػؾ الػػرئيس األعمػػى 12)

بذػيف  1775لدػشة  111لمجامعات و،ذرؼ عميها بحكؼ مشربه ..... وأف القػانؾف رقػؼ 
ة الجامعات الخاصة  شص في السادة األولى مشه عمى أف: "يجؾز إنذػاء جامعػات خاصػ

تنػػػػؾف أذمبيػػػػة األمػػػػؾاؿ السذػػػػاركة فػػػػي رأسػػػػسالها مسمؾكػػػػة لسرػػػػر،يؽ، وع يكػػػػؾف ذرضػػػػها 
األساسػػي تحقيػػق الػػربح، و،رػػدر بإنذػػاء الجامعػػات الخاصػػة وتحد ػػد نغامهػػا قػػرار مػػؽ 
رئيس الجسهؾر،ة  شاء عمى طمي جساعة السؤسديؽ وعرض وز،ر التعميؼ ومؾافقة مجمس 

عمػى أف: "تهػدؼ الجامعػة إلػى اإلسػهاـ فػي رفػل  الؾزراء." و،شص فػي السػادة ال امشػة مشػه
مدػػػػػػػتؾى التعمػػػػػػػيؼ والبحػػػػػػػس العمسػػػػػػػي، وتػػػػػػػؾفير التخررػػػػػػػات العمسيػػػػػػػة الحد  ػػػػػػػة إلعػػػػػػػداد 
الستخرريؽ والفشييؽ والخبراء في شتى السجاعت بسا يحقق الربط  يؽ أهػداؼ الجامعػة 

أف تػػػؾفر واحتياجػػػات السجتسػػػل الستظػػػؾرة وأداء الخػػػدمات البح يػػػة لمغيػػػر، وعمػػػى الجامعػػػة 
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 الدراسػػية، ......... كسػػا تبػػيؽ لهػػا أف القػػانؾف السػػدني  ػػشص 

( الذخص اععتباري يستل بجسيل الحقؾؽ إع ما كػاف 1( مشه عمى أف: )22في السادة )
( هيكػؾف 5مشها مبزماك لرفة اإلنداف الظبيلية، وذلػ في الحدود التػي قررهػا القػانؾف. )

لػػػه: )أ( ذمػػػة ماليػػػة مدػػػتقمة. )ب( أهميػػػة فػػػي الحػػػدود التػػػي يعيشهػػػا سػػػشد إنذػػػائه، أو التػػػي 
)د( ............ "وأف قػػانؾف الجسليػػات والسؤسدػػات يقررهػػا القػػانؾف. )ج( ............ 
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( مشػػه عمػػى أف: 26 ػػشص فػػي السػػادة ) 5115لدػػشة  84األهميػػة الرػػادر بالقػػانؾف رقػػؼ 
"تشذي السؤسدة األهمية  تخرػيص مػاؿ لسػدة معيشػة أو ذيػر معيشػة لتحقيػق ذػرض ذيػر 

السؤسدػػػة ( مشػػػه عمػػػى اف: "يكػػػؾف إنذػػػاء 29الػػػربح العػػػادي، ...... كسػػػا تػػػشص السػػػادة )
األهميػة  ؾاسػػظة مؤسػػس واحػد أو مجسؾعػػة مػػؽ السؤسدػيؽ مػػؽ األشػػخاص الظبيعيػػيؽ أو 

( مشه عمى أف: "ت به 27األشخاص اععتبار،ة أو مشهسا معاك ...... و،شص في السادة )
الذخرية اععتبار،ة لمسؤسدة األهمية اعتباراك مػؽ اليػؾـ التػالي لقيػد نغامهػا األساسػي أو 

( مشػه عمػى أف: "يجػؾز حػل السؤسدػة 62......" و،شص فػي السػادة ) لقيد ما في حكسه،
األهمية بقرار مدبي مؽ وز،ر الذػةؾف اعجتساكيػة، ......، وتػؤوؿ األمػؾاؿ الشاتجػة عػؽ 

 تروية السؤسدة إلى صشدوؽ إعانة الجسليات والسؤسدات األهمية"
لدػػشة  47 مسػػا تقػػدـ أف السذػػرع فػػي القػػانؾف رقػػؼ –واسػػتغهرت الجسليػػة العسؾميػػة 

