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مقدمة

تعد قابلیة األسهم للتداول عامل زمني لدیمومة الشركة، لیس هذا فحسب بل 

الشریك في شركات األشخاص، البارزة التي تمیز السهم عن حصةاصیةإنها الخ

ویعد مبدأ حریة تداول األسهم التي ال یجوز التنازل عنها إال بموافقة باقي الشركاء،

التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة  ال نجاح شركات المساهمةمن أهم أسباب

و مبدأ حریة التداول كما ینسحب على األسهم، یطبق تحققها شركات األشخاص،

.لالسندات وكذا صكوك التمویأیضا على

إن انتقال الحقوق بالطرق التجاریة یتم دون حاجة إلى إجراءات معقدة مثلما 

كحوالة الحق ،  فإذا كان الحق ثابتا هو الحال علیه بانتقال الحقوق بالطرق المدنیة 

، وٕاذا كان اسمیا فهو ال ینتقل إال سندلحامله فیتم تداوله بواسطة تسلیم الالسندفي 

بالقید في سجل الشركة، ویحل المتنازل إلیه الجدید محل مالك السهم في كل ماله من 

.حقوق قبل الشركة 

على التصرف في األسهم وهي قیودالتشریعات بعض القیود التي ترد تقرر غالبیة

.التداولذات طبیعة مؤقتة ال تصل إلى حد إلغاء التداول أو تعطیله، ولكن یقصد بها تنظیم

لذا قد تكون محل حجز تمثل األسهم عنصرا من عناصر الذمة المالیة للمساهم ،و   

.تبعا لشكلها و التنفیذ لصالح الدائن مما قد یعیق تداولها  

خاصة، كتعرضها لخطر الضیاع أو السرقةلمخاطرتتعرض األسهم لبعض اكما

.الضیاع ن إذا تعلق األمر باألسهم لحاملها ، لكن حتى األسهم االسمیة بدورها ال تسلم م
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ال تعد أحكام القانون التجاري الخاصة بالبورصة كافیة لضبط تداول األسهم ، كما 

لیس معنى هذا أن هناك خروجا على عد العامة، ووفي سبیل ذلك یمكن الرجوع إلى القوا

.المتعارف علیه عند دراسة مصادر القانون، حیث تعتبر أحكام القانون المدني أحكاما عامة

یتعلق موضوع بحثنا بقواعد التصرف في األسهم حیث تضمن القانون التجاري بعض 

ء بنقل ملكیتها إلى الغیر عن القواعد الموضوعیة والشكلیة المتعلقة بالتصرف في األسهم سوا

قل األسهم بأي تصرف قانوني ناقل للملكیة تطریق البیع أو بغیر البیع، إذ من الجائر أن تن

مثل الهبة أو الوصیة أو المیراث أو االعتماد اإلیجاري باعتبار هذا األخیر طریق حدیث في 

.تمویل المشروعات

إذ ال یمكن لشخص أن یكون دائنا محظور ،أمرأما عن شراء الشركة ألسهمها فهو

.ومدینا في نفس الوقت، إال أن هناك استثناءات ترد على هذه القاعدة

وفي بعض األحیان قد یوجد السهم مثقال بحق انتفاع مما یؤدي إلى توزیع الحقوق 

فیما بین مالك الرقبة وصاحب حق االنتفاع  أو یكون السهم مملوكا ألكثر من شخص في 

.ه إلى الورثة حالة انتقال

یستطیع المساهم بدال من بیع أسهمه أن یرتب علیها حق رهن ضمانا ألداء دین  و  

في ذمته للغیر، و نالحظ أن القانون التجاري لم یقرر قواعد تبین حقوق والتزامات طرفي 

.عقد الرهن وكیفیة مباشرة الحقوق المتعلقة باألسهم المترتب علیها حق الرهن

األسهم فهو یختلف بین الشركات المساهمة غیر المدرجة في أما عن عقد بیع

فعقد بیع األسهم في البورصة یتمیز بخصائص عدة لعل أهمها البورصة وتلك المدرجة فیها،

أن مكان عقد البیع محدد بسوق معینة وهي البورصة، كما یجب أن یتم البیع والشراء عن 

وفقا لقانون ،طة بین البائع والمشتريطریق إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة الوسا
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البورصة بدایة من صدور أوامر العمالء إلى شركات الوساطة وحتى تسویة العملیات عن 

.طریق المقاصة والتسویة

إال أننا نجد فیما یخص موضوع البورصات في العالم العربي وخاصة في الجزائر ال 

ة البورصة، فاقتصاد السوق أو نمط یزال یعرف نوعا من القصور وذلك بسب انكماش ثقاف

بدأ یعرف طریقة القتصادیات البلدان العربیة حدیثا لما تشهده هذه ، اإلنتاج الرأسمالي 

األخیرة في أنماط اإلنتاج وتدبدب سیاسي یجعل من االقتصاد غیر مستقر،ومبهم في كثیر 

.من األحیان

ل على فائدة، فقد عمد المشرع فاالستثمار بالقیم المنقولة هو توظیفها من أجل الحصو 

الجزائري في ظل التحوالت الجدیدة على تنظیم مثل هذه المسألة التي تعتبر ركیزة 

تعدیل القانون التجاري لكي یتوافق مع نظام ،االقتصادي الحالي، فأول ما بادر إلیه 

أفریل 25المؤرخ في 93/08االستثمار في القیم المنقولة من خالل المرسوم التشریعي رقم 

.، عن طریق إدخال تعدیالت خاصة بشركات المساهمة والقیم المنقولة19931

بالنسبة لشركات المساهمة فقد نص المرسوم بصفة واضحة على إمكانیة تأسیسها 

والشروع في العرض العمومي لالدخار سواء عند تأسیس الشركة أو عند تقریر رفع رأسمالها، 

:شركة المساهمة من ثالثمائة ألف إلىالزم لتكوینالكما تم رفع المبلغ األدنى 

خمسة مالیین دینار جزائري في حالة إجراء العرض العمومي لالدخار-

.ملیون دینار جزائري عند عدم اللجوء إلى العرض العمومي لالدخار-

كما قام المشرع من خالل هذا المرسوم بتعریف القیم المنقولة وتحدید المعامالت 

من نفس المرسوم أهمها إمكانیة 30مكرر  715ةأساسها من خالل المادالقائمة على 

بأنها سندات قابلة للتداول تصدرها :(توظیفها واستثمارها في البورصة من خالل نصها

1993القانون التجاري ،ج ر العدد لسنة المتضمن 1993أفریل 25المؤرخ في 93/08المرسوم التشریعي رقم -1

.75/59یعدل ویتمم األمر 
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وهذا یدل على إمكانیة استثمارها في ...)شركات المساهمة، وتكون مسعرة في البورصة

.البورصة

التداول في البورصات تمت صیاغتها استجابة أما عن القواعد التي تحكم عملیات

لضرورات عملیة محددة، كما أنها لیست نتاج جهد فقهي أو تشریعي، بقدر ما هي فعل 

الممارسین ورجال األعمال والمشتغلین في البورصة، ومن ثم فهو لیس نتیجة إعمال مبدأ 

.سلطان اإلرادة بقدر ما هو  مفروض نتیجة آللیات السوق

03/041المشرع الجزائري عدة قوانین خاصة بالبورصة، منها قانون رقم وقد تبنى 

والتعلیمات ،باإلضافة إلى قوانین أخرى وأنظمة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة،

.والقرارات الصادرة عن شركة تسییر البورصة،الصادرة عن لجنة تنظیم عملیات البورصة

.القانون التجاريعن فضال 

المعدل والمتمم 03/04من القانون 02المشرع الجزائري في المادة وقد تبنى 

إضافة إلى شركة والمتعلق ببورصة القیم المنقولة هیئة ثالثة ،93/10للمرسوم التشریعي 

المؤتمن المركزي لسندات، ئةالبورصة ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ، هیتسییر

م عملیات المقاصة والتسویة لمعامالت األسهم والغرض الرئیسي من إنشائها هو إتما

.بالبورصة

أین كانت وبهذا یكون المشرع الجزائري قد تخلص من نظام الدعامات المحسوسة ،

في شكل دعامة یتم تداولها في 93/10األسهم تتجسد وفقا للقانون التجاري وقانون البورصة 

م وحل محله نظام جدید وهو القید صورتها المادیة ، وقد وجهت عدة انتقادات لهذا النظا

المركزي للسندات ،أین أصبحت ملكیة األسهم تنتقل من البائع إلى المشتري عن طریق القید 

في الحساب أي تحویل األسهم إلى قیود حسابیة ، مع العلم أن هذا النظام الجدید یقتصر 

، یعدل ویتمم 2003لسنة  11، یتعلق ببورصة القیم المنقولة ،ج ر العدد 2003فبرایر 17مؤرخ في 03/04قانون -1
.1993لسنة  34، ج ر العدد 1993ماي 23مؤرخ في 93/10المرسوم التشریعي 
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تلك التي ال تقید  أي –على الشركات التي تقید أسهمها في البورصة أما الشركات األخرى 

.فیتم تداول أسهمها وفقا للطرق التقلیدیة أي وفقا للطرق التجاریة  -أسهمها في البورصة

-األسهم-كون التعامل بسندات رأس المال ومن أسباب اختیاري لهذا الموضوع ،

ومبدأ الخوصصة، إذ تمثل األسهم الملكیة في المشروع حیث یتوافق وسیاسة اقتصاد السوق

تقاسم األرباح وتحمل الخسائر بین المساهمین على خالف سندات الدین،هذه األخیرة هي یتم

.قروض لها األولویة في التسدید في حالة اإلفالس أي أن المقرضین ال یتحملون الخسائر

أن موضوع تداول األسهم في البورصة من المواضیع التي أسالت الحبر الكثیر في كما

داخلال یزالوا یتجنبون الخوض في تعامالت البورصةاألشخاصة ، إال أن السنوات األخیر 

، البورصة، بسبب نقص ثقافتهم االستثماریة عن البیئة القانونیة للتعامل في البورصة

الموجود في القانون التجاري الجزائري ،وندرة المؤلفات  التشریعيباإلضافة إلى الفراغ

.نونیة فیما یتعلق بالتصرفات القانونیة الواردة على األسهموالبحوث والرسائل العلمیة القا

یجمع موضوع تداول األسهم سواء داخل البورصة أو خارجها ، بین االقتصاد و و   

القانون ، فاألول یعطي المادة التي یضع لها الثاني اإلطار القانوني ، إذ ال یمكن الفصل 

:مما شكل صعوبات عدیدة بین االقتصاد والقانون في مجال دراسة البورصات

ندرة المراجع القانونیة المتعلقة بالتصرفات القانونیة الواردة على األسهم من نقل ملكیتها -1

.واألعمال المتعلقة بنظام اإلیداع والقید المركزي ...إلى االنتفاع بها إلى رهنها

متعلقة الطبیعة التقنیة للدراسة و ما تتضمنه من مصطلحات ذات  طابع اقتصادي وال-2

.بتداول األسهم في البورصة و التي وجدت صعوبة في فهمها عند بدایة البحث  

كما اتبعت في هذه األطروحة المنهج الوصفي والتحلیلي وذلك من خالل تحلیل بعض 

المواد القانونیة في القانون التجاري و قانون البورصة ، والمنهج المقارن من خالل مقارنة 

الجزائري في بعض المسائل الخاصة التي یكتنفها الغموض مع التشریعات أحكام التشریع 

.األخرى كالتشریع  الفرنسي والمصري واللبناني و العراقي كلما اقتضت الحاجة إلى المقارنة
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من غیر الممكن التفكیر بموضوع التنمیة الصناعیة خاصة واالقتصادیة ضحىأ لقد

عال خاص بالبورصة ، إذ أن المرور عن طریق دون وجود شركات مساهمة ونظام ف،عامة

هذه األخیرة بات أمرا ضروریا ال یمكن تفادیه للعدید من المنشآت والشركات لجمع رؤوس 

.األموال الالزمة أو لتوسیع عملیة استثماریة قائمة خاصة مع أزمة انخفاض أسعار النفط

ري في حالة عزوف كما أصبح من الضروري إجراء تعدیل فیما یخص القانون التجا

في القواعد المنظمة لتداولوجود فراغل ، نظرابعض الشركات عن قید أسهمها في البورصة

.فیهاتصرفال و األسهم

:من خالل ما سبق قوله یمكن طرح اإلشكالیة التالیة

المتعلقة بالقید المركزي، كافیة لوحدها لضبط هل تعد المنظومة القانونیة الجدیدة 

م والتصرف فیها؟ وهل تغني عن نظام الدعامات المحسوسة،الذي كفلته تداول األسه

القواعد العامة؟

و لإلجابة  على اإلشكالیة تم دراسة الموضوع في بابین ، حیث تناولنا مفهوم السهم 

اإلطار : وقسمناه إلى فصلین ، تناولنا في الفصل األولومبادئ تداوله في الباب األول

النظام القانوني لحریة تداول :ركات المساهمة ،وفي الفصل الثانيالمفاهیمي لألسهم في ش

.األسهم

،وقسمناه إلى التصرفات القانونیة الواردة على األسهم ،أما الباب الثاني فتناولنا فیه

فصلین،تناولنا في الفصل األول، التصرفات القانونیة الواردة على األسهم وفق نظام 

، وفي نهایة بحثنا تداول األسهم في البورصة :ل الثانيالدعامات المحسوسة، وفي الفص

أجل إجراء تعدیالت تشریعیة للدفع بعجلة التنمیة االقتراحاتختمنا بمجموعة من النتائج و

.االقتصادیة



الباب األول

مبادئو  السهممفهوم 

تداوله
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الباب األول

مبادئ تداولهمفهوم السهم و

أن تحصل على المزید من المال للتوسع في أعمالها شركة المساهمةتستطیع

وأنشطتها من خالل إصدار األسهم وطرحها في السوق، وعندما یتم إصدار األسهم من 

جانب الشركة، فإن ذلك یعد بمثابة بدایة مرحلة جدیدة من مراحل دورة حیاة الشركة في 

.السوق

شركة المساهمة، وخاصة وأن تعتبر قابلیة األسهم للتداول من الخصائص الممیزة ل

شركة المساهمة تقوم على االعتبار المالي ولكل شریك فیها الحریة التامة في التنازل عن 

.أسهمه للغیر رغم وجود بعض القیود

یتعلق بحق مالي وقابل للتداول فإنه یتشابه مع أوراقسنداوبما أن السهم یعتبر 

  .األوراق ذهبینه وبین ه الفرق إعطاء رتأینااأخرى، لذلك تجاریة

من تنقسم األسهم إلى أنواع مختلفة استنادا إلى الزاویة التي ینظر منها إلیها، سواء 

من حیث عالقة السهم  أم أو من حیث مالكیهاك یطبیعة الحصة التي یقدمها الشر حیث 

هم سأس المال، أم من حیث مدى الحقوق المرتبطة بالسهم، وأخیرا من حیث شكل األر ب

.اتهاذ

واألصل في شركات المساهمة أنه لكل مساهم أن یتنازل بحریة عن أسهمه لشخص 

أن حریة تداول األسهم لیست  دبیآخر فیحل محله في حقوقه وواجباته بصفته شریك، 

مطلقة، بل ترد علیها قیود بعضها قانوني ینص علیه القانون، والبعض اآلخر اتفاقي مصدره 

لى بعض المعوقات التي تعرقل عملیة التداول، بعضها ترجع إلى نظام الشركة، باإلضافة إ

.تدول حول ثبوت ملكیتها كالسرقة والضیاع–المشاكل –المساهم نفسه والبعض اآلخر 



8

نتناوله في هذا الباب هو التداول الكالسیكي أو التداول المعروف في سوالتداول الذي 

یة والتجاریة، فهل تعد عملیة التنازل عن القواعد العامة، أي تداول السهم بالطرق المدن

حوالة الحق أم عمال تجاریا یخضع لقواعد القانون  قواعد األسهم عمال مدنیا یخضع إلى

التجاري؟

:على النحو التالي بة هذا البادراسارتأینالذلك 

اإلطار المفاهیمي لألسهم:الفصل األول

األسهمالنظام القانوني لحریة تداول :الفصل الثاني
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الفصل األول

اإلطار المفاهیمي لألسهم

وهناك نوعان ،تعتبر األوراق المالیة أداة مالیة یمكن أن تباع وتشترى في السوق

بأنها مجموعة من الصكوك األسهمتعرفأساسیان لألوراق المالیة هما األسهم والسندات، إذ

قابلیتها األصل فیها،مة وشركات التوصیة باألسهم هل طویلة عن شركات المسااجتصدر آل

وقد ترد على حریة .ل كما یكون لها قیمة سوقیة تعتمد على میزان العرض والطلبللتداو 

التداول بعض القیود ، وتقضي الدراسة في هذا الفصل إلى البحث عن المقصود بالسهم 

.ة أنواعهسوبیان خصائصه والفرق بینه وبین غیره من األوراق المالیة باإلضافة إلى درا

:ینا تقسیم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث نتناول في أرتالذلك   

 همماهیة الس:المبحث األول

ابههتمییز السهم عما یش:المبحث الثاني

أنواع األسهم:المبحث الثالث
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المبحث األول

ماهیة السهم

، المساهمة إلى مجموعة متساویة من الحصص قابلة للتداول شركة مال ینقسم رأس

یطلق علیها أسهم تشكل مجموع رأس مال الشركة، كما تمثل األسهم حصص الشركاء في 

:وللتعرف على مفهوم السهم وخصائصه جاءت دراسة هذا المبحث في مطلبین، رأسمالها 

تعریف السهم:المطلب األول

خصائص األسهم:المطلب الثاني

ل المطلب األو

تعریف السهم

و الفقهاء  نو االقتصادی هسهم، لغة واصطالحا،كما عرفللقد وردت عدة تعریفات ل

  :فروع خمسةلذلك قسمنا هذا المطلب إلى،  نو والقانونی

واصطالحاتعریف السهم لغة:الفرع األول

تعریف السهم لغة: أوال

كان للنبي صلى اهللا علیه و:في الحدیث، واألسهم جمع سهم، والسهم هو النصیب

قوله اذهبا فتوخیا :وقال ابن األثیرأي قارعه، سهامه و" أي نصیب"سهم في الغنیمة ،سلم

.1ثم إستهما،أي اقترعا یعني لیظهر سهم كل واحد منكما

.308، ص1990بیروت ، ، دار صادر ، الطبعة األولى،)م(العرب ، المجلد الثاني ابن منظور، لسان-1
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اصطالحاتعریف السهم :ثانیا

وتارة على النصیب الذي یطلق السهم في اصطالح االقتصادیین تارة على الصك 

.1م والمؤدى واحدیعطى للسه

صك یمثل جزءا من رأس مال الشركة یزید وینقص تبع :فباالعتبار األول یعرف بأنه

نشاطها

أو نصیب المساهم في شركة من شركات األموال، :وباالعتبار الثاني یعرف بأنه

الجزء الذي ینقسم على قیمته مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قیمة اسمیة ، 

.أس مال الشركة ، وتكون متساویة القیمة حیث تمثل األسهم في مجموع ر 

فقهاء تعریف السهم عند ال:الفرع الثاني

تعریف السهم في الفقه اإلسالمي:أوال

یطلق السهم على الحصة التي یقدمها أحد الشركاء في رأس مال الشركة، فاألسهم 

.2المتعارف علیها لدى االقتصادیین هي رأس مال الشركة في الفقه اإلسالمي

إذا فالسهم هو عبارة عن جزء معین من رأس مال الشركة یدفعه الشریك المساهم فیها 

، وبذلك یكون بیعه من قبیل بیع الشریك حصته التي یمتلكها في التجارة ، فهو إذن حصة 

.3شائعة في رأس مال الشركة ، ویمثل حجة للمساهم في إثبات حقه في الشركة 

التقلیديتعریف السهم في الفقه :ثانیا

جرى الفقه التقلیدي على تعریف السهم بكونه الصك الذي تصدره شركة المساهمة 

، غیر أن هذا التعریف یعید 4بقیمة اسمیة معینة، ویمثل حصة الشریك في رأس مال الشركة

1
الفكر الجامعي ، الطبعة محمد شكري الجمیل العدوي ،أسھم الشركات التجاریة في میزان الشریعة اإلسالمیة ، دار -

.126ص ،2011، اإلسكندریة ،األولى 

. د( ورصة بین النظم الوضعیة واألحكام الشرعیة، دار الفكر الجامعي، أحمد محمد لطفي أحمد، معامالت الب-2

.45، ص )د ت( ،القاهرة ، )ط
3

.48، ص 2008،)ط.د(دون دار نشر ،إبراھیم الدعمة ، تجارة األسھم والعمالت في المیزان ، -
4

.200، ص 2000االسكندریة ، سعید یحي ، الوجیز في النظام التجاري السعودي ، المكتب العربي الحدیث ، -
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ألسهم من وجهة نظر مادیة صرفه، ال تأخذ في االعتبار الحقوق اللصیقة ابه النظرة إلى 

.1مخولة لصاحبه سواء أثناء حیاة الشركة أو بعد انقضائهابالسهم كصك، وال

وعلى ذلك تعرف األسهم بأنها صكوك متساویة القیمة ، وقابلة للتداول بالطرق 

التجاریة هذه،والتي یتمثل فیها حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأس مالها ، و تخول 

حضور الجمعیة العامة وحصوله له بصفته  ممارسة حقوقه في الشركة ال سیما حقه في

2على األرباح

أو الصك الذي یمثل حصة في رأسمال شركة المساهمة :عرفه البعض بأنهكما

، وكلمة السهم تعني حق 3التوصیة باألسهمحصة الشركاء غیر المتضامنین في شركة 

.4لمثبت لهذا الحقاالشریك في الشركة، كما یعني الصك 

:5وقد عرفه الفقه الفرنسي

L'action est un titre qui représente une fraction du capital social

et constate le droit de l'associé, actionnaire dans la société.

صة ویعرفه البعض اآلخر بأنه حق الشریك في رأس مال الشركة، وهو ما یقابل ح

.6ل هذا الحق ویثبتهالشریك في شركات األشخاص، كما أنه یعني الصك الذي یمث

، ص )د ت(، )ط. د(محمد فرید العریني، و محمد السید الفقي، الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، -1

231.
2

18ص ،2013، اإلسكندریة ، تداول األوراق المالیة ، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة األولىمحمد علي سویلم ،-

.
3

شركة المساھمة ھي الشركة التي ینقسم (من القانون التجاري الجزائري 592جاء  تعریف شركة المساھمة في المادة -

.رأس مالھا إلى أسھم ، وتتكون من شركاء ال یتحملون الخسائر إال بقدر حصتھم 
).وال یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة 
تؤسس شركة التوصیة با ألسھم التي یكون رأس مالھا ( ثالثا  715في المادة أما شركة التوصیة باألسھم فجاء تعریفھا 

مسؤول دائما وبصفة متضامنة عن دیون الشركة وشركاء موصین من أو أكثر لھ صفة تاجر وامقسما ، بین شریك متض
.مساھمین وال یتحملون الخسائر إال بما یعادل حصصھم 

).وال یذكر أسھم في إسم الشركة )3(أقل من ثالثة ال یمكن أن یكون عدد الشركاء الموصیین 

.204، ص 2007االسكندریة ،مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، دار الفكر الجامعي،-4

5 - Brigitte Hess – Fallon et Anne – Marie Simon, Droit des affaires, Sirey, 15e édition, 2003,
P 200.

  .228ص ،2010عمان ، ،02الوسیط في الشركات التجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، طبعة عزیز العكیلي، -6
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-حق شخصي-ویعرف السهم بأنه حق دائنیه ،إذا كان السهم یمثل حق دائنیه 

للمساهم قبل الشركة، فإن هذا الحق یخول المساهم الحصول على نسبة من أرباح الشركة و 

.1االشتراك في ناتج تصفیة أموالها عند انحاللها 

حق دائنیة اختالفا في الفقه ، من )أو مالك السهم (وقد أثار اعتبار حق المساهم 

حیث أن حق مالك السهم ال یمثل حق دائنیة قبل الشركة ، بل هو مجرد حق اشتراك في 

رأس مال الشركة واقتضاء نسبة من الربح عند تحقیق الشركة األرباح ، وبالتالي فإن الشركة 

هم للمساهم ،وال تعتبر من الغیر بالنسبة للدائن المساهم ولكن غالبیة لیست مدینة بقیمة الس

الفقه لم یأخذ بهذا الرأي ، استنادا إلى أن الشریك دائن للشركة بنصیبه من األرباح ، وكذلك 

.2بنصیبه من رأس مال الشركة ، الذي یمثله ما یملكه من أسهم 

رنةتعریف السهم في التشریعات المقا:الفرع الثالث 

تعریف السهم في القانون الفرنسي : أوال 

(ه كمایليمن529في المادة جاء تعریف السهم في  القانون المدني الفرنسي تعد :

.3)بالتحدیدفي الشركة منقوال)السهم (حصة الشریك 

وذلك ألن حق الشریك هو في الحقیقة دین على الشركة ، كما تعتبر منقوالت بحكم 

القانون أو بحسب موضوعها ، جمیع الحقوق الشخصیة ، ألن موضوع الحق الشخصي لیس 

مادیا حتى یمكن أن نصفه بالثبات أو عدم الثبات ، وبما أن القاعدة أن كل ما لیس عقارا 

.4یعتبر منقوال فهو منقول ، فإن الحق الشخصي

1
.19، ص المرجع السابقمحمد علي سویلم ،-

ة التي تصدرھا شركات المساھمة یسمعبد الرحمن أمین الذنیبات ، حجز وبیع األوراق المالیة اال/عادل سالم اللوزي ، د2
.317، ص 2010، یولیو 43ریعة و القانون ، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة ، العدد ، مجلة الشالعامة 

L’action est repute un meuble par determination” CODE CIVIL FRANCAIS, DALLOZ , 1999.-3

.216، ص 1985، ، الجزائر)دون طبعة (محمد حسنین ، نظریة الحق بوجھ عام ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، -4
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تعریف السهم في القانون اإلنجلیزي :ثانیا 

، فقد عرف السهم وفقا لما جاء به أحد القضاة والذي 1أما في القانون اإلنجلیزي

مصلحة المساهم في الشركة مقومة بمبلغ من النقود ، مصلحة من شأنها "حدده على أنه

صیرورة المساهم مسئوال من ناحیة ، وصاحب حق من ناحیة أخرى ، كما ینطوي السهم 

فالعقد . ساهمین فیما بینهم على سلسلة من التعهدات المتبادلة التي ارتبط بها كافة الم

فالسهم لیس مبلغا من .المتضمن في مواد نظام الشركة هو واحد من اآلثار الجوهریة للسهم 

المال، ولكنه مجرد مصلحة مقدرة بمبلغ من المال أساسها الحقوق المختلفة المتضمنة في 

  .م العقد، والتي تشمل الحق في المبلغ من المال یقل أو یزید عن قیمة السه

تعریف السهم في القانون اللبناني :ثالثا 

تاریخ 304المرسوم االشتراكي رقم (من قانون التجارة اللبناني 104جاء في المادة 

األسهم هي أقسام متساویة من رأسمال الشركة غیر قابلة " على أن)  1942/  12/  24

.2"أو لحاملها للتجزئة ، تمثلها وثائق قابلة للتداول تكون  اسمیة أو ألمر

تعریف السهم في القانون الجزائري:رابعا

من القانون 40مكرر 715أورد المشرع الجزائري تعریف السهم في المادة 

.)السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثیل لجزء من رأسمالها(:التجاري

الذي یشترك به المساهم >>>لحصةوأنا أمیل إلى تأیید الرأي القائل بأن السهم هو ا

ك في شركات األشخاص، ویتمثل السهم في صك یعطى یفي الشركة، وهو یقابل حصة الشر 

للمساهم ویكون وسیلته في إثبات حقوقه في الشركة ویندمج الحق في الصك بحیث یكون 

.3التنازل عن السهم في درجة التنازل عن الحق

یعقوب یوسف ، األسھم وتداولھا في الشركات المساھمة في القانون الكویتي ، أطروحة الدكتوراه ، كلیة الحقوق ، -1
.86، ص 1982جامعة القاھرة ، 

2
، منشورات الحلبي )عملیات البورصة ، تنازع القوانین، اختصاص المحاكم(محمد یوسف یاسین ، البورصة-

.42ص ،2011دون طبعة ، دون تاریخ ، لبنان ، ة ،الحقوقی

.288، ص 2006عمان ،، 01فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة األحكام العامة والخاصة، دار الثقافة، طبعة –3
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لقیمة ویكون السهم غیر قابل للتجزئة مال الشركة إلى أسهم متساویة اویقسم رأس

.أكثر من شخص كما في حالة الورثة تهرك في ملكیتوٕانما یجوز أن یش

وبانتهاء إجراءات التأسیس یتقدم المساهم إلى الشركة أو الجهة التي تعینها كبنك أو 

فیها، غیره لیحصل في مقابل تقدیم شهادة اإلثبات التي بیده على عدد األسهم التي اكتتب 

سمیة واسم الشركة وغرضها وغیر ذلك، ویحمل السهم بعض البیانات التي تتعلق بقیمته اال

.1كما یذكر فیه عادة أهم نصوص نظام الشركة

وبالتالي فإن إسباغ صفة الشریك على مالك السهم یمنحه حقوقا في الشركة أهمها 

البحث عن حقوق وهناك حقوق أخرى سوف نأتي على ذكرها عند ،حقه في األرباح

.2المساهم

المطلب الثاني

خصائص األسهم

، عدم قابلیة )الفرع األول(تساوي قیمة السهم :یتمیز السهم بأربعة خصائص هي

،المسؤولیة المحدودة )الفرع الثاني (،قابلیة األسهم للتداول )الفرع الثاني(األسهم للتجزئة 

:نوردها بالتفصیل فیما یلي)الفرع الرابع(

.255، ص )ت. د( ، )ط. د(علي حسن یونس، الشركات التجاریة، -1

.288فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص -2
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تساوي قیمة األسهم:الفرع األول

، وكنتیجة لذلك فإن السهم 1یقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أسهم متساویة القیمة

كما أصبحت المساواة ال تتعلق بالقیمة االسمیة للسهم بقدر ما تتعلق .2غیر قابل للتجزئة

هناك استثناء بإصدار بالحقوق والواجبات التي تمنحها األسهم للمساهمین في الشركة ،ولكن 

أسهم تمنح أصحابها مزایا خاصة ،كنصیب في الربح أو في فائض التصفیة أو یكون لها 

أكثر من صوت،والمقصود بالمساواة أن تتساوى جمیع األسهم في الحقوق التي تنتمي إلى 

والحكمة من ذلك هي تسهیل تقدیر األغلبیة في الجمعیة العامة للشركة .3طائفة واحدة

ال بد من كما.4یر توزیع األرباح على المساهمین ،وتنظیم سعر األسهم في البورصة،وتیس

ي القیمة المذكورة في هسمیة سمیة والقیمة الحقیقة للسهم، فالقیمة االالتمییز بین القیمة اال

والسهم عندما یصدر فإنه یصدر بالقیمة ،مال الشركةتكون رأسلقیم ومجموع هذه اسندال

  .الكهالتي دفعت المت

أما قیمة اإلصدار فیقصد بها إصدار السهم بقیمة أقل من قیمته االسمیة أو الحقیقیة بقصد 

كما ال یجوز إصدار األسهم بأقل من قیمتها االسمیة وذلك سواء .5زیادة رأس مال الشركة

.6عند تأسیس الشركة أم عند زیادة رأس مالها إذ یكون حینئذ غیر مكتتب فیه بالكامل 

سمیة للسهم، إذ حددها المشرع األردني بدینار واحد، أما المشرع المصري وقد اختلفت التشریعات في تحدید القیمة اال-1

أما المشرع الجزائري فلم یعطي .سة جنیهات وال تزید عن ألف جنیهفقد ترك تحدیدها لنظام الشركة على أن ال یقل عن خم

: ت ج . ق 50مكرر 715ذلك للقانون األساسي حیث جاء في المادة سمیة للسهم وتركحدا أدى أو أقصى للقیمة اال

".سمیة لألسهم عن طریق القانون األساسيتحدد القیمة اال"
2

/ود.401ص .1999علي البارودي ومحمد السید الفقي ، القانون التجاري ، دار المطبوعات الجامعیة ، القاھرة ، -

.261، ص 2002، اإلسكندریة ، )د،ط(التجاریة ، دار الجامعة الجدیدة ، عباس مصطفى المصري ، تنظیم الشركات 
.188،ص2007، 2نادیة فضیل ،شركات األموال في القانون الجزائري ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة -3
1معي ، الطبعة بد األول عابدین محمد بسیوني،مبدأ حریة تداول األسھم في شركات المساھمة ، دار الفكر الجاع-  4

.4،ص2007،اإلسكندریة ،
5

.57أحمد محمد لطفي ، المرجع السابق ، ص -
6

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الرابعة ، )الشركات التجاریة (عباس حلمي المنزالوي ،  القانون التجاري ، -

.92، ص 1994الجزائر ، 
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قیمة الحقیقیة أو الفعلیة للسهم فهي تمثل نصیب المساهم في أموال الشركة بعد أما ال

وهي كذلك النصیب الذي یستحقه السهم في صافي أموال الشركة أي رأس .1خصم دیونها

المال المدفوع وموجودات الشركة ، وما أضیف إلیها من أرباح وهذه القیمة هي القیمة 

.2ا تختلف عنها بعد ذلكاالسمیة عند ابتداء الشركة ولكنه

مالها المحدد في عقدها فإذا تعرضت الشركة إلى خسارة وكان صافي أصولها أقل من رأس

سمیة، وٕاذا كانت الشركة تحقق ونظامها تكون القیمة الحقیقة في هذه الحالة أقل من القیمة اال

إن القیمة الحقیقیة أرباحا وكونت لها أمواال احتیاطیة وكانت أوصلوها تزید على رأسمالها ف

.3سمیةفي هذه الحالة تكون أعلى من القیمة اال

فالشركة إذا حققت نجاحا وتوسعت ونمت أموالها فإن هذه الزیادة تكون من حق 

المساهمین ، إذ الربح هو المقصود من الشركة ، وٕان حققت الشركة خسارة في أعمالها فإن 

.القاعدة هي اقتسام الخسارة

سمیة للسهم عن قیمته التجاریة أو القیمة في األسواق المالیة، القیمة االوكذلك تختلف 

لسهم حیث تقدر قیمة السهم في السوق بقیمته الحقیقیة ألن هذه القیمة تمثل ما سیصیب ا

من قیمة فیما لو تمت تصفیة الشركة، بمعنى أن السهم یجب أن یباع بثمن عادل مساوي 

فیما لو انحلت الشركة، ولكن الظروف االقتصادیة هم اسمللمبلغ الذي یحصل علیه ال

والسیاسیة وكذلك سمعة الشركة وسعة نشاطها وتوزیعها لألرباح، كل ذلك یؤثر في القیمة 

وبالتالي نجد قیمة األسهم تخضع للمضاربة وٕالى قاعدة العرض والطلب فهي في ، التجاریة 

.4ةیر مستمر تبتعد قیمتها أو تقترب من القیمة الحقیقیغت

1
، ، اإلسكندریة )دون طبعة (أصول القانون التجاري ، دار الفكر الجامعي ، ، قمصطفى كمال طه،  ووائل أنو بند-

.388ص 
2

.58حمد لطفي ، المرجع السابق ، ص مأ حمد -

.339مصطفى كمال طه ، ووائل أنور بندق ،المرجع السابق ، ص–3

.289فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص -4
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غیر أن هناك ظروفا تؤثر على قیمة السهم في البورصة أهمها مقدار األرباح التي 

،الشركة، وقیمة أصولها، واحتماالت المستقبل بالنسبة إلیها، وقانون العرض والطلبتحققها

.1والمضاربات على الصعود والنزول، والظروف السیاسیة واالقتصادیة للدولة 

ة األسهم للتجزئةعدم قابلی:الفرع الثاني

تمثل هذه الخصیصة أهمیة بالغة في النظام القانوني الذي یحكم شركات المساهمة 

فیما  یتعلق بما تصدره من أسهم ، وطبیعة العالقة بین السهم الذي تصدره ورأس المال 

المملوك لها من حیث المسؤولیة المترتبة على دیون الشركة ، إضافة إلى طبیعة العالقة فیما 