أنػػػػػال بالجامعػػػػػات الخاضػػػػػعة ألحكامػػػػػه اعخترػػػػػاص بكػػػػػل مػػػػػا  تعمػػػػػق بػػػػػالتعميؼ  1795
الجػػامعي والبحػػس العمسػػي الػػذي تقػػؾـ بػػه النميػػات والسعاهػػد التابعػػة لهػػا تحييقػػاك ألذراضػػها 

( مشػػػػه وقػػػػرر اتخاذهػػػػا شػػػػكل الهيةػػػػات العامػػػػة، ومشحهػػػػا 1السشرػػػػؾص عميهػػػػا بالسػػػػادة )
اة القانؾنيػػة التػػي تشذػػي  هػػا الجامعػػة فػػي إطػػار القػػانؾف الذخرػػية اععتبار،ػػة، وحػػدد األد

السذػػار إليػػه فػػشص عمػػى أف تشذػػي بقػػرار مػػؽ رئػػيس الجسهؾر،ػػة  شػػاء عمػػى عػػرض الػػؾز،ر 
السخػػتص بػػالتعميؼ العػػالي وبعػػد مؾافقػػة السجمػػس األعمػػى لمجامعػػات، إع أنػػه دعسػػاك لمتعمػػيؼ 

تخررػػات العمسيػػة الحد  ػػة الجػػامعي والبحػػس العمسػػي وتمبيػػة عحتياجػػات السجتسػػل مػػؽ ال
إنذػػاء جامعػػات خاصػػة تنػػؾف أذمبيػػة  1775لدػػشة  111أجػػاز السذػػرع فػػي القػػانؾف رقػػؼ 

األمػػؾاؿ السذػػاركة فػػػي رأسػػسالها مسمؾكػػػة لسرػػر،يؽ وع يكػػؾف ذرضػػػها األساسػػي تحقيػػػق 
الربح، ومشحها شخرية اعتبار،ة خاصة، واسػتمـز إلنذػائها وتحد ػد نغامهػا صػدور قػرار 

الجسهؾر،ػػػة  شػػػاء عمػػػى طمػػي جساعػػػة السؤسدػػػيؽ وعػػػرض وز،ػػػر التعمػػػيؼ  ػػذلػ مػػػؽ رئػػػيس 
الجامعػات  -ومؾافقة مجمػس الػؾزراء. ومػؽ ثػؼ فػب يكػؾف لمتعمػيؼ الجػامعي سػؾى رافػد ؽ: 

وتمػػػػ الخاضػػػعة ألحكػػػاـ القػػػانؾف رقػػػؼ  1795لدػػػشة  47الخاضػػػعة ألحكػػػاـ القػػػانؾف رقػػػؼ 
ظبيعتػػه القانؾنيػػة ونغامػػػه بغيػػر تػػداخل  يشهسػػػا إذ  شفػػرد كػػل مشهسػػػا ب 1775لدػػشة  111

 القانؾني السدتقل السحدد ألذراضه وسبل رقابة الدولة عمى أدائه.
ولسا كاف مؽ السقرر فقهاك وقزاءك وإفتاءاك أف األشػخاص اععتبار،ػة العامػة  شذػةها 
القانؾف، محدداك لها اختراصاتها ومقػرراك لهػا نظػاؽ سػمظتها ومكشاتهػا، وذلػػ عمػى هػدى 

فب يجؾز لها مجاوزة هذ  األهداؼ ، وع أف تباشر مػا لػؼ  ػؤذف لهػا بػه  أهدافها ووعائفها
فػػػي نػػػص صػػػر،ح. ولسػػػا كػػػاف السذػػػرع فػػػي قػػػانؾف تشغػػػيؼ الجامعػػػات قػػػد مػػػشح الجامعػػػات 
الخاضػػػعة ألحكامػػػه الذخرػػػية اععتبار،ػػػة وجعػػػل اختراصػػػها بذػػػةؾف التعمػػػيؼ الجػػػامعي 

هػد التابعػة لهػا دوف أف  تعػػداها والبحػس العمسػي مقرػؾراك عمػى مػا تقػػؾـ بػه النميػات والسعا
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( مشػه فػإف سػمظتها ومكشتهػا 1إلى ذيرها. ولتحقيق األذراض السشرؾص عميها بالسادة )
كيشخاص اعتبار،ة تتحدد نظاقاك بسا ورد نراك بالقانؾف السقرر لها. وإذ خب قانؾف تشغػيؼ 
 الجامعػػػات مػػػؽ نػػػص يجيػػػز لمجامعػػػات الخاضػػػعة ألحكامػػػه أف تشذػػػن أو أف تدػػػاهؼ فػػػي

إنذػػاء جامعػػات خاصػػة، فزػػبك عسػػا نػػص عميػػه صػػراحة مػػؽ قرػػر اختراصػػها بذػػةؾف 
التعمػػيؼ والبحػػس العمسػػي عشػػدما تقػػؾـ بػػه كمياتهػػا ومعاهػػدها عمػػى نحػػؾ مػػا ذكػػر آنفػػاك فػػإف 
أهميتهػػػا القانؾنيػػػة تنػػػؾف قاصػػػرة عػػػؽ أف تشتذػػػن  ػػػذاتها أو تدػػػاهؼ مػػػل ذيرهػػػا فػػػي إنذػػػاء 

لشظاؽ تمػ األهمية في ضػؾء أذراضػها التػي  جامعات خاصة قرؾراك مرد  تحد د القانؾف 
 لؼ تذتسل عمى هذا الغرض.

وع يغير مسا تقدـ إفػراغ الجامعػة السزمػل إنذػاؤها فػي شػكل السؤسدػة األهميػة وفقػاك 
إذ  5115لدػشة  84ألحكاـ قانؾف الجسليات والسؤسدات األهميػة الرػادر بالقػانؾف رقػؼ 

هسػػا السشغسػػاف دوف سػػػؾاهسا  1775لدػػشة  111، 1795لدػػشة  47أف القػػانؾنيؽ رقسػػي 
لرافػػػدي التعمػػػيؼ الجػػػامعي فػػػي الشغػػػاـ القػػػانؾني السرػػػري، فػػػب يجػػػؾز إنذػػػاء أيػػػة جامعػػػة 

 خروجاك عسا تزسشا  مؽ أحكاـ لعدـ اشتساؿ ذيرهسا عمى تشغيؼ قانؾني لهذا الذيف.
ولسػػػا كػػػاف قػػػانؾف الجسليػػػات والسؤسدػػػات األهميػػػة قػػػد جػػػاء خمػػػؾا مػػػؽ نػػػص  بػػػيح 

تبار،ػػػػػة العامػػػػػة تيسػػػػػيس أو اعشػػػػػتراؾ فػػػػػي تيسػػػػػيس أي مػػػػػؽ الجسليػػػػػات لألشػػػػػخاص اعع
لدػػشة  47والسؤسدػػات األهميػػة فإنػػه ع يكػػؾف لمجامعػػات الخاضػػعة ألحكػػاـ القػػانؾف رقػػؼ 

،  ؾصػػػػفها مػػػػؽ تمػػػػػ األشػػػػخاص، تيسػػػػيس جامعػػػػة فػػػػي شػػػػكل مؤسدػػػػة أهميػػػػة أو 1795
دػػاؽ أحكػػاـ اعشػػتراؾ مػػل مشغسػػات السجتسػػل السػػدني فػػي تيسيدػػها، ففزػػبك عػػؽ عػػدـ ات

قػػػػػانؾف الجسليػػػػػات والسؤسدػػػػػات األهميػػػػػة فػػػػػي مجسػػػػػل نرؾصػػػػػه مػػػػػل التشغػػػػػيؼ القػػػػػانؾني 
 111أو وارد بالقانؾف رقؼ  1795لدشة  47لمجامعات سؾاء في ذلػ الؾارد بالقانؾف رقؼ 

مػػػؽ حيػػس األداة القانؾنيػػػة التػػي تشذػػػي  هػػا الجامعػػػات وتمػػػ التػػػي تشذػػي  هػػػا  1775لدػػشة 
يػة، والػؾز،ر السخػتص باإلشػراؼ عمػى كػل مشهػا، فػإف أمػؾاؿ الجسليات والسؤسدػات األهم

أمػؾاؿ عامػة تحػدد مرػارفها  1795لدػشة  47الجامعػات الخاضػعة ألحكػاـ القػانؾف رقػؼ 
المؾائح السالية والحدا ية التي تردر بقرار مؽ وز،ر التعميؼ العالي، فب يكػؾف ألي مشهػا 