.ن مالك السهم والشركة بی

كما أن السهم یمثل وحدة واحدة غیر قابلة للتجزئة ، بمعنى أن السهم یمثل وحدة 

واحدة و ال یجوز تقسیمه إلى وحدات أقل ، إذ ال یمكن تقسیم الصك المحتوي لهذه الحقوق 

بین المساهمین من حیثولذا فإن ما ینتج عن هذا السهم أو الصك من حقوق تنقسم فیما

.األرباح 

و األصل في السهم أن یكون لشخص واحد ، لكن لیس هذا بشرط ، فإن اشترك في 

السهم الواحد أكثر من شخص جائز ، ولكن بشرط أن یكون ممثلهم عن الشركة شخص 

.2واحد فقط

بمعنى أنه ال یجوز للذین آلت إلیهم ملكیة السهم مطالبة الشركة بشكل جماعي 

بالحقوق المترتبة على هذا السهم ، مع أن التجزئة في الملكیة تكون صحیحة من حیث 

الحقوق التي یرتبها السهم فیما بین المالكین دون تجزئة السهم بذاته ، ویترتب على ذلك 

.338المرجع السابق ، ص مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق ، –1
القاھرة ،ولید محمد علي كرسون ، أحكام محافظ األوراق المالیة االستثماریة ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة األولى ،-2

.38، ص 2012



19

قسام في الحقوق الناتجة عن السهم ال تسري على العالقة فیما نتیجة مهمة ،وهي أن هذا االن

.1بین السهم والشركة استنادا إلى أن الشركة تعرف السهم أكثر مما تعرف المساهم 

من خصائص السهم أنه ال یقبل االنقسام على عدة أشخاص فهو غیر قابل للتجزئة، 

لسهم بین ورثته، و بالتالي ال یكون ویترتب على ذلك أنه في حالة وفاة المساهم ال یتجزأ ا

.ة العامة للشركةلكل وارث صوت في الجمعی

ولكن یجب على الورثة اختیار من بینهم الشخص الذي یباشر الحقوق المرتبطة 

بالسهم في مواجهة الشركة، فیكون وحده صاحب الحق في الحصول على الحقوق المالیة 

رفع الدعاوى التي  ولقرارات في الجمعیة العامة، في اتخاذ اوالمشاركةالناشئة عن السهم، 

تثبت للمساهم مثل دعوى مسؤولیة أعضاء مجلس اإلدارة وأخیرا یسأل الشخص المختار 

.2وحده عن الوفاء بقیمة السهم

تعتبر القیم (:یليمن القانون التجاري الجزائري على ما32مكرر 715تنص المادة 

یر قابلة للتجزئة مع مراعاة تطبیق المواد المتعلقة بحق المنقولة تجاه المصدر، سندات غ

).االنتفاع وملكیة الرقبة

یحتفظ فیهمن خالل هذه المادة یتبین أنه باإلمكان أن یرد حق االنتفاع على السهم، و 

، كأن یوهب حق االنتفاع إلى شخص آخر بینما یحتفظ المالك بملكیة الرقبةالمالك األصلي

ففي مثل هذه الحالة تكون األرباح من حق المنتفع، أما ،ون االنتفاع بهمن د هبملكیة سهم

رد قیمة السهم فیكون لمالك الرقبة، كما أن التصویت عادة في الجمعیات العمومیة العادیة 

.3یكون من حق المنتفع

:،تتمثل في4لتجزئة لالمبررات القانونیة لعدم قابلیة السهم 

1
المطیري ، النظام القانوني لتداول األسھم ، مذكرة ماجستیر ، قسم القانون الخاص ، كلیة الدراسات فھد صقر عیاد -

.103، ص 2008القانونیة العلیا ، جامعة عمان العربیة للدراسات ، 

.522، ص 1997، )ط. د( دون دار نشر،هاني  دویدار، التنظیم القانوني للتجارة، -2

  .140ص  ،)ت. د) ( د، ط(ت التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة فوزي عطوي، الشركا-3
4

.104، المرجع السابق ، ص يفھد صقر عیاد المطیر-
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ال یقصد بمبدأ المساواة في قیمة األسهم تساوي الحقوق والواجبات الممنوحة للمساهمین –أوال 

فقط، وٕانما یعني كذلك تساوي المساهمین في الحقوق والواجبات في عدد األسهم التي 

:یملكونها ونوع السهم نفسه ویترتب عن هذا النتائج اآلتیة 

من الجانب العملي ؛ إن عدد األسهم یحدد األغلبیة الالزمة لصحة انعقاد الجمعیات  –أ 

.العمومیة للشركة ، وبناءا عل ذلك تقرر الشركة ما تصدره من قرارات 

إن ملكیة المساهم من أسهم هو ما یحدد لكل مساهم ما یملكه من أصوات ، وبناءا  –ب 

على ذلك فإنه یصبح من الصعب وغیر العملي تقدیر هذه النسب إذا كانت األسهم مختلفة 

القیمة ، من هنا فإن تجزئة السهم على الورثة حسب نسب اإلرث یشكل عائقا أمام عملیة 

.تماعات الجمعیة العمومیة احتساب النسب باألرباح واج

القیمة الفعلیة التي یمثلها السهم أثناء عملیة التداول مهما كانت عالیة ال تمثل إن   -  ثانیا

قیمة ثابتة ، األمر الذي یؤدي بحال انخفاض قیمة السهم عند تداوله إلى أن تصبح األجزاء 

.ضئیلة جدا ، وذلك یتنافى مع عمل شركات المساهمة 

قابلیة األسهم للتداول:لثالثالفرع ا

تتمیز األسهم بأنها صكوك قابلة للتداول، فشركة المساهمة لیست من شركات 

االعتبار الشخصي، ولذلك یجوز التصرف في الحصص المالیة عن طریق التنازل عن 

.1األسهم للغیر

بیعها ولذلك كثیرا ما یعبر تداول األسهم عن المضاربة على قیمتها واختالف ثمن 

عن ثمن شرائها، ولقد أدى ذلك بالبعض إلى اعتبار نیة االشتراك في شركات المساهمة 

أو ال ینشغل المساهمون بمشروع الشركة بقدر انشغالهم بحركة تبادل األسهم في ،ضعیفة

ن بیع السهم یدور حول قیمته الحقیقیة، تلك القیمة ثمالبورصة، لكن الواقع یشیر إلى أن 

فرض الذي یكتسب فیه المساهم للى نتائج مشروع الشركة، وبالتالي حتى في االتي تتوقف ع

السهم هو سند قابل التداول تصدره شركة :(من القانون التجاري الجزائري تنص على مایلي40مكرر 715المادة -1

)'مثیل لجزء من رأسمالهاتمساهمة ك



21

یظل معنیا بمشروع الشركة عابثا بنتائجه، وال شك ، أسهم إحدى الشركات ألجل المضاربة 

أنه إذا استطاع بمساهمته في اإلدارة التأثیر في تحسین نتائج الشركة تكون نیة االشتراك 

.متوافرة لدیه

إذ یتم التنازل عنه بطریق قة تداول األسهم على الشكل الذي تصدر فیه وتتوقف طری

نیا وفي هذه الحالة یمكن التنازل اذ، وقد یصدر السهم القید في سجل الشركة إذا كان اسمیا

.1عنه عن طریق التظهیر، وقد یكون الساهم لحامله ویتم التنازل عن طریق التسلیم

سمیا وبالتالي یتم التنازل عنه بطریق القید في اهم سلأي إذا كان ا ،ففي الحالة األولى

من القانون 38مكرر 715نص المادة الفقرة الثانیة منسجالت الشركة وهذا ما جاء في

سمي إزاء الغیر وٕازاء الشخص المعنوي ویحول السند اال(...:بقولهاالجزائريالتجاري

كة لهذا الغرض، وتحدد الشروط المصدر عن طریق نقله في السجالت التي تمسكها الشر 

.)التي تمسك وفقها هذه السجالت عن طریق التنظیم

سمیة عن طریق إمساك الشركة في مقرها كیفیة تداول األسهم االفعال  قد نظم المشرع

هذا في الفصل الخامس المعنون القیم المنقولة .2سجالت أو دفاتر تعدها لهذا الغرض

أیة (ي القسم األول منه والمعنون بشروط مسك سجالت وف الصادرة عن شركات المساهمة

من  38 رمكر 715سمیة المنصوص علیها في المادة شركة تصدر سجالت السندات اال

.)القانون التجاري هي نفسها التي تعد هذه السجالت

و تتكون سجالت الملكیة من أوراق متشابهة یتم الكتابة على وجه واحد منها ، 

وتخصص صفحة لكل صاحب حق في سند أو مجموعة سندات من النوع الذي یشمله 

1
رؤیة شرعیة في ضوء الفقھ اإلسالمي ، دار –محمد فتح هللا النشار ، التعامل باألسھم في سوق األوراق المالیة -

.113، ص 2006الجامعة الجدیدة ، دون طبعة ، 
2

والمتضمن تطبیق أحكام القانون التجاري المتعلقة 1995دیسمبر23مؤرخ في 95/438المرسوم التنفیذي رقم -

.1995لسنة  80العدد ج رتجمعاتبشركات المساهمة وال
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 أي. 1السجل ، ویتم القید في السجل بحسب تاریخ حصول صاحب الحق على الورقة المالیة

.تكوینها حسب الترتیب الزمني لتاریخ إعدادها

بسبب في حالة تعدد المالكین،ورقة منها لصاحب سند واحدكلتخصصكما 

.ملكیتهم المشتركة أو ملكیتهم الرقبة أو حقهم في االنتفاع بالسندات المذكورة

تتضمن حسب الترتیب األبجدي أسماء ،وعالوة على ذلك یمكن مسك بطاقات

مالك من مالكها عند كلات وعناوینهم والعدد والصنف وأرقام سند،أصحاب السندات

هذا على خالف المشرع المصري الذي حدد عدد األوراق المالیة إذا زاد عددها في .االقتضاء

2النوع الواحد عن مائة ، حینها یتم مسك هذه البطاقات

وال یمكن أن تشكل بیانات هذه البطاقات دلیال یناقض البیانات التي تتضمنها 

نات الواردة في هذه الفهارس مع تلك المدرجة بالسجالت تكون ،وٕاذا تعارضت البیاالسجالت

.3العبرة بالبیانات الواردة بالسجالت

إمساك سجالت حسب الترتیب الزمني ، علیهاإذن فالشركة التي تصدر أسهما

وتخصص كل ورقة لمساهم ،Rectoوتستعمل أوراق هذه السجالت على وجه واحد أي ،

أو یشتركون في ،أو في ملكیة الرقبة،ون في ملكیة األسهم واحد أو لعدة مساهمین یشترك

وفضال عن ذلك تستطیع الشركة أن تمسك بطاقات حسب الترتیب األبجدي ،حق االنتفاع 

والبیانات التي تتضمنها هذه البطاقات یجب ،للمساهمین مع ذكر جمیع البیانات المتعلقة بهم

.أن تكون مطابقة لتلك التي تتضمنها السجالت

من المرسوم التنفیذي فقد تعرضت للبیانات التي یجب أن تتضمنها 16أما المادة 

تتضمن السجالت المذكورة في المادة السابقة البیانات المتعلقة :السجالت فجاءت كالتالي

:بعملیات تحویل السندات وتغییرها السیما ما یأتي

1
.189ص  المرجع السابق ، نادیة فضیل، -

2
عبد الغني األزھري ، التنظیم القانوني لرھن األوراق المالیة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة طنطا ، -

.209، ص2006
3

.209، ص السابقالمرجع،عبد الغني األزھري-
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تاریخ العملیة-1

.موطنه في حالة التحویلاسم صاحب السندات القدیم والجدید ولقبه و -2

أسماء أصحاب السندات وألقابهم ومواطنهم في حالة تحویل السندات إلى حاملها في -3

.سمیة اشكل سندات 

.سمیة وعدد السندات المحولة القیمة اال-4

أو إذا لم یمسك سوى سجل واحد من ،رت الشركة أسهما من أصناف مختلفةدإذا أص-5

صنف األسهم المحولة، أو المغیرة سمیة تتضمن تلك السجالتاال األسهم

 .اءضوخصائصها، عند االقت

.تخصیص رقم ترتیبي للعملیة-6

صاحب السندات القدیم برقم ترتیبي یسمح اسموفي حالة التحویل یمكن تعویض

.1سم في السجالتبإیجاد اال

30في القانون الفرنسي، فقد تم  نزع الصفة المادیة لعملیة تداول األسهم في أما 

، حیث أن نقل الملكیة بعد أن كان یتم وفق القید في سجل الشركات ،على 1981دیسمبر 

.2شكل شهادات ورقیة ،  أصبح یتم عن طریق التحویل من حساب إلى حساب

.190نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص -1

2- DEPUIS la LOI DU 30 DECEMBRE 1981, LES VALEURs MOBILIERS SONT DEMATERIALISEEES. ELLE NE FIGURENT
PLUS SUR UN TITRE EN PAPIER. LES DROIT DE L’ ACTIONNAIRE OU DE L’ OBLIGATOIRE SE NEGOCIE PAR UN
SIMPLE VIREMENT DE COMPTE A COMPTE. PAR DOMINIQUE LEGEIOIS, DROIT COMMERCIAL ET DES AFFAIRES,
SIREY , 2EME EDITION , Paris , 2012, PAGE 293.
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المسؤولیة المحدودة:الفرع الرابع

فال یجوز ،ال یسأل المساهم عن دیون الشركة إال في حدود ما یملكه من أسهم

خر مهما بلغت دیون الشركة أو خسارتها، ولیست المسؤولیة آالرجوع علیه بأي مبلغ 

الممیزة للسهم عن سائر حصص الشركاء، إذ أن الشریك الموصي ال اصیةالخالمحدودة

.1ته وتحدید مسؤولیة المساهم على هذا النحو یتعلق بالنظام العامصل إال في حدود حأیس

.389مصطفى كمال طه، ووائل أنور بندق، المرجع السابق، ص -1
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المبحث الثاني

  ههباتمییز السهم عما یش

یتعلق بحق مالي وقابل للتداول لذا فإنه یتشابه مع أوراق أخرى سندایعتبر السهم 

ورغم هذا التشابه إال أنه توجد فروق ،األوراق التجاریة واألوراق النقدیة واألوراق المالیة:مثل

:المطلبین التالییننوضحه فيسكبیرة بینها وهو األمر الذي

المطلب األول

و النقدیةالتمییز بین السهم واألوراق التجاریة

لتوضیح الفرق بین السهم و األوراق التجاریة والنقدیة ارتأینا تقسیم هذا المطلب إلى 

:فرعین

، وفي الفرع الثاني الفرق بین نتناول في الفرع األول التمییز بین السهم واألوراق التجاریة

.السهم واألوراق النقدیة

الفرق بین السهم واألوراق التجاریة:الفرع األول

عبارة عن صك یتعلق بحق هذا األخیر من التعریفات السابق ذكرها للسهم تبین أن 

، وفي سیاق التمییز بین السهم والورقة التجاریة البد من الرجوع للمقصود مالي وقابل لتداول

صكوك مكتوبة وفق شروط معینة "عرفها بعض الفقهاء بأنها من هذه األخیرة ، والتي ی

وبیانات محددة قانونا، منها اإللزامیة ومنها االختیاریة، وتضمن إلتزاما بدفع مبلغ نقدي محدد 

یعرف البعض كما 1"في أجل معین أو قابل للتعیین ، تقبل التداول وفق الطرق التجاریة

یتم تحریره مستوفیا للبیانات التي ینص علیها القانون ، على أن صك "الورقة التجاریة بأنها 

1
اإلسكندریة ،م القانوني لتداول األوراق المالیة بالبورصة ، مكتبة الوفاء القانونیة ، الطبعة األولى ریمة بلجودي ، النظا-

.32ص، 2016، 



26

یتضمن التزاما تجاریا بدفع مبلغ نقدي واحد مستحق في تاریخ معین ، مع إمكان نقل الحق 

.1"في اقتضائه من شخص آلخر عن طریق التظهیر والمناولة 

للتداول أیضا وعلیه یتضح أن األوراق التجاریة هي صكوك تتعلق بحق مالي وقابلة

:ل األوراق المالیة إال أنه مع ذلك توجد فروق كثیرة بینهما تتمثل في اآلتيثم

بینما ،إن األسهم عبارة عن أوراق مالیة تصدرها الشركات سواء كانت عامة أو خاصة -1

،ومعنى ذلك أن األوراق المالیة أعمال لألشخاص األوراق التجاریة تصدرها الشركات واألفراد

على حد عنویة أما األوراق التجاریة فهي أعمال لألشخاص الطبیعیة والمعنویة معاالم

.2سواء

إال أن لكل ،مكتوبة سنداتألسهم واألوراق التجاریة وٕان كانت تصدر في صورة اإن  -2

مثل نوع الورقة وقیمتها ،فاألسهم یجب أن تتضمن بیانات معینة،منها بیاناته الخاصة 

دفاتر  فيوأن تصدر األسهم ،سم الشركة المصدرة وعنوان المركز الرئیسيوتاریخ إصدارها وا

اسم المستفید ،بیانات خاصة مثلتحتوي علىسلسلة، بینما األوراق التجاریة تذات أرقام م

ویترتب على عدم  ذكر هذه ، ذن وتاریخ االستحقاق وما إذا كان األمر بالدفع لحامله أو إل

.3فتها التجاریة وتصبح مجرد التزام مدنيالبیانات أن تفقد الورقة ص

وتمثل حقا موضوعة مبلغا من النقود ،لطرق التجاریةباألوراق التجاریة قابلة للتداول اإن  -3

یستحق الوفاء بمجرد قبولها كأدوات لتسویة الدیون شأنها في ذلك شأن النقود، وهي السفتجة 

ألسهم فیتم الوفاء اأما .4الشیك، السند لألمر، سند الخزن عقد تحویل الفاتورة وسند النقل

  .رهابقیمتها في أوقات محددة أو معنیة ینظمها الشخص الذي أصد

نما األوراق التجاریة تمثل یب،تمثل حق ملكیة األسهم سنداتن األسهم هي عبارة عن إ -4

وهي تستحق مرة واحدة مع أصل الدین كما أن الورقة تستحق ، تعطي فائدة  ةحق دائنی

1
.9صالمرجع السابق ، محمد علي سویلم ،-

2
.33ریمة بلجودي ، المرجع السابق ، ص -

 .27ص  ،2007القاهرة،، ،)ط.د (العربیة، طاهر شوقي مؤمن، عقد بیع األوراق المالیة في البورصة، دار النهضة-3

.181نادیة فضیل،  المرجع السابق، ص -4
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بینما األسهم تعطي فائدة وهي تستحق عدة مرات كلما حققت .1خالل فترة زمنیة قصیرة

.الشركة أرباحا

إن تداول األسهم یتم داخل مكان محدد یطلق علیه البورصة متى كانت األوراق مقیدة -5

بینما األسهم الغیر مقیدة في الجداول یتم تداولها مثل األوراق التجاریة ،في جداول البورصة

.بحریة

الوسطاء في إن تداول األسهم المقیدة في جداول البورصة یجب أن یتم عن طریق -6

یتم تداولها مثل األوراق البورصةي حین أن األسهم الغیر مقیدة في جداولف ،البورصة

.التجاریة دون اشتراط تدخل وسطاء

إن العرف التجاري یجري على قبول األوراق التجاریة كأداة وفاء وتقوم مقام النقود، بینما -7

یمكن إلزام ، أما فیما یخص األسهم فال 2ال یجري العرف على قبول األسهم كأداة وفاء

التجار بقبوله لتسویة دیونهم لعدم جریان العرف على ذلك ، ولتذبذب قیمة األسهم وارتباطها 

.3بقانون العرض والطلب مما یصعب معه إمكانیة تحدید قیمتها

بتاریخ إن األوراق التجاریة تتضمن التزاما بدفع مبلغ معین من النقود بمجرد اإلطالع أو -8

ف على قبولها أداة وفاء تقوم مقام النقود في المبادالت، فهي قابلة ر ویجري الع،محدد

للخصم  بطبیعتها،  كلما  زاد معدل تداولها بالخصم قلت القیمة التي یحققها آخر  من قدمها 

.4للخصم وذلك قبل حلول موعد االستحقاق

خصم، لتقلب ال إلجراءاتخضعأما األسهم فتكون متوسطة وطویلة األجل وال ت

عا وانخفاضا تبعا للظروف االقتصادیة والسیاسیة، وما یطرأ على المركز المالي اسعارها ارتفأ

للجهة المصدرة لهذه األوراق، وبالتالي ال تقوم مقام النقود في الوفاء، وٕان كان لمالكها الحق

.28طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق ، ص-1
2

.29، ص المرجع نفسھ -
3

.12علي سویلم ، المرجع السابق ، ص محمد -
4

.10، ص نفسھالمرجع -
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ردها متى كان جائزا، أو من أو تحصیل قیمتها إما باستردادها من الجهة المصدرة لها  في

.القیم المنقولةالل تداولها بسوق خ

إن مالكي األسهم ال یضمنون مالءة الجهة المصدرة لهذه األوراق، فإذا ما أفلست -9

الجهة المصدرة بعد التعامل ونقل ملكیتها، فإن ذلك ال یرتب المسؤولیة على مالك السهم، 

ألوراق التجاریة فإن وعلیه هو التزام بتسلیم الورقة المالیة خالیة من العیوب، أما في ا

كل و الساحب أو المحرر یكون ضامنا بحكم القانون لقیمة الورقة التجاریة عند عدم الوفاء، 

.1شرط یقضي باإلعفاء من هذا الضمان یعتبر كأنه لم یكن

القانونفي الجزائروهي ، یمها لقوانین خاصة ظتخضع األوراق التجاریة في تن–10

، حیث تناولها المشرع في الكتاب الرابع تحت عنوان السندات التجاریة التجاري الجزائري

المتعلق ببورصة 03/04، والقانون رقم یمها للقانون التجاري ظأما األسهم فتخضع في تن

.، باإلضافة إلى بعض األنظمة والتعلیمات الخاصة بالبورصة 2القیم المنقولة

بین السهم واألوراق النقدیة الفرق: الثاني الفرع

البنك "عبارة عن سند لحامله تصدر من الجهة المختصة بإصدارهاألوراق النقدیة 

.4، وتمثل أداة وفاء وائتمان واجبة الدفع لدى اإلطالع3"المركزي 

:ویبرز هذا التعریف أوجه اختالف األسهم عن األوراق النقدیة 

أنظر سیف إبراهیم المصاورة، تداول األوراق المالیة الحمایة الجزائیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -1

 .51ص  2012،عمان، 1الطبعة 
.السابق ذكوه03/04قانون -2
وھو المؤسسة التي تترأس النظام النقدي ، .البنك المركزي ھو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود في كل الدول -3

ویعتبر البنك المركزي بنك البنوك وبنك .قتصاد كم في كل البنوك العاملة في االحولذلك یشرف على التسییر النقدي ، ویت
للمزید من .ة رروضالسیولة ، فھو یقوم بإعادة تمویل البنوك عند الالحكومة حیث یعودون إلیھ عندما یحتاجون إلى

2007، الجزائر ، وعات الجامعیة ، الطبعة السادسة الطاھر لطرش ، تقنیات البنوك ، دیوان المطبالتفاصیل أنظر 
.11ص،

.2003لسنة  لقد تغیرت التسمیة من البنك المركزي إلى بنك الجزائر حسب ماجاء في قانون النقد والقرض
4

.12علي سویلم ،المرجع السابق ، صمحمد -
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بینما األوراق النقدیة المنقولةسوق القیم في طریق الوسطاءإن األسهم یتم تداولها عن -1

.یدا بید دون وجود وسیط"المناولة"تتداول بالتسلیم، 

وبالتسلیم سمیةبالنسبة لألسهم االفي سجل الشركة،تم ملكیتها بالقیدتإن األسهم -2

ها وفقا لقاعدة الحیازة بینما األوراق النقدیة یتم نقل ملكیت،لألسهم المصدرة لحاملهابالنسبة 

إال أنها تختلف ، وهي تتشابه في هذه الحالة مع األسهم لحاملها ،في المنقول سند الملكیة

بینما عند فقد أو ،حالة فقد أو تلف أو سرقة األسهم یتم إصدار أوراق بدیلةمع األسهم في 

.تلف أو سرقة األوراق النقدیة فال یتم إصدار أوراق بدیلة

صدر بأرقام وفي صورة مجملة إال أن قیمة األسهم متغیرة تسهم واألوراق النقدیة إن األ - 3

بینما األوراق النقدیة ثابتة القیمة، كما أن بعض األسهم تخول لصاحبها ،حسب المتغیرات

.1ها ثابتةتحق الحصول على فائدة بینما األوراق النقدیة ال تعطي فوائد فقیم

األوراق النقدیة ، أي أنها ضامنة لسیولتها، وبالتالي ال یحق ضامنة لحمایةن الدولة إ - 4

قبولها بحكم القانون، على لى مجبرون عو هم  ،للمتعاملین أن یرفضوا قبولها في معامالتهم

ال تضمن سیولتها، ولذلك یحق للمتعاملین لألسهم، إذ أن الجهة المصدرة األسهمخالف 

.رفض قبول التعامل على هذه األسهم

یتم تداول األوراق النقدیة الوطنیة مباشرة بین المتعاملین دون أي قیود على تداولها، في -5

یتم وفقا إلجراءات وضوابط محددة، أما األوراق )األسهم(حین أن تداول األوراق المالیة 

النقدیة األجنبیة فیتم تداولها في سوق الصرف وهو غیر مقید بنطاق وحدود معینة وذلك من 

.2سارة النقدخالل سم

.29طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص -1

.50سیف إبراهیم المصاورة، المرجع السابق، ص -2
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الثانيالمطلب 

التمییز بین السهم واألوراق المالیة

تنقسم األوراق المالیة أو القیم المنقولة التي تصدرها شركات األموال إلى عدة أنواع 

ستثمار وشهادات الحق في التصویت وهي السندات و حصص التأسیس وشهادات اال

هي محور دراستنا فسندرس الفرق بین السهم وبما أن هذه األخیرة ،افة إلى األسهم ضباإل

:واألوراق المالیة فیما یلي 

lesالفرق بین األسهم والسندات:الفرع األول titres

إذا احتاجت الشركة إلى أموال جدیدة فأمامها أحد الطریقتین، إما زیادة رأس 

.المال بإصدار أسهم جدیدة أو االقتراض

عند زیادة رأس مالها ،السیما إذا كانت الشركة وتفضل الشركات عادة االقتراض

ناجحة ،وذلك أن زیادة رأس المال تؤدي إلى زیادة عدد المساهمین فتهبط نسبة الربح ، كما 

یخشى أن یتغیر تكوین الجمعیات العامة ،فتنتقل اإلدارة إلى أشخاص آخرین، كما أن 

.لى شراء أسهم ذات ربح متغیرالجمهور قد تضعف فیه روح المضاربة فیفضل فائدة ثابتة ع

أنواع معینة من السندات یجوز لشركة المساهمة أن المشرع الجزائري علىوقد نص 

تصدرها إذا احتاجت إلى أموال جدیدة  لمدة طویلة ، وتلجأ في هذا الشأن إلى االقتراض عن 

سترداد طریق إصدار سندات قابلة لتداول، تخول صاحبها حق الحصول على فائدة سنویة وا

وتنقسم هذه السندات .قیمة السند في المیعاد المحدد، وتطرح هذه السندات لالكتتاب العام 

:إلى نوعین

یتمثل النوع  األول من هذه السندات في سندات المساهمة ، هي عبارة عن سندات 

دین تتكون أجرتها من جزء ثابت یتضمنه العقد وجزء متغیر یحسب استنادا إلى عناصر 

نشاط الشركة أو نتائجها وتقوم القیمة االسمیة للسند ، ویكون الجزء المتغیر موضوع تتعلق ب
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من القانون 74مكرر 715تنظیم خاص توضح حدوده بدقة ، حسب ما جاء في المادة 

.التجاري الجزائري

أما النوع الثاني من السندات یتمثل في سندات االستحقاق وهي سندات قابلة للتداول 

وهذا حسب .سبة لإلصدار الواحد نفس حقوق الدین بالنسبة لنفس القیمة االسمیة ، تخول بالن

.من القانون التجاري الجزائري 81مكرر715ما جاء في المادة 

كما تعرف السندات بأنها صكوك تمثل قروضا تعقدها شركات المساهمة والتوصیة 

دائنا للشركة ویستحق فوائد باألسهم عن طریق االكتتاب العام ، ولذلك یعد صاحب السند 

ثابتة مهما كانت نتیجة استغاللها، وله الحق في اقتضاء دینه في المیعاد المحدد النتهاء مدة 

.1القرض

كما عرفها البعض بأنها صكوك مكتوبة متساویة القیمة ،وقابلة للتداول بالطرق 

یل القرض إلى التجاریة بحسب شكلها ، تثبت حق حاملیها فیما قدموه من مال على سب

الشركة أو الجهة المصدرة لها ،وحقهم في الحصول على فوائد ثابتة محددة مقدما تستحق 

بصرف النظر عما تحققه من أرباح أو خسائر ، وحقهم في اقتضاء  –في الغالب  –سنویا 

.2دیونهم المثبتة في هذه الصكوك في المیعاد المحدد النتهاء أجل القرض

:واختالف بین األسهم والسندات هناك أوجه شبه 

  اتوالسندسهمأوجه االتفاق بین األ -أوال

ولة تصدرها شركات المساهمة ، وهذا قإن األسهم والسندات عبارة عن عبارة عن قیم من–أ

.303مكرر715المشرع الجزائري في المادة حسب تعریف

1
عمر ناطق یحي الحمداني ، عملیات المصارف الواردة على األوراق المالیة من الوجھة القانونیة ، دار النھضة -

.26ص ، 2015، العربیة ، دون طبعة ، القاھرة 
2

.154محمد شكري الجمیل العدوي ، المرجع السابق ، ص -
القیم المنقولة ھي سندات قابلة لتداول تصدرھا (الجزائري من القانون التجاري 30مكرر 715جاء في المادة -3

حسب رأینا كان على المشرع الجزائري استعمال .)شركات المساھمة لتكون مسعرة في البورصة أو یمكن أن تسعر 
عبارة صكوك بدال من عبارة سندات ، والسندات ھي إما سندات رأس المال وھي األسھم أو سندات دین وھي السندات في

سندات كتمثیل لرأس مالھا ، –1:یمكن لشركات المساھمة أن تصدر ما  یأتي(33مكرر 715حد ذاتھا حسب المادة 
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.إن لكل منهما قیمة اسمیة- ب

.1یصدر كل منهما اسمیا، ویبقى اسمیا إلى حین سداد صاحبه كامل قیمته- ت

.كل من السهم والسند یدر على صاحبه دخال دوریا- ث

إن كل منهما ال یقبل التجزئة في مواجهة الشركة، فلو ورث جماعة سندا أو سهما فإنه -ج

.یجب علیهم أن یختاروا من بینهم من یمثلهم في التعامل مع الشركة 

حق االشتراك في إدارة الشركة والرقابة علیها، من خالل أو السندلصاحب السهم–ح

من القانون التجاري 36مكرر 715وفقا لما جاء في المادة الجمعیة العامة للمساهمین

لكن هذا في حالة ماإذا نص نظام الشركة على ذلك ،لكن األصل أنه من غیر .2الجزائري 

السندات في التصویت في الجمعیة العامة،إذ یعطى لهم حق في الممكن إشراك أصحاب 

إبداء الرأي حول جدول األعمال المقدم من طرف الجمعیة ،باستثناء التدخل أو إبداء الرأي 

.3في عملیة التوظیف مسیري الشركة أو إقالتهم ألنها لیست من صالحیاتهم

.4إن كل منهما قابل للتداول بالطرق التجاریة-خ

،وسائل لتمویل الشركة عن طریق المستثمرین والمدخرینكیستعمل كل من السهم والسند -د

إال أن السهم یتالءم مع المستثمرین الذین یرغبون في المخاطرة مقابل الحصول على ربح 

یتناسب ودرجة المخاطرة التي یتحملونها، بینما السند یتالءم مع المستثمرین الذین یخشون 

مقابل الحصول على فائدة تكون أقل من الفائدة التي تنجم عن ،لون تجنبها المخاطرة ویحاو 

، فھل من خالل تعریف المشرع للقیم المنقولة  فیھ تفضیل .....)سندات كتمثیل لرسوم الدیون التي على ذمتھا –2=
الجزائریة سندات الدین في البورصةب ل، مع العلم أن التعام ؟المالمن طرف  المشرع لسندات الدین على سندات رأس 

.أكثر تعامال بھ من سندات رأس المال 
1

، دار النفائس  ، دون طبعة ، دون تاریخ ، ص )األسھم والسندات (محمد صبري ھارون ، أحكام األسواق المالیة ، -

33.
2

القانون األساسي على أن للشركة الحق في طلب تعریف الحائزین یمكن أن ینص (36مكرر 715جاء في المادة -

على أسھم أو سندات أخرى تمنح على الفور أو ألجل ، الحق في التصویت في جمعیات مساھمیھا وكذا عدد السندات التي 
).یملكھا كل واحد منھم 

ج.ت.من ق 79تكرر 715حسب المادة -3

، 1السندات وغیرها من المستنجدات، دراسة فقهیة مقارنة، دار الفكر الجامعي، ط بدیعة علي أحمد، أحكام األسهم و -4

  .11ص  ،2011اإلسكندریة ،
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ق المشاركة في حله ، كما فضال عن نصیب في الربح ،صاحبه علیه السهم الذي یحصل 

.1رتهاإداتسییر الشركة ومراقبة 

،إن المشرع لم یضع حدا أدنى أو أقصى لقیمة السند ، كما أنه لم یضع ذلك لقیمة السهم-ذ

یضع حد أدنى 1975وقد كان المشرع الجزائري سنة ،بل ترك األمر لتقدیر المؤسسین

 .دج100لقیمة السهم، حیث كانت القیمة االسمیة للسهم ال تقل عن 

أما اآلن وبعد أن انتهجت الجزائر النظام االقتصادي الحر أصبح تقدیر قیمة األسهم 

المرسوم التشریعي 50مكرر 715مادة وهذا حسب ما جاء في ال،لشركة ا متروكا للمؤسسي

تحدد القیمة االسمیة لألسهم عن طریق القانون 1993أفریل 25المؤرخ في 93/08

.2األساسي

لم یشترط القانون دفع نسبة معینة من قیمة السند عند االكتتاب أو تحدید مدة معینة -ر

بحیث یلزم القانون المساهم یجب الوفاء خاللها بقیمة السند، بخالف االكتتاب في األسهم، 

على ، الذي حازها عند االكتتاب على األقل من القیمة االسمیة لألسهمربعدفع قیمة یأن 

أو على عدة دفعات بناء على قرار صادر من مجلس اإلدارة ،یسدد الباقي دفعة واحدة  أن

سجل سنوات ابتداء من تاریخ تسجیل الشركة في ال5في أجل ال یمكن أن یتجاوزه ،

.3التجاري

لم یشترط المشرع الجزائري ضرورة توافر الجنسیة الجزائریة بالنسبة لحاملي السندات أو  -ز 

ألسهم، عل خالف المشرع المصري الذي یشترط عدم مساهمة العنصر األجنبي في أغلب ا

.4الشركات إذا ما تعلق األمر باألسهم أما السندات فلم یتطلب ضرورة ذلك

.221نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -1

خالف المشرع المصري، لم یضع حدا أدنى لقیمة السند خالفا لقیمة السهم الذي حدد له أدنى هو خمسة ى عل -  2

.159، المرجع السابق، ص  يمحمد شكري الجمیل، العدو /هو ألف جنیة، دقصىأجنیهات، وحدد له حد 

.جزائريالتجاري القانون ال 596المادة -3
4

.13بدیعة علي أحمد ، المرجع السابق ، ص -
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اتوالسندألسهماالختالف بین اأوجه -ثانیا

، بمعنى أن صاحبه یعتبر مالكا لجزء شركات المساهمةیمثل السهم جزءا من رأس  -أ

، بینما یمثل السند جزءا من قرض على الشركة أو البنك من رأس مال الشركة أو البنك  

.1أو الحكومة، بمعنى أن صاحبه مقرض أو دائن

أو البنك، یزید وینقص تبعا لنجاح الشركة أو ینتج السهم جزء من ربح الشركة  -ب

البنك، وزیادة ربحها أو نقصه ویتحمل قسطه من الخسارة ، أما السند فله فائدة ثابتة عن 

القرض الذي یمثله سند ال تزید وال تنقص ولیس معرضا للخسارة بمعنى أن صاحب 

.2السند یتلقى فائدة ثابتة سنویا سواء ربحت الشركة أم خسرت

.3 یسدد السهم إال عند تصفیة الشركة، أما السند فله وقت محدد لسدادهال -ت

لحامل السند ضمانا عاما مقررا على أموال الشركة ، ولذلك عند حل الشركة أو  -ث

تصفیتها یكون لصاحب السند األولویة في الحصول على قیمة السند وفوائده المستحقة ، 

تصفیة السندات وقضاء الدیون المستحقة على أما صاحب السهم فال یأخذ شیئا إال بعد 

بمعنى أن حامل السند له ضمان عام على أموال الشركة ، بحیث یستوفي .4الشركة 

.قیمة سنده وفوائده المستحقة قبل أن یستوفي أصحاب األسهم قیمة أسهمهم 

استفاء قیمة السند، أما حامل السهم إن حامل السند نتقطع صلته بالشركة عند -ج

فتبقى صلته بالشركة قائمة إذا استهلك سنده أو یبقى له حق المساهمة في الربح 

.5واالشتراك في الجمعیة العامة للشركة

1
.12المرجع السابق ، ص -

2
.34محمد صبري ھارون ، المرجع السابق ، ص -

3
.34، ص نفسھالمرجع -

4
.14بدیعة علي أحمد ، المرجع السابق ، ص -

.158، ص المرجع السابقل العدوي،یمحمد شكري الجم-5
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استرد حامل السند قیمة سنده في المیعاد المتفق علیه انتهت صلته تىأنه م:بمعنى

وحتى إذا مه ما دامت الشركة قائمة، هبالشركة، خالفا للمساهم الذي ال یسترد قیمة أس

.استهلك قیمة أسهمه، فإنه تبقى صلته بالشركة قائمة ویحصل على أسهم تمتع

قیمة المقدرة عند الوهي ،مما سبق یتضح أن لكل من السهم والسند قیمة اسمیة 

إصداره، وقیمة سوقیة تتحدد في سوق األوراق المالیة، وكل منهما قابل للتعامل والتداول بین 

مما یجعل بعض الناس یتخذونها وسیلة لالتجار بالبیع والشراء ابتغاء كسائر السلع،األفراد 

الربح من ورائها، وتتأثر األسعار في السوق المذكورة تبعا لزیادة العرض والطلب، كما تتأثر 

ومقدار الربح الحقیقي لألسهم ،ونجاح الشركة ،باألحوال السیاسیة للبلد ومركزها المالي 

.تتأثر باألحوال العالمیة من حرب وسالمو دات، بل والفائدة الحقیقیة للسن،

lesالفرق بین األسهم وحصص التأسیس:الفرع الثاني parts de fondateurs

قبل أن نبین أوجه الشبه و االختالف بین األسهم وحصص التأسیس نعرف أوال 

، ثم نبین ما بینها وبین األسهم من أوجه الشبه و 1بحصص التأسیس حتى تتضح حقیقتها

:االختالف، وذلك على النحو التالي 

"تعــــــــــــــرف حصــــــــــــــص التأســــــــــــــیس بأنهــــــــــــــا صــــــــــــــكوك قابلــــــــــــــة للتــــــــــــــداول تصــــــــــــــدرها :

المســـــــــــاهمة بغیـــــــــــر قیمـــــــــــة اســـــــــــمیة، وتعطـــــــــــي حقـــــــــــوق فـــــــــــي أربـــــــــــاح الشـــــــــــركات ت شـــــــــــركا

.2"مقابل الخدمات والجهود التي قدموها أثناء تأسیس الشركة

:حصص التأسیس عن األسهم في النقاط التالیةتختلف

1
یتكون رأس مال الشركة من مجموعة الحصص واألسھم ، ویطلق على حقوق الشركاء في شركات األشخاص -

ورقة مالیة تسلم للمساھم إلثبات حصصا ، في حین یطلق على حقوق الشركاء في شركات األموال أسھما ، ویمثل السھم 
حقوقھ، ولم یرد في القانون الجزائري أو الفرنسي أو المصري أیة قاعدة أو تعریف یمكن اللجوء إلیھ أو االستعانة بھ 

محمد علي سویلم ، /للتمییز بین السھم وحصة الشریك مما أثار الجدل في الفقھ والقضاء ، للمزید من التفاصیل أنضر د
.13سابق ، ص المرجع ال

.43سیف إبراهیم المصاورة، المرجع السابق، ص -2



36

ث لم یقدم صاحبها حصة یحصص التأسیس ال تدخل في تكوین رأس مال الشركة، ح-أ

في رأس المال ، بل أدى خدمات للشركة ، وٕاذا كان قد قدم حصة عینیة ، فإن هذه نقدیة

عن السهم الذي یمثل ، وبذلك تختلف الحصة لم تقوم بالنقود ،وال تكون جزءا من رأس المال 

.1ینیة في رأسمال الشركةعحصة نقدیة أو 

ال تخول حصص التأسیس ألصحابها التدخل بأي وجه في إدارة الشركة بخالف السهم، - ب

.2حیث یخول لصاحبه حق إدارة الشركة والتصویت في الجمعیات العامة

ولذلك ال تدخل في سمیة وٕانما یحدد نصیبها في األرباح الیست لحصص التأسیس قیمة - ت

حساب رأس المال بخالف السهم، فإنه له قیمة اسمیة بحیث ال یجوز إصداره بأقل أو أعلى 

.من هذه القیمة

ال تخول حصص التأسیس ألصحابها نصیب في فائض التصفیة عند حل الشركة، أما -ث

.السهم فیكون لحامله ما بقي بعد أداء ما یلیها من دیون

تحدید طبیعة مركز صاحب حصة التأسیس فذهب جانب إلى وقد اختلف الفقه في 

ألرباح شأنه االقول بأن مركز صاحب حصة التأسیس كمركز الشریك، نظرا ألنه یشترك في 

في ذلك شأن المساهم، بینما ذهب جانب آخر إلى اعتبار صاحب حصة التأسیس دائنا 

تركیب  فيدم حصة تدخل ألرباح، ألنه ال یقاللشركة ویتمثل حقه بالحصول على نصیب من 

.3رأس المال، وممنوع من التدخل في إدارة الشركة

وذهب اتجاه ثالث إلى القول بأن صاحب حصة التأسیس في مركز قانوني خاص ال 

هو بشریك وال بدائن، فلیس بشریك، ألنه وٕان كان من حقه نصیب من الربح عند تحقیق 

ركة أو المساهمة في خسائرها، كما أنه لیس الشركة ألرباح، إال أنه لیس من حقه إدارة الش

1
.16محمد علي سویلم ، المرجع السابق ، ص -

.164محمد شكري الجمیل العدوي ، المرجع السابق ، ص -2
3

.42سیف إبراھیم المصاورة ، المرجع السابق ، ص -
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أرباحابدائن ألن حصة التأسیس تجعل صاحبها دائنا بقدر من الربح متى حققت الشركة

.1ائدة سواء حققت الشركة أرباحا أم لم تحققفعلى خالف الدائن الذي له الحق في ال

بین هذه حظرت كثیر من التشریعات إصدار هذا النوع من الصكوك ومن لذلك  و  

.2التشریعات التشریع الجزائري

وشهادات االستثمار وشهادات الحق في التصویتالفرق بین األسهم:الفرع الثالث

شهادات االستثمار وشهادات الحق في التصویت بمناسبة زیادة رأس المال أو تصدر

شركة من تجزئة األسهم الموجودة ، وتنشئ هذه الشهادات بنسبة ال تتجاوز ربع رأس مال ال

طرف الجمعیة العامة ،بناءا على تقریر مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة ، وبناءا على تقریر 

مندوب الحسابات 

Certificatsراألسهم وشهادات االستثماالفرق بین  -أوال d'investissement

تمثل شهادات االستثمار التي یجب أن تكون قیمتها (62مكرر 715نصت المادة 

).االسمیة مساویة للقیمة االسمیة لسهم الشركة المصدرة ، حقوقا مالیة ، وهي قابلة للتداول 

فذهب أحدهم إلى القول بأنها صكوك شهادات االستثماراجتهد الفقه في تعریف

تسلمها صنادیق االستثمار مقابل المبالغ النقدیة التي یودعها الراغبون في استثمار أموالهم 

.3مالیةفي األوراق ال

Brigitteها كل من تعرفو    Hess – Fallon et Anne Marie Simon بأنها

.4شهادات االستثمار وشهادات الحق في التصویت:أسهم انقسمت إلى عنصرین

.43المرجع السابق، ص سیف إبراهیم المصاورة،-1

"1993أفریل 25مؤرخ في 93/08المرسوم التشریعي رقم 31مكرر 715المادة -2 یحظر إصدار حصص :

".أدناه811المستفیدین أو حصص المؤسسین، تحت طائلة تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة 

.58، ، ص المرجع السابقطاهر شوقي مؤمن، -3

4- Brigitte Hess – Fallon et Anne Marie Simon, op cit ,page 202.
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شهادات االستثمار نفس الحقوق المالیة لألسهم وهي صكوك قابلة للتداول  يوتعط

.سمیة أو لحاملهااألوراق المالیة حیث تصدر اوقیمتها تعادل قیمة األسهم وتعتبر من 

وفي حالة زیادة رأسمال الشركة یستفید المساهمون وحاملو الشهادات االستثمار حق 

اكتتاب تفضیلي في شهادات االستثمار الصادرة، ویتخلى حاملو شهادات االستثمار عن 

ادات االستثمار حقهم في االكتتاب في جمعیة خاصة، وتخضع الجمعیة الخاصة لحائزي شه

.للقواعد المتعلقة بالجمعیة العامة غیر العادیة للمساهمین

وتطبق القواعد المتعلقة بإصدار األسهم وتسدیدها على شهادات االستثمار ویجوز 

لحامل شهادات االستثمار اإلطالع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على 

.1المساهمین

lesشهادات الحق في التصویتو الفرق بین األسهم -ثانیا certificats de droit de

vote

تمثل شهادات الحق في التصویت حقوقا (على أنه 63مكرر715نصت المادة 

).أخرى غیر الحقوق المالیة المرتبطة باألسهم

في صورة اسمیة وهي تمنح لصاحبها حق شهادات الحق في التصویتتصدر

و حق تقدیم المشروعات وتحلیلها ،و لكن ال تمنح لصاحبها حق التصویت، حق المعلومات ،

.2اقتسام األرباح ،وهي لذلك ال تعتبر من األوراق المالیة

ویجب أن تصدر شهادات الحق في التصویت بعدد یساوي عدد شهادات االستثمار،  وتوزع 

شهادات الحق في التصویت إذا كانت موجودة بین حاملي األسهم وحاملي شهادات الحق في 

.3على حسب حقهكل التصویت 

.276، ص 2000، الجزائر ،) ط. د( عمورة عمار، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة -1
.63طاھر شوقي مؤمن ، المرجع السابق ، ص-2
3

.66مكرر 715الفقرة  الخامسة من المادة -
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و یجوز التنازل عن شهادة الحق في التصویت ، لحامل شهادة االستثمار، ویعاد 

ن السهم بقوة القانون بین یدي حامل شهادة االستثمار وشهادة الحق في التصویت، وال تكوی

یجوز منح شهادة تمثل أقل من حق واحد في التصویت، ویجوز لحاملي الشهادات حق 

.1اإلطالع على وثائق الشركة

.الجزائريمن القانون التجاري67مكرر715المادة -1
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المبحث الثالث

ألسهماأنواع 

ألنواع األسهم المعروفة في مختلف قوانین یتناول هذا المبحث عرضا تحلیلیا 

الشركات العربیة منها ، كالقانون الجزائري والمصري واللبناني، وغیر العربیة كالقانون 

.الفرنسي، كما یستهدف المبحث إبراز الجوانب اإلیجابیة والسلبیة لكل نوع من األسهم 

ن خاللها إلى األسهم، مختلفة تتحدد تبعا للناحیة التي ینظر مواألسهم على أنواع 

تقسم إلى أسهم نقدیة وأسهم عینیة، ومن حیث ،فمن حیث طبیعة الحصة التي قدمها الشریك

كما ،)المطلب األول(تنقسم إلى أسهم عادیة وأسهم ممتازة، الحقوق التي تقررها للشریك 

ة إال أننا نقترح تقسیما آخر لألسهم جاءت به القوانین المتعلقة بالخوصصة، ورغم أنها مؤقت

نعتبرها مهمة في هذه المرحلة ، وهي األسهم بالنظر إلى مالكیها وهي السهم النوعي وأسهم 

ومن حیث االستهالك، أي رد قیمة السهم إلى الشریك تنقسم إلى أسهم رأس المال األجراء،  

تنقسم إلى أسهم اسمیة وأسهم لحاملها :، ومن حیث الشكل)المطلب الثاني(وأسهم تمتع

.)المطلب الثالث(هم لألمروأس

المطلب األول

األسهم من حیث طبیعة الحصة التي یقدمها الشریك

ومن حیث الحقوق التي تقررها للشریك

إلى أسهم نقدیة وأسهم ،تنقسم األسهم من حیث طبیعة الحصة التي یقدمها الشریك

التي تقررها لشریك ، وهذا ما سنتناوله الفرع األول، أما األسهم من حیث الحقوق عینیة

.فتنقسم بدورها إلى أسهم عادیة وأسهم ممتازة وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني
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األسهم من حیث طبیعة الحصة التي یقدمها الشریك:الفرع األول 

تنقسم األسهم من حیث طبیعة الحصة التي یقدمه الشریك إلى أسهم نقدیة وأسهم 

عینیة

األسهم النقدیة: أوال

ن رأس یاء الحصة النقدیة التي قدمها لتكو قل ،ألسهم التي یحصل علیها المساهماهي   

).ألسهم بالعملة القانونیة أو بورقة تجاریة كالشیكاقیمة لیتم وفقا ل(مال الشركة 

وتمثل حصصا نقدیة في رأس مال الشركة ، یوجب القانون الوفاء بربع قیمتها على 

كما أنها قابلة لتداول حتى قبل سداد قیمتها االسمیة بالكامل .1األقل عند االكتتاب فیها

.2شرط أن تظل محتفظة بالشكل االسمي

سمیة على األقل عند من قیمتها  االعشرة بالمائةوجب الوفاء ب،وحسب القانون المصري

جاوز ثالثة أشهر من تاریخ تخالل مدة ال تخمسة وعشرون بالمائةاالكتتاب تزداد إلى 

سنوات من 5الشركة، على أن تسدد القیمة االسمیة بالكامل خالل مدة ال تزید على تأسیس 

تاریخ تأسیس الشركة، على أن األسهم النقدیة لحاملها یجب الوفاء بكامل قیمتها عند 

.3التأسیس

األسهم العینیة:ثانیا

لنقود، األسهم العینیة، وهي التي یحصل علیها مؤسس الشركة لقاء تقدیمه ماال غیر ا

.وتتضمن األسهم العینیة البیانات التي ترد في األسهم النقدیة ویذكر فیها أنها أسهم عینیة

والقوانین التي تجیز للشركة إصدار أسهم عینیة تشترط أن تكون المقدمات التي قدمها 

صاحب األسهم العینیة تساوي في قیمتها قیمة تلك األسهم، ولهذا تخضع المقدمات العینیة 

1
.من القانون التجاري  الجزائري596المادة -

2- DOMINIQUE LEGEAIS, OP CIT, PAGE 294.

 .390ص  المرجع السابق ،مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، أصول القانون التجاري،-3



42

إلى   ، ترمي1تقدیر قیمتها بالنقّد، والتقدیر یخضع إلجراءات معینة نص علیها القانون إلى

التحقق من أن قیمة المقدمات تساوي قیمة األسهم التي تعطى مقابلها وذلك حمایة لمكونات 

ویجب الوفاء بالحصة العینیة كاملة بمجرد .2رأس المال الذي یمثل الضمان العام للدائنین

.3ها، ولیس مثلما هو الحال بالنسبة لألسهم النقدیة كما سبق وأن ذكرنااالكتتاب فی

وترمي تلك اإلجراءات إلى الحد من مبالغة المؤسسین في تقدیر قیمة الحصة العینیة، 

األسهم، وبالتالي  لىألنهم في الغالب هم الذین یقدمون مثل هذه الحصص لقاء حصولهم ع

مصلحة  طبأكثر من قیمتها الحقیقیة ال یمس فق،فإن تقدیر الحصة العینیة من المؤسس

الدائنین في الضمان  العام لدیونهم، وٕانما یمس أیضا مصلحة المساهمین ألن مثل هذه 

ل القیمة الحقیقیة لمادالحالة تجعل أصحاب الحصة العینیة یأخذون من الشركة أسهما ال تعا

.4قدموه من أموال عینیة

قررها للشریكتاألسهم من حیث الحقوق التي :الثانيالفرع 

:تنقسم األسهم من حیث الحقوق التي تقررها للشریك، إلى أسهم عادیة وأسهم أولویة

األسهم العادیة: أوال

مالكي هذه األسهم  نة القیمة، واألصل أویإن رأس مال الشركة یقسم إلى أسهم متسا

:وتتمثل هذه الحقوق فیما یلي،یتمتعون جمیعا بحقوق متساویة ویخضعون اللتزامات واحدة

.التصویت في الجمعیات العامة و تمثل الحقوق السیاسیة للمساهم -

.5المساهمة في توزیع األرباح و تمثل الحقوق المالیة للمساهم-

ج.ت.من ف601المادة -1

2- L’ ACTION D’ APPORT DOIT INTEGRALEMENT LIBEREE DES SONT EMISSION. PAR

DOMINIQUE LEGEAIS, OP CIT, PAGE 294.

)وتكون األسهم العینیة مسددة القیمة بكاملها عند إصدارها(...ج.ت.من ق596حسب ما جاء في المادة -3

.292، ص المرجع السابقفوزي محمد سامي، -4

LAURE SINE, DROIT DES SOCIETES , DUNOD,2EME EDITION, PAGE 97.-
5
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في حالة عدم -لیس من النظام العام فیجوز أن ینص في نظام الشركة غیر أن هذا

على إصدار أسهم ممتازة تعطي لمالكیها مزایا أكثر –وجود نص في نظام الشركة یمنع ذلك 

من األسهم العادیة، كحق الحصول على نصیب في الربح أكثر مما لألسهم العادیة، أو 

استرداد لویة فين لألسهم العادیة، أو یكون لها أو یكون لها عدد من األصوات أكبر مما یكو 

.1قیمتها عند تصفیة موجودات الشركة

األسهم الممتازة:ثانیا

أو القاعدة العامة ، أن أسهم الشركة تتساوى في الحقوق والواجبات ولهذا فقد األصل

ثار الخالف في الفقه طویال حول إمكانیة إصدار أسهم تمتاز بحقوق غیر معترف بها لبقیة 

األسهم ، وكان الرأي الغالب في البدایة أن اعتبر إصدار مثل هذه األسهم خرقا صریحا 

اهمین ، والذي یعد أحد المبادئ األساسیة في شركة المساهمة التي لمبدأ المساواة بین المس

.2یقتضي فیها عدم التمییز فیها بین مساهم وآخر في الحقوق والواجبات

غیر أن االعتبارات العملیة، قد دفعت بغالبیة المشرعین إلى تخطي هذه العقبة وٕاباحة 

المساهمین لیس من النظام العام في إصدار أسهم ممتازة ، باعتبار أن مبدأ المساواة بین 

غیر أن من المتفق علیه .الشركة، ومن ثم فا بإمكان الشركة الخروج علیها بنص في نظامها 

أن حق الشركة في النص على إمكان إصدار هذه األسهم ینبغي أال یؤدي إلى التمییز بین 

بدأ المسؤولیة المساهمین بشكل یتعارض وطبیعة شركة المساهمة ، كما هو بالنسبة لم

المحدودة للمساهمین ، إذ ال یمكن للشركة مثال إصدار مجموعة من األسهم تفرض على 

.3أصحابها مسؤولیة غیر محدودة عن دیون الشركة

تلك األسهم التي تخول صاحبها بجانب الحقوق العادیة بأنها :األسهم الممتازةوتعرف

أسهم " أو " األسهم الممتازة "لتسمیة ، فمن خالل االلصیقة بالسهم بعض المزایا الخاصة

  .234ص  المرجع السابق،، عكیليعزیز ال-1
2

محمد حلمي عبد التواب ، األطر الشرعیة والفنیة لبورصة األوراق المالیة وآلیات الرقابة القانونیة علیھا ، دار الفكر -

.267، ص  2012، ، القاھرة العربي ، الطیعة األولى
3

.268، ص نفسھالمرجع -
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كاألولویة في .1یتبین أن هذه السندات تحمل حقوقا أكثر من األسهم العادیة "األولویة

الحصول على نصیب من أرباح الشركة أو من فائض التصفیة، وتسمى األسهم الممتازة في 

من األصوات في الجمعیة أو تلك التي تمنح أصحابها عددا"أسهم األولویة"هذه الحالة باسم 

زیادة على تلك المقررة للسهم العادي، وتعرف هذه األسهم في هذه الحالة ،العامة للشركة

.باسم األسهم ذات األصوات المتعددة

فاألسهم الممتازة إذا إما أن یتمتع أصحابها بموجبها بامتیازات مادیة وٕاما أنهم 

.یتمتعون بامتیازات غیر مادیة 

الجزائر اقتصاد السوق واألجانب في المیدان ،تبنى المشرع الجزائري هذا النوع بدخول 

و األولویة الممنوحة من طرف المشرع الجزائري .2من األسهم الممتازة ،خاصة الفئة األولى

.هي األولویة في االكتتاب ولیس األولویة في األرباح أو الفائض

الجمهور على ، كإغراءیق أهداف معینةواألسهم الممتازة بأنواعها قد تصدر لتحق

.3االكتتاب في األسهم سواء عند تأسیس الشركة أو عند زیادة رأسمالها

تأمین األغلبیة للوطنیین في الجمعیات العامة للشركات، التي بها مساهمون أو  

  . الخ...أجانب، رغم أنهم ال یحزون أغلبیة رأس المال

فیما یخص هذهال یمكن تجاهلها ،هذه األسهمغیر أن األضرار الناشئة عن إصدار 

یؤدي إلى شل الدور وبالتالي ،تؤدي إلى تحكم أقلیة المساهمین في أغلبیتهم إذألسهم ا

.الرقابي الذي یمارسه أغلبیة المساهمین في الجمعیات العامة على إدارة الشركة

1 -BRUNO DONDERO, DROIT DES SOCiéTé , DALLOZ, 3EME EDITION ,paris , 2013 , PAGE 480
یمكن تقسیم األسهم العادیة االسمیة إلى فئتین اثنین حسب إرادة الجمعیة العامة (:بقولها44مكرر 715نصت المادة -2

:التأسیسیة

تتمتع الفئة األولى بحق التصویت یفوق عدد األسهم التي بحوزتها، -

.)الفئة الثانیة فتتمتع بامتیاز األولویة في االكتتاب ألسهم أو سندات استحقاق جدیدة اأم-

.200، ص المرجع السابقنادیة فضیل، -3
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فمن لذلك تختلف التشریعات فما بینها بخصوص إصدار مثل هذه األسهم، 

التشریعات ما یجیز إصدارها بكافة أنواعها دون وضع قیود مسبقة، ومنها ما یجیز إصدار 

بعضها دون البعض اآلخر، كالتشریع األلماني الذي یقر األسهم الممتازة ، فیما عدا األسهم 

.1دد إال إذا اقتضت، المصلحة االقتصادیة العامة والعلیا إصدارهعذات الصوت المت

فلم یرد فیه نص یجیز أو یحرم عل الشركات المساهمة ردني،األلشركات أما قانون ا

تصدر أسهما  ة لنق األمر بشركات المساهمة العاملكن إذا ما تعل.إصدار أسهم ممتازة

إصدار أسهم ممتازة إذا ما تعلق ذلك بشركات المساهمة أجازالمشرع ،لكن ممتازة 

.2الخاصة

)األفضلیةأسهم (أسهم األولویة  -أ

مؤدى هذا االمتیاز أن یعطي المساهم صاحب السهم الممتاز نصیبه كامال قبل 

.توزیع األرباح، وما بقي بعد ذلك یوزع على باقي المساهمین بحسب االتفاق

وقد تمنح أسهم األفضلیة ألصحابها أولویة في الحصول على قیمة األسهم من فائض 

األفضلیة بین المیزتین، أي منح األولویة في األرباح یرا ما تجمع أسهمثتصفیة الشركة، وك

.عتد تصفیة الشركةومنح األولویة في استیفاء قیمة األسهم

والمشرع الجزائري أعطى األولویة في االكتتاب،هذه األولویة یمكن أن تكون عند زیادة 

.رأس مال الشركة

منح (بیعة مالیة ما یالحظ على أسهم األفضلیة الممنوحة للمساهم ، هي من ط

كما سبق وأن قلنا ، لكن قل ما )األولویة في األرباح ومنح األولویة في استفاء قیمة السهم 

، والمشكل یطرح فیما )كاألفضلیة في الحق في التصویت (تكون من حقوق غیر مالیة

اقتسام األرباح دون –یخص تحدید الحقوق التي تتعلق بأسهم األفضلیة مرتبط بشرط األسد 

  .258ص ، المرجع السابق، ید العربي ومحمد السید الفقيمحمد فر -1

.235عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص -2
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ألنه یتعلق بالنظام العام لشركات ،وبذلك تصبح االمتیازات الممنوحة ألسهم -الخسائر

.1األفضلیة محدودة ، إذن فال داعي لبقاء أسهم األفضلیة إذا ما ارتبطت بحقوق أقل

:األسهم الممتازةالفرنسي من إصدار قانونموقف ال

من القانون التجاري الفرنسي ، بأن  11-228دة جاء تعریف أسهم األفضلیة في الما

، فهل یقصد المشرع "عبارة عن حقوق خاصة بطبیعتها"األفضلیة الممنوحة لهذه األسهم هي 

droitمن مصطلح  particulier امتیازا یمنح لصاحب السهم ، أو هي مواصفات أعطیت،

.لهذا السهم كي تكون بالزیادة أم بالنقصان

الفرنسیة لم تفصل بعد في هذه المسألة إلى یومنا هذا ، مع العلم إن محكمة النقض 

، قد بین فیه مفهوم الحقوق 2004أن قرار رئیس الجمهوریة الذي كان مصحوبا بأمر 

الخاصة ، إذ یجب أن تؤخذ بمعناها العام ویجب أن تكون مصحوبة بااللتزامات خاصة 

.2كذلك

ذات حقوق خاصة بطبیعتها ، فیمكن أن وحسب رأینا ما دامت هناك أسهم ممتازة 

.یوجد نوع آخر من األسهم تسمى باألسهم دون حق التصویت 

عد إصدار أسهم األفضلیة أمرا مباحا للشركة، ولذلك ال بد من النص الصریح كما ی

في نظام الشركة على عدم جواز إصدار تلك األسهم، وٕاال كان للجمعیة العامة غیر العادیة 

..إصدارهااتخاذ قرارا ب

ولكن یراعى أن أسهم األفضلیة تنتقص من حقوق أصحاب األسهم العادیة، ولذلك ال 

یكون قرار الجمعیة العامة غیر العادیة نافذا إال بعد موافقة جمعیة خاصة مؤلفة من حملة 

1- la preference accorder au actions, est. le plus souvent d’ordre pécuniaire (vercement de
divedende preferentiel ou preciputaire),mais peut egalement porter sur des droit non
pecuniaires(amenagement du droit de vote ),les commentateurs s’accordent sur le fait que
les avantages sont limités par l’ordre public des societés (prohibition des clauses
léonines).ils sont plus partagés sur la question de savoir si l’action de preference peut exister
avec des droits amoindris est non plus supplimentaires.par Veronique mangier ,droit des
societies,dalloz,6eme édition,paris 2013, page 263.
2-« les droit sont entendus au sens génerique du terme » . par bruno dendero, op cit , page
480.
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، وتتبع هذه الجمعیة في مناقشاتها القواعد المتعلقة بالنصاب 1أسهم الفئة ذات الشأن

.2ي الجمعیات العامة غیر العادیةوالتصویت ف

والتي تتعلق بحاملي أسهم األفضلیة في القانون 3وقد عرفت الجمعیة الخاصة

الفرنسي قفزة نوعیة ، حیث تقوم هذه الجمعیة بإعطاء مهمة أو أمر إلى محافظ الحسابات 

بأسهم في الشركة ، لیمدها بتقریر خاص یبین فیه احترام الشركة للحقوق الخاصة المرتبطة

.4األفضلیة

:موقف القانون المصري من إصدار األسهم الممتازة

المصري من إصدار األسهم الممتازة موقفا سلبیا، فلم المشرع ألمر وقفافي بدایة 

، والقانون 1971لسنة 60اإلباحیة، وذلك هو الحال في القانون رقم  وأینص على الحظر 

لسنة 159، وظل األمر على هذه الحالة إلى أن جاء القانون رقم 1954لسنة  26رقم 

ألسهم المتعلقة باألرباح أو افأجاز إصدار األسهم الممتازة على وجه اإلطالق سواء 1981

بل أجاز أیضا حق التصویت في الجمعیة العامة المتعلقة بالموجودات  ولم یكتفي بذلك 

یجوز أن «:في فقرتها الثانیة، إذ نصت أنه35للمساهمین، وهو ما نصت علیه المادة 

ینص النظام على تقدیر یقضي االمتیازات لبعض أنواع األسهم وذلك في التصویت أو 

.»األرباح أو ناتج التصفیة

األسهم ذات الصوت المتعدد : ب  

التي تعطي أصحابها أكثر من صوت األسهمهي تلكاألسهم ذات الصوت المتعدد 

خالفا للمبدأ العام الذي یعطي لكل سهم صوت واحد،وهذا حسب واحد في الجمعیات العامة

.الممتازةیقصد بالفئة ذات الشأن حملة األسھم -1

.524، ص المرجع السابقهاني محمد دویدار، -2
،وھي تنعقد )أسھم األفضلیة ،أسھم التمتع(الجمعیة الخاصة تتكون من المساھمین الذین یحملون فئة معینة من األسھم -3

ائدة لفائدة من أجل الموافقة أو من أجل ،بمناسبة صدور قرار من الجمعیة العامة ،من شأنھ أن ینقص من الحقوق الع
األسھم التي تحملھا أو كتعدیل في طریقة توزیع األرباح،تغییرا یؤثر في امتیازاتھم أو بغیرھا ، وتدعى ھذه الجمعیة للنظر 

شیخي أمینة،حق المساھم في التصویت ونجاعة تسییر .دون األمور المتعلقة بشؤون اإلدارة ،في المسائل الخاصة بھا 
.105،ص2016تیر ،كلیة الحقوق،قسم القانون الخاص ،جامعة سعد دحلب،البلیدة ،شركات المساھمة ،مذكرة ماجس

- paul le cannu et Bruno dendéro,droit des societies, 5eme edition ,paris , 2013, page 7344
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(من القانون التجاري الجزائري التي نصت على أنه 684ما جاء في المادة  یكون حق :

المال أو االنتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب التصویت المرتبط بأسهم رأس 

.1)ولكل سهم صوت على األقل.عنها 

وقد شاع استعمال األسهم ذات الصوت المتعدد في البلدان األوربیة بعد الحرب 

العالمیة األولى ، وال سیما باعتبارها وسیلة للحیلولة دون سیطرة األیادي األجنبیة على 

، ولتركیز السلطة في األیادي الوطنیة دون االضطرار إلى توظیف رؤوس المشاریع الوطنیة

كما أن هذا االمتیاز ال یعتبر في كثیر من األحیان وسیلة لجلب رؤوس .أموال كبیرة فیها 

األموال التي قد تحتاج إلیها الشركة بل تعتبر الوسیلة المثلى لتمكین بعض المساهمین من 

.2السیطرة على إدارتها

على  ها، هیمنة فئة قلیلة من المساهمیندفعفي ن لهذه األسهم أضرارها إذ تجعل أ

ألسهم ذات الصوت المتعدد ار اصدإ ،بذلك فالمبدأ في قانون التجارة اللبناني.إدارة الشركة

ر ظعلى أن لكل مساهم الحق في أن یح(منه تنص 116ائز ، السیما وأن المادة جغیر 

ه مبدئیا عند لتعقد لتأسیس الشركة ولتسییر أعمالها، ویكون ة التيختلفالجمعیات الم

.)التصویت عدد من األصوات یساوي عدد أسهمه

وهذا النص یتعلق بالنظام العام، وبالتالي فإن كل مخالفة له ال یعتد بها وتعتبر كأنها 

لم تكن، وذلك ألن إصدار األسهم ذات األصوات المتعددة من شأنه أن یعطي حملة مثل

سواء لتأسیس ، نعقدةهذه األسهم أكثر من صوت واحد للسهم الواحد في الجمعیات الم

ألسهم لتسییر أعمالها، كما أسلفنا، وبالتالي فهو یخل بقاعدة المساواة بین حملة االشركة أو

،صر أكثریة األصوات في مجموعةحإلى  ،، فضال عن كونه یؤدي من جهة ثانیةةمن جه

األمر الذي یعیق عملیا ممارسة ،قد تشكل أقلیة بالنسبة إلى عدد المساهمین العادیین

.لحقهم في الرقابة على إدارة الشركةین المساهم

.یحدد الحد األقصىالمشرع الجزائري لم یحدد عدد األسھم التي یمكن أن یحوزھا المساھم فقد حدد الحد األدنى ولم -1
2

.272محمد حلمي عبد التواب ، المرجع السابق ، ص-
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في قد أجیز بصورة استثنائیة ،لألسهم ذات األصوات المتعددة ةإال أن إصدار الشرك

تهتمسك بملكیو قیمة سهمه كاملة  ىوفذي لقانون اللبناني وذلك على سبیل مكافأة المساهم الا

على (من قانون التجارة التي نصت 117له طوال عامین، وقد ورد هذا االستثناء في المادة 

Les)أي األسهم المدفوعة بكاملها(أن األسهم المحررة تماما  actions libérée التي ال

ل جمعیة، یكون لكل سمیة لمالك واحد منذ سنتین على األقل قبل دعوة كتزال بالصیغة اال

).تانمنها صو 

ألسهم الممتازة ذات اقد تجیز إصدار ،والحقیقة أن التشریعات التجاریة عموما

إلى تغلیب اإلرادة الوطنیة على ، األصوات المتعددة في بعض األحوال التي تهدف فیها 

لهؤالء ة األجنبیة في الشركات التي تضم عددا من المساهمین األجانب، فقد تكون دار اإل

المساواة بین األسهم مما یستتبع حكما وعمال بقاء،األجانب األغلبیة في ملكیة األسهم

.واألصوات المقترنة بها

لمالكة ألغلبیة ان عملیات التصویت في الجمعیة العمومیة تجسد اإلرادة األجنبیة إ

ورصد ،المتعددةاألسهم، فإذا عمد التشریع التجاري إلى إقرار إصدار األسهم ذات األصوات 

ها للوطنیین من دون األجانب أمكن في هذه الحال جعل األغلبیة في التصویت كأولویة تمل

.لصالح المساهمین الوطنیین حتى ولو كانوا ال یملكون أغلبیة رأس المال

ومثل هذا یقال أیضا بالنسبة إلى التشریعات التي تجیز إصدار األسهم ذات 

لول دون مطالبة المساهمین العادیین باتخاذ إجراءات خطیرة ال األصوات المتعددة بغیة الح

تنص على إعطاء أسهم متعددة األصوات للمساهمین ، إذ مسوغ لها، في بعض الظروف 

.1الذین یستطیعون، والحال هذه االحتفاظ بإدارة ثابتة ومستمرة رغم تغییر حملة أسهم الشركة

ى یتیسر لهم معارضة اإلجراءات الخطیرة كما یقرر هذا االمتیاز لمؤسسي الشركة حت

التي قد یطلبها المساهمون العادیون كعزل المدیرین من غیر سبب مشروع،حیث یمكن السهم 

.153، ص المرجع السابقفوزي عطوي، -1
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المتعدد األصوات المؤسسین ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،من االحتفاظ بفئة من األسهم تخولهم 

صدار القرارات المالئمة الحصول بسهولة على األغلبیة الالزمة في الجمعیات العامة ، إل

للشركة ، وتخصصیها بجهاز إداري ثابت و یضمنوا بذلك ثبات الهیئة التي تتولى الرقابة 

.1على هیئات إدارة الشركة 

فهناك من تقول أنه أمر ،اختلفت التشریعات في منح األسهم أكثر من صوت واحد

یجوز لشركات المساهمة اللجوء أنه،ویرى البعض.غیر جائز النعدام المساواة بین الشركاء

إنه إذا كانت القاعدة :ویبررون هذا الزعم بقولهملصوت المتعدد،ات ذاإلى إصدار األسهم 

شركات المساهمة، إال أن الضرورات العملیة تغلبت على  يألسهم فاهي المساواة بین 

:االعتبارات النظریة التي تقضي بإعمال مبدأ المساواة ویدللون على ذلك بمثالین

قد تحتاج الشركة إلى أموال جدیدة فال یسعفها في ذلك فكرة إصدار أسهم عادیة، :األول

ى أن تنهض من كونها وأن تجتاز فتصدر الشركة هذا النوع من األسهم وهو ما یساعدها عل

.محنتها

األمر الذي یتعرض معه الدائنون ،جراء التصفیة إفد ترى الشركة أنه ال مناص من :الثاني