مؤسدػة أهميػة تػؤوؿ أمؾالهػا فػي حالػة  األهمية القانؾنية لمسداهسة  هذ  األمؾاؿ فػي إنذػاء
حمهػػػا بقػػػرار مػػػؽ وز،ػػػر الذػػػةؾف اعجتساكيػػػة أو ترػػػفيتها إلػػػى صػػػشدوؽ إذاثػػػة الجسليػػػات 
والسؤسدات األهمية لسا  شظؾي عميه ذلػ مػؽ إهػدار لمسػاؿ العػاـ إضػافة إلػى أنهػا تدػمي 

 ا.الجامعة مؽ اختراصها األصيل  تحقيق أذراضها العمسية بيف تعهد  ها إلى ذيره
 لذلػػػػ
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انتهه الجسلية العسؾمية لقدسي الفتؾى والتذر،ل إلػى عػدـ جػؾاز مدػاهسة جامعػة 
القػػػاهرة فػػػي إنذػػػاء جامعػػػة أهميػػػة تحػػػه أي شػػػكل أو مدػػػسى، وذلػػػػ عمػػػى الشحػػػؾ السبػػػيؽ 

 باألسباب.
 والدبـ عميكؼ ورحسة هللا وبركاته

 .5112تحر،راك في    /    /
 والتذر،ل رئيس الجسلية العسؾمية لقدسي الفتؾى 

 السدتذار/ جساؿ الديد دحروج
 الشائي األوؿ لرئيس مجمس الدولة

تػػػار،  الجمدػػػة  – 61سػػػشة الفتػػػؾى  – 1الفتػػػؾى رقػػػؼ  –)جسهؾر،ػػػة مرػػػر العربيػػػة 
 (28/1/157رقؼ السم   – 56/11/5112تار،  الفتؾى  – 56/11/5112
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 قائسػة السراجػػل
 ربيػػػة:أوعك: السراجػل الع

. 1789د. أ ػؾ ز،ػػد رضػػؾاف. الذػػركات التجار،ػة فػػي القػػانؾف السرػػري السقػػارف.  (1
 دار الفنر العربي.

د. أ ؾ ز،د رضؾاف، في مفهؾـ الذخرػية السعشؾ،ػة  ػيؽ الحييقػة والخيػاؿ، مجمػة  (5
جامعة  –العمؾـ القانؾنية واعقترادية كمية الحقؾؽ 

 .1791عيؽ شسس 

 ، دار الشهزة العربية.1794سة القانؾف ، طبعة د. أحسد سبمة، السدخل لدرا (2

مكتبػػػة  1د. أحسػػػد عبػػػد النػػػر،ؼ سػػػبمة. عمػػػؼ التشػػػازع واعختيػػػار  ػػػيؽ الذػػػرائل طػػػػ (4
 .1776الجبء الجد دة السشرؾرة 

د. أحسد مخمؾؼ، اتفاؽ التحكيؼ كيسمؾب لتدؾ،ة مشازعات التجارة الدولية طبعة  (2
 دار الشهزة العربية. 5111

مكتبػػة  1728انؼ. محاضػػرات فػػي الشغر،ػػة العامػػة لمحػػق طبعػػة د. إسػػساعيل ذػػ (6
بة   القاهرة. –عبد هللا ًو

. دار الجامعػػة الجد ػػدة 5112د. أنػػؾر سػػمظاف. السبػػادئ القانؾنيػػة العامػػة طبعػػة  (9
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 لمشذر.إسكشدر،ة.

. 1726د. تؾفيػػػق حدػػػؽ فػػػرج، د. م يحيػػػي مظػػػر. األصػػػؾؿ العامػػػة لمقػػػانؾف  (8
 رة.مكتبة النتي العربية. القاه

 . دار الشهزة العربية.  5112د. جساؿ محسؾد النردي. تشازع القؾانيؽ ل  (7

 د. جسيل الذرقاوي. السدخل لدراسة القانؾف.  دوف ناشر،  دوف سشة نذر. (11

د. حاتؼ رضا الديد. إتفاؽ التحكيؼ في مشازعات الذركات. رسالة دكتػؾرا . كميػة  (11
 .5112الحقؾؽ. جامعة القاهرة. 