.االستیالء على شيء، وقد یقبلون وفاءا لدیونهم تسلم أسهم ممتازة ملخطر عد

صیبها لیست معیبة بل كل ما ی،ألسهم الممتازة من حیث األصلاویرى البعض أن 

أنها قد تفتح بابا للمحاباة والتفاضل بین المساهمین، ویقرر هذا البعض أیضا انه لكي یتسم 

إصدار األسهم الممتازة بالمشروعیة ینبغي النص علیها في النظام األساسي للشركة حتى 

یكون المكتتبون على بینة منها وقت االكتتاب، وٕاذا لم ینص علیها فال یجوز إصدارها بعد 

.2إال بإجراء  أو تعدیل في هذا النظامذلك 

ما یمكن قوله في النهایة ، أن النتائج التي تترتب على االمتیاز في التصویت هي أخطر 

بكثیر من النتائج المترتبة على االمتیازات المادیة ، وهذا ما یفسر تدخل المشرعین عموما 

1
.34شیخي أمینة ، المرجع السابق، ص-

  .84ص  المرجع السابق،أحمد محمد لطفي أحمد، -2
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أصال وبحصر االمتیاز في لمنع الشركة من إصدار األسهم المتمتعة بامتیاز في التصویت

.1حدود ضیقة، كما هو الحال في فرنسا بصوتین فقط

نيالثاالمطلب

األسهم بالنظر إلى مالكیها و األسهم من حیث االستهالك

في إطار تكریس الخوصصة تبني المشرع الجزائري عدة طرق لخوصصة المؤسسات 

.2العمومیة االقتصادیة

القیم المنقولة، إذ تتم الخوصصة عن طریق هذه الخوصصة عن طریق سوق :  أوال   

السوق بكیفیتین، الكیفیة األولى تتمثل في الخوصصة بعرض بیع األسهم والقیم المنقولة 

أو الكیفیة الثانیة تتمثل في الخوصصة عن الطریق العلني لبیع األسهم بسعر .3األخرى

.4محدد للجمهور

.272محمد حلمي عبد التواب ، المرجع السابق ، ص -1
2

المؤرخ في أولى جمادى الثانیة عام 01/04ألمر امن 02جاء تعریف المؤسسات العمومیة االقتصادیة في المادة -

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة االقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، الجریدة 2001ت سنة و أ 20الموافق لـــ 1422

والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة 1995أوت لسنة 26المؤرخ في95/22األمر، والذي ألغى47الرسمیة العدد 

.48االقتصادیة، جریدة رسمیة العدد 

المؤسسات العمومیة االقتصادیة هي شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص (01/04من األمر 02المادة 

).مباشرة، وهي تخضع للقانون العاممعنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبیة رأس المال االجتماعي مباشرة أو غیر

3
حیث تقوم المؤسسات العمومیة بفتح رأسمالها على المساهمات الخاصة في شكل عرض بیع أسهم أو قیم منقولة -

عجة /ع في ذلك عملیات وٕاجراءات مالیة معقدة تتعلق بكیفیة المزایدة، أخذ عن دتبوی، أخرى في بورصة القیم المنقولة 

، 2006، الجزائر ،) ط.د (ؤسسات العمومیة االقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة، دار الخلدونیة الجیاللي، الم

  .411ص 

4
اب على أساس  سعر محدد مسبقا من طرف مجلس توهو ما یسمى بالخوصصة الشعبیة، حیث یتم هذا االكت-

لعرض والطلب ارتفاعا ولیس انخفاضا، زان ایعلى عكس سعر البورصة الذي هو سعر متغیر یخضع لم،الخوصصة 
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.1التنازل عن األسهم بموجب مناقصةالخوصصة التي تتم عن طریق :ثانیا

الخوصصة عن طریق التنازل عن األصول والقیم المنقولة في صورة عقد:ثالثا

.الخوصصة عن طریق التنازل عن األسهم لصالح األجراء:رابعا

الخوصصة عن طریق عقد التراضي و -وبهذین الشكلین األخیرین للخوصصة

یكون المشرع قد استحدث نوعین -األسهم لصالح األجراءالخوصصة عن طریق التنازل عن 

وهذا ما .لم یتطرق لهما المشرع في القانون التجاري01/04من األسهم بموجب األمر 

سنتناولة في الفرع األول تحت عنوان األسهم بالنضر إلى مالكیها، أما الفرع الثاني فسنتناول 

.فیه األسهم من حیث االستهالك

األسهم بالنظر إلى مالكیها:الفرع األول 

السهم النوعي و أسهم األجراء:نوعین إلى مالكیها إلىتنقسم األسهم بالنظر 

السهم النوعي:أوال 

نجد المشرع الجزائري قد 01/04من األمر 26بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة 

نص على كیفیة الخوصصة التي تتم عن طریق البیع بالتراضي، دون أن یحصر الحاالت 

عجة / عن د اویحدد السعر الثابت على أساس تقییم مسبق للمؤسسة من طرف الهیئة المكلفة بالخوصصة، أخذ=

.425الجیاللي، المرجع السابق، ص 

.تحویل الملكیةغیر أنه في الواقع أدى غیاب األسواق المالیة التي یتم فیها تبادل األصول ال یقرر طرق مالئمة لعملیة

1
ألثمان حسب ما جاء في اویكون هذا التنازل عن كل موجودات المؤسسة العمومیة االقتصادیة، لمن یقترح أحسن -

جراء یسمح إ(09/11/1991المؤرخ في 91/434من المرسوم التنفیذي المتعلق بالصفقات العمومیة رقم 29المادة 

ألثمان وتشتمل العملیات البسیطة من النمط العادي وال تخص إال بتخصیص الصفقة للعارض الذي یقترح أحسن ا

.427عجة الجیاللي، المرجع السابق، ص /، أخذ عن د)ألجانب العاملین بالجزائراالمترشحین أو 

یتم التنازل عن األسهم (منه 27الملغى فقد عرف التنازل عن طریق المزایدة في المادة 95/22ألمر رقم ا أما

المنقولة األخرى وكذلك التنازل الكلي، أو الجزئي ألصول المؤسسات العمومیة القابلة للخوصصة عن طریق مزایدة والقیم 

).محدودة أو مفتوحة، وطنیة أو دولیة
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التي تعتمد فیها المؤسسة هذه الطریقة مثلما كان منصوص علیه في الفقرة الثانیة من المادة 

،و هاته 01/04لمتعلق بالخوصصة والملغى بموجب األمر ا 95/22من األمر 31

:الحاالت هي

.حالة التحویل التكنولوجي النوعي-

.حالة ضرورة اكتساب تسییر متخصص-

.إذا بقیت األحكام المتعلقة بالبیع عن طرق المزایدة دون أثر مرتین على األقل-

تحویل تكنولوجي نوعي أو فبالنسبة للمستفید من عقد التراضي یلزم هذا األخیر بإحداث 

،وهي المتنازل على الممتلكین األجانب ةبإدخال أنظمة تسییر متخصصة وغالبا ما تشترط الدول

وهم المتنازل لهم نقل التكنولوجیا ومهارات التسییر بالمقابل یتمتع المتنازل بعدة حقوق من بینها 

.1أجل المصلحة الوطنیة نماستفادة المتنازل مؤقتا بسهم نوعي یضمن للدولة حق التدخل

تعریف السهم النوعي -أ

تعود البوادر األولى إلنشاء هذا السهم إلى التجربة اإلنجلیزیة التي أطلقت علیه تسمیة 

Goldenالسهم الذهبي  shor
2

و جاء تعریف السهم النوعي ألول مرة بموجب أمر رقم ، 

األولى من المادة السابعة ، المذكور أعاله في الفقرة1995أوت  26المؤرخ في 95/22

.3منه

1
.456عجة الجیاللي ، المرجع السابق ،ص -

2
.456، ص نفسهالمرجع -

3
ا من رأسمال الشركة التي تنشأ عن طریق خوصصة یعني السهم النوعي، سهم(95/22ألمر امن 07/1المادة -

الدولة حتفظ مؤسسات عمومیة، طبقتا ألحكام هذا األمر، وتقید بحقوق خاصة یحددها القانون األساسي للشركة وت

).التدخل من أجل المصلحة الوطنیة قبواسطتها، بح
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من المرسوم التنفیذي رقم 02ورجع المشرع لیعید تعریف السهم النوعي في المادة 

، و یحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي 2001نوفمبر 10الموافق لـــ 01/352

.01/042من األمر 19والذي جاء تطبیقا ألحكام المادة 1وكیفیات ذلك

یتضح أن حق الدولة في االحتفاظ بسهم نوعي هو مجرد  19ادة من خالل الم

إمكانیة ولیس شرطا ملزما، كما أن إمكانیتها في االحتفاظ به تبقیها مالكة له، وهو تصرف 

.شبه اتفاقي بما أنه مذكور في دفتر الشروط

القیود الواردة على السهم النوعي - ب

:3ع إجراءات معینة تتمثل فیما یليحتى یحتفظ المتنازل بسهم نوعي ال بد من إتبا

قیام الوزیر المكلف بالمساهمات إعداد تقریر عن حق المتنازل في االحتفاظ بالسهم -1

.النوعي

.تقدیم هذا التقریر لمجلس مساهمات الدولة للموافقة علیه-2

ال بد من أن یفصل رئیس الحكومة في مدى جدوى النص على السهم النوعي لصالح -3

.المتنازل

1
، 2001نوفمبر سنة 10الموافق لـــ 1422شعبان عام 24مؤرخ في 01/352من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -

یقصد بالسهم النوعي سهم في رأسمال (67لك، جریدة رسمیة عدد ذ ةیحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكیفی

ظ به الدولة مؤقتا، ویخولها حق التدخل بموجبه ألسباب ذات تفالشركة، ناتج عن خوصصة مؤسسة عمومیة اقتصادیة تح

).مصلحة وطنیة

2
تخضع شروط نقل الملكیة إلى دفاتر خاصة تكون جزاء ال یتجزأ من عقد التنازل الذي (01/04من األمر 19المادة -

.یحدد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له

.ویمكن أن تنص دفاتر الشروط، عند االقتضاء، على إمكانیة احتفاظ المتنازل بسهم نوعي مؤقتا

).مارسة حقوق السهم النوعي عن طریق التنظیمم ةتحدد شروط وكیفی

3
.01/352من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -
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فالقول بتدخل الحكومة في مدى جدوى النص على السهم النوعي لم یأتي لخدمة 

المصلحة الوطنیة بقدر ما هو تدخل في شؤون المالك الجدید للمؤسسة، وهذا ما یتعارض 

.یز بها النظام الرأسماليمع المبادئ األساسیة التي یتم

01/352یتمیز السهم النوعي حسب نص المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم -4

بأنه حق غیر قابل للتصرف فیه، وهذا ما یتعارض مع أهم خاصیة تتمیز بها شركات 

من06سنوات حسب المادة 3،  رغم أن هذا القید محدد بــ 1المساهمة وهي خاصیة التداول

نفس التشریع یتحول بعدها السهم النوعي إلى سهم عادي، یمكن حینها أن تطرح الشركة 

.2بعدها هذه األسهم للتداول باعتبارها أسهم عادیة

الطبیعة القانونیة للسهم النوعي -ج 

یعد السهم النوعي قبل تحوله سهما عادیا، كما سبق وأن قلنا في تعریفنا لسهم العادي 

األسهم یخضعون اللتزامات واحدة ویتمتعون بحقوق متساویة،ومن بین هذه أن مالكي هذه 

الحقوق حق المساهم في الحصول على الربح كما یكون للمساهم صوت واحد من خالل 

.تملكه سهما واحد في رأسمال الشركة

وذلك لتسهیل تقدیر األغلبیة في الجمعیات العامة للشركة، غیر أن العدید من 

ت شركات المساهمة الخروج عن هذه القاعدة ، فتجیز لها إصدار أسهم التشریعات خول

ممتازة ذات مزایا ال تختص بها األسهم العادیة، وذلك في بعض الحاالت التي تقتضیها 

.ممارسة الشركة لنشاطها

:كما یكفل السهم النوعي للمستفید بعض الحقوق منها

1
.من هذا الفصلول قد سبق وأن تطرقنا لخصائص األسهم في المبحث األ-

یمكن تحویل السهم النوعي إلى سهم عادي بقرار یتخذه رئیس (01/352من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -2

).سنوات)3(الحكومة بعد االستماع إلى مجلس مساهمات الدولة، وال یمكن أن یتجاوز ذلك ثالث 
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مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة، حسب تعیین ممثل واحد أو ممثلین اثنین عن الدولة في-

.الحالة

ممثل واحد أو اثنین في الجمعیات العامة للمؤسسة من دون حق التصویت، حسب -

.01/352من المرسوم التنفیذي رقم 05نص المادة 

مما یالحظ على السهم النوعي، هو اختالفه عن السهم العادي واألسهم الممتازة فیما 

أن حق التصویت من الحقوق األساسیة للمساهم، ومن ثم ال یخص حق التصویت، رغم 

یجوز منعه من ممارسة هذا الحق كلیة ، وٕان كان یرد علیه بعض القیود بهدف تنظیم 

.إلى حد المنع الكلي نظرا لتعلقه بالنظام العام|ممارسته ،فإنها ال تصل 

عن ممارسة حق إال أن الممارسة العملیة أثبتت بأن المساهم یمكنه االستغناء 

التصویت،وذلك لتجاهل األغلبیة المساهمین لحقهم في حضور الجمعیات العامة والمشاركة 

في قراراتها بسب میولهم االستثماریة، وحرصهم على األرباح قبل التفكیر في كیفیة إدارة 

.الشركة والرقابة على سیاستها المالیة واالقتصادیة

تصویت، فإنها تقرر لها امتیازات أخرى ال ومقابل حرمان هذه األسهم من حق ال

یتمتع بها أصحاب األسهم العادیة، كالحق في الحصول على نسبة من األرباح، كما یستفید 

أصحاب هذه األسهم من جمیع الحقوق المقررة ألصحاب األسهم األخرى، فیكون لهم الحق 

امة وٕاقامة دعوى في اإلطالع على مستندات الشركات وطلب بطالن اجتماع الجمعیة الع

.1المسؤولیة ضد المدیرین

وقد تبنى المشرع الجزائري األسهم بدون حق التصویت فیما یخص السهم النوعي ألول مرة

.2السابق ذكره95/22في إطار الخوصصة بموجب األمر 

1
  . 40ص ، ، المرجع السابق شیخي أمینة-

.04-01تم إلغاء ھذا األمر بموجب األمر -2
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وتعد كل عملیة تصویت من ورائها مصلحة للمساهم ، كما أن هناك مصلحة تدفع 

ي الشركة للتصویت في الجمعیة العامة ، كونه ممثال للشركة ویمثل عضو مجلس اإلدارة ف

.1مصالحها ومصالح كل الشركاء و التصویت في هذه الحالة جائز

لكن قد تكون المصلحة في التصویت لها معنى مغایر، كما لو كانت تملیه اعتبارات 

، مما قد مصلحة شخصیة خارجة عن مصالح الشركة، على حساب مصالح باقي المساهمین

هي مصلحة عامة –صاحب السهم النوعي –یسبب إضرارا بالشركة، لكن مصلحة المساهم 

، فالسؤال الذي 04-01مرتبطة بالمصلحة الوطنیة ،كما عبر عنها المشرع في األمر 

.یطرح ما الذي أدى بالمشرع إلى استبعاد حق التصویت فیا یخص السهم النوعي؟

الجزائري فیما یخص السهم النوعي، قید المساهم فیما لكن ما یالحظ على المشرع

یخص حرمانه من الحق في التصویت  ومنح له بعض الحقوق وردت على سبیل الحصر 

:2وهي حقه في االعتراض على أي قرار یتعلق بما یأتي

تغییر طبیعة نشاط المؤسسة-

التصفیة اإلرادیة-

تقلیص عدد المستخدمین-

.هاته المجاالت فقطإذن للمساهم حق التدخل في

قلب المفهوم الكالسیكي للشریك فهل یعد صاحب هذه وظهور هذا النوع من األسهم 

.األسهم شریك حقیقي بالمفهوم التقلیدي؟

لقد برر المشرع إنشاء هذا السهم لمتطلبات المصلحة الوطنیة دون أن یضع معاییر 

ي من التصویت وأعطاه امتیازات واضحة لتحدیدها،كما أن المشرع منع صاحب السهم النوع

.53شیخي أمینة ، المرجع السابق ، ص -1
2

.01/352من المرسوم التنفیذي 05المادة -
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أخرى باعتبارها امتیازات غیر مادیة، وهو حقه في االعتراض على أي قرار یهدد استقرار 

.المؤسسة وفي هذه الحالة یكیف السهم النوعي على أنه سهم ممتاز دون حق التصویت

كما أن السهم النوعي یتشابه مع أسهم الضمان الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة 

وهي عبارة عن مجموعة من األسهم اإلسمیة التي یفرض المشرع على عضو مجلس اإلدارة 

كحد أدنى في رأس مال الشركة %20في شركة المساهمة أن یمتلك عددا من األسهم تمثل 

.1حسب ما جاء في الفقرة األولى من  المادة من القانون التجاري 

وهذا التخصص الذي أواله المشرع بأعضاء اإلدارة مفاده ضمان جدیة التسییر للسهر على 

مصالح الشركة والمحافظة على أموالها التي هي في األصل ملكا لجمیع المساهمین فیها بما 

،وهذا ما 2فیها أعضاء اإلدارة الذین یستفیدون من نجاح مشروعها ویتضرر في حالة فشله

.فیما یخص مبررات إنشاء السهم الرتباطه بالمصلحة الوطنیةعبر عنه المشرع 

كما أن السهم النوعي یتشابه مع أسهم الضمان من حیث أن كلیها ال یجوز التصرف 

فیها، فالسهم النوعي ال یجوز التصرف فیه إال بعد مرور ثالث سنوات ابتداء من تاریخ 

  .ولهالتنازل، یتحول بعدها إلى سهم عادي یمكن حینها تدا

أما عن أسهم الضمان فیحظر تداولها طول فترة عضویة المدیر، إال بعد مصادقة 

الجمعیة العامة العادیة على حسابات السنة المالیة األخیرة والمتعلقة بإدارته وهذا حسب 

.3من القانون التجاري الجزائري620المادة 

1
(من القانون التجاري مایلي 619جاء في الفقرة األولى من المادة - على مجلس اإلدارة أن یكون مالكا لعدد من :

من رأس مال الشركة ، ویحدد القانون األساسي العدد األدنى من األسھم التي یحوزھا كل %20األسھم یمثل على األقل 
....).قائم باإلدارة 

2
.238لسابق، ص نادیة فضیل، المرجع ا-

3
یجوز للقائم باإلدارة السابق أو لذوي حقوقھ استرجاع حریة التصرف في أسھم الضمان ، بمجرد (والتي جاء فیھا -

)مصادقة الجمعیة العامة العادیة على حسابات السنة المالیة األخیرة والمتعلقة بإدارتھ 



59

لحد األدنى أو الحد ویختلف السهم النوعي عن أسهم الضمان،كون المشرع لم یحدد ا

األقصى للسهم النوعي الذي تبقي الدولة محتفظة به ،على خالف أسهم الضمان والذي نص 

من رأس مال الشركة ،والتي یجوز ألعضاء مجلس %20المشرع على تحدید نسبة تفوق 

.اإلدارة امتالكها في القانون األساسي للشركة

سهما عادیا، هو سهم ممتاز دون حق وما خلصنا إلیه، أن السهم النوعي إن لم یكن

هي  -الدولة –التصویت باعتبار االعتراض الممنوح للمساهم صاحب السهم النوعي 

.امتیازات غیر مادیة  ممنوحة له

أسهم األجراء :ثانیا 

26ظهر هذا النوع من األسهم ألول مرة في فرنسا بموجب القانون الصادر بتاریخ 

إمكانیة تأسیس شركة مساهمة ذات المشاركة العمالیة ، ، والذي نص على1917أفریل 

، ولكن هذه األخیرة  تعتبر مملوكة بصورة "عمل"یتألف رأس مالها من أسهم مالیة وأسهم 

.1"عمال تعاونیة "جماعیة من قبل العاملین الذین یظهرون فیها بمظهر شركة 

األولى ولغایة األزمة كما  عرفت هذه األسهم انتشارا واسعا بعد الحرب العالمیة

، حیث بدأ االهتمام بها یتضاءل تدریجیا على الرغم من الفوائد 1929المالیة الكبرى سنة 

التي یمكن تحقیقها عن طریق هذه األسهم ، وبخاصة تقلیل حدة الصراع الطبقي بین العمال 

ر عند وأصحاب رؤوس األموال ، ألن هذه األسهم یعیبها ما قد یصیب أصحابها من أضرا

خسارة الشركة أو إفالسها وفقدهم بذلك مدخراتهم المستثمرة فیها في اللحظة التي یكونون 

.2بأشد الحاجة إلیها

1
، مجلة الحقوق ، العدد األول )بحث مقارن (، اختالف حقوق المساھم باختالف أنواع األسھم  يملك أكرم عبد القادر یا-

.238ص، 2006، مارس ،عمان، السنة الثالثون 
2

.254ملكي ، المرجع السابق ،ص أكرم عبد القادر یا-
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وتعرف أسهم العاملین بالمعنى المقصود من تقسیم األسهم بالنظر لمالكیها ،هي أسهم 

عن طریق منح تصدر باسم العاملین ،والتي یجوز لشركة بموجبها توزیع أسهم العاملین لدیها

العاملین تسهیالت خاصة لالكتتاب في أسهم الشركة ، كإجراء تخفیض في قیمتها بالنسبة 

.1لهم أو منحهم آجاال لتسدیدها أو امتیازا في األرباح المستحقة بموجبها

وقد عرف المشرع الجزائري األجیر، وهو العامل في القوانین المقارنة في المادة 

الذي یحدد شروط استعادة األجراء مؤسستهم 01/353التنفیذي الرابعة من المرسوم

كل أجیر في المؤسسة مسجل منذ سنة واحدة على (العمومیة االقتصادیة و كیفیات ذلك 

األقل في جدول إعداد المستخدمین عند تاریخ تبلیغ التنازل وذلك مهما تكن الطبیعة القانونیة 

  ).لعقده

المتعلق بالخوصصة وٕانما 95/22نازل ولید األمر رقم و لم یكن هذا النوع من الت

عن حل المؤسسات العمومیة بموجب المرسوم رقم :أثارته السلطة ألول مرة غداة إعالنها

، حیث كلفت لجان التصفیة بمباشرة عملیة إنشاء 25/09/1994المؤرخ في 94/294

.ت العمومیة المنحلةشركات األجراء، والتي هي في الواقع شركات منبثقة عن المؤسسا

، یستفید األجراء 2001أوت  20المؤرخ في 01/04وطبقا ألحكام األمر رقم 

على األكثر من رأس المال المؤسسة القابلة %10المستفیدون من الحصول مجانا على 

.للخوصصة

مع العلم أصال أنه ال یمكن منح األسهم المجانیة إال بمقابل حصة مالیة أو قیمة 

ذا فإن معظم القوانین ال تسمح بمنحها دون مقابل ، وال فرق في ذلك عموما بین مالیة وله

لكن ینبغي مالحظة أنه بینما یستعمل .سكسونیة -قوانین أوربا و قوانین الدول األنجلو

BONUSمصطلح SHARES في أمریكا للداللة على هذه األسهم المجانیة ، فإن

.253، ص السابقالمرجع ،  يملك أكرم عبد القادر یا-1
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اللة على األسهم الموزعة على المساهمین إذا كانت المصطلح نفسه یستعمل في إنجلترا للد

قیمتها مأخوذة من االحتیاطي للشركة كلما یسمح القانون بذلك، حیث یجزأ رأس مال 

المؤسسة إلى سندات ذات قیمة اسمیة أقل ،حتى یتمكن الجمهور واألجراء من المساهمة في 

.1رأس المال االجتماعي للمؤسسة

أسهم وهي سندات ذات قیمة اسمیة ال یملك فیها األجیر هذه الحصة ممثلة في شكل

.2حق التصویت وال تمثیل في مجلس اإلدارة

من نفس القانون من حق الشفعة، 29كما یستفید األجراء كذلك، وهذا حسب المادة 

وبذلك یمكن أن یشمل هذا الحق كامل الرأسمال االجتماعي بعد أن كان حق الشفعة 

من رأسمال المؤسسة ، وبتخفیص قدره %20في حدود 95/22مر المسموح به في ظل األ

.على األكثر من سعر البیع في عملیة التملك ألصول المؤسسة المعنیة15%

:ویرتبط االنتفاع بهذین الحقین بشرطین أساسیین هما

خالل فترة شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغ عرض -حق الشفعة -أن یمارس هذا الحق-

.3إلى األجراء|التنازل

أن ینتظم األجراء في شركة یتم تكوینها حسب أحد األشكال التي ینص علیها القانون -

.4التجاري

ومع ذلك ، فالمالحظ أن هذه األسهم لم تلق النجاح الذي كان ینتظره البعض منها ، إذ ال 

هذا النوع من األسهم  لیزال موقف المنظمات العمالیة مترددا بل سلبیا أو معادیا من 

.261التواب ، المرجع السابق ، ص محمد حلمي عبد -1
.01/04من األمر 28المادة -2
.01/04من األمر 29المادة -3
.01/04الفقرة الثالثة من األمر -4
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العتبارها نوعا من الوسائل التوفیقیة والتخدیریة أو من رشوة العمال ، والنتیجة أنه في البلدان 

.1التي تسمح قوانینها بإصدار هذه األسهم ال یكاد یكون لها أهمیة من الناحیة العملیة 

بمقتضى وقد تم تنظیم شروط استعادة األجراء مؤسستهم العمومیة االقتصادیة

،  حیث تمر عملیة االستفادة 10/11/20012المؤرخ في 01/353المرسوم التنفیذي رقم 

:بالمراحل التالیة

إجراء تقییم مبني على المناهج  المعمول بها عادة في مجال تقییم المؤسسات العمومیة - أ

.3یةیعده خبراء تعینهم الجمعیة العامة للمؤسسة المعن،االقتصادیة المعروضة للخوصصة

.اكتساب صفة األجیر - ب 

في الشراء خالل شهر واحد من تاریخ بنیتهمتبلیغ المؤسسة المعنیة أن یقوم األجراء ب –ت 

.4تبلیغ عرض التنازل

.5یجب على األجراء أن ینتظموا في شكل شركات منصوص علیها في القانون التجاري -ث  

/01من المرسوم التنفیذي 6، وكذا المادة 01/04من األمر 28وبما أن المادة 

نصت على أن یقسم الرأسمال االجتماعي للمؤسسة في شكل أسهم لدلیل على أن 353

1
.239أكرم عبد القادر یاملكي ، المرجع السابق ، ص-

2
، یحدد شروط استعادة 2001نوفمبر 10الموافق 1422شعبان 24مؤرخ في 01/353مرسوم تنفیذي وقم -

.67األجراء مؤسستھم العمومیة االقتصادیة و كیفیات ذلك، جریدة رسمیة العدد 
3

.01/353من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -
4

.01/353من المرسوم التنفیذي 05المادة -

5
.یحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها(من القانون التجاري الجزائري 544حسب ما جاء في المادة -

تعد شركات التضامن وشركات التوصیة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة، تجاریة بحكم شكلها ومهما 

.)یكن موضوعها
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الشكل الواجب أن تأخذه الشركة هو شركة مساهمة،وقد عرف المشرع الجزائري شركة 

.1تجاريمن القانون ال592المساهمة في المادة 

واألصل أن الشركة في األصل هي مؤسسة عمومیة تابعة لدولة ، فهل یتم التنازل 

؟ ،أم یتم التنازل عنها بصفة فردیة؟، )األجراء (عن هذه األسهم بصفة جماعیة للمساهمین

.بالتالي ال بد من توفر النصاب القانوني وهو أن ال یقل عدد الشركاء فیها عن سبعة

األجراء في رأسمال المؤسسة الجدیدة یكون  بمقدار نسبة مبلغ كما أن مساهمة

حصتهم المقدمة ، وال یتشرط على هؤالء األجراء أي مستوى مساهمة أدنى في رأسمال 

الشركة الجدیدة ،مع أنه حسب نصوص القانون التجاري فإن الحد األدنى لرأسمال شركة 

ن دینار جزائري، وفي حالة التأسیس المساهمة في حالة التأسیس المغلق ال یقل عن ملیو 

مالیین دینار جزائري، حسب 5باللجوء العلني لالدخار یكون الحد األدنى لرأسمال هو 

أو أكثر %50غیر أنه ال یحوز األجیر الواحد .2من القانون التجاري الجزائري594المادة 

.3من حقوق التصویت في الشركة الجدیدة

وهذا یعد خروجا عن القاعدة، أن یكون لكل مساهم صوت واحد بدون تحدید ، و 

.مهما قل أو كثر عدد األسهم تبقى قاعدة الصوت الواحد للسهم هي المطبقة 

شركة المساهمة هي الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى أسهم ، وتتكون من شركاء ال یتحملون الخسائر إال بقدر حصتهم (1

أعاله على الشركات ذات رؤوس 2وال یطبق الشرط المذكور في المقطع .وال یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة .

).أموال عمومیة 

2
مالیین دینار 5یجب أن یكون رأسمال شركة المساھمة بمقدار (نون التجاري الجزائري من القا594جاء في المادة -

)لجأت الشركة علنیة لالدخار ، وملیون دینار في حالة المخالفة جزائري على األقل ، إذا ما
3

یكون له ألساسیة للمساهم وال یجوز حرمانه منه واألصل أن لكل مساهم صوت بحیث احق التصویت من الحقوق -

عدد من األصوات، بقدر عدد أألسهم التي یحوزها وهذه القاعدة تعد تطبیقا لمبدأ المساواة بین المساهمین باعتباره أحد 

.عناصر نیة االشتراك التي تعد من األركان الموضوعیة الخاصة لعقد الشركة
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نجد المشرع فیما یخص أسهم األجراء ،قد حدد عدد األصوات التي یملكها المساهم 

وضع حدا أدنى لعدد األصوات مهما كان حتى لو امتلك أغلبیة رأس المال، بحیث)األجیر(

من حقوق التصویت %50العدد الذي یحمله المساهم وهو أن ال یحوز األجیر الواحد على 

.1في الشركة

فإذا ما تجاوز السقف المحدد تفقد فعالیتها وتصبح غیر قابلة لإلدالء بها ، فإذا ما 

لمسموح به كحد أقصى ال یدخل صوت المساهم بهذا العدد من األسهم الذي یجاوز الحد ا

.2ضمن حساب نصاب التصویت بالجمعیة العامة 

من القانون التجاري ، على وضع حد 685وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

لعدد األصوات التي یمكن أن یدلي بها للمساهم ،تاركا للنظم األساسیة للشركات تنظیم هذه 

دد القانون األساسي عدد األصوات التي یحوزها كل یجوز أن یح(المسألة والتي جاء فیها 

مساهم في الجمعیات ، بشرط أن یفرض هذا التحدید على جمیع األسهم دون تمییز فئة 

،إذا فا باإلمكان أن یحدد القانون األساسي لشركة عدد األصوات التي یحوزها كل )أخرى 

.بالتساوي )األجیر(مساهم 

من المرسوم 8من المادة 3قانون التجاري، بالفقرة من ال603لكن بمقارنة المادة 

وضع المشرع حدا أقصى للقوة الصوتیة ألي 603، ففي المادة 01/3533التنفیذي 

من األصوات بغض النظر عن عدد األسهم التي یحوزها ، فإذا تجاوزت %5مساهم عند 

مال الشركة فتنخفض من العدد اإلجمالي لألسهم ،أي رأس%5عدد األصوات التي للمساهم 

.ق ذكرهالساب01/353الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من المرسوم التنفیذي -1
2

.45شیخي أمینة ،المرجع السابق، ص -
3

من العدد %5لكل مكتتب عدد األصوات یعادل عدد األصوات التي اكتتب فیھا دون أن یتجاوز ذلك نسبة(-

)اإلجمالي لألسھم ولوكیل المكتتب عدد األصوات التي یمتلكھا موكلھ حسب نفس الشروط ونفس الحد
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ویطبق هذا التحدید لألصوات على المساهم ،كما یطبق .وال یعتد بالزیادة %5إلى نسبة 

.1على وكیله

، فإن القوة الصوتیة ألي مساهم ال یجوز أن 8من المادة 3أما فیما یخص الفقرة 

خاذ هذه من األصوات ، وهي حسب رأینا نسبة مبالغ فیها إلى حد ما ،رغم ات%50تتجاوز 

المؤسسة شكل شركة تجاریة ، وفي موضوعنا اكتفینا بشركة المساهمة ألن موضوع الدراسة 

یتعلق باألسهم ، ورغم أنها شركة أموال تقوم على االعتبار المالي بحیث یعتد فیها بما یقدمه 

.كل مساهم من نصیب في رأس المال دون االعتداد بشخصه 

من 29/2استعادة مؤسستهم حسب ما جاء بالمادة كما یستفید األجراء الذین أرادوا

من مبلغ التنازل عن المؤسسة المستعادة %15، من تخفیض أقصاه 01/04األمر رقم 

بالشراء كما یدفع مبلغ التنازل عن المؤسسة المستعادة بالشراء حسب ما جاء في المرسوم 

:على هذا النحو 01/353التنفیذي رقم 

الل مدة أقصاها عشرون سنة ،وذلك على أقساط سنویة ثابتة تسدید المبلغ الباقي خ-

.2دیسمبر من كل سنة 31تدفع في 

إرجاء الدفع األول للحصة األولیة ألجل مدته سنتان، مع اقتطاع تخفیض على هذه -

.3%15الحصة قدره 

.4تطبق ابتداء من السنة السادسة من دفع المبلغ الباقي %6نسبة فائدة قدرها -

1
.46السابق ، ص شیخي أمینة ، الموجع -

.01/353من المرسوم التنفیذي 11الفقرة الثانیة من المادة -2
.01/353من المرسوم التنفیذي 10والمادة 12الفقرة األولى من المادة -3
.353-01من المرسوم التنفیذي 2من المادة 2الفقرة -4
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وحتى یستفید األجیر من المزایا المذكورة أعاله ، یجب أن یقوم برهن أسهمه رهنا -

، أي األجیر هو المدین 1حیازیا بقدر المبلغ الباقي من قیمة المؤسسة المتنازل عنها 

.الراهن والدولة هي الدائن المرتهن 

عدم وفي المقابل هناك بعض القیود وضعت على الشركات المستعادة بالشراء ،هي -

شراء (مدة خمس سنوات من تاریخ االكتتاب )األسهم(جواز التنازل عن السندات 

،وفي حالة تنازلها عن األسهم قبل مرور خمس سنوات ،وجب على الشركة )األسهم 

.المستعیدة أن تسدد مبلغ التخفیض، وتفقد جمیع الحقوق والمزایا المذكورة أعاله

أعطى من التنازالت بما فیه الكفایة من أجل نجد أن المشرع قد،كخالصة لكل هذا

.تشجیع الخوصصة الشعبیة ، إذن فأسهم األجراء یمكن اعتبارها أسهما ممتازة 

  الكهتاألسهم من حیث اال:الفرع الثاني 

، أسهم رأس أنواع األسهم من حیث إرجاع قیمتها تنقسم بهذا االعتبار إلى نوعین

:المال وأسهم تمتع

أسهم رأس المال :أوال

هي التي تبقى قیمتها إلى حیث التصفیة النهائي، وهي األصل أسهم رأس المال 

،المال قائما سحیث لم تستهلك قیمتها أثناء حیاة الشركة، فیظل رأ.2والقاعدة في الشركات

انقضاء الشركة، وعند ذلك فقط یتقاسم حینداخال في موجودات الشركة، متصال بأموالها ل

المال، وكل ما یستحقه حسب  سمنهم أسهمه في رأكلهمون أموال الشركة، ویسترد المسا

.نتیجة التصفیة

.01/353من المرسوم التنفیذي 14المادة -1

.33، ص )ت. د(، )ط. د( ألسهم، ا، حكم االستثمار في  داغي علي محي الدین القرة -2
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أسهم التمتع:ثانیا

هي األسهم التي ترد قیمتها تدریجیا أو مرة واحدة قبل انقضاء الشركة، أسهم التمتع 

.أو هي األسهم التي تستهلك قیمتها في حیاة الشركة دون انتظار أجلها وتصفیة ومجوداتها

من القانون التجاري والتي جاء نصها 45مكرر 715وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 

(كاآلتي  األسهم التي تم تعویض مبلغها االسمي إلى المساهم عن طریق أسهم التمتع هي:

ویمثل هذا االستهالك دفعا مسبقا .االستهالك المخصوم إما من الفوائد أو االحتیاطات

).للمساهم عن حصته في تصفیة الشركة في المستقبل

سمیة للمساهم أثناء حیاة قیام الشركة بدفع القیمة اال:ویقصد باستهالك السهم

، ألن استهالك السهم یبدو ضروریا في بعض األحیان، خاصة إذا كانت ممتلكات 1الشركة

الشركة مما یلحقها النقص بتوالي الزمن، كالشركات الحاصلة على امتیاز من الحكومة، إذ 

وال تقدم الشركة .أن هذه الشركات تكون مضطرة إلى تسلیم ممتلكاتها في نهایة مدة االمتیاز

:لوجود سببینإال مها على استهالك اس

حصول الشركة على امتیاز من الحكومة أو غیرها الستغالل مرفق عام :األول

كشركات الماء والكهرباء والغاز والنقل، والتي تؤول مجوداتها إلى الحكومة بعد انتهاء مدة 

.االمتیاز

أن كون موجودات الشركة قابلة للزوال، أو كونها مما یهلك باالستعمال، ك:الثاني

تكون سفنا أو طائرات أو استغالل منجم أو محجر وبالتالي یستحیل على المساهمین في 

وكثیر من القوانین ال تجیز .هذه الحاالت الحصول على قیم األسهم عند نهایة أجل الشركة

.مثل الجزائرالمال سعملیة االستهالك إال إذا كان مصدرها الربح أو االحتیاطات ولیس رأ

1-l’action de jouissance ala difference de l’action de capital, est Celle de montant nominal a

etre rembourse a l’ actionnaire a la suite d’un “amortissement du capital “. Par phillipe
merle ,droit commercials, dalloz , 17 eme edition,paris , 2014, page 355.
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إما برد القیمة االسمیة لألسهم التي یتم اختیارها سنویا بطریق القرعة حتى نهایة :بطریقتین 

.1مدة الشركة ، أو برد جزء من القیمة االسمیة لجمیع األسهم سنویا

حیث جاء في ،فالمشرع الجزائري یحظر التعامل بطریقة األولى أي طریق االقتراع

طریق سحب القرعة، تعد كل مداولة یحضر استهالك األسهم عن (46مكرر 715المادة 

.)تتخذ خرقا لهذا المنع باطلة

قد تؤدي إلى إلحاق الضرر  وألنها تخل بمبدأ المساواة بین المساهمین، ذلك

خاصة إذا أصیبت الشركة بخسائر تجعلها غیر قادرة ،بأصحاب األسهم التي لم تستهلك

رأسمال الشركة، في حین الذین فیفقدون حصتهم في، على االستمرار في عملیة االستهالك 

استهلكت أسهمهم ال یتحملون أي شيء من الخسارة ألنهم حصلوا مسبقا على قیمة األسهم، 

أحد األركان  ن أهموبالتالي ستحتوي الشركة على شرط األسد، ومقتضى هذا الشرط هو م

.المتمثل في اقتسام األرباح والخسائر، والموضوعیة الخاصة للشركة

في حظر استهالك األسهم عن الخاص فقد أصاب المشرع الجزائريناأیوحسب ر 

، لكن السؤال الذي یطرح بالنسبة للدول التي تأخذ بها، فعند إجراء القرعة هل طریق االقتراع 

عادیة أو التتم القرعة بالنسبة لألسهم العادیة فقط أم تتم القرعة بالنسبة لكافة األسهم 

  .؟ممتازةال

فإذا تمت القرعة وتم استهالك األسهم العادیة، وبقیت األسهم الممتازة، وأصیبت الشركة 

األسهموبهذه الطریقة قد تفقد هذه،ستمس أصحاب األسهم الممتازةخسارةبخسائر فإن ال

.االمتیاز الذي منح لها

یع األسهم یمة االسمیة لجمأما بالنسبة للطریقة الثانیة وهي األنسب، فیرد جزء من الق

بحیث یتم االستهالك الكلي على المدى الزمني الذي یحدده نظام الشركة وفي جمیع سنویا،

األحوال یجب أن یتم االستهالك واألداء على وجه المساواة بالنسبة لكل نوع من أنواع 

.األسهم

1
.90أحمد محمد لطفي ، المرجع السابق ، ص -
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:بد من توافر الشروط اآلتیةالیعد صحیحا  كيول ،واالستهالك عملیة استثنائیة

ا لم ینص علیه القانون األساسي للشركة، وجب على الجمعیة العامة غیر العادیة أن إذ -أ

.تقرر االستهالك عن طریق القانون األساسي للشركة

توزیع، ومن ثم یجب أن تدفع قیمة السهم المستهلكة من األرباح واالحتیاطات القابلة لل- ب

وعدم جواز المساس به، فإذا ،رأسمال تطبقا لمبدأ ثابت الرأسمالیحظر االستهالك من

عمدت الشركة إلى اقتطاع جزء من رأسمال الستهالك األسهم، جاز للدائنین المطالبة 

.ألنه یكون الضمان العام لهم،باسترداد ما اقتطع 

ولم یكن لدیها احتیاطي ،ویجب أن تتوقف عملیة االستهالك إذا لم تحقق الشركة ربحا - ت

واألصل أنه إذا استهلك السهم انخفضت كل عالقة بین المساهم والشركة، لكن ،قابل للتوزیع 

من شأنه حرمان المساهم من بقائه في الشركة بصفته كشریك بدون مبرر الشرطهذا 

.شرعي

،بدال من السهم الذي استهلك،تجنبا لذلك قرر المشرع منح المساهم سهم تمتعو  

نصت على ذلك  ذاول ،بقى محتفظا بصفته كمساهموبذلك ی،بحیث ال تنقطع صلته بالشركة 

سمي ألسهم التي تم تعویض مبلغها االاأسهم التمتع هي (45مكرر 715صراحة المادة 

.........).إلى المساهم عن طریق االستهالك المخصوم، إما من الفوائد أو االحتیاطات

القیمة تثناءاسالتمتع تعطي لصاحبها جمیع امتیازات أسهم رأسمال بأسهم  إذن  

.1مسبقاألن المساهم یكون قد حصل علیهاصفیتهاحل الشركة وتعند االسمیة للسهم

  .204 ص، المرجع السابقنادیة فضیل، -1
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الثالثالمطلب 

1األسهم من حیث الشكل

تنقسم األسهم من حیث شكلها إلى أسهم اسمیة وأسهم لحاملها وأسهم إذنیة

السهم االسمي:الفرع األول

وتثبت ملكیته بقید اسم المساهم في دفاتر هو السهم الذي یحمل اسم المساهم، 

الشركة، ویتم نقل ملكیة األسهم االسمیة بعد إتمام قیدها في سوق القیم المنقولة وفقا للوسائل 

المعدة لذلك، وبالنسبة لألسهم االسمیة غیر المقیدة في البورصة فیتم نقل ملكیتها بقیدها في 

.نتقال الملكیةدفاتر الشركة، ویحرر لصحاب الشأن ما یفید ا

السهم لحامله:الفرع الثاني

هو السهم الذي ال یحمل اسم المساهم وٕانما یذكر فیه إن السهم لحامله، ویعتبر حامل 

السهم هو المالك في نظر الشركة، وال یجوز أن تصدر الشركة أیة أسهم لحاملها ما لم تكن 

لحاملها الحق في التصویت في قد دفعت قیمتها بالكامل، وال یكون لحائزي األسهم 

.اجتماعات الجمعیة العامة للشركة

وتنتقل ملكیة األسهم لحاملها بمجرد المناولة الیدویة وتسري علیها قاعدة الحیازة في 

المنقول سند الملكیة، بمعنى أن الحق ثابت في الصك ذاته، فتصبح حیازته دلیال على 

.2ملكیتة

.هذا البابسیأتي دراسة هذا المطلب بالتفصیل في المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل الثاني من -1

2
، ،2013، اإلسكندریة )ط.د (ریان هاشم، التنظیم القانوني للتداول اإللكتروني لألوراق المالیة، دار الجامعة الجدیدة -

 .19ص 
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السهم ألمر:الفرع الثالث

رف السهم ألمر بأنة الصك الذي یصدر باسم شخص ویتداول بطریق التظهیر، إذ یع

یتضمن عبارة إلذن أو ألمر، ومن ثم یستطیع نقل ملكیته بالتظهیر دون الرجوع إلى الشركة 

وتتداول بطریق التظهیر ، أي تنقل من شریك إلى آخر بأن یكتب على ظهر صك السهم .

.ي هو مالك األسهم واألول متخلیا عنها تحویلها إلى اآلخر فیصبح الثان

بخالف األسهم لحاملها ، فإن المساهم في هذه األسهم یكون معروفا في مبتدأ 

االشتراك من حیث أن المساهم األول صاحب األسهم یكون مقیدا لدى الشركة وال یحول 

ب عند أسهمها إال إلى شخص آخر معروف لدیه، فإذا كان اسم المساهم الثاني غیر مكتو 

التظهیر فال یعتبر الثاني مالكا له ولو حمله، وعلى كل حال فإن صاحب األسهم یكون 

فإذا نقل صاحب األسهم ملكیته إلى المساهم الثاني عن طریق التظهیر فیصبح .معروفا 

وهذا . المساهم الثاني مالكا حقیقیا لألسهم بدال من األول وعلیه یكون األول متخلیا عن حقه 

.1الرجوع إلى الشركةیحتاج عند نقل الحصة إلى المساهم اآلخرالنوع ال

نستخلص مما سبق أن السهم یعطي للمساهم حقوقا أساسیة أهمها صفته شریكا فال 

:یجوز حرمانه منها ، أو المساس بها وتتلخص فیما یلي 

حق البقاء في الشركة ، فال یجوز فصل أي مساهم من الشركة ألن المساهم  –أ 

.متملك في الشركة وال یجوز نزع ملكیته إال برضاه 

حق التصویت في الجمعیة العامة ، وهو سبیل المساهم إلى االشتراك في إدارة  –ب 

للسهم امتیاز ، وهو حق یجوز التنازل عنه لغیره ، ولكل سهم صوت ، إال إذا كن2الشركة 

.أن یكون متعدد األصوات 

1
.225محمد صبري ھارون ، المرجع السابق ، ص -

2
.من القانون التجاري الجزائري 685المادة -
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حق رفع دعوى المسؤولیة على المدیرین وأعضاء مجلس اإلدارة بسبب  –ت 

.1أحكامهم في اإلدارة أو أخطائهم فیها

حق الرقابة على أعمال الشركة ، وهو لكل مساهم وذلك بمراجعة میزانیة  –ث 

.2الشركة وحساب األرباح والخسائر

نصیب من األرباح واالحتیاطات ، وذلك ألن المساهم یقدم حصة في الحق في  –ج 

.رأس المال من أجل الربح ، فال یصح حرمانه من هذا الحق عند توزیع األرباح المحققة 

وذلك إذا قررت الشركة زیادة في رأس المال ، فإن :األولویة في االكتتاب  –ح 

نهم أولى باألموال االحتیاطیة فیعطي لهم الحق األولویة في االكتتاب للمساهمین القدامى ، أل

.، ثم یباح للمساهمین الجدد بعد ذلك 3في المساهمة في زیادة رأس المال خالل مدة معینة

حق التنازل عن السهم ، فللمساهم أن یتصرف فیه بالبیع أو الهبة أو غیرهما –خ 

.4الحق ألن السهم قابل للتداول ویبطل كل شرط یحرم المساهم من هذا

حق اقتسام موجودات الشركة عند حلها وذلك ألنه عضو في الشركة قد قدم  –د 

.حصته في رأس المال ، فإذا صفیت الشركة كان حقه متعلقا بموجوداتها 

1
.293ص عمورة عمار، المرجع السابق ،-

2
.من القانون التجاري الجزائري 680المادة -

3
.من القانون التجاري الجزائري 694المادة –

4
.226محمد صبري ھارون ، المرجع السابق ، ص -
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الفصل الثاني

النظام القانوني لتداول األسهم

تداول إن السهم یمثل حصة الشریك، وهذه الحصة یمكن التصرف فیها عن طریق 

السهم الممثل لها بالطرق المدنیة والطرق التجاریة، والتصرف بحصة الشریك في الشركات 

المساهمة عن طریق تداول األسهم أهم ما تمتاز به شركات األموال عن شركات األشخاص 

.التي ال یجوز للشریك فیها أن یتصرف بحصته كقاعدة عامة

حق أي حریة التداول بدون قید أو شرط، یملك المساهم في شركات المساهمة هذا الو   

، كما أن السهم باعتباره باستثناء ما أورده القانون أو نظام الشركة من قیود على هذا السهم

.ورقة مالیة فهو عرضة للضیاع والسرقة والحجز

ولتبیان التكییف القانوني لتداول األسهم ،والقیود الواردة علیه ،ومعوقاته ،ارتأینا تقسیم 

:لفصل إلى أربعة مباحث هذا ا

مفهوم مبدأ حریة التداول األسهم:سنتناول في المبحث األول

الطبیعة القانونیة لتداول األسهم:وفي المبحث الثاني 

القیود القانونیة واالتفاقیة لتداول األسهم:وفي المبحث الثالث 

معوقات تداول األسهم:وفي المبحث الرابع و األخیر
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األولالمبحث 

مبدأ حریة تداول األسهم

من أهم أسباب نجاح شركات المساهمة التي تحتاج ،یعد مبدأ حریة تداول األسهم

ألشخاص، فحریة الخروج والدخول إلى الشركة اال تحققها شركات ،إلى رؤوس أموال ضخمة 

ال یؤثر في قیام أو إنهاء الشركة، وال یؤثر في رأس مالها، ذلك أن طرح أسهم الشركة في 

تحقق لها الحصول على رأس المال الالزم، عندما یعلم المساهم مقدما وقبل ،كتتاب عاما

.أي وقت شاء  في،أن له حقا أساسیا في الخروج منها ،الدخول إلى الشركة

وخروجه من الشركة ال یؤثر في حجم رأس ،وأن تنازل المساهم عن أسمه للغیر 

المال سلیما  سوبالتالي یبقى رأ،سوف یدفع قیمة السهم إلى المتنازل له ألن المتنازل،المال 

.1تطبیقا لمبدأ ثبات رأس المال

، لتوضیح مفهوم مبدأ حریة التداول ین شارحي القانونبوقد اختلفت وجهات النظر

المقصود :األسهم ، لذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین ، نتناول في المطلب األول 

عالقة مبدأ حریة تداول األسهم بالنظام العام وأهمیة :بتداول األسهم ، وفي المطلب الثاني 

.مبدأ حریة التداول 

 .55ص المرجع السابق،عبد األول عابدین محمد بسیوني،/ د -  1
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المطلب األول

  همالمقصود بتداول األس

بادئ ذي بدء ال بد من اإلشارة إلى أنه لم یورد الفقه أو القانون تعریفا اصطالحیا 

محددا لمفهوم حریة تداول األسهم، إال أنه ومما تناوله فقهاء القانون فال یوجد تعریف محدد 

.1لتداول األسهم

  ةتداول األسهم لغ:الفرع األول

تداولته األیادي، أخذته هذه مرة رة لهؤالء، وجعله متداوال تارة لهؤالء وتا:داول الشيء

َوِتْلَك اْألَیَّاُم ﴿:قال تعالى:أي دارت، واهللا تعالى یداولها بین الناس:وهذه مرة، ودالت األیام

أي حصوله في ید هذا :﴾، وتداول القوم الشيء تداوال فهو دولته بینهمُنَداِوُلَها َبْیَن النَّاسِ 

َكْي ﴿:اسم للشيء الذي یتداول بعینه، ومنه قوله تعالى:أخرى، والدولةتارة وفي ید هذا تارة 

تداولون المال بینهم وال یجعلون للفقراء منه نصیبا، ی﴾ أي َال َیُكوَن ُدوَلًة َبْیَن اْألَْغِنَیاِء ِمْنُكمْ 

وفي حدیث أشراط الساعة ﴿إذا كان المغنم دوال﴾ جمع دولة، وهو ما یتداول من المال 

.2لقوم دون قومفیكون 

تداول األسهم قانونا:الفرع الثاني

اجتهد الفقه القانوني في وضع تعریف بین المقصود بتداول األسهم وقد أثمر ذلك 

بأن المقصود بتداول األسهم هو التنازل عن:ذهب بعض الفقه إلى القول.عدة تعریفات

.85، ص 2007الموجز في الشركات التجاریة ، المكتبة القانونیة ، الطبعة األولى ، بغداد، فاروق إبراهیم جاسم، -1

، دار الكتب القانونیة ،دون )دراسة مقارنة (رمضان ، حمایة المساهم في شركات المساهمة عماد محمد أمین السید-2

 .321ص  ،2008،المرجع السابق، طبعة ، القاهرة
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من قبول الشركة للحوالة أو األسهم للغیر دون إتباع إجراءات حوالة الحق، ومما تتطلبه 

.1ها بها، حتى تكون نافذة قبلهانإعال

وذهب جانب آخر إلى القول إن قابلیة األسهم للتداول تعني أنه یجوز لكل مساهم أن 

.2ینقل ملكیة أسهمه ، أو جزء منها للغیر أو أحد المساهمین

كما عرف البعض اآلخر تداول األسهم، هو قابلیتها لتداول بكل حریة بالطرق 

.3التجاریة 

كما أن الطرق التجاریة للتداول تختلف بحسب ما إذا كانت األسهم اسمیة أو لإلذن 

أو لألمر، فإذا كانت اسمیة فإن الحقوق الواردة فیها ال تنتقل إال با تباع طریقة حوالة الحق 

للقواعد العامة أما إذا كانت لإلذن أو لألمر فإنها تنتقل بالتظهیر وأما إذا كانت المدنیة وفقا

.4للحامل فإنها تنتقل بالتسلیم 

وعرفه آخرون بأنه مجموع العقود والعملیات التي یتبادل الناس من خاللها األعیان 

5والمنافع 

انتقال الحقوق الناشئة هو ،ومن وجهة نظري ، أقترح تعریفا لمبدأ حریة تداول األسهم

إلى الغیرالتي حددها القانون، سواء بنقل ملكیته قوفق الطر  ،عن األسهم من شخص آلخر

عن طریق البیع ،أو الهبة ،أو المیراث ،أو الوصیة ،أو االعتماد االیجاري ،أو رهنها ،أو عن 

.6إجراء أي تصرف یجیزه القانون بشأنهاطریق  شراء الشركة ألسهمها، أو 

.58محمد بسیوني، المرجع السابق، ص عبد األول عبدین -1
2

.464، ص 2000أحمد محرز ، الشركات التجاریة ، القاھرة -

3- les actions sont négociables c’est –a- dire qu’elles sont librement transmissibles , suivant les modes

simplifies du droit commercial.par Dominique legeais,op cit , page 293

4
.261عباس مصطفى المصري ، المرجع السابق ، ص -

5
.115محمد صبري ھارون ، المرجع السابق ، ص -

.سندرس بالتفصیل التصرفات الواردة على األسهم في الفصل األول من الباب الثاني-6
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لف طریقة تداول أو نقل ملكیة األسهم باختالف شكلها، فاألسهم االسمیة یتم نقل نوتخ

ملكیتها بطریق نقل القید باسم المتنازل إلیه في سجل المساهمین الذي تحتفظ به الشركة، 

وتؤشر بما یفید موافقتها على التنازل، أي نقل الملكیة في هذا السجل وفي السهم ذاته، 

م نقل ملكیتها بطریق التظهیر، أما األسهم لحاملها فیتم نقل ملكیتها عن واألسهم ألمر یت

.1طریق التسلیم المادي، أي المناولة الیدویة، حیث یندمج الحق مع الصك

ویوقع المتنازل أو مفوض من قبله على التصریح الذي یفید انتقال ملكیة السهم، 

متنازل إلیه هو المساهم في نظر الشركة ومتى تم تداول األسهم بالكیفیة السابقة، اعتبر ال

ویكون لها مطالبته بالجزء الذي لم یدفع من القیمة االسمیة للسهم، كما یكون للمتنازل إلیه 

.2جمیع الحقوق التي كان یخولها السهم للمتنازل

(من القانون التجاري الجزائري52مكرر 715هذا ما أكدته المادة  و   یكون السهم :

.)إلى أن یسدد كامالالنقدي اسمیا

أما إذا تم تداول السهم بین المتنازل والمتنازل إلیه دون إجراء القید في سجل الشركة، 

فإن التنازل یكون صحیحا بین طرفیه ولكن ال یسري على الشركة أو على الغیر، حیث یظل 

.3القدیمالمتنازل في نظرهم هو المساهم

یجوز عرض إحالة األسهم للغیر (55مكرر715وهذا ما یتضح من نص المادة 

بأي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون األساسي، مهما تكن 

.طریقة النقل ما عدا حالة اإلرث أو اإلحالة سواء لزوج أو أصل أو فرع

.132، ص المرجع السابقمحمد شكري الجمیل العدوي،-1
لم یوفي بكامل قیمة األسھم التي اكتتب فیھا ،ثم تنازل عنھا أو أحالھا للغیر یكون ملزما بالتضامن مع والمساھم الذي -2

إذا قام أحدھم بالسداد جاز لھ أن یعود على وفي حالة ما.كل األشخاص الذین لھم ھذه األسھم بالتتابع في مواجھة الشركة 
ضامن مع بقاء المحال إلیة األخیر ملزما بكامل الدین ،فالذي یقوم أي منھم بكامل الدین تطبیقا للقواعد العامة في الت

مكرر 715جاء ذكره في المادة بالتسدید ھو المتنازل إلیة األخیر ،فیقوم بالوفاء ویرجع على المتنازل بما وفاه،حسب ما
.ج.ت.من ق48

  120ص  المرجع السابق،ومحمد السید الفقي، نيمحمد فرید العری-3
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وال یمكن النص على هذا الشرط إال إذا اكتست هذه األسهم بصفة استثنائیة الشكل 

.)موجب القانونسمي باال

نستنج من خالل هذه المادة ،أنه توجد أشكال أخرى یتم فیها إحالة األسهم للغیر وهو 

إذ ،"یجوز عرض إحالة األسهم للغیر بأي وجه كان"ما نستنتجه من خالل قول المشرع 

حسب نص هذه المادة فإن األسهم االسمیة یمكن التنازل عنها ولكن ذلك یكن بشروط 

.ون األساسي للشركة مدرجة في القان

في هذه الحالة یتم إحالة األسهم االسمیة بموافقة الشركة وذلك في حالة ما إذا نص 

القانون األساسي للشركة على أنه البد من موافقة الشركة على اإلحالة إلى الغیر ،وهذا فیه 

ول ـأو الفروع تشابة كبیر مع حوالة الحق المدنیة ، أما في حالة إحالة األسهم للورثة أو األص

.أو للزوج فقبول الشركة لیس ضروریا و هذه حوالة تجاریة ، أي یتم القید مباشرة

مكرر 715،وهذا حسب نص المادة أما األسهم لحاملها فیتم تداولها بطریق التسلیم

لها، ألن الحق الثابت في السهم یندمج في الصك ذاته فیعتبر "مالكا"یعتبر حائزها كما ، 36

إذ یعتبر بمثابة منقول تنطبق علیه قاعدة الحیازة في المنقول .1دلیال على الملكیةحیازته 

.سند الملكیة

وقد حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي، فقد أجاز للشركات إصدار أسهم 

.لحاملها وأسهم اسمیة ومنح لهما حریة التداول

بصدد األسهم بالتداول من السماح القانونفقد خال،المصريأما عن المشرع

منع ال من خالل هذایرمي المشرع و .وجعلها كلها اسمیة تحقیقا ألهداف معینة،لحاملها

أو  ،دخول عناصر أجنبیة متسترة بالشركة یتحقق لها ملكیة النسبة الكبرى لرأسمال الشركة،

أو رغبة المشرع في تأكید إشراف ،أخطار السرقة أو الضیاع ألسهمه  دتأمین المساهم ض

130فرید العریني ومحمد السید الفقي ، المرجع السابق ، ص محمد-1
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الدولة على تلك الشركات، إال أن المشرع عاد مرة أخرى وأجاز لشركات المساهمة إصدار 

.1أصحابها جمیع الحقوق األساسیة ما عدا الحق في التصویت حأسهم لحاملها ومن

أي بكتابة على،عن طریق التظهیر الناقل للملكیة ،ویتم أخیرا تداول األسهم ألمر 

ظهر السند تفید التصرف فیه إلى المظهر إلیه، وهذا النوع من األسهم نادر من الناحیة 

.2العملیة

المطلب الثاني

مبدأ حریة تداول األسهم بالنظام العام عالقة

فضال عن كونها من الخصائص ،الطرق التجاریةبتعتبر قابلیة األسهم للتداول 

الجوهریة في شركات المساهمة، فإنها حق من الحقوق األساسیة للمساهم ال یجوز حرمانه

نص یتضمنه العقد التأسیسي أو النظام األساسي للشركة بحرمان المساهم من ل، وكمنها

.3هذا الحق یقع باطال

مبدأ حریة تداول األسهم والنظام العام:الفرع األول 

هذا األخیرؤدي فقدان السهم ركنا من أركانه، وهذا ما یتصل بالنظام العام، ی

بشكل مطلق، ولذلك ترى سهمهینصرف إلى عدم جواز حرمان المساهم من التنازل عن 

یتمتع بها المساهم ،الدراسة بأن قابلیة السهم للتداول هي خاصیة من خصائص األسهم

یؤدي إلى أن یفقد ،ركنا من أركان السهم، إذ أن اعتبارها ركنا من أركان السهم تولیس

ق، وأن حریة التنازل عن السهم لراء قید معین على تداوله بشكل مطجالسهم صفته بحال إ

.4تفق علیه الفقهاهي من حقوق المساهمین تماشیا مع ما 

.321، ص المرجع السابق عماد محمد أمین السید رمضان، -1

.238، ص المرجع السابقلي، یعزیز العك-2

.134ي الجمیل العدوي، المرجع السابق، ص كر محمد ش-3

.71، ص المرجع السابق فهد صقر عیاد المطیري، -4
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بلیة األسهم للتداول هي من إال أن هذا الرأي اختفى بعد أن اتفق الفقه على أن قا

الخصائص الجوهریة للسهم بناء على حریة التداول هي خصیصة ولیس ركنا، وأن 

الخصیصة ال تتصل بالنظام العام، ولذا فال ما نع من إیراد بعض القیود على هذه الحریة، 

:شروط معینة وهي رمع تواف

وجوب أن تكون هذه القیود محددة-1

أن تكون مشروعة-2

فإن أن ال تكون هذه القیود مطلقة، بمعنى أن تمنع تداول األسهم بشكل مطلق، وٕاال -3

.أصل هذا القید یعد باطال

أهمیة قابلیة األسهم للتداول:الفرع الثاني

كانت هما من شأنه أن یجذب االدخار م،إن عرض األسهم في سوق مالیة منظمة

قیمته، وبصفة خاصة نحو المشروعات الكبیرة، أمال من المساهمین في الحصول على أعلى 

وبالتالي النهوض بالمشاریع ،قدر من األرباح، وهذا ما یساعد على جذب المساهمین 

.وازدهار هذه الشركات

ن الشركة دون نسحاب ماال و ،فللمساهم الحریة الكاملة في التصرف في أسهمه

وال یؤدي ذلك إلى اإلنقاص من الضمان العام ،باقي الشركاء ودون أن تحل الشركة موافقة 

بالنسبة لدائنیها، فالشركة ال تضار ألنها ال ترد للمساهم القدر الذي ساهم به في رأس مالها، 

.بل یحصل علیه من المساهم الجدید لیصبح هذا األخیر شریكا في الشركة

حسب ما یراه البعض هو جواز التنازل عن األسهم، ویعد السبب في ازدهار الشركة 

إن السبب األساسي في االزدهار هو «:عبد األول عبدینالدكتور إال أنه حسب رأي 

باإلضافة إلى أسباب أخرى من ،األرباح التي یحققها المساهم من خالل التعامل باألسهم
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وأخذ بعض القرارات غیاب أحد المساهمین في االجتماعات التي تعقد لتصویت،بینها

.1»المهمة التي تخص الشركة ال یؤثر في مشروع الشركة

فبإعطاء المساهم الحریة الكاملة في التنازل عن أسهمه أصبح السهم سلعة تباع 

قة ثال -للسهم-وتشترى في سوق المال، ومن ثم فهو یحظى بحمایة قانونیة تؤكد 

.2واالطمئنان لدى الجمهور

1
61بسیوني ، المرجع السابق ، صمحمدبد األول عابدینع -

.61، ص نفسهالمرجع -2
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المبحث الثاني

الطبیعة القانونیة لتداول األسهم

اختلفت وجهات النظر بین شارحي القانون حول التكییف القانوني لعملیة تداول 

إال تجدید للدین ،ومن هم من یرى أنه حوالة هو ما أن التداول األسهم، فمنهم من یرى

،ولتحدید الطبیعة القانونیة لتداول حق،ومنهم من یرى أنه تنازل عن السهم بالطرق التجاریة 

تداول األسهم بین :نتناول في المطلب األول :،ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى ثالث مطالب 

تداول األسهم بالطرق التجاریة،وفي المطلب الثالث :التجدید و الحوالة، وفي المطلب الثاني

طرق التداول:

المطلب األول 

الحوالةتداول األسهم بین التجدید و 

للبحث عن الطبیعة القانونیة لتداول األسهم ارتئینا المقارنة بین التجدید و حوالة الحق 

.بین التداول و حوالة الحق في الفرع الثانيالتمییزفي الفرع األول ، ثم 

تداول األسهم باعتباره تجدیدا لدین:الفرع األول 

جاء ماالوقوف أوال لتعریف التجدید كحوالة الحق ال بد من للمقارنة بین التجدید و

.في القواعد العامة

تعریف التجدید: أوال 

التجدید هو اتفاق على استبدال دین جدید بدین قدیم فیترتب علیه انقضاء دین وٕانشاء آخر 

بتجدید أحد األشخاص  أو،مصدرهویكون الدین الجدید مقابل للدین القدیم إما في محله أو

.1سواء الدائن أو المدین

1
.الجزائريمن القانون المدني 287المادة -
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ونشوء التزام جدید یحل محله قدیم جمیع شروط التجدید من وجود التزام  روتعتب

إذا اتفق الدائن یتمالل االلتزام الجدید محل االلتزام القدیم، كما أن التجدید بتغییر الدائن حوإ ،

الفقرة الثالثة دائن الجدید وفقا لما جاء في والمدین وأجنبي على أن یكون هذا األجنبي هو ال

.1من القانون المدني الجزائري287من المادة 

تنازل عن األسهم ما هو إال تجدیدا للدین بتغییر شخص الدائن أو تفویضا من ال 

المتنازل (بدفع الدین إلى الدائن الجدید ،إلى مدینه وهو الشركة)المتنازل(المساهم األصلي 

وینشأ دین جدید بین ،رتب على ذلك أن یسقط الدین القدیم بما یلحق به من عیوب ویت،)إلیه

فتنشأ عالقة مباشرة بینهما تمكن الشركة من مطالبته مباشرة بالمتبقي ،الشركة والمتنازل إلیه 

.2علیه من قیمة السهم

الفرق بین التجدید و حوالة الحق:ثانیا 

وتجدید الدائن یكون باتفاق المدین والدائن القدیم والدائن الجدید ، ویختلف هذا عن حوالة 

ألن الحق ذاته بخصائصه وتوابعه  و، المدین لیس طرفا في حوالة الحق ، في أنالحق 

.ضماناته هو الذي ینتقل في الحوالة 

ما لم یتفق في التجدید .بینما في التجدید ینقضي الحق القدیم بتوابعه وینشأ حق جدید

على استفاء التأمینات مع مراعاة األحكام المتعلقة بالتسجیل لیكون انتقال التأمینات نافذا في 

.3حق الغیر

وكذلك ال تنتقل الكفالة العینیة وال الشخصیة وال الضامن إلى االلتزام الجدید إال إذا 

.4القانون المدني الجزائريمن293رضي بذلك الكفالء والمدینون المتضامنون المادة 

1
.من القانون المدني  296إلى  287في المواد التجدیدوقد عالج المشرع الجزائري-

، 01قانونیة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط عبد الباسط كریم مولود، تداول األوراق المالیة، دراسة -2

  .78ص  ،2009لبنان،
3

.من القانون المدني الجزائري292المادة -

.356الجزائر، ص 1983، )ط. د( محمد حسنین، الوجیز في نظریة االلتزام، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -4
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لذلك فحوالة الحق أفضل من التجدید بتغییر الدائن، لذلك فلیس لتجدید أهمیة من 

وبالتالي یمكننا القول أن عملیة التداول هي أقرب منها لحواله الحق أكثر ،الناحیة العملیة

.من التجدید

الممثلة لحق تسمح وهناك من یرى أن عملیة التداول صفة تلحق ببعض السندات 

.1دون إتباع اإلجراءات المنصوص علیها في القانون المدني،بنقله في مواجهة الغیر

وهناك من یعرف التداول بأنه نقل الحقوق الثابتة في السهم سواء بعوض أو بغیر 

، وهذا ما یدعونا إلى التمییز بین 2ین یحلون محل أصحابها في الحقلذعوض إلى الغیر ال

وبین الحوالة، فالتداول یعني نقل الحقوق الثابتة في السهم بالطرق التجاریة أما التداول 

.التحویل فیخضع لقواعد القانون المدني

الحوالة في القانون المدنيالتمییز بین التداول و:الفرع الثاني 

الشركة المصدرة للسهم  في إن عملیة تداول األسهم تنطوي على حوالة حق للمساهم

.إلى مساهم آخر یحل محله في الحقوق وااللتزامات

غیر أن التنازل عن السهم ال یتم عادة بطریق الحوالة المدنیة لما لها من إجراءات 

وشروط تجعل الحوالة المدنیة طریق غیر مرغوب فیه لتداول األسهم وال یتفق مع طبیعتها 

.االقتصادیة

الحق وفقا للقانون المدني وعالقتها بالتنازل عن األسهممفهوم حوالة  :أوال

تعریف الحوالة في اللغة -أ

أحال الغریم أي رجاه عنه :اسم من أحال الغریم إذا دفعه عنه إلى غریم آخر یقال

أحلت فالنا بماله علي على رجل آخر لي علیه كذا :إلى غریم آخر، واالسم الحوالة، یقال

.78عبد الباسط كریم مولود، المرجع السابق، ص -1

، 2006سعود جري العتیبي، النظام القانون لتداول األسهم في النظام السعودي والقانون األردني، رسالة ماجستیر، -2

 .67ص 
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ها علیه، وتستعمل أیضا بمعنى الكفالة، كما یطلق لفظ الحوالة على أحیله إحالة فاحتال ب

.1الصك الذي یحول به المال من جهة إلى جهة أخرى

تعریف حوالة الحق قانونا - ب

عرفها البعض بأنها عقد بین ،حیث وردت عدة تعریفات لحوالة الحق في الفقه القانوني

ویسمى المحال له، ینقل بموجبه حقه الشخصي د ابق ویسمى المحیل والدائن الجدیالدائن الس

في اقتضاء حقه من المحیل،محلالمحال له ویسمى المحال علیه، أي یحلینقبل المد

.المحال علیه

كافة  د توفرت فیهافإن الحوالة ق،وٕاذا حول الدائن حقه إلى الغیر مقابل ثمن نقدي

ة إلى القواعد العامة التي نظم بها باإلضاف،فتنطبق علیها قواعد البیع،خصائص عقد البیع 

2.المشرع عقد الحوالة

وعرفها البعض بأنها اتفاق الدائن مع أجنبي على أن یحول له حقه الذي في ذمة 

.3المدین، فیحل األجنبي محل الدائن في هذا الحق نفسه بجمیع مقوماته

األغراض المختلفة لحوالة الحق -ج

واحدة ال تتغیر، متنوعة األغراض والمقاصد، فقد حوالة الحق وٕان كانت صورتها  و 

یقصد الدائن أن یبیع حقه من المحال له الدائن الجدید، وقد یقصد أن یهبه إیاه أو یرهنه 

عنده، أو یوفي به دینا علیه لهذا الدائن الجدید فتكون الحوالة وفاء بمقابل لهذا الدین، والعبرة 

.باإلرادة الحقیقیة للمحیل والمحال له

حول التكییف القانوني ،وقد اختلفت وجهات النظر بین شارحي القانون التجاري

فمنهم من یرى أن التداول ما هو إال حوالة لحقوق المساهم على ،لعملیة تداول األسهم 

.100، المرجع السابق، ص محمد بسیونيعبد األول عبدین-1

.331، ص 1983، )ط. د( محمد حسنین، الوجیز في نظریة االلتزام، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، -2

. د( ، المجلد الثالث، دار إحیاء التراث العربي، )األوصاف، الحوالة، االنقضاء(عبد الرزاق السنهوري، نظریة االلتزام -3

.442، ص 1958، بیروت ، )ط
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وقد بنى هذا الرأي على أساس أن .الشركة التي أصدرت األسهم لصالح المتنازل إلیه

.1منه275في المادة "الحوالة"یعبر عن التداول بلفظ،جاري المشرع الفرنسي في القانون الت

ومحل نظیر في ظل -غامضا–تصور الفقه القانوني لحوالة الحق في معظمه  ءوجا

ما إذا كان محل حوالة –تعلق بمحل الحوالة یا مفی-وجود النصوص القانونیة التي میزت 

تب على الحوالة خالفة خاصة في كما أنه یتر :الحق یقع على الحق الشخصي دون العیني

إضافة إلى أن .حق شخص معین فیتلقى الخلف هذا الحق عن سلفه، كما في ذمته تماما

الحوالة ال تقوم إال بالتبعیة لغیرها ألنها ال توجد إال بوجود دین على المحال علیه، یكون حقا 

وجودا وعدما كما أن للمحیل یمكنه التصرف فیه بتحویله إلى غیره، فهي تابعة لهذا الدین

.2یجوز أن یكون محل الحق عینا معینة بالذات

ویترتب على حوالة الحق انتقال الحق أي أن محل الحوالة ینتقل بجمیع صفاته 

:3هوتوابعه وضماناته وقیود

انتقال الحق بصفاته-1

هو نفس الحق الذي كان في ذمة المدین للمحیل، فیصبح بعد ،إن الحق الذي ینتقل 

ولما كان الذي ینتقل هو نفس الحق –تصیر الحوالة نافذة في ذمة المدین للمحال له  أن

فإنه ینتقل بماله من صفات، فإن كان حقا مدنیا أو تجاریا انتقل بصفته هذه إلى المحال له، 

وٕان كان حقا قابال للتنفیذ بموجب حكم أو سند رسمي، انتقل إلى المحال له بهذه الصفة 

.حقا ینتج فوائد، انتقل بقابلیته إلنتاج الفوائدوٕان كان.أیضا

   Philippe Merle: قد عرفها -  1

Transmission d'action: La cession d'actions est évidemment l'opération La plus fréquenté, elle
s'opère a la suite d'un ordre de mouvement singé par la cédant. Au vu de cet ordre de
mouvement, la société émettrice constate l'opération intervenue et procède au virement des
actions du compte du cédant a celui du cessionnaire.Philippe Merle , op cit , P 350.