لدػػيد. اإلدارة السؤقتػػة لمذػػركات. رسػػالة دكتػػؾرا . كميػػة الحقػػؾؽ. د. حدػػاـ رضػػا ا (15
 .5117جامعة عيؽ شسس. 

 دار السعارؼ. اإلسكشدر،ة. 1794د. حدؽ كيرة. السدخل إلى القانؾف طبعة  (12

دار 1794د. حدؽ كيرة. مدةؾلية الذػخص اععتبػاري السدنيػة والجشائية.طبعػة  (14
 السعارؼ اإلسكشدر،ة.

 ذركات التجار،ة،  دوف سشة نذر. دار الشهزة العربية.د. حديؽ الساضي. ال (12

. 1779د. حسد هللا م حسد هللا، مدى حر،ة السداهؼ في التررؼ فػي أسػهسه  (16
 دار الشهزة العربية.

 .دار الشهزة العربية.5111د. رضا الديد عبد الحسيد. الذركات التجار،ة  (19

.دار 5111البشػػػؾؾ.  د. رضػػػا الدػػػيد عبػػػد الحسيػػػد. الشغػػػاـ السرػػػرفي وعسميػػػات (18
 الشهزة العربية.

د. رضػػػا الدػػػيد عبػػػد الحسيػػػد. تيسػػػيس الذػػػركة بغيػػػر تػػػرخيص حكػػػؾمي. طبعػػػة  (17
 . دار الشهزة العربية.5119

دار الشهزػػة  5116د. رضػػا الدػػيد عبػػد الحسيػػد. قػػانؾف قظػػاع األعسػػاؿ العػػاـ  (51
 العربية.
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لدراسػػػػات د. رضػػػػا م عبيػػػػد. شػػػػرل التحكػػػػيؼ فػػػػي عقػػػػد الشقػػػػل البحػػػػري. مجمػػػػة ا (51
 .1786جامعة أسيؾل  –القانؾنية.كمية الحقؾؽ 

 ، دار الشهزة العربية.1776د. زكي شعراوي. الؾجيز في الذركات التجار،ة  (55

يؼ سػػػرحاف، حدػػػشي الشيػػػة مػػػؽ الستعػػػامميؽ مػػػل الذػػػركة، رسػػػالة  (52 د. سػػػعؾدي إ ػػػرًا
 .1775دكتؾرا . كمية الحقؾؽ. جامعة عيؽ شسس 

 لتجار،ة. طبعة ػػ . دار الشهزة العربية.د. سسيحة القميؾبي الذركات ا (54

د. سيشؾت حمػيؼ دوس. قػانؾف  ػراءات اعختػراع. مشذػية السعػارؼ. إسػكشدر،ة ل ػ  (52
5111. 

 مكتبة رجاؿ القزاء. 1781د. صبح خاطر. أحكاـ الؾعية عمى الساؿ  (56

د. عادؿ أميؽ خاكي. السدةؾلية الجشائية لمذػخص اععتبػاري. مجمػة السحػامي.  (59
 جسلية السحاميؽ النؾ،تييؽ.تردرها 

، دار 5111سػشة  1د. كباس مرظفى السرري. تشغيؼ الذركات التجار،ة. طػ (58
 الشهزة العربية.

. مشذػػػػػػػية السعػػػػػػػارؼ. 1782د. عبػػػػػػػد الحسيػػػػػػػد الذػػػػػػػؾاربي. الذػػػػػػػركات التجار،ػػػػػػػة  (57
 إسكشدر،ة.

د. عبد الرحسؽ الديد قرماف. الذركات التجار،ة.  ػدوف سػشة نذػر. دار الشهزػة  (21
 ية.العرب

د. عبػػد الػػرحيؼ  شبعيػػدة. مفهػػؾـ مرػػمحة الذػػركة. رسػػالة دكتػػؾرا . كميػػة الحقػػؾؽ.  (21
 .5112جامعة عيؽ شسس 

. مكتبػة النتػػي العربيػػة. 1726د. عبػد الػػرزاؽ الدػشهؾري. عمػػؼ أصػؾؿ القػػانؾف.  (25
 القاهرة.