.37مرجع سابق، ص الد المطیري، یار عصق فهد -  2
.من القانون المدني الجزائري250إلى  239المواد -3
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انتقال الحق بضماناته-2

أو مضمونا بتأمین عیني كحق ،أن یكون الحق مكفوال بكفالة ،ویقصد بضماناته

.1امتیاز أو رهن 

وٕاذا كان مضمونا برهن عقاري وجب التأشیر بالحوالة في هامش القید األصلي في 

2السجل العقاري لشهرها

لحق للمحال له كما لضامنا األخیربقي هذا ،فإذا كان للحق المحال كفیل شخصي 

كان ضامنا إیاه للمحیل، وال حاجة لرضائه بالحوالة، إذ هو یكفل المدین، وشخص المدین 

وقد  ،ه والمدین لم یتغیر وٕانما تغیر الدائن، شأنه في ذلك شأن المدین نفسهنیهو الذي یع

.حاجة إلى رضاهتغیر علیه الدائن دون

على أنه ال بد من إعالن الكفیل بالحوالة أو قبوله لها حتى یعلم بها، فإنه إذا كان ال 

.لذمته أمبر كان الوفاء صحیحا ینیعلم بالحوالة ووفي الدین عن المد

من القانون المدني األردني إذ نصت على 1004/1وهذا ما جاء في المادة 

  »ندائبه ضماناته بالرغم من تغییر شخص التبقى للدین المحال -1«:أنه

حیث ال یكون –سواء كان عینیا أم شخصیا –إال أنها أوردت استثناء یخص الكفیل 

والتي نصت على 1004/02ملتزما قبل الدائن إال إذا رضي بالحوالة وفقا لنص المادة 

ئن، إال إذا رضي ومع ذلك ال یبقى الكفیل عینیا كان أو شخصیا ملتزما قبل الدا-2«:أنه

.»بالحوالة

فلو كان الحق المحال مضمونا برهن رسمي أو بحق امتیاز أو بكفالة، فإنه ینتقل إلى 

الدائن الجدید مع كل هذه التأمینات أما الكفالة فقد اشترط القانون المدني األردني موافقة 

1
.من القانون المدني الجزائري 243المادة -

2
برهن عقاريتحویل الحق المضمون  950و  2/ 904ن المدني الجزائري والمادتان و من القان243المادة -
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یرد أي شرط على أما المشرع الجزائري ،فلم .1الكفیل على الحوالة لكي تسري في مواجهته

.موافقة الكفیل على الحوالة لكي تسري في مواجهته

انتقال الحق بتوابعه-3

سند هذا الحق  له یلتزم المحیل بتسلیم المحال نیقتضي أ،انتقال الحق إلى المحال له 

والذي یقع عادة أن سند الحق هو الذي تدون فیه الحوالة ،والوسائل التي تؤدي إلى إثباته 

وكمستند للحق المحال به في ،كمستند لصدور الحوالة ذاتها ،محیل إلى المحال له ویسلمه ال

.وقت واحد

  )دفوعه(انتقال الحق بقیوده -4

قبل دائنه األصلي كالدفع بالفسخ أو البطالن أو ینالقیود هي الدفوع التي للمد

من 312من القانون المدني الجزائري تقابلها المادة 248وقد جاء في المادة .االنقضاء

یتمسك المدین قبل المحال له بالدفوع التي (:حیث جاء فیها:القانون المدني المصري

وز له أن یتمسك بالدفوع المستمد یعترض بها قبل المحیل وقت نفاذ الحوالة في حقه كما یج

.)من عقد الحوالة

وهذه نتیجة منطقیة مترتبة على كون الحق المحال به هو الذي ینتقل من المحیل إلى 

المحال له قبل المحال علیه، فما دام الحق نفسه هو الذي ینتقل، فإنه ینتقل بالدفوع التي 

یع المحال علیه إذن أن یتمسك بهذه فیستط.علیه كما انتقل بالصفات والضمانات التي له

.الدفوع قبل المحال له، كما كان یستطیع التمسك بها قبل المحیل

ویستطیع أیضا أن یتمسك بالدفوع التي یستمدها من عقد الحوالة ذاته، وهو العقد 

.2الذي نقل الحق المحال به من المحیل إلى المحال له

المحال له بالنسبة إلى الحق المحال به، أن یتمسك قبل،یستطیع المحال علیه أوال

بالدفوع التي كان یستطیع أن یتمسك بها قبل المحیل وقت إعالنه الحوالة أو قبولها، فإذا 

.38، ص المرجع السابقفهد صقر عیاد المطیري، -1

.530المرجع السابق، ص نظریة اإللتزام،عبد الرزاق السنهوري،-2
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كان هناك في هذا الوقت دفع یمكن أن یدفع به هذا الحق قبل المحیل، یصلح للتمسك به 

.1بطالنه أو إلى انفساخهانقضاء الحق أو إلى تتمثل هذه الدفوع فيقبل المحال له، و

إعالن الحوالة أو قبولها، حتى لو  وقت فیجوز أن یكون الحق المحال به قد انقضى

أن یدفع بأن الحق قد انقضى ،صدور الحوالة، فیصبح مثال للمحال علیه قتكان موجودا و 

ن أسباب الذمة أو باإلبراء أو بغیر ذالك م داحإما بالوفاء أو بالتجدید أو بالمقاصة أو بات

االنقضاء، سواء كان االنقضاء سابقا على صور الحوالة أو تالیا له، ما دام الحق قد انقضى 

.2قبل إعالن الحوالة أو قبولها

إن في عملیة التنازل عن األسهم شیمة حوالة الحق من حیث كون الحوالة تقوم على 

والمحالة علیه )الدائن الجدید( له لاوالمح)الدائن(وجود ثالثة أطراف، وهم المحیل 

والشركة )المالك الجدید للسهم(والمتنازل له )مالك السهم(، ویقابل ذلك المتنازل )المدین(

فإن المحیل یقوم بإحالة الحق بذاته -كما تم تبیانه سابقا–، إال أنه في حوالة الحق )المدین(

.م التداول فإنه یقع على الصك ذاتهأما التنازل عن السهم وفقا لمفهو .إلى الدائن الجدید

تقع على الحق ذاته، فإن المدین -وفقا لحوالة الحق–ویترتب على كون اإلحالة 

یكون ملتزما بأداء الحق، أو االلتزام المحال فقط دون زیادة أو نقصان أما فیما یتعلق 

.3د القانون التجاريذاته وفقا لقواع)السهم(بالتنازل عن السهم فإنه یكون بنقل ملكیة الصك 

ولكن مهما یكن من أمر الحصانة التي یتمتع بها الدائن الجدید، فهي ال تبلغ حد 

،حمایته من أوجه الدفع المتصلة بذات الصك، كعیب شكلي واضح فیه أو عدم تسدید قیمته

ففي التداول یحال المتنازل إلیه محل مالك السهم في كل ماله من حقوق قبل الشركة وال 

.531مرجع سابق، ص ال عبد الرزاق السنهوري ،نظریة اإللتزام،-1

.531، ص نفسةالمرجع -2

.40، ص المرجع السابقفهد صقر عیاد المطیري، -3
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حقه الجدید من المساهم القدیم أي أنه ال یعد خلفا خاصا له، أي المتنازل إلیه،تمد األولیس

.1بل یعتبر صاحب حق قائم بذاته یستمد من ذات الصك الصادر عن الشركة

حوالة الحقألحكام التنازل عن األسهم وفقا آثار:ثانیا

بالمعنى المعروف في یذهب رأي إلى أن التنازل عن السهم ما هو إال حوالة حق 

المشرع في القانون التجاري الفرنسي عرف التداول بأنه حوالة  والقانون المدني، 

)Cession(، نتائج جملة من الفإسقاط الحوالة المدنیة على التداول تترتب عنه:

من حیث اإلجراءات -أ

قبولها، وأن یكون تتطلب الحوالة لنفاذها في حق الشركة، إعالن الشركة بالحوالة أو 

والمقصود بالغیر هو (هذا القبول ثابت التاریخ حتى تكون هذه الحوالة نافذة في حق الغیر 

من یكتسب حقا من جهة المحیل على الحق المحال بحیث یتعارض مع حق المحال له 

ففي هذه الحالة یحصل تزاحم بین المحال لهما ، تلقى نفس الحق من المحیل ،كمحال آخر

.2الحق

أن المحال له ال یتقدم على من یزاحمه من الغیر إال إذا كان حقه ثابت ،والقاعدة  

.3التاریخ قبل حق من یزاحمه 

وهذا بخالف األمر في نظام التداول التجاري، لما یتم به من سهولة وسرعة، حیث یكفي 

القید في سجل الشركة دون أن یتمكن المحال له من التحقق من خلو ،لتداول السهم االسمي

.4من عیوب قد یدفع بها المحال علیه)السهم(الصك 

.78، المرجع السابق، ص مولودعبد الباسط كریم -1

.333، ص )الوجیز في نظریة االلتزام(محمد حسنین، المرجع السابق-2
3

.من القانون المدني الجزائري 249المادة -

.54، ص المرجع السابقفهد صقر عیاد المطیري، -4
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من حیث الدفوع - ب

تطهیر الصك من الدفوع حوالة الحق،ال یترتب على انتقال السهم عن طریق 

المقررة للمحال علیه تجاه المحیل، ومن ثم یجوز له التمسك بها في مواجهة المحال إلیه، 

.كما سبق اإلشارة إلیه

.مشكوكا في خلوة من عوامل المنازعة فیه)السهم(یكون الحق المثبت في الصك ف  

ق من شخص ناقص األهلیة، مما یعني أنه إذا ما تم التنازل عن السهم من خالل قواعد الح

یكون له الحق في التمسك قبل المحال له بالدفع، وذلك ألن )المحال علیه(فإن المدین 

.التنازل صدر من ناقص األهلیة

إال أنه جد خطیر في نطاق (إن هذا المبدأ وٕان كان مقبوال في نطاق القانون المدني 

یتها، فاالحتجاج بالدفوع في مواجهة المعامالت التجاریة، ألنه ینافي مقتضاها ویكبل حر 

المحال إلیه، یحمل بین طیاته نتائج سلبیة، ویجعل المساهم كثیرا ما یتردد في اإلقبال على 

تأكد من أن السهم الذي ینوي شراؤه قد ال یسلم من المنازعة مغیر ألنهألسهم االتعامل في 

.فیه

التداول یتیح السبیل أمام الشركة باإلضافة إلى أن إعمال هذا المبدأ في نطاق عملیة 

مما یعود بالضرر على شركات المساهمة، وعزوف الجمهور عن ،لعرقلة عملیة التداول 

ح المساهم الجدید بوهذا بخالف األمر في نظام التداول التجاري، حیث یص.المساهمة فیها

ة هر السهم من الدفوع الشخصیطومن ثم ی،صاحب حق خاص به، ولیس خلفا لسابقه 

الخاصة بالمساهم القدیم، بما یجعل المساهم الجدید في مأمن من العیوب الخفیة التي تشوب 

.1عالقة المتنازل مع الشركة

على أن للشركة رغم ذلك أن تحتج على المساهم الجدید بالدفوع المرتبطة بالصك 

دفوع ، وكذلك ال)كعیب شكلي في الصك، أو عدم الوفاء الكامل الثابت في الصك(نفسه 

1
.104صعبد األول عابدین محمد بسیوني ، المرجع السابق ، -
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من العالقات الشخصیة بین الشركة والمساهم الجدید، إذا كان هذا األخیر معروفا ة المستمد

.1كما في حالة السهم االسمي

من حیث الضمان -ج

فال یضمن المحیل إال وجود الحق المحال به وقت ،الحوالة إذا كانت بعوض

تعرضه الشخصي أما إذا ولكنه یضمن.3وال یضمن یسار المدین إال باتفاق خاص.2الحوالة

إال أنه یكون .4كانت الحوالة بغیر عوض، فال ضمان ألن المتبرع غیر ضامن لوجود الحق

.5مسؤوال عن أفعاله الشخصیة ولو كانت الحوالة مجانیة

ضامنا یسار ،حیث یكون المساهم السابق على األقل ،وهذا بخالف نظام التداول التجاري 

.سهم ما لم یوجد شرط مخالفالشركة وقت التنازل عن ال

أن الحوالة المدنیة تتطلب من اإلجراءات والضمانات ماال نظیر له ،نخلص مما سبق 

باإلضافة إلى ما یترتب على الحوالة من عرقلة التنازل عن ،في نظام التداول التجاري

.والتي ال صلة لها بالمساهم الجدید،األسهم عن طریق الدفوع التي قد تتمسك بها الشركة

باإلضافة إلى أن نظام التداول التجاري یلزم المساهم القدیم بالضمان لوجود الحق 

.ویسار الشركة وقت التنازل عن السهم

حقوقا تفوق من حیث القوة الحقوق التي ،كما أن هذا النقل یمنح من انتقل إلیه السهم

في الحوالة المدنیة، ألن هذه الحقوق تنتقل إلى المالك یهعل ل من المحیلیحصل علیها المح

خالیة من وجوه الدفع والعیوب التي كانت عالقة من جراء عالقة المالك القدیم ،الجدید 

بالمدین، بخالف حوالة الحق التي ال یكتسب فیها المحال إلیه حقا یتجاوز في طبیعته ومداه 

.397، ص المرجع السابقوائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، مصطفى كمال طه، و-1
2

.من القانون المدني 244الفقرة األولى من المادة  -
3

.من القانون المدني الجزائري245المادة -
4

.244الفقرة الثانیة من المادة -
5

.الجزائريمن القانون المدني 247المادة -
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وهكذا یبدو الفارق الجوهري بین نقل الحقوق الحق الذي كان للمحیل على المحال علیه،

.1التي یمثلها السهم عن طریق التداول ونقلها عن طریق حوالة الحق المدنیة

المطلب الثاني

األسهم بالطرق التجاریةتداول 

واالئتمان، وهاتان المیزتان أدتا إلى تمیز األحكام التي ثقةیمتاز العمل التجاري بال

أو قواعد اإلثبات، على العمل التجاري  ،كیفیة إبرام العقود ،تنظم العمل التجاري من حیث 

كون هذه األخیرة تتسم إلى التمییز بین األعمال التجاریة واألعمال المدنیة نا،األمر الذي دفع

.بالبطء

لتنازل عن األسهم في ظل القانون التجاريمفهوم ا:الفرع األول

تعد میزات األعمال التجاریة كونها تقوم على السرعة واالئتمان سببا في ازدهار 

كما أن خاصیة ،لى تشجیعها على جذب رؤوس األموالاالقتصاد الوطني وتطوره إضافة إ

المضاربین في تداول األسهم تلعب دورا كبیرا في جمع رؤوس األموال وتداولها فیما بین

.2القیم المنقولةسوق 

وما ینتج عن ذلك من انتشار األسهم بین عدد كبیر من المساهمین األمر الذي یفسح 

المجال أمام المساهمین من طبقات مختلفة من المجتمع للتعامل باألسهم، إضافة إلى أن 

الشركة، دائني علىللشركة ولذلك فإنه ال یؤثر تداول األسهم ال یؤثر في المركز القانوني

.األسهم أحد األوراق المالیة التي تصدرها الشركات المساهمة إضافة إلى إسناد القرض دوتع

یعد ،من أسهم من خالل طرحها لالكتتاب ، إلى أن ما تصدره الشركات المساهمة 

.عمال تجاریا ألنه مرتبط بتأسیس شركة المساهمة، إضافة إلى ذلك عملیة تداول األسهم

.238، ص المرجع السابقعزیز العكیلي، -1
2

.، في الفصل الثاني من الباب الثاني)البورصة(أتي دراسة سوق القیم المنقولة تس -
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نظرا للصعوبات التي تالقیها ،ادرا ما تلجأ الشركات إلى إتباع طریق الحوالة المدنیةون

والتي من شأنها عرقلة عملیة التداول، وطبقا للرأي السائد إن التداول بالطریق التجاري ال 

اع تبیسري على أسهم الشركة إال إذا نص نظام الشركة على ذلك ومن ثم یجوز للمساهم ا

.1المدنیة في التنازل عن أسهمه للغیرطریق الحوالة 

محكمة التمییز الكویتیة، أن تداول األسهم یكون بالطرق التجاریة ودون ابتاع  أكدت  

(1960لسنة 15من قانون الشركات التجاریة رقم 63لمادة ل طبقاإجراءات حوالة الحق، 

اع الشركة إجراءات حوالة أن أسهم الشركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجاریة دون إتب

الحق، وما تتطلبه من قبول الشركة للحوالة، أو إعالنها بها لنفاذها، ومن ثم فلكل مساهم أن 

كشریك ویحل محله في الحقوق وااللتزامات من وقع له یتنازل عن أسهمه للغیر، فیفقد صفته

.2)التنازل

ق ، وهذا ما یفهم ضمنا أما عن المشرع الجزائري فلم ینص صراحة أي الطریقین نطب

فكال الطریقین مسموح بهما،لكنه بالرجوع إلى نص المادة .553مكرر715من خالل ا لمادة 

.نجده قد أخذ بالطرق التجاریة في التداول38مكرر715و المادة 37مكرر715

وأمام ضرورة التفرقة بین كل من الطبیعة الخاصة بالمعامالت التجاریة والمعامالت 

.المدنیة جاءت أهمیة التشریعات التجاریة لتنظیم العمل التجاري

إن كون القانون المدني هو الشریعة العامة، فإنه یتم الرجوع إلى قواعده وأحكامه وفي حال 

عدم وجود نص في القانون التجاري على أن ال یتعارض مع القواعد والمقتضیات التي یقوم 

.4علیها القانون التجاري 

.317، ص المرجع السابقد محمد أمین السید رمضان، اعم-1
.318المرجع نفسھ،ص -2
.........)مهما تكن طریقة النقل.........یجوز عرض إحالة األسهم للغیر(-3
یسري القانون التجاري على العالقات بین التجار، وفي حالة عدم :المادة األولى مكرر من القانون التجاري الجزائري-4

.وجود نص فیه یطبق القانون المدني وأعراف المهنة عن االقتضاء
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یتم بطرق مبسطة وسریعة تختلف ،وحسب رأیي فإن التداول بالطریق التجاري نإذ  

ویتبین ذلك عند مقارنة انتقال األسهم طبقا لقواعد .االنتقال في األمور المدنیة قعن طر 

التي نص علیها القانون ،القانون التجاري عن طریق انتقال الحق بموجب حوالة الحق 

:الحوالة وأحكام انتقال السهم بالطریقة التجاریة هي مایليالمدني، وأهم الفروق بین أحكام

في الحوالة ال بد من رضا المحیل والمحال علیه والمحال له لصحة الحوالة، أما في -أ

وٕانما انتقال األسهم یكون )المحال علیه(انتقال األسهم فال حاجة لرضا الشركة 

.1)المحال له(المساهم الجدید والمشتري )المحیل(المساهم باالتفاق بین البائع

في الحوالة یمكن للمحال علیه أن یتمسك قبل المحال له، بكافة الدفوع التي لدیه ضد -ب

تمسك تجاه المالك الجدید تالمحیل، أما في تداول األسهم فال تستطیع الشركة أن 

).البائع(م ة على عالقاتها مع المالك القدیم لألسهنیبتلك الدفوع المب)المشتري(لألسهم 

د تسجیلها في سجل المساهمین الموجود في عال یحتج تجاه الشركة بانتقال األسهم إال ب-ت

.2الشركة

قابلیة السهم للتداول:الفرع الثاني

السهم قابل للتداول فیجوز التنازل عنه بطریق القید في دفاتر الشركة إذا كان اسمیا 

كان لألمر، وقابلیة السهم للتداول هي الصفة هیر إذا ظوبالتسلیم إذا كان لحامله والت

.الجوهریة له

وال یقتصر التداول على السهم فحسب، بل یتعدى ذلك إلى شهادات االكتتاب التي 

.یتسلمها المكتتب بصفة مؤقتة إلى حین استبدال األسهم بها

بالنسبةویقصد بتداول السهم انتقال ملكیة السهم ویدون في سجالت الشركة، هذا

01من القانون التجاري فقرة 38مكرر 715ما جاء في نص المادة لألسهم االسمیة كما

.»یحول السند للحامل عن طریق مجرد تسلیم أو بواسطة قید في الحسابات«:بقولها

  .370ص المرجع السابق،فوزي محمد سامي، -1

.397، ص المرجع السابقمصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، -2
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من خالل هذه المادة یتبین أن المشرع الجزائري أجاز أن تكون هناك أسهم لحاملها 

هذا عكس ما قضت به القوانین التجاریة العربیة أن تكون ألسهم االسمیة، و اإضافة إلى 

.1جمیع األسهم اسمیة، وال یجوز أن تكون أسهما لحاملها

وطبقا لقانون الشركات المصري الحالي فإن جمیع األسهم تكون اسمیة، إال أن 

ومنح لها ممارسة كافة الحقوق قبل الشركة ما،ألسهم لحاملهاباالمشرع قرر أیضا السماح 

.2عدا حق التصویت في الجمعیة العامة

فقد أجاز تحویل الشركاء بمقتضى نص في النظام ،وفي قانون الشركات الفرنسي

ألسهم االسمیة أو لحاملها، وفي المقابل قد ینص النظام ااألساسي الخیار بین االكتتاب في 

نص في النظام األساسي للشركة على جعل أسهم الشركة كلها اسمیة، إال أنه ال یجوز ال

في حاالت معینة الفرنسياألساسي على جعل أسهم الشركة لحاملها، وقد فرض المشرع

.3ألسهم كلها اسمیة بهدف حمایة الشركات الوطنیة من دخول عناصر أجنبیةاجعل جمیع 

المطلب الثالث

طرق تداول األسهم

وهذا الشكل هو الذي  كتختلف طرق تداول األسهم باختالف الشكل الذي یتخذه الص

یجعل الحق قیمة قابلة للتداول، ویخضعه لنظام قانوني خاص به هي قواعد القانون 

.التجاري

تداول األسهم االسمیة:الفرع األول

.قبل البحث عن مزایا وعیوب السهم االسمي البد من الوقوف أوال عند تعریفه

.26، ص المرجع السابقبدیعة علي أحمد، -1

.336عماد محمد أمین السید رمضان، المرجع السابق، ص -2

.337، ص نفسهالمرجع -3
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:ف األسهم االسمیةیتعر  -أوال

بقید اسمه في سجل یتعین ،ة لهتاسم صاحبه، وتثبت ملكیالسهم الذي یحمل هو   

.على الشركة إمساكه، تخصص فیه صفحة لكل سهم تحمل رقم المسلسل

المقصود بسجالت ملكیة األوراق المالیة-ثانیا

تحتفظ شركة المساهمة في مقرها الرئیسي بدفتر ذي قسائم یطلق علیها سجل 

.السندات

عن طریق إمساك الشركة في مقرها ،األسهم االسمیة كیفیة تداول ،المشرع نظم

.1سجالت أو دفاتر األسهم االسمیة تعدها لهذا الغرض

إلیه هو المساهم في نظر الشركة ویكون متنازلومتى تم التداول بالكیفیة السابقة، أعتبر ال

لها مطالبته بالجزء الذي لم یدفع عن القیمة االسمیة للسهم، كما یكون للمتنازل إلیه جمیع 

.2الحقوق التي كان یخولها السهم للمتنازل

أما إذا تم تداول السهم بین المتنازل والمتنازل إلیه دون إجراء القید في سجل الشركة، 

یكون صحیحا بین طرفیه ولكنه ال یسري على الشركة أو على الغیر، حیث یظل فإن التنازل 

.3المتنازل في نظرهم هو المساهم

أن تكون أسهم 95من المادة ) أ(الفقرة ي فقد نص في ردناأل قانون الشركاتأما في

.الشركات المساهمة العامة المؤسسة في األردن اسمیة

ت في األردن یتم عن طریق القید في سجالت وعلى ذلك فإن تداول أسهم الشركا

البورصة، وسجل المساهمین في مقر الشركة، بحیث ال تنتقل ملكیة هذه األسهم فیما بین 

1
.الثالث من المطلب الثاني من المبحث األول من الفصل األول من ھذا الباب تم التطرق إلى ھذه الفكرة في الفرع -

.245، ص المرجع السابقمحمد فرید العریني، و محمد السید الفیقي، -2

.245، ص المرجع نفسه -3
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المتعاقدین وفي مواجهة الغیر والشركة إال بإتباع اإلجراءات المنظمة لتداول األسهم والتي 

.1حددها قانون األوراق المالیة واألنظمة المنفذة ألحكامه

مزایا وعیوب السهم االسمي -انیثا

.دة مزایا سواء للمساهم أو للشركةیحقق السهم االسمي ع

بالنسبة للمساهم -أ

الحمایة من خطر الضیاع أو السرقة باختفاء الصك نفسه أو الشهادة المثبتة لملكیة -1

.2المساهم

بدفع المبالغ  هتمطالب و،سهولة دعوة المساهم لالشتراك في الجمعیات العمومیة -2

إلى میزة الصوت المزدوج بالجمعیة العامة أو االمتیاز في  افةضباإلالمستحقة علیه 

.التصویت

.3الحق في الحصول على األرباح بموجب شیك أو تحویل مصرفي-3

على أسماء الشركاء والتعرف على ،إطالع الجهات المعنیة في الدولة في أي وقت تشاء-4

.4عناوینهم

هذه على یب عی هإال أن،وبالرغم من هذه المزایا التي یحققها السهم االسمي للمساهم 

األسهم بطء عملیة التداول مقارنة باألسهم لحاملها، فتخضع عملیة التنازل عن األسهم 

،أو تدخل من جانب أعضاء مجلس اإلدارة،إلجراءات قد تخضع في النهایة إلرادة الشركة

التي یتم نقل ملكیتها بالمناولة الندماج الحق في الصك خارج نطاق ،بعكس األسهم لحاملها

.الشركة

.238، ص المرجع السابقي، لعزیز العكی-1

   .335ص المرجع السابق، عماد محمد أمین السید رمضان،-2

.43فهد صقر عیاد المطیري، المرجع السابق، ص -3

.320عماد محمد أمین السید رمضان، المرجع السابق، ص -4
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بالنسبة للشركة - ب

یمكن عن طریق أسماء المساهمین المقیدین لدیها الحصول على النصاب المتطلب -1

.الجتماع الجمعیة العامة عن طریق التفویض على بیاض من المساهمین المقیدین لدیها

.الشركة بباقي قیمة األسهم من خالل العنوان الثابت لدیهاسهولة وفاء-2

یسمح لمدیري الشركة ،التداول یتممن خالله و الذيمن خالل سجل نقل ملكیة األسهم -3

.أن یحدد المالكین المتتابعین على نفس السهم أو تطور نقل ملكیة السهم

:اسمیةسهم وقد أورد المشرع الفرنسي حاالت معینة ألزم فیها إصدار أ

من القانون الصادر سنة 82من قانون الشركات الفرنسي والمادة 130طبقا لنص المادة  -أ

، ألزم أن تكون أسهم أعضاء مجلس اإلدارة والمقدمة كضمان إلدارتهم اسمیة1967

.من القانون التجاري الجزائري619تقابلها المادة 

أن تكون في الشكل االسمي إلى حین الوفاء األسهم التي لم تدفع بالكامل ألزم المشرع-ب

،تقابلها 1966یولیو لسنة 24من القانون 270بكامل قیمتها طبقا لنص المادة 

.من القانون التجاري الجزائري52مكرر715المادة 

ینبغي أن تكون اسمیة ، أو من هم تحت الوصایة ،كذلك األسهم الخاصة بالقصر -ت

.القانون المدني الفرنسيمن 490–452المادة 

فینبغي أن تكون في الشكل االسمي ،إذا طرحت الشركة أسهما ذات صوت مزدوج-ث

.1966یولیو 24من القانون 75طبقا لنص المادة ،

على نص في النظام  ابناء،إذا فرضت الشركة بأن تكون جمیع أسهمها اسمیة  - ج

طبقا لنص ،ولیس لحاملهاها اسمیةب فیتاألساسي، فیجب أن تكون جمیع األسهم المكت

.1949أغسطس سنة 14من قانون 212المادة 

ره المشرع الفرنسي في حاالت معینة بأن جعل السهم في أقوبناء على ما سبق وما 

ینبغي معه إتباع إجراءات تداوله والتنازل عنه للغیر بإجراءات القید في ،الشكل االسمي
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یجوز لدائن ،كما بت فیه ملكیته المساهم الجدید لألسهم وتث،السجل المعد لذلك بالشركة 

.1الساهم الجدید إجراء رهون أو حجوز علیها

–كأصل عام –دور الشركة من عملیة التنازل أو البیع، فیكون سلبیا یخصإذا فیما 

بمعنى أنه لیس للشركة دور في منع عملیة التنازل أو االعتراض علیها، إذ ال یجوز للشركة 

كأن یكون المتنازل أو المتنازل ،إال في حاالت محددة ،ترفض التنازل عن السهم االسمي أن 

أو إذا ،له عدیمي األهلیة أو فاقدي األهلیة، أو كان السهم مرهونا أو محجوزا أو محبوسا 

أو أن یكون التنازل قد تم لشخص یظاهر بعدائه للشركة ،كان البیع مخالفا لنظام الشركة 

.2)سیطرة علیهاال ویعمل على

تداول األسهم لحاملها:الفرع الثاني

حامل السهم هو ، یعتبرال یحمل إسما لمساهم محدد ،والذيإذا كان السهم لحامله 

.3وله یجري عن طریق تسلیمهدافي نظر الشركة فإن ت،المالك له 

وٕانما یمكن ،هي تلك األسهم التي ال تصدر باسم شخص معین ،إذا فاألسهم لحاملها 

ویتم تداولها بالمناولة أو ،ألي شخص أن یمتلكها عن طریق شرائه لها من ملكها األصلي 

.دون الرجوع إلى الشركة،التسلیم من ید إلى أخرى 

أصبح مالكا لها ،اولة نوبانتقال األسهم لحاملها إلى المالك الجدید عن طریق الم

تم عملیة التداول خارج الشركة وبدون تدخل الندماج الحق في الصك المثبت لملكیته، حیث ت

  .لها ءامبر م إلیها بالسهم اعتبر الوفاء صحیحا وقدمنها، فإذا ما تم الوفاء بالربح لمن یت

دون الحاجة إلى القید بسجالت الشركة، كما ،وتنتقل ملكیة السهم عن طریق التسلیم 

ألسهم االسمیة، وهذا النوع من األسهم یصدر دون ذكر اسم شخص ما، لنسبة لهو الحال با

.230عماد محمد أمین السید رمضان، المرجع السابق، ص -1

.43فهد صقر المطیري، المرجع السابق، ص -2

.157فوزي عطوي، المرجع السابق، ص -3
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.1وتثبت ملكیة السهم لحامله عن طریق شهادة تحمل اسم صاحبها

تتمتع األسهم لحاملها بحریة أوسع في عملیة التداول عن األسهم ،وترتیبا على ذلك

والتي تعد من ،القانونلخروجها من الخضوع للقیود الواردة بالنظام األساسي أو ،االسمیة 

ال تخضع لمثل هذه التي بعكس الحال لألسهم لحاملها ،عوامل عرقلة تداول األسهم االسمیة

.القیود ، وعلیه فإن تداولها أسهل من تداول األسهم االسمیة

إلى أقصى درجات المرونة في التداول أو قد وصلالسهم لحامله ن الفقه أ ىوكما یر 

تامة كما تتداول المنقوالت المادیة، فیكفي فقط التسلیم من مساهم یمكن مداولته بسهولة 

.آلخر

مع توافر ،فتنتقل معه ملكیة السهم تطبیقا لقاعدة الحیازة في المنقول سند المالك 

حسن النیة، ویرى بعض الفقه المصري أنه یجوز النص في النظام األساسي على أن ملكیة 

هذا االتفاق ال یكون نافذا إال في عالقة الشركة ،قة الشركةاألسهم لحاملها ال تنتقل إال بمواف

.مع المساهم وال یسري في مواجهة الغیر

وقد أجاز المشرع في القانون التجاري الجزائري إصدار أسهم لحامها إلى جانب 

تكتسي (في فقرتها األولى 34مكرر715األسهم االسمیة ، وهذا حسب ما جاء في المادة 

.....).لة التي تصدرها شركات المساهمة شكل سندات لحامل أو سندات اسمیة القیم المنقو 

یمكن أن تكتسي القیم (من نفس القانون 37مكرر 715كما جاء في المادة 

المنقولة الصادرة بالجزائر، إما شكال مادیا بتسلیم سند ،أو أن تكون موضوع تسجیل في 

.الحساب

عندما تكتسي القیم الصادرة الشكل االسمي، أو عن تمسك الشركة المصدرة للحساب، 

).طریق وسیط مؤهل، عندما تكتسي قیم لحاملها 

.44، ص المرجع السابقد المطیري، عیا رفهد صق-1
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یحول السند للحامل عن طریق (في فقرتها األولى 38مكرر 715وجاء في المادة 

).مجرد تسلیم ،أو بواسطة قید في الحساب 

ي ضل هذه النصوص ال من خالل هذه المواد،یتبین أن نقل الملكیة األسهم لحاملها ف

یتم بمجرد التسلیم بالید ،وٕانما بمقتضى أمر تحویل من حساب إلى حساب، بناءا على أمر 

.یوجه إلى الوسیط المالي بنك أو مؤسسة مالیة

من 263،والمعدل لنص المادة 1981دیسمبر 30كما ألزم القانون الصادر في 

1983دیسمبر 29قانون الصادر في من ال94/1، و المادة 1966یولیو لسنة 24قانون 

ألزم الشركات بأن تستبدل األسهم لحاملها الغیر مقیدة في البورصة إلى أسهم إسمیة ، وأدى 

.1هذا إلى أن قل عدد األسهم لحاملها 

كما یعود السبب الذي أدى بالمشرع الفرنسي إلى تسجیل األسهم لحاملها بسجل 

لتحقیق الحمایة القانونیة ، ألنه ال أحد یمكن له إثبات أنه الشركة المصدرة لهذه األسهم ،هو 

.2قد تحصل على هذه األسهم بحسن نیة

وبهذا أصبحت حقوق أصحاب هذه األسهم، مرتبطة بالقید في سجالت الشركة 

المصدرة لها ، فیفقد السهم لحامله خصائصه المعروفة، من تجسد الحق في السند المادي، 

.3ن أو حجز علیها بنظام الحجز على المنقوالت المادیةكما ال یجوز ترتیب ره

كما أجاز المشرع المصري إصدار أسهم لحاملها ،في الفقرة األولى من المادة األولى 

بشأن سوق القیم المنقولة ، إال أنه اشترط ضرورة الوفاء بكامل 1992لسنة 95من قانون 

1
philipeوقد سمى - merle ھذه المرحلة بنھایة السندات الورقیةla dematerialization في مؤلفھdroit

commerciales et societe commerciales,page348
:حیث جاء فیھ

Les valeur mobilieres qu’elle soient nominataire ou porteur,ne peuvent etre representees
que par une inscription dans un compte ouvertau non de leur proprietaire et tenu soit par la
societe emettrice,soit par un intermediaire financier,la fin du –titre papier-peu suprimant les
manipulation facile, des operation qui se traduisent par un simple jeu d’ecriture tres rapide
grace au moyen informatiques,le titre au porteur n’ayon plus de support materiel.

-pillipe merle ,op cit , page 353.2
3

.341محمد أمین السید رمضان ، المرجع السابق ، صعماد-
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الحائز لها غیر معروف لدى الشركة، قیمتها عند االكتتاب فیها، وذلك بسبب أن المساهم 

ویستحیل معها مطالبتها بالوفاء بباقي قیمة األسهم ،وتفادیا لهذه المشكلة أجاز إصدار أسهم 

.1لحامله مع الوفاء بكامل قیمتها

كما أجاز المشرع الجزائري تحویل األسهم االسمیة إلى أسهم لحاملها أو العكس ،وهذا 

یجوز لكل مالك لسندات (من القانون التجاري  35ررمك715حسب ما جاء في المادة 

).إصدار سندات للحامل ، أن یطلب تحویلها إلى سندات اسمیة أو العكس 

أما عن المشرع اللبناني، فقد أجاز تحویل األسهم االسمیة إلى أسهم لحاملها ،أو 

:تحویل األسهم لحاملها إلى أسهم اسمیة، ولكن بمراعاة أمرین 

.یحظر نظام الشركة تحویل شكل األسهمأال : األول

عدم جواز تحویل األسهم االسمیة إلى أسهم لحاملها ،قبل الوفاء بقیمتها :الثاني

.2كاملة

كان على المشرع الجزائري عندما أجاز تحویل األسهم اإلسمیة إلى أسهم لحاملها 

.ل المشرع اللبنانيإضافة شرط آخر وهو أن تكون السندات اإلسمیة مسددة بالكامل مثلما فع

أما المشرع المصري فقد حظر تحویل األسهم االسمیة إلى أسهم لحاملها ،أو العكس 

، و اشترط أن تكون قیمة األسهم 1992لسنة 95من قانون 16/2طبقا لنص المادة 

لحاملها ،محددة بنسبة خمسة وعشرون بالمائة من رأس المال، وأن تحویل األسهم االسمیة 

حاملها قد یتجاوز هذه النسبة ، باإلضافة إلى أنه ربط األسهم لحاملها بعدم إلى أسهم ل

.3األحقیة في التصویت

.339، صالسابقالمرجع ،عماد محمد أمین السید رمضان -1
.526ھاني محمد دویدار ، المرجع السابق ، ص -2
3

.340، ص ھاني ھحمد دویدار،المرجع نفسھ-
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تداول األسهم اإلذنیة:الفرع الثالث

فیكون ،إلذن اولكن تتضمن لفظ األمر أو ،هي التي تصدر حاملة اسم صاحبها 

لقواعد التي یخضع لها سند السحب، ما لتظهیرها في ویخضع .1هیرظالسهم حینئذ قابال للت

واألسهم .2أو عن ماهیة السند نفسه،لم یكن هناك مخالفة ناشئة عن القوانین واألنظمة 

أي دون تدخل ،في انتقال الملكیة، إذ یتم خارج نطاق الشركة هاذنیة تماثل األسهم لحاملاإل

.إرادة الشركة

حیث نجد أن المشرع ، 3یة العملیةإلى أن هذا النوع من األسهم نادر من الناح

الجزائري منع ضمنیا إصدار السهم لألمر أو اإلذن ، وهذا ما نستنتجه من خالل الفقرة 

:من القانون التجاري الجزائري ، والتي جاء فیها 34مكرر 715األولى من  المادة 

أو سندات تكتسي القیم المنقولة ، التي تصدرها شركات المساهمة ،شكل سندات للحامل (

).اسمیة

وهذا باالستناد إلى أجاز المشرع اللبناني صراحة إصدار هذا النوع من األسهم، 

بأن سندات القیم المنقولة المنشأة اللبناني من قانون التجارة456القواعد المقررة في المادة 

.4ألمر تنتقل بطریق التظهیر

،فقد أجاز 1992لسنة  95 رقم قانون سوق رأس المالل و وفقا المصري،المشرعأما 

.5إصدار أسهم لحاملها إال أنه لم یقر صراحة إصدار أسهم لألمر واإلذنللشركة، 

في  1981دیسمبر لسنة 30بموجب القانون الصادر في أما المشرع الفرنسي، و

أن تكون جمیع أسهمها ،ألزم الشركات الغیر مقیدة أوراقها في البورصة ،91/1المادة 

فقد منح هذا القانون ،الشركات المقیدة أوراقها في البورصة ما یخصفیو المقابل  وفي ،اسمیة

.26، ص المرجع السابقبدیعة على أحمد، -1

.18، ص المرجع السابقسیف إبراهیم المصاروة،-2

.245، ص المرجع السابقمحمد فرید العریني، ومحمد السید الفقي، -3

.157فوزي عطوي، المرجع السابق، ص -4

.335عماد محمد أمین السید رمضان، المرجع السابق، ص -5
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وترك المجال لشركات المساهمة أن ،األسهم االسمیة واألسهم لحاملهابین للمساهم الخیارین 

.اسمیةأسهمهاتضع في نظامها األساسي نصا یجعل جمیع 

على إصدار الشركة لألسهم لم ینص صراحة ،ویتضح لنا أن المشرع الفرنسي أیضا

فاألسهم الصادرة إما أن تكون ،ل النص أكثر مما یتحملیوال یجوز تحم،ذنیة أو لألمراال

اسمیة إذا كانت الشركة األسهم  في كونالمشرع الفرنسي تشدد أمام و . اسمیة أو لحاملها 

.1أو إلذن یعني تخلیه بصورة واضحة عن إصدار األسهم،غیر مقیدة أوراقها في البورصة

أنه إذا كان المشرع ،إزاء سكوت المشرع عن هذا النوع من األسهم، ظهر رأي في الفقه یرى

ال في القانون التجاري وال في نموذج الموضوع فال ،لم یشر إلى األسهم لألمر أو اإلذن 

یجوز أن نستخلص من ذلك أن هذا النوع من األسهم ممنوع في التشریع إذ ال یقع المنع إال 

.2بنص

التشریع بین، األسهمالطرق التجاریة التقلیدیة النتقال ملكیة ال اختالف في ومما تقدم

تشریعاتمن أن هذه البالرغم الفرنسي ، المشرع التشریعات العربیة األخرى و  والجزائري 

في انتقال الملكیة كما ذكرنا سابقا، إال أنها تؤدي إلى تحمیل الجهة تجاریةتفضل الطرق ال

نتیجة طباعة الورقة المالیة والتوقیع علیها، وتعدیل ما باهظةنفقات لألسهم،لمصدرة ا

.لخطر الضیاع والتلفاألسهمتتضمنه من بیانات ومن شأنها أیضا تعریض 

االسمیة بهذه الطرق یتطلب الرجوع دائما إلى الجهة األسهمكما أن انتقال ملكیة 

عملیة انتقال الملكیة ویجعلها عملیة بطیئة ال تتناسب مع ف عالمصرة إلجراء القیود، مما یض

، ولذلك ال بد من األسهمة الالزمة لجلب األشخاص الستثمار أموالهم في كمتطلبات الشر 

السریع لألوراق المالیة، وفي الوقت نفسه  نتنظیم وسیلة عملیة تؤدي إلى االنتقال والدورا

.التأثیر علیه بوسائل مضللةیفرض لمثل هذا التداول حمایة قانونیة من 

.336سابق، ص المرجع ال عماد محمد أمین السید رمضان،-1

.336، ص نفسهالمرجع -2
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أین، )البورصة(القیموبالفعل أوجدت التشریعات هذه الوسیلة العملیة ممثلة في سوق 

.1األسهمیتم تداول

.سنتناول في الفصل الثاني من الباب الثاني ، تداول األسھم في البورصة ، باعتباره من الطرق الحدیثة في التداول-1
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المبحث الثالث

األسهمتداولالقیود القانونیة واالتفاقیة الواردة على

األساسیة التي من الخصائصأن مبدأ قابلیة األسهم للتداول یعد ،ذكرنا فیما سبق 

والتداول هو انتقال الحقوق الناشئة عن األسهم من شخص ،المساهمة  اتشركتتمیز بها 

أو إجراء أي ،هنهاأو ر ،آلخر، وفق الطرق التي حددها القانون سواء بنقل ملكیتها إلى الغیر 

.تصرف یجیزه القانون بشأنها

قرر بعض القیود التي تن القانون التجاري الجزائري وغالبیة التشریعات األخرى إال أ  

ال تصل إلى حد إلغاء ،إال أن هذه القیود ذات طبیعة مؤقتة ،ترد على التصرف باألسهم 

ولكن یقصد بها تنظیم التداول، إال أن التشریعات تتباین في أمر اإلقرار ،التداول أو تعطیله 

 و.جد أن بعض التشریعات تقرر قیودا ال نظیر لها في التشریعات األخرىبهذه القیود، إذ ن

، )المطلب األول(القیود التي ترد على التصرف باألسهم قد تكون قیودا قانونیة فرضها القانون

یتضمنها نظام الشركة ،أو قیود اتفاقیة تنظمها االتفاقات التي یبرمها المساهمین فیما بینهم

.)ثانيالمطلب ال(أو عقدها

المطلب األول

القیود القانونیة التي ترد على تداول األسهم

قیود ترد على السهم في :ما یليتتمثل القیود القانونیة التي ترد على تداول األسهم فی

وهذا ما سنتناوله في الفرع األول ،والقیود الواردة على تداول أسهم أعضاء مجلس ،حد ذاته

وهذا  في الفرع الثاني ،والقیود الواردة على تداول أسهم المؤسسینوهذا ما سنتناوله،اإلدارة 

.ما سنتناوله في الفرع الثالث
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القیود الواردة على السهم في حد ذاته:الفرع األول

:تتمثل القیود الواردة على السهم فیمایلي 

وهذا حسب ما جاء في،ال یجوز تداول األسهم إال بعد قید الشركة في السجل التجاري-أ

من خالل هذه المادة من القانون التجاري الجزائري ،51مكرر 715المادة الفقرة األولى من

المشرع الجزائري قد اكتفى بالقید في السجل التجاري حتى یتم التداول، وهذا األمر ،یتبین أن

هور على الوضع فیه نوع من الخطورة، بحیث تعتبر هذه الفترة غیر كافیة حتى یطلع الجم

عادة ما یرافق تأسیس الشركة حملة دعائیة إذ المالي للشركة قبل طرح أسهمها للتداول، 

فتكون هذه الثقة فرصة ألصحاب المضاربات و.كسب ثقة الجمهور بهابها یقصد ،صاخبة 

فترتفع أسعارها ارتفاعا وهمیا یغطي،محترفي االكتتاب باألسهم ألن یتالعبوا بأسعار األسهم

.على الوضع والمركز المالي الحقیقي للشركة

.1ال یجوز تداول األسهم الخاصة بزیادة رأس المال، إال بعد تسدید هذه األسهم بالكامل- ب

رغبة الشركة في من بینهاة،إن األسباب التي تدفع الشركة إلى زیادة رأسمالها مختلف

:الزیادةوهناك شرطان الزمان للقیام بعملیة ، توسیع نشاطها 

فعلى الشركة أن تستوفى ،یجب سداد رأسمال بكامله قبل الشروع في عملیة الزیادة-1

.2ما تبقى من القیمة االسمیة لألسهم الممثلة للرأسمال

بعملیة الزیادة من الجمعیة العامة غیر العادیة بناء على  قرار یجب أن یصدر-2

وهذا حسب النمط المتبع في ،المدیرین أو مجلس ،التقریر الذي یقترحه مجلس اإلدارة 

أو تحوي،ت إصدار اأو بعالو ،أو األرباح ،إدارة الشركة، سواء بإلحاق االحتیاطي تسییر

1
(....مایلي 51مكرر715نیة من المادة ثاحیث جاء في الفقرة ال- وفي حالة الزیادة في رأس المال ، تكون األسھم :

).كامل لھذه الزیادة قابلة للتداول ابتداء من تاریخ التسدید ال

.من القانون التجاري الجزائري693المادة -2
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أشهر 06ولو افترضنا أن زیادة الرأسمال لم تتحقق في ظرف .1سناد االستحقاقأ

.2ابتداء من تاریخ افتتاح االكتتاب، تكون عملیة الزیادة باطلة

دفع الباقي من قیمة األسهم الجدیدة المكتتبة فیتم الوفاء به مرة أو أكثر في أجل أما 

.3سنوات ابتداء من إنهاء عملیة الزیادة05

عد إلحاق االحتیاطات أو أرباح أو بوفي حالة تخصیص أسهم جدیدة للمساهمین 

الشكل یكون قابال للتداول،  هذا عالوات اإلصدار إلى رأس مال، فإن الحق المخول على

.من القانون التجاري الجزائري708وهذا حسب ما جاء في المادة 

وال یجوز التداول في الوعود باألسهم، ما عدا إذا كانت أسهما تنشأ بمناسبة زیادة في -ج

رأسمال شركة كانت أسهمها القدیمة قد سجلت في تسعیرة بورصة القیم، وفي هذه الحالة 

تحقق الزیادة في رأس المال ویكون بواقف، یتعلقتداول إال إذا تحت شرط ال یصح ال

.4هذا الشرط مفترضا في غیاب أي بیان صریح

ویقصد بالوعود باألسهم تلك السندات المؤقتة التي تعطى للمكتتبین ریثما یتم إعداد 

ات االكتتاب األسهم االسمیة أو لحاملها وتوزیعها على المساهمین، إذ ال یجوز تداول شهاد

هو أن  ،وذلك في الفترة السابقة على قید الشركة في السجل التجاري، ومرد هذا الحظر

ویبالغون في بیان أغراض الشركة ،بعض المؤسسین یقومون عند تأسیس الشركة بدعایة 

وتباع بأكثر من ،وغایتها، ثم یطرحون شهادات االكتتاب في السوق فیقبل علیها المكتتبون 

حقیقیة تحت تأثیر الدعایة الضخمة التي قام بها المؤسسون، ثم تتضح الحقیقة بنشر قیمتها ال

.5عمال الشركة فتنهار قیمة األسهمأنتیجة 

.قانون التجاري الجزائري 1/ 691و 675المواد -1
.من القانون التجاري الجزائري705الفقرة الثانیة من المادة -2
3

.من القانون التجاري الجزائري 705الفقرة الثالثة من المادة -
4

.51مكرر715من المادة الفقرة الثالثة -

.222، ص المرجع السابقمصطفى كمال طه، -5
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القیود الواردة على تداول أسهم أعضاء مجلس اإلدارة:الفرع الثاني

تسمى بأسهم الضمان وهي عبارة التي ، 1ال یجوز تداول أسهم أعضاء مجلس اإلدارة

عن مجموعة من األسهم االسمیة التي یفرض القانون على عضو مجلس اإلدارة في شركة 

.2من رأسمال الشركةعلى األقل % 20وهي المساهمة أن یمتلكها، 

وطبیعة هذه األسهم هي أسهم اسمیة، تصدر من الشركة ویرجع في تحدید قیمتها إلى 

إذا كان قد تم قید هذه األسهم في القیم المنقولةها في سوق بجري التعامل یاألسعار التي 

التي صدرت بها إن لم تكن مقیدة االسمیة، أو على األقل تحدد قیمتها بالقیمة البورصة

بالبورصة، واستهدف المشرع من تحدید هذه القیمة عند تقدیمها لإلدارة تجنبا للتالعب في 

.قیمة األسهم عند تقدیمها

والمحافظة على أموالها هي في األصل ،جدیة التسییر والسهر على مصالح الشركة 

إلدارة الذین یستفیدون من نجاح مشروعها املك لجمیع المساهمین بما فیها أعضاء 

619المادة الفقرة الثانیة من ، بدلیل أن المشرع الجزائري نص في هویتضررون من حالة فشل

إلدارة أن اهذه النسبة التي یجب على أعضاء مجلس ، من القانون التجاري على أن

یمتلكوها تخصص لضمان جمیع أعمال التسییر بما فیها األعمال الخاصة بأحد القائمین 

.3باإلدارة

ار المساهمین ودائني الشركة في مواجهة أعضاء غلصكما أعطى المشرع ضمانات

إدارتهم للشركة، سیكون الحجز ففي حال أهمل أعضاء مجلس اإلدارة في، مجلس اإلدارة 

وبیع أسهم الضمان هو الضمان الوحید لصغار المساهمین ودائني الشركة السترداد أكبر 

وهو أسلوب أخذه عن ،في المجال التجاري1975سنة مشرع ال بأسلوب جدید لم یعرفه1993قد جاء المشرع سنة -1

مجلس اإلدارة بدال من وجود،ویتجلى هذا في وجود مجلس للمدیرین ،المشرع الفرنسي في كیفیة إدارة شركة المساهمة 

بالشكل التقلیدي، ویحق لكل شركة مساهمة في أن تسلك في إدارتها هذا األسلوب اإلداري شریطة أن تصرح به في قانونها 

.من القانون التجاري الجزائري642األساسي، وهذا حسب ما جاء في المادة 
2

كون مالكا لعدد من األسهم یمثل على االقل یجب على مجلس اإلدارة أن ی(ج.ت.قمن 619المادة الفقرة األولى من-

.ویحدد القانون األساسي العدد األدنى من األسهم التي یحوزها كل قائم باإلدارة، من رأس مال الشركة%20

.238نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -3



111

قدر ممكن من أموالهم التي خسروها، بسبب إهمال أو غش أعضاء مجلس اإلدارة في 

.1، مع زوال صفة المساهم وبالتالي صفة العضویةإدارتهم للشركة

إلى حظر تداول أسهم الضمان ،ر قانون الشركات الفرنسي أیضا وفي فرنسا فقد أشا

ویجب ،طوال فترة عضویته أو التي یباشر فیها وظیفته وینبغي أن تكون هذه األسهم اسمیة 

إیداعها بأحد البنوك مع إخطار الشركة بعملیة اإلیداع وتظل هذه األسهم غیر قابلة للتصرف 

.2التصدیق على حسابات الشركة عن السنة المالیة األخیرةسواء بالبیع أو الرهن حتى یتم 

:من القانون التجاري الجزائري التي تنص على620وحسب ما جاء في المادة 

أو لذوي حقوقه استرجاع حریة التصرف في أسهم الضمان، ، یجوز للقائم باإلدارة السابق (

والمتعلقة ،ة المالیة األخیرة بمجرد مصادقة الجمعیة العامة العادیة على حسابات السن

.)بإدارته

وٕاذا لم یكن عضو مجلس اإلدارة مالكا لنصاب أسهم الضمان وأصبح غیر مالك لها 

.3وضعه خالل ثالثة أشهریصحح خالل فترة وكالته فإنه یعتبر مستقیال بقوة القانون إذا لم

التجاري حیث جاء من القانون 619/3أخذ به المشرع الجزائري في المادة ما وهذا   

(فیها مالكا للعدد المطلوب من ،یینه عإذا لم یكن القائم باإلدارة في الیوم الذي یقع فیه ت:

إذا لم یصحح ،أو إذا توقفت أثناء توكیله ملكیته لها فإنه یعتبر مستقیال تلقائیا ،األسهم 

.)وضعیته في أجل ثالثة أشهر

،أجرى عضو مجلس اإلدارة تصرفا مخالفاولكن السؤال الذي یطرح نفسه وهو إذا ما 

ترتب علیه مسؤولیة عضو مجلس اإلدارة أو مدیر الشركة خالل الفترة التي سمح فیها 

.للعضو تقدیم األسهم خاللها

.80فهد صقر عیاد المطیري، المرجع السابق، ص -1

.362، ص المرجع السابقعماد محمد أمین السید رمضان، -2

.362، ص نفسهالمرجع-3
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على أن عدم تقدیم عضو مجلس اإلدارة ألسهم :استقر الفقه والقضاء الفرنسیان

ومع ذلك فهناك ،للتصرفات التي قام بها ال یترتب علیه البطالن،الضمان خالل هذه الفترة 

أنه إذا لم یقدم العضو أو المدیر أسهم الضمان فإن جمیع أعماله تقع :خر یرى آرأي 

وفي نفس االتجاه یرى ،نه معلق على شرط لم یتحقق على حین یتأسیسا على أن تعی،باطلة

،بطریقة غیر صحیحةتكون ،أن البطالن یؤسس على األعمال الصادرة من مجلس اإلدارة :

یتضمن شرط  ذيعلى أساس أن العقد االبتدائي للشركة جزء ال یتجزأ من نظامها األساسي ال

كذلك یمتد البطالن إلى الشركة ، حتى یتم قید الشركة في السجل التجاريأسهم الضمان

ولكل ذي مصلحة هنا أن یتمسك ببطالن الشركة وللنیابة العامة أیضا طلب ،ذاتها 

.1النالبط

من القانون الصادر في 271للفقرة األولى من المادةتشریع الفرنسي فإنه طبقا ما الأ  

ر المفروض على تداول األسهم المقدمة كضمان حظوالذي ألغى ال،1988سنة جانفي05

یجوز تداولها منذ صدورها بعد قیدها في ، عادیة  ماسمیة أم لحاملها أم ممتازة أ،سواء كانت

ات عند تأسیس الشركة، وكذلك تمتد هذه الخصیصة إلى مرحلة حل الشركة سجل الشرك

بل وأن المشرع الفرنسي لم یشترط ،فاألسهم تبقى قابلة للتداول حتى انتهاء عملیة التصفیة،

هنا أن تكون األسهم المقدمة كضمان اسمیة وٕانما أجاز للمساهم مالك األسهم لحاملها التقدم 

.2لعضویة مجلس اإلدارة

إال أن المشرع الجزائري لم یحذو حذو المشرع الفرنسي فیما یخص تداول األسهم 

ب ألسلو وكان األجدر به إتباعه، خاصة بعد انتهاج الجزائر .بمجرد قیدها في سجل الشركة

.363المرجع السابق، ص ،عماد محمد أمین السید رمضان -1

.365، ص نفسهالمرجع -2
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بدال من مجلس اإلدارة وذلك إذا اتبعت الشركة المدراءجدید في اإلدارة بوجود مجلس

.1األسلوب الجدید في اإلدارة

القیود القانونیة المتعلقة بأسهم المؤسسین:الفرع الثالث 

أسهم المؤسسین هي األسهم التي یكتتب فیها مؤسسو الشركة وهناك اتجاهان في 

:الفقه قد عرفا المؤسس

حیث یقصر هذه الصفة ،التضییق من تعریف المؤسس یقوم هذا االتجاه على:االتجاه األول

.بالسعي لإلنشاء الشركة هعلى كل وقع على عقد الشركة طالما أن العقد یلزم الموقعین علی

وخالف لالتجاه األول یقوم الثاني على التوسع في تحدید مفهوم المؤسس :االتجاه الثاني

عمل إیجابي في سبیل تأسیس بحیث ینسحب هذا الوصف على كل من قام بالمبادرة أو

.بشرط أال تكون هذه األعمال من قبیل الدعائیة والترویج،ولو لم یوقع على عقدها،الشركة

هذا وینبغي عدم الخلط بین أسهم المؤسسین بهذا المعنى، وبین ما یسمى أیضا في  

بعض القوانین بحصص التأسیس أو حصص المؤسسین والممنوحة لمؤسسي الشركة مكافأة

.2لهم على جهودهم التي أثمرت بتأسیس الشركة

من قانون 45تداول أسهم المؤسسین طبقا لنص المادة ،ر المشرع المصري ظوقد ح

الشركات المصري قبل نشر المیزانیة وحساب األرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها 

من تاریخ قید الشركة عن سنتین مالیتین كاملتین ال تقل كال منهما عن اثني عشر شهرا

.بالسجل التجاري

والحكمة التي توخاها المشرع من هذا القید هو أن تأسیس شركات المساهمة غالبا ما 

د فیها المؤسسون إلى التضخیم الكاذب في میصاحبها حمالت دعائیة أحیانا تكون كاذبة یع

مجلس المدیرین هو من یتولى إدارة شؤون الشركة وهو متكون من ثالثة أعضاء إلى خمسة، وتكون ممارسة مهامه -1

المرجع نادیة فضیل، /للمزید من التوضیح أنظر، د.د رئاسة المجلس لواحد من أعضائهتحت رقابة مجلس المراقبة، وتسن

.257، ص السابق
2

.262، ص المرجع السابق محمد حلمي عبد التواب ، -
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مرتفعة ال تتناسب مع أهمیة المشروع، وٕاذا سمح لهم بالتنازل عن أسهم للغیر فیتم بأسعار

.1المركز المالي الحقیقي للشركة

فإن المشرع الفرنسي صار على عكس المشرع المصري ولم :أما عن القانون الفرنسي

نص على أن 1988ینایر 05وذلك بموجب قانون ،یفرض أي حظر على تداول األسهم 

أسهم قابلة للتداول منذ تخضع لنفس النظام وهي،جمیع األسهم سواء كانت عینیة أم نقدیة(

تبقى لها ، وحتى حل الشركة ودخولها طور التصفیة ،صدورها وقیدها في سجل الشركة

.2من القانون المذكور272طبقا لنص المادة )خاصیة التداول 

یحضر التصرف :(من قانون الشركات األردني على أنه100المادة جاء في و  

همة العامة قبل مرور سنتین على األقل من تأسیس بالسهم التأسیسي في الشركة المسا

.)الشركة، ویعتبر باطال أي تصرف یخالف أحكام هذه المادة

إلشارة إلى هذا الحظر هو من النظام العام فال یجوز مخالفته ومن ثم فإن اوتجدر 

مخالفته توجب البطالن، ویجوز للمحكمة أن تتمسك به من تلقاء نفسها، ولو لم یتمسك به 

ي من أصحاب الشأن، علما أن الحظر ال یقتصر على التداول التجاري فقط بل یسري أ

.3على التصرفات كافة، وتشمل بیع ورهن والوصیة وغیرها من التصرفات

إال أنه وفقا للقانون الجزائري نجد نصوص القانون التجاري خالیة من هذا الحظر، 

تعود ملكیة ناوحسب رأی.ة بمجلس اإلدارةخالفا لما هو علیه الحال في أسهم الضمان الخاص

شركات المساهمة في الجزائري إلى الدولة، وعادة ما تنتفي لهذه األخیرة مظنة الغش 

.4والمغاالة نفیا قاطعا، فالحكمة من منع تداول أسهمها االسمیة غیر متوفرة

.367عماد محمد أمین السید رمضان، المرجع السابق، ص -1

.368، ص نفسهالمرجع -2
3

.245ص عزیز العكیلي ، المرجع السابق ،-
4

أمثلة على الشركات المساهمة بالجزائر هي ملك للدولة وهي شركة سنطراك، شركة ریاض سطیف، المجمع الصناعي -

براق محمد ، أسواق األوراق المالیة مع دراسة حالة / د/ صیدال، فندق األوراسي، للمزید من التوضیح أنظر–

.105، ص 01/1999قتصادیة والسیاسیة، العدد القانونیة واال مللعلو مجلة الجزائریة الجزائر،ال
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ومع مع انتهاج الجزائر النظام االقتصادي الحر، وانفتاحها على اقتصاد السوق، لكن 

، كان لزاما على المشرع الجزائري 1تحویل ملكیة المؤسسة العمومیة إلى الممتلكین الخواص

ر المفروض على المؤسسین إذا تم تأسیس شركات ظإدراج الحتدارك هذا التحول، وذلك ب

.راد عادیینمساهمة مستقبال من طرف أف

المطلب الثاني

القیود االتفاقیة الواردة على تداول األسهم

وأن أي نص في النظام األساسي یتضمن منع ، إذا كان التداول یتعلق بالنظام العام 

وكذا نظیره الفرنسي ،المساهم من ممارسة هذا الحق یعتبر باطال، وٕاذا كان المشرع الجزائري 

إدارة  نقیود على تداول األسهم، إنما هي قیود تنظیمیة تتعلق بحسوالمصري قد أوردا عدة 

وٕاال تحولت إلى إحدى شركات ،إال أنها قیود ال تصل إلى مرحلة المنع المطلق ،الشركة

.األشخاص ألن تكوینها صار غیر صحیح

إال ،وٕاذا كان المشرع وضع شروطا أو نصوصا یترتب علیها تعطیل تداول األسهم 

وأجاز للشركة النص علیها في النظام األساسي إلى جانب القیود ،ضع قیود أخرى أنه أجاز و 

وهو حق تداول ،بشرط أال تصل إلى حد منع المساهم من أحد الحقوق األساسیة ، القانونیة 

.األسهم

1
ربیع األول 29المؤرخ في 22-95من األمر رقم 13لقد عرف المشرع الجزائري الخوصصة ألول مرة في المادة  -

والملغى بموجب 48،یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة ،جریدة رسمیة العدد 1995أوت 26الموافق 1416عام 
خوصصتھا، جریدة ، یتعلق بتنظیم المؤسسة العمومیة االقتصادیة وتسییرھا2001أوت 20موافق لال04-01األمر 

والتي جاء فیھا یقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة إلى أشحاص طبیعیین ىأو معنویین .47رسمیة العدد
الخوصصة في نظر المشرع على تحویل  كما ال تقتصر.......)خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة 

الجانب المادي أو المعنوي لمؤسسة عمومیة إلى أشخاص تابعین للقانون الخاص ، ولكن قد نكون أمام موالملكیة اال
عجة الجیاللي ، /نقال عن د.في حالة تحویل سلطة التسییر إلى ھؤالء األشخاص في شكل عقود التسییر خوصصة

.363المرجع السابق ، ص
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ندرس القیود االتفاقیة األكثر انتشارا في أنظمة الشركات، وهما سوبناء على ما سبق 

:القیدان اآلتیان

شرط الموافقة:الفرع األول

هو حریة كل مساهم في تداول أسهمه والتصرف فیها ،كما تقدم تبیانه من أن األصل

ومن مقتضیات طبیعة شركة المساهمة أن یتم تداول أسهمها دون قید أو شرط، ،كما یشاء 

دون  ،كما أن لكل شخص الحق في أن یشتري أسهمها في أي شركة مساهمة یرغب فیها

إلى موافقة أي كان حتى ولو كان أجنبیا، إال أنه قد یرد منع المساهم أحیانا من تداول حاجة 

أسهمه بحریة، وذلك من خالل النص على ذلك في نظام الشركة األساسي على حریة 

.فال یسري على هذا التنازل شرط موافقة الشركة علیه،المساهم بالتنازل عن أسهمه 

إلى التنازل عن األسهم للغیر ولكن شریطة أن 55مكرر 715ولقد تعرضت المادة 

توافق الشركة على ذلك استنادا إلى شرط یقضي به قانونها األساسي، وتعود الحكمة في ذلك 

إلى تمكین الشركة من إضفاء نوع من الرقابة على المساهمین أو األشخاص الذین یریدون 

.االنتماء إلیها

لى حریة تداول األسهم في شركة المساهمة قید ع:ویمكن تعریف هذا الشرط بأنه

یوجبون بموجبه على كل شریك ، فه المؤسسون في نظام الشركة العتبارات خاصة بهم ییض

.ید التصرف في أسهمه الحصول على موافقة الشركة مسبقار ی

یجب أن تتوافر فیه ،یمكن القول أنه ولكي یكون هذا الشرط صحیحا ومشروعا

:شروط أهمها

شروط الصحة : أوال 

إذ أنه ال یمكن الحدیث عن وجود مثل هذا :أن یرد الشرط في النظام األساسي للشركة -أ

الشرط دون وجود اتفاق مسبق علیه، إذن فاألصل في شركات المساهمة هو حریة تداول 
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األسهم والخروج على هذا األصل ال یجوز إال بنص في القانون أو االتفاق، واالتفاق 

.1ود هنا هو ما یتفق علیه المؤسسون من شروط تتطلبها برأیهم مصلحة الشركةالمقص

وتبرز أهمیة إیراد هذا الشرط في النظام األساسي للشركة، حتى یكون حجة واضحة 

إذ أنه عند انضمامه إلى الشركة  هعلى الشركاء فال یستطیع أحد منهم االحتجاج بعدم وجود

.لشركة، ومن ثم یكون الشرط حجة علیهقد قام بقراءة النظام األساسي ل

ألسهم اإن هذا الشرط ال یمكن أن یكون فعاال إال في :أن تكون األسهم اسمیة - ب

االسمیة، فالرقابة على تداول األسهم لحاملها تكاد تكون في حكم المستحیل، وهذا حسب ما 

اكتسب هذه ال یمكن النص على هذا الشرط إال إذا«:55/2مكرر 715جاء في المادة 

.»األسهم بصفة استثنائیة الشكل االسمي بموجب القانون أو القانون األساسي

:أال یصل شرط الموافقة إلى درجة حرمان المساهم مطلقا من حقه في تداول أسهمه- ت

من النظام یعدوهو شرط تقتضیه المصلحة العامة دون حاجة إلى النص علیه، فهذا الشرط

.ساهمةالعام في الشركات الم

فال حكمة من نفاذ هذا ، أن ال یكون التنازل عن األسهم قد حصل بین المساهمین - ث

هذا الشرط تبعا لهذه  عالشرط، ذلك ألن الشركة قد قامت على اعتبارات شخصیة، ووض

تنازل أحد الشركاء عن أسهمه إلى أحد الشركاء  ضوفي مثل هذه الحالة ال یناق،االعتبارات 

.اآلخرین في الشركة

أما التنازل بین األزواج واألصول والفروع في حالة اإلرث، فإن الرأي الفقهي السائد 

.هو عدم تفعیل شرط الموافقة، كما هو الحال في التنازل بین المساهمین

الموافقةشرط إجراءات:ثانیا

رط الموافقة من إشكالیات في عمل الشركة، فقد اهتم المشرع الجزائري نظرا لما قد یسببه ش

بتنظیم كیفیة تنفیذ هذا الشرط، فیتعین على المساهم حینها إبالغ الشركة بواسطة طلب 

عن طریق رسالة موصى علیها مع وصل االستالم، یذكر فیه )أي طلب الموافقة(االعتماد 

.ج.ت .الفقرة األولى من ق55مكرر 715المادة -1
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األسهم المقررة إحالتها والثمن المعروض، وتصدر اسم المحال إلیه ولقبه وعنوانه، وعدد

حسب .1الموافقة بتبلیغ طلب االعتماد أو من عدم الجواب في أجل شهرین من تاریخ الطلب

فقة الشركة قد اأي بمعنى آخر، مو من القانون التجاري الجزائري56مكرر 715المادة 

.تكون صریحة أو ضمنیة 

شرط االسترداد:الفرع الثاني

یقصد بشرط االسترداد أن ینص النظام األساسي للشركة على إعطاء الشركة حق 

.2األولویة في شراء األسهم المطروحة من أحد الشركاء على غیر الشركاء

إذ قد یكون العنصر الشخصي في الشریك لدى الشركة ،االستردادوالحكمة من شرط 

خص غریب أو غیر مرغوب فیه إلى المؤسسة له أهمیة بالغة لدى الشركاء، ولمنع دخول ش

وقد یضع .الشركة هم فيیضع المؤسسون شرط االسترداد لیتسنى لهم منع دخول،الشركة

.عدیدةالعتباراتالمؤسسون هذا الشرط 

من 981ولم ینظم المشرع الجزائري هذا اشرط إال أنه نص علیه من خالل المادة 

.3ون التجاريمن القان58مكرر 715القانون المدني والمادة 

من خالل هذه المادة یتبین أنه عند ما تقوم الشركة بتخفیض رأسمالها عن طریق 

تقوم بإلغاء األسهم ، 4شراء عدد من أسهمها بقیمة الجزء الذي ترید تخفیضه من رأس المال