. 5119د. عبػد الفتػاح  يػػؾمي حجػازي. السمنيػػة الرػشاكية فػػي القػانؾف السقػػارف  (22
 لجامعي. إسكشدر،ة.دار الفنر ا
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د. عبػػػد الفتػػػاح عبػػػد البػػػاقي. السػػػدخل لمعمػػػؾـ القانؾنيػػػة،  ػػػدوف سػػػشة نذػػػر،  ػػػدوف  (24
 ناشر.

د. عبػػػد الفزػػػيل م أحسػػػد. حسايػػػة األقميػػػة مػػػؽ قػػػرارات أذمبيػػػة السدػػػاهسيؽ فػػػي  (22
الجسليػػات العامػػة فػػي القػػانؾف السرػػري والفرندػػي، 
 مجمة البحؾث القانؾنية واعقترادية. كمية الحقؾؽ.

جامعػػػػػة السشرػػػػػؾرة. العػػػػػدد األوؿ. الدػػػػػشة األولػػػػػى. 
 .1786أكتؾبر 

د. عبػػد القػػػادر الفػػار. السػػػدخل لدراسػػػة العمػػـؾ القانؾنيػػػة. الشغر،ػػة العامػػػة لمحػػػق.  (26
. مكتبػػػػػػة ال قافػػػػػػة لمشذػػػػػػر والتؾز،ػػػػػػل. 1774طبعػػػػػػة 

 عساف. األردف.

انيؽ د. عػػز الػػد ؽ عبػػد هللا. القػػانؾف الػػدولي الخػػاص. الجػػزء ال ػػاني. تشػػازع القػػؾ  (29
سػػػشة  6وتشػػػازع اعخترػػػاص القزػػػائي الػػػدولييؽ. ل

 دار الشهزة العربية. 1766

 ،  دوف ناشر.5119د. عراـ أنؾر سميؼ. مبادئ ال قافة القانؾنية  (28

. دار السظبؾعػػػػػػات الجامليػػػػػػة. 5114د. عمػػػػػػي البػػػػػػارودي. القػػػػػػانؾف التجػػػػػػاري.  (27
 إسكشدر،ة.

 ر العربي.. دار الفن1729د. عمي حدؽ  ؾنس. الذركات التجار،ة  (41

د. عشا ه عبد الحسيد ثا ه. إطراح فنرة الػدفل بالشغػاـ العػاـ فػي نظػاؽ القػانؾف  (41
 دار الشهزة العربية. 1776الدولي الخاص 

. السكتبػػػػػة القانؾنيػػػػػة. عسػػػػػاف. 1777د. فػػػػػؾزي م سػػػػػامي الذػػػػػركات التجار،ػػػػػة  (45
 األردف.

ت الجامليػػػة. . دار السظبؾعػػػا5115د. م فر،ػػػد العر،شػػػي. الذػػػركات التجار،ػػػة.  (42
 إسكشدر،ة.

، مؤسدػػػة 1785د. مرػػػظفى كسػػػاؿ طػػػه. القػػػانؾف التجػػػاري. شػػػركات األمػػػؾاؿ  (44
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 ال قافة الجاملية. إسكشدر،ة.

 . دار الشهزة العربية.5112د. ناجي عبد السؤمؽ. الذركات التجار،ة.  (42

د. نار،سػػاف عبػػد القػػادر. إتفػػاؽ التحكػػيؼ وفقػػاك لقػػانؾف التحكػػيؼ فػػي السػػؾاد السدنيػػة  (46
 دار الشهزة العربية. 5111لتجار،ة وا

 



 - 121 - 

 ثانيػاك: السراجػل األجشبيػػة:

1) B. Lyannet, l'administration judiciaire, R. J. con. 1991-1-
261. 

2) Ch. LAPP. La mission judiciaire des administrateurs de 
société, Rev. Trim. Dr. Con. 1952. 769. 

3) G. Soussi, l'intérêt social, Thèse Lyon. 1974. 

4) H. Temple, les sociétés de fait 1975, préface, J. Calais Au 
lat. 

5) Hussein el Mahi, la protection des inintérêts sociales de la 
société anonyme, Thèse Nante-France 
1990.   

6) L. Bodvin, la responsabilité des personnes morales de 
droit privé, Thèse, Lille. 1933. 

7) Y. Guyon, Juris-Classeur de société, Fasc. 133 E. 

 
 

          
 
 
 
 
 