.جاري الجزائريتمن القانون ال56مكرر 715المادة -1

.92، ص المرجع السابقالمطیري، فهد صقر عیاد -2
إذا أعطت الشركة موافقتها على مشروع رهن حیازي :(من القانون التجاري58مكرر 715حیث جاء في المادة -3

أعاله، فإنه یترتب على هذه الموافقة قبول المحال إلیه 56مكرر 715لألسهم، حسب الشرط المنصوص علیها في المادة 

من القانون المدني الجزائري، إال إذا فضلت الشركة بعد 981في حالة البیع الجبري لألسهم المرهونة طبقا ألحكام المادة 

.)تأخیر، قصد خفض رأسمالهااإلحالة استرجاع األسهم بالشراء من دون 

(یليمن القانون التجاري تنص على ما714/2الماد -4 غیر أنه یجوز للجمعیة العامة التي قررت تخفیض رأس مال :

.)غیر مبرر للخسائر أن تسمح لمجلس اإلدارة أو مجلس المدیرین بشراء عدد معین من األسهم قصد إبطالها
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.1التي قامت بشرائها بمبالغ متقطعة من الرأسمال أو االحتیاطي القانوني

لشراء األسهم المرهونة في حالة البیع الجبري لها حین یحل إذن فهي تلجأ كحل 

، قیمكن لشركة حینها أن تعترض على انتقال السهم من مالكه إلى 2میعاد استحقاق الدین

إال أنها في حالة االعتراض یجب أن تسترد السهم لصالحها )الدائن المرتهن(المشتري 

.3وبثمن عادل

إال إذا كانت قیمتها في البورصة تعادل قیمتها االسمیة أو تقل عنها، إما إذا كانت قیمتها والشركة ال تقوم بشراء أسهمها =

في البورصة مرتفعة، فالعملیة تعود على الشركة بالخسارة ألنها تضطر إلى شراء األسهم بالسعر المرتفع وال تخفض 

.328ع السابق، ص نادیة فضیل، المرج/الرأسمال على أساس قیمة األسهم االسمیة، نقال عن د
ج،بحیث یحق للدائنین المعارضة على .ت .من ق713المادة 712لكن ذلك یتم وفق اإلجراءات التي أوردتھا المادة -1

سیأتي دراسة ھذه .(قرار تخفیض رأس المال ،وال یمكن تخفیض رأس المال قبل انتھاء أجال المعارضة وتسدید الدیون
).ألسھمھاالفكرة عند التطرق لشراء الشركة

.السابق ذكرھا58مكرر 715في ھذه الحالة البد على الشركة من تخفیض رأس مالھا،وھذا وفقا لما جاء في المادة -2

.166، ص ، المرجع السابق فوزي عطوي -  3
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المبحث الرابع

معوقات عملیة التداول

یعطي للمساهم الحق في الخروج من الشركة في أي ،طبقا لمبدأ حریة تداول األسهم

وهو حق یقابل حق البقاء في ،وقت عندما تتولد لدیه الرغبة في التنازل عن أسهمه للغیر 

الشركة وال یجوز إخراجه منها، ولكن التنازل یتم طبقا لإلجراءات التي رسمها القانون بالنسبة 

.أما األسهم لحاملها فال تحتاج إلى إجراءات سوى عملیة المناولة الیدویة،لألسهم اإلسمیة 

شأنها عرقلة عملیة إال أنه مقابل مبدأ حریة تداول األسهم تظهر بعض المشاكل من

، فاألصل هو حریة أو إلى ظروف خارجة عن إرادتهالتداول ترجع إلى المساهم نفسه

علیها فال یجوز والقید على التداول یمثل االستثناء فكون األسهم مرهونة أو محجوز،التداول

.1تداولها طوال فترة الرهن أو الحجز لحین الوفاء بالدین

خاصة لحاملها أو ضیاعها بسبب المشاكل التي تدور حول كذاك تمثل سرقة األسهم 

.ثبوت ملكیتها عرقلة لعملیة التداول

المطلب األول

حجز األسهم

نتیجة اإلقبال على التعامل باألسهم وخاصة بعد إنشاء بورصة القیم المنقولة ، بحیث 

التنفیذ على األسهم یمكن أن تترتب مدیونیات على متداولي األسهم ، وبالتالي تكون احتمالیة 

.المملوكة للمساهمین كبیرة جدا 

 واردةالالقانونیة فیما یخص تداول األسهم المرهونة سیتم تناولها في الفصل األول من الباب الثاني الخاص بالتصرفات -1

.األسهمعلى 
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لمنع صاحبه من أن یقوم ، الحجز هو وضع مال المدین تحت ید السلطة العامة 

أو ثماره من ضمان الدائن الحاجز ، بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج هذا المال 

:ومفاد ذلك أن الحجز یرمي إلى تحقیق غرضین

.ینهو تحدید األموال التي ستنزع ملكیتها من بین أموال المد:األول

هو تقید سلطة المدین على هذه األموال حتى یستطیع الدائن أن یستوفي حقه من :الثاني

.أثمانها

، أجاز المشرع لدائن ینعلى المد ديولذلك فالحجز وسیلة من وسائل التطبیق الما

عن التنفیذ ین متناع المدامن المحافظة على حقوقه في حالة  هاللجوء إلیها لغرض تمكین

وللحیلولة دون قیامه بتهریب أمواله أو إخفائها أو التصرف بها تصرفا ،الرضائي من ناحیة 

ضارا بدائنه من ناحیة أخرى، وتتنوع الحجوزات باختالف الغایة حیث تقسم إلى حجز 

.1احتیاطي وحجز تنفیذي

والحجز التنفیذيالحتیاطي أو التحفظيالحجز ا:الفرع األول

الحجز اإلحتیاطي: أوال 

هو إجراء احتیاطي مؤقت یتم من خالله حجز أموال المدین المنقولة وغیر المنقولة، 

(من قانون اإلجراءات المدنیة الجزائري646عرفته المادة  و الحجز هو وضع أموال :

المنقولة المادیة والعقاریة تحت ید القضاء ومنعه من التصرف فیها، ویقع الحجز ینالمد

.2)على مسؤولیة الدائن

.97، ص 2005عمان ،،1شة، النظام القانوني للشركة المساهمة الخاصة، دار النشر، طبعة ابسامي محمد الخر -1
،یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،یعدل ویتمم األمر رقم 2008أكتوبر 25،مؤرخ في 08/09قانون -2

.،یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة1666جویلیة8،المؤرخ في 66/145
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إذ توافرت له شروط أخرى وٕاال ،یمكن لهذا الحجز أن یتحول إلى حجز تنفیذي و  

.یزول من الوجود

الحجز التنفیذي:ثانیا

بقصد استفاء حقه من أموال الحجز التنفیذي هو الحجز الذي یلجأ إلیه الدائن 

، أو من ثمنها بعد بیعها بواسطة دائرة التنفیذ، ولذلك ال یجوز إیقاع الحجز إال بناء ینالمد

على طلب دائن بیده سند تنفیذي مستوف لسائر الشروط الشكلیة والموضوعیة بأن یكون 

.حقه محقق الوجود معین المقدار وحال األداء

الفصل الرابع من قانون في القسم األول من687المادةوهذا حسب ما جاء في

(اإلجراءات المدنیة الجزائري )15(نقضاء أجل خمسة عشر اإذا لم یقم المدین بالوفاء بعد :

أعاله، یجوز للمستفید من السند التنفیذي 612یوما من تاریخ تكلیفه بالوفاء وفقا للمادة 

أو / و حصص األرباح في الشركات وأ/ أو األسهم و/الحجز على جمیع المنقوالت و

.)ینالسندات المالیة للمد

یجب أن یسبق التنفیذ الجبري، التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي (612وجاء في المادة 

.یوما)15(وتكلیف المنفذ علیه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفیذي في أجل خمسة عشر 

من هذا  416إلى 604كام المواد من تطبق في التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء أح

)القانون 

یتم الحجز بأمر على عریضة یصدره رئیس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها 

، وذلك بناء على طلب الدائن أو یناألموال المراد حجزها، وعند االقتضاء في موطن المد

.تفاقياالممثله القانوني أو 
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وتوضع إشارة ،میة لتنفیذ أمر الحجز عند االقتضاءاالستعانة بالقوة العمو  نیمككما 

الحجز في سجل المساهمین في الشركة، وال ترفع إال بناء على قرار صادر من الجهة التي 

أصدرت قرار الحجز ویجب أن یالحظ أنه ال یجوز الحجز على أي جزء من أموال الشركة 

على السهم أو على ما یتأتى من تأمینا لدین مترتب على أحد المساهمین فیها، وٕانما یكون 

.1أرباح على ذلك السهم تأمینا لدین مترتب في ذمة مالكه

الفرق بین الحجز على األسهم لحاملها و األسهم االسمیة :نيالفرع الثا

وما تدره ،وضع خاص في تداولها كاألسهم المرهونة ،تأخذ األسهم المحجوز علیها

المالیة للمساهم والتي یمكن إجراء رهن أو حجز علیها من فوائد وأرباح ضمن عناصر الذمة 

استیفاء لدین، ویعرف الحجز بأنه ذلك اإلجراء الذي یقوم به الدائن الحاجز بهدف وضع 

األموال المحجوزة تحت ید العدالة لمنع صاحبها من أن یقوم بأي عمل مادي أو قانوني 

.حاجزیترتب علیه إخراج المال أو ثماره من ضمان الدائن ال

أوجه االختالف بین حجز األسهم لحاملها وحجز األسهم االسمیة : أوال

یفرق القانون بین األسهم التي تكون لحاملها أو تكون قابلة للتظهیر ، وبین األسهم 

یحجز حجز األعیان المنقولة -األسهم لحاملها-االسمیة، فالنوع األول من األوراق المالیة 

ن الحقوق المثبتة فیها تندمج بذات الصك فینقل الحق بانتقال الورقة في ید المدین اعتبارا بأ

من ید إلى ید ، بحیث ال یجدي الحجز على الحق تحت ید المدین ، ویتعین ضبط الورقة 

ذاتها بطریق حجزها كاألعیان ، فالسهم لحامله ال یتعین إال برقم الشهادة الصادرة به من 

ازة هذه الشهادة وتنتقل بانتقالها ، فإن كان بید المدین الشركة، وتثبت ملكیة صاحبه له بحی

سهم من هذا النوع ویصادف علم الدائن بذلك، فال ینفع الدائن في منع الشركة من دفع 

األرباح وتسلیم األموال للمدین، مجرد إعالنها بالحجز تحت یدها على الحقوق التي یمثلها 

 .253ص  ،1996ردن،األ، ، 1إبراهیم العموس، الوجیز في التشریعات األردنیة، طبعة  وأحمد زیادات، -1
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مراد حجزه، أو معرفة من تكون شهادة السهم في السهم ، إذ ال وسیلة لدیها لتعیین السهم ال

حیازته ، وال حیلة لها في االمتناع عن الدفع لمن یكون بیده السهم إذا سلمه المدین للغیر ، 

وال یجوز لها االحتجاج في وجه الحامل إال بالدفوع الخاصة بمن عسى أن یكون من 

–لنوع الثاني من األوراق المالیة أما ا.الحاملین السابقین ، وهم مجهولون بطبیعة الحال 

.1والحقوق فإنه یحجز علیها بطریق حجز ما للمدین لدى الغیر-األسهم اإلسمیة

السهم لحامله فإن طریق الحجز المتبع طبقا لألوضاع المقررة لحجز إذا فیما یخص

وال ،ویرجع ذلك إلى كون الحق یندمج في الصك الذي یمثله ،المنقول المادي لدى المدین

ومنعا من المخاطر بحرمان الدائن من ،إال بحجز السند ذاته،تتحقق الحكمة من الحجز 

ینویترتب علیه نزع حیازة المالك المد–نقضاء حقه تقرر أن یكون الحجز على السهم ذاته ا

.كما هو الحال في الحجز على جمیع المنقوالت المادیة –له 

ٕالغاء شهادات األسهم فلم یعد هناك ما یسمى الكیان المادي لألسهم و را لزوالونظ

باألسهم لحاملها، وأمام هذا اإللغاء فإن جمیع األسهم تحجز بطریق حجز المنقول لدى 

.2المدین لدى الغیر

ساهم المدین نفسه فیتم توقیع الحجز علیها موال تثار المشكلة إذا كانت األسهم بید ال

إذا كانت األسهم بید الغیر أو كأن تكون مودعة بید بیده أو بید ممثله، ولكن تثار المشكلة

لدى الغیر ین ، فإن إتباع طریق الحجز هنا یكون حجز ما للمد3سمسار على سبیل األمان

.1من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجزائري719نص المادة بالفقرة الثانیة من المقررة 

1
،  1986والتجاریة ، الدار الجامعیة ، الطبعة الثالثة ،اإلسكندریة ،  ةأحمد أبو الوفاء ، إجراءات التنفیذ في المواد المدنی-

.379ص 
2

.303عادل سالم اللوزي و عبد الرحمن أمین الذنیبات ، المرجع السابق ، ص .-
3

هو من ال یخضع للمدین خضوع التابع للمتبوع، أي من ال تربطه به عالقة تبعیة، فال یأتمر بأمره، :یقصد بالغیر هنا-

من یندون أن یكون للحائز رأي في تمكین المد،أن یستولي على األشیاء التي في یده كیفما شاءینبحیث ال یكون للمد

والحارس  رالمحضالسندیك واالستیالء أو عدم تمكینه، فالوكیل العادي والوكیل بالعمولة والمستأجر والمودع لدیه و
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)حجز األسهم لدى الغیر(للمدین لدى الغیرالطبیعة القانونیة لحجز ما :ثانیا 

یعرف حجز ما للمدین لدى الغیر هو الحجز الذي یوقعه الدائن على حقوق مدینه أو 

أو في حیازته ، بقصد منع هذا الغیر من )أي مدین المدین (منقوالته التي في ذمة الغیر 

دا القتضاء حق الحاجز من الوفاء للمدین أو تسلیمه ما في حیازته من منقوالت ، وذلك تمهی

.2المال المحجوز أو من ثمنه بعد بیعه

وقد ثار خالف فقهي فیما یخص تحدید الطبیعة القانونیة للمساهم من حیث أن حق 

، ویخلص 3مالك السهم ال یمثل حق دائنیة قبل الشركة بل هو مجرد حق في االشتراك

مهما كانت الطبیعة القانونیة لحق القائلین بأن حق مالك السهم یمثل حق دائنیة ، أنه

المساهم فال أهمیة له هنا ، إذ أنه من الثابت أن للمساهم حق الحصول على نصیبه في 

أرباح الشركة وعلى نصیبه في رأس مال الشركة عند تصفیتها ، وهو قابل للحجز علیه ، 

لبواب والسائق فال یعتبرون من الغیر بالنسبة لمخدومیهم من الغیر في هذا الصدد، أما الصراف أو عامل الخزینة والخادم وا

المادیة حجز المنقول أو حجز المنقول لدى ین أو بالنسبة لرب العمل، ولذلك یحجز على ما یكون في أیدیهم من أموال المد

نه، فالغیر هو ، ألن العالقة التي تربط هؤالء بالمحجوز علیه تجعل منهم مجرد تابعین للمدین وغیر مستقلین عینالمد

على الشيء ولو كانت هذه السیطرة بغیر سند قانوني ولو كان المكان ینیسیطر على الشيء سیطرة تحول دون سیطرة المد

.الموجود فیه الشيء مملوكا للمحجوز علیه

حق وال یجوز للغیر الذي یكون حائزا للشيء الذي یباشر التنفیذ علیه أن یعترض على التنفیذ بادعائه أن له 

.امتیاز على هذا الشيء إنما له أن یثبت حقوقه وقت توزیع الثمن

، 1إلجراءات المدنیة الجزائري، مكتبة الفالح، الطبعة اعن محمد حسنین، التنفیذ القضائي وتوزیع حصیلته في قانون 

.157، ص 1984
األرباح المستحقة الموجودة في ذمة وتحجز القیم المنقولة وٕایرادات األسهم االسمیة وحصص :(...والتي جاء فیها -1

األشخاص المعنویة طبقا لألحكام المقررة لحجز ما للمدین لدى الغیر ، ویترتب على ذلك الحجز على ثمارها وفوائدها إلى 

)تاریخ البیع

2
.295أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص -

3
في الجزء المتعلق المبحث األول من الفصل األول من ھذا الباب ،تم التطرق إلى الطبیعة القانونیة لحق المساھم في -

.بتعریف األسھم
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لمساهم من وٕاذا لم یحجز على هذا الحق بطریق حجز ما للمدین لدى الغیر حرم دائنو ا

.1ضمان كبیر لحقوقهم

والغیر هو شخص خارج أطراف الحجز األصلیین، كما یحصل الحجز بهذا الطریق 

كلما كان منصبا على مبلغ من النقود أو أموال في ذمة الغیر ، أو عند التزام الغیر بنقل 

.ملكیتها للمدین ولم یقم بذلك 

یذ علیها بطریق حجز ما للمدین لدى وبما أن هذه األموال في حیازة الغیر یتم التنف

الغیر ، الذي یعتبر خارج عالقة الدائنیة بین الحاجز والمحجوز ، فهذا الغیر ال تربطه 

بالحاجز أیة عالقة قانونیة ، ورغم ذلك اصطنع القانون هذه الرابطة ، وبناء علیها أجاز هذا 

على القانون الذي زود  -رالغی-الحجز، فالدائن الحاجز یستند في عالقته بالشخص الثالث

، وأجاز بناء على هذه )المحجوز علیه (الحاجز بسلطة مستمدة من عالقته بمدینه األصلي 

.2السلطة إلقاء الحجز على ما للمدین تحت ید الشخص الثالث

صحیحا ، یجب أن تكون األشیاء أو )الغیر (ولكي یكون الحجز لدى شخص ثالث 

عن حیازة المدین ، فإذا كان بإمكان المدین أن یضع یده على النقود بحوزة الغیر وخارجة 

.3المال مباشرة فإنه ال یعتبر في ید شخص ثالث

ومع أن الغیر المحجوز لدیه هو شخص غریب عن عالقة الدائنیة بین الدائن والمدین ، إال 

علیه أنه یعتبر أهم أطراف حجز ما للمدین لدى الغیر ألن المال المطلوب توقیع الحجز

یوجد بین یدیه وٕاجراءات الحجز تبدأ بأمر یوجه إلیه ، ثم یقوم هو بتقدیم إقرار بما في ذمته 

.4للمدین إلى دائرة التنفیذ

1
.317عادل سالم اللوزي و عبد الرحمن أمین الذنیبات ، الموجع السابق ، ص -

2
.306، ص نفسھالمرجع -

3
.306مرجع السابق ، ص عادل سالم اللوزي ،وعبد الرحمن أمین الذنیبات،ال-

4
.306، ص نفسھالمرجع-
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فحق الدائن في حجز ما للمدین لدى الغیر هو قائم بذاته مستقل عن حق استعمال حقوق 

المدین ، ویتفرع مباشرة عن حق الضمان العام الذي لدائن على أموال المدین ، على اعتبار 

.1أن أموال المدین جمیعها ضامنة للوفاء بدیونه 

وفي معرض البحث في طبیعة حجز ما للمدین لدى الغیر، البد من التعرض إلى 

طبیعة هذا الحجز ، هل هو إجراء تحفظي ، یهدف إلى مجرد المحافظة على ضمان الدائن 

الحاجز حتى ال یتصرف به المدین المحجوز علیه ، أم هو إجراء تنفیذي یهدف إلى حصول 

:غیر ، وهذا یقتضي خضوعه إلجراءات تنفیذیة منها الدائن على أمواله التي في حوزة ال

وجود سند تنفیذي بید الدائن الحاجز واتخاذ مقدمات التنفیذ في حیث أن اإلجراء التحفظي ال 

.یتطلب ذلك 

من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 668والمادة 667لقد بینت كل من المادة 

.جز تنفیذي أو حجز تحفظي أن حجز ما للمدین لدى الغیر هو إما ح

(على ما یلي 667و تنص المادة  یجوز لكل دائن بیده سند تنفیذي ، أن یحجز :

حجزا تنفیذیا ، على ما یكون لمدینه لدى الغیر من األموال المنقولة المادیة أو األسهم أو 

حقاقها ، حصص األرباح في الشركات أو السندات المالیة أو الدیون ، ولو لم یحل أجل است

.وذلك بموجب أمر ما على ذیل عریضة من رئیس المحكمة التي توجد فیها األموال  (

إذا لم یكن بید الدائن سند تنفیذي ، لكن له مسوغات ظاهرة ، جاز (668كما تنص المادة 

له أن یحجزا حجزا تحفظیا على ما یكون لمدینه لدى الغیر من األموال المشار إلیها في 

.أعاله وبنفس اإلجراء 667المادة  (.....

إذن فتوقیع حجز ما للمدین لدى الغیر یتم بمقتضى سند تنفیذي ، كما یجوز 

بمقتضى سند عادي ، وبعبارة أخرى یجیز المشرع توقیع حجز ما للمدین لدى الغیر بغیر 

1
.308، ص نفسھالمرجع -
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تم سند تنفیذي إذ یكفي لجواز الحجز أن یكون بید الدائن الدلیل الظاهر على الحق الذي ی

1.الحجز من أجله أي أن یكون الدین ثابتا بسبب ظاهر وقت توقیع الحجز

كما ال یشترط في الدین أن یكون محقق الوجود وال معین المقدار وال واجب األداء في 

الحال ، بل یجوز حجزه ولو كان معلقا على شرط موقف أو احتمالیا أو متنازعا فیه كأقساط 

ي لم یحصل علیها المدین وقد ال یحصل علیها إن لم تحقق األجرة والفوائد واألرباح الت

.الشركة أرباحا 

ویجب أن یكون الدین قائما أثناء الحجز ولم ینقضي بأي سبب من أسباب االنقضاء 

، مع العلم أن الحجز الذي یتم على رصید في الحساب یجب أن یتم في الوقت المتفق علیه 

دة عملیات من الجانبین تنتهي حتما بالمقاصة وذلك ألن مقتضى الحساب الجاري یشمل ع

.2القانونیة وقت تسویته یكون الحجز حینها واقعا على نتیجة الحساب

أما الحجز على األسهم العینیة وأسهم الضمان المقدمة من أعضاء مجلس 

انقضاء إال أنه ال یتم بیعها إال بعد ،یتجه الرأي الراجح في فرنسا إلى قابلیتها للحجز،اإلدارة

الصادر في Versiusفترة خطر التداول، وهو ما أیده القضاء الفرنسي من محكمة 

بأنه لما كانت األسهم محل النزاع أسهما عینیة لم تنقضي بعد المدة 09/02/1955

.3ور تداولها وهو ما یستتبع عدم التنفیذ علیها إال بعد انقضاء هذه الفترةظالمح

1
.310المرجع السابق ، ص أحمد أبو الوفاء ،-

2
.312، ص نفسةالمرجع -

3
.345عماد محمد أمین السید رمضان، المرجع السابق، ص -
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وٕاجراءات بیع األسهم المحجوزةعلى تداول األسهمأثر الحجز:الثالث الفرع 

أثر الحجز على تداول األسهم: أوال

وأن الهدف من ، إذا كان من الجائز الحجز على األسهم استفاء لدین قبل المساهم 

أو أي عمل قانوني ،هو منع المساهم من القیام بأي عمل مادي كاإلتالف ،إیقاع الحجز

ألسهم بالبیع أو الهبة، إال أن الحجز ال یفقد المساهم ملكیته لهذه األسهم وله اكالتصرف في 

كالتصویت أو حضور الجمعیات ،ممارسة كافة الحقوق التي یخولها السهم له قبل الشركة 

،وال یؤثر على حق الدائن،المال عند الزیادة  سكتتاب في رأوحق األفضلیة في اال،العامة 

جز األسهم المحجوز علیها حائن لتعطیه الحصول على حقه عند بل قد یستعین بها الد

والتي تضاف إلى ،لسداد دینه، إال أن المساهم مع ذلك یفقد حقه في الحصول على األرباح 

.1قیمة األسهم وتدخل كضمان للوفاء بقیمة الدین وذلك حتى تاریخ البیع

الحجز التصرف في ور علیه طوال فترة ظأن المساهم مح، ومفاد ذلك مما تقدم 

فال ،وبالتالي تظل أسهمه ممنوعة من التداول إلى حین إجراء البیع ، أسهمه بالبیع أو الهبة 

بالرغم من بقاء حق الملكیة له حتى بعد توقیع الحجز، كذلك ال ،یجوز له التنازل عنها للغیر

مرتبا علیها ألن الدائن ال یقبل أن تكون حقوقه،یجوز ترتیب رهن على األسهم المحجوزة 

.2أولویة في السداد تم إنشاءه بعد الحجز علیها

2 –la loi N° 91 -650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92 – 755 du 31 juillet 1992 organisent
une procédure de saisie des droits incorporels .l’article 59 de la loi permet a tout créancier,
muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et éxigible , de faire procéder a la
saisie et a la vente des droit incorporels , autre que les créances de sommes d’argent ,dont le
titulaire est débiteur . la saisie des actions et instruments financiers est effectuée entre les
mains de la société émettrice ou entre les mains du mandataire teneur du compte . l’acte de
saisie rend indisponibles les droit pécuniaires du débiteur de sorte que l’associé peut
continuer d’exercer ses droits autre que financiers, notamment le droit de vote en

assemblée générale.par jean lagadec ,vuibert, 2 eme édition paris 2007, page 218 .
2

  .346 صعماد محمد أمین السید رمضان، المرجع السابق، -
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إجراءات بیع األسهم المحجوز علیها:ثانیا

تباع األسهم بواسطة أحد البنوك أو أیة مؤسسة مؤهلة قانونا، تعین من طرف رئیس 

المحكمة بأمر على عریضة بناء على طلب الدائن الحاجز، یبین في األمر ما یلزم اتخاذه 

و من قانون اإلجراءات المدنیة 720من إجراءات النشر والتعلیق، وهذا حسب المادة 

.الجزائرياإلداریة 

الثانيالمطلب 

تداول األسهم المسروقة أو الضائعة

تعتبر األسهم من الناحیة المادیة أمواال منقولة، ومن ثم فهي عرضة للسرقة أو 

مما قد ینشأ عنه نشوب منازعات بین المالك األصلي والشركة وكذا ،الضیاع أو غیر ذلك

.الغیر الحائز للسهم

وذلك أن الصك یمثل ،أم لحامله اسمیاوالنزاع یختلف بحسب ما إذا كان الصك 

ویتداول الحق بین الناس تبعا للتداول ،عامال هاما في بقاء الحق الثابت به أو انقضائه 

وحیازته دلیل ملكیة فیجوز للحائز أن یقتضي من الشركة الربح باإلضافة إلى قیمة ،الصك

 أو حقا عینیا على من حاز بسبب صحیح منقوال،نظرا ألن القواعد العامة تقرر بأن،السهم 

منقوال أو سند لحامله یصبح مالكا له إذا كان حسن النیة وقت حیازته والحیازة في ذاتها 

.مرتبة على وجود السبب الصحیح وحسن النیة ما لم یقم دلیل على عكس ذلك

تبعا ،وتتباین درجة الخطورة التي یتعرض لها المساهم في حالة فقد أسهمه أو سرقتها

سمیة كفل لها المشرع من الضمانات ما فاألسهم اال،ان السهم إسمیا أو لحامله لما إذا ك

یكفي لحمایتها أیا كان الحائز لها، حیث ال تنطبق علیها قاعدة الحیازة في المنقول سند 

الملكیة وٕانما تنتقل ملكیتها عن طریق القید في دفاتر الشركة وبحضور كال الطرفین أو من 
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حق الشركة في التحقق من شخصیتهما وتوافر األهلیة الالزمة في ینوب عنهما، فضال عن

.كل منهما

تكفي بلوهذا بخالف األمر في األسهم لحاملها، فإن السهم ال یشیر إلى مالكه، 

.حیازته إثبات ملكیة كما سبق وأن ذكرنا

وعلیه فإذا ضاع الصك أو سرق أو اختلس بسبب خیانة األمانة فهل یترتب على ذلك 

وهل  یستطیع مباشرة الحقوق ؟،ضیاع الحقوق الثابتة في الصك وثبوتها للحائز الجدیر

  .؟المتعلقة به

والواقع أن المشرع الجزائري لم یتعرض لبیان حكم هذه المسألة وأمام هذا النقص 

.التشریعي لیس أمامنا سبیل إال تطبیق القواعد العامة

روقة أو الضائعةسمیة المستداول األسهم اال:الفرع األول

سمیة تتم عن طریق القید في سجالت الشركة، ومن ثم ینتفي إن ملكیة األسهم اال

ة قعالخطر إذا ما سرقت هذه األسهم أو ضاعت، إذ یستطیع المالك أن یخطر الشركة بوا

الضیاع أو السرقة حتى تمتنع عن دفع أرباح السهم أو قیمته إذا حان میعاد استحقاقه، 

مالكه من قبض مستحقات السهم طالما أن من وقع السهم في یده یعجز عن وبذلك یتمكن

إثبات انتقال الملكیة إلیه انتقاال صحیحا یحتج به على الشركة، بل إن المالك یستطیع أیضا 

سمي  مصلحة ولصاحب السهم اال،1الحصول على نسخة جدیدة من الشركة بدل المفقود

ألن العادة جرت بأن تدفع ،واقعة السرقة أو الضیاع كبیرة في المبادرة بإخطار الشركة ب

ولو لم یكن مالكه الذي قید ،الشركة األرباح في میعاد استحقاقها لكل من تقدم إلیها بالسهم 

.32، ص المرجع السابقمحمد علي سویلم، -1
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السهم باسمه في سجل الشركة، لذلك یترتب على إخطار الشركة بالسرقة أو الضیاع أن تمتع 

.1عن دفع أي أموال تتعلق بالسهم لمن یتقدم به

لة الخطر الذي تتعرض لها عند حدوث سرقة آولعل السبب في شیوع هذه األسهم ض

كما أنه یمثل السبب الذي دفع المشرع الفرنسي إلى جعل األسهم ،أو ضیاع لهذه األسهم

كتتاب عام اذات  ،التي تصدرها شركات المساهمةالقیم المنقولةالغیر مقیدة في بورصة 

سمیه في حاالت معینة ولعدة أسباب أهمها اتصدر أسهمها سمیة بل ألزم الشركات أنا

.2الخطورة التي تتعرض لها األسهم لحاملها

تداول األسهم لحاملها المسروقة أو الضائعة:الثاني  فرعال

لم یعالج المشرع الجزائري حالة تداول األسهم لحاملها المسروقة أو الضائعة وأمام هذا 

الرجوع إلى األحكام العامة الواردة في القانون المدني، ومن النقص التشریعي ال مناص من 

.ثم فإن حمایة حقوق صاحب السهم لحامله تخضع للقواعد المنظمة لحیازة المنقول

وترجع خطورة الصك لحامله عن ضیاع الصك أو سرقته الندماج الحق في الصك 

ول مادي ویسري في شأنه قاعدة وتنتقل ملكیته بالتسلیم من ید إلى ید ویعتبر الحق بمثابة منق

یر غحیازة المنقول سند المالك ویترتب على هذه القاعدة التزام الشركة بالوفاء لحائز الصك ب

.3بحث عن مصدر الملكیةال

من القانون المدني الجزائري 835المادة الفقرة الثالثة منوهذا طبقا لما جاء في

ما لم یقم دلیل على النیة،د الصحیح وحسن الحیازة في ذاتها قرینة على وجود السن:(في

.)خالف ذلك

.185عبد األول عابدین محمد بسیوني، المرجع السابق، ص -1
  .350ص  عماد محمد أمین السید رمضان، المرجع السابق،-2
.351، ص نفسهالمرجع -3
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غي على الشركة أال تعترف إال بحائز الصك لحامله لوجود قرینة قانونیة بومن هذا ین

.1أن الوفاء لحائز الصك یعد مبرئا لهاو  ،على ملكیته

وجب البحث أیضا بمقتضى قواعد القانون المدني بین ما إذا كان حائز الصك حسن 

أم سيء النیة، فإذا كان حائز السهم حسن النیة فإنه یستطیع أن یتمسك بقاعدة الحیازة النیة

مدني جزائري وهي استثناء من هذه 386/1في المنقول سند الملكیة، وقد نصت المادة 

یجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن یسترده ممن (:القاعدة بقولها

.)بحسن النیة وذلك في أجل ثالث سنوات من وقت الضیاع أو السرقةیكون حائزا له

ومن ثم یجوز لصاحب السهم لحامله المسروق أو الضائع استرداده من الحائز حسن 

النیة ولكن بشرط أن یقیم الدلیل على واقعة السرقة أو الضیاع، وأن یطالب باالسترداد خالل 

.ال تملكه الحائز بالتقادمثالث سنوات من وقت السرقة أو الضیاع وإ 

لحائز الذي اشترى به السهم إذا كان الشراء لكما یشترط أیضا أن یدفع المسترد الثمن 

مدني جزائري 386/2وهذا حسب ما جاء في المادة ،قد تم بالبورصة أو من مزاد علني 

یتاجر في إذا كان الشيء الضائع أو المسروق قد وجد في حیازة من اشتراه ممن :(بقولها

.)یطالب ممن یسترد الشيء أن یرد الثمن الذي دفعه نمثله فإن له أ

وغالبا ما یكون هذا الثمن معادال لقیمة السهم الحقیقیة، كما یجوز استرداد السهم ولو 

.2كان قد تم رهنه بید شخص ثالث حسن النیة، لكن بشرط أن تدفع له قیمة رهنه

تخص السهم،  يإلى الشركة لقبض األرباح التویجوز للحائز حسن النیة أن یتقدم

نیة یحمیه، ألن الشركة ملزمة بالوفاء له، الألنه یحمل قرینة الملكیة باإلضافة إلى أن حسن 

وحتى إذا لم یتقدم الحائز لقبض هذه األموال فإن الشركة ال تلزم بدفع األرباح إلى المالك، 

.351، صالسابقالمرجع عماد محمد أمین السید رمضان -1
.188عبد األول عابدین محمد بسیوني، المرجع السابق، ص -2
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ي خزینة المحكمة، وال یستطیع المالك وتضطر الشركة بمقتضى حكم قضائي إلى إیداعها ف

قبضها من الحائز ب ةقبضها إال بعد مضي خمس سنوات مع إثباته أنه لم تحصل مطالب

أما قیمة السهم فال یجوز له طلب قبضها إال بعد مضي خمسة عشر .1خالل هذه المدة

.2عاما

من (:جزائريمن القانون المدني ال827أما بالنسبة للحائز فحسب ما جاء في المادة 

حاز منقوال أو عقارا أو حقا عینیا منقوال كان أو عقارا دون أن یكون مالكا له أو خاصا به 

).صار له ذلك ملكا إذا استمر حیازته له مدة خمسة عسر سنة بدون انقطاع

واستمرت حیازته للسهم لمدة طویلة ،إذا فبالنسبة للحائز إذا لم یتقدم أحد للمعارضة

فإنه یصبح مالكا لهذا السند حتى وٕان تقدم ،مستمرة ومستندة إلى سبب صحیح و  ئةادهحیازة 

.بعدها مالك السهم للمطالبة باالسترداد

نسخة أخرى من السهم، كما ال ئهال یحق لمالك السهم أن یطالب الشركة بإعطا و  

یحمل السهم ،شیة أن یظهر شخص آخر فیما بعدخیحق للشركة أن تجیبه إلى ذلك إن فعل 

.المفقود ویطالبها بأرباحه

أما إذا كان الحائز سيء النیة فیجوز لمالك السهم االسترداد وال یكلف بدفع مقابل 

، إال أن هذه الحمایة 3سنةالشراء، وتسقط دعوى االسترداد طبقا للقواعد العامة بمضي

یه عادة بین یدیه فترة ال یبق هالمقررة للمالك تبقى غیر مجدیة، ألن من وجد الصك أو سرق

وٕانما یلجأ إلى بیعه لحائز حسن النیة، والغالب أن الحائز ال یحصل علیه إال عن ،طویلة

.189، ص عبد األول عابدین محمد یسیوني ،المرجع السابق-1
.189، ص نفسهالمرجع -2
للحائز أن یرفع قي المیعاد القانوني دعوى استرداد الحیازة على من انتقلت إلیھ (ج.م.قمن 819حیث جاء في المادة -3

)لوكان ھذا األخیر حسن النیة حیازة الشيء المغتصب منھ و
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طریق شرائه من البورصة أو سمسار أو بطریق المزاد العلني ویترتب على ذلك أن المالك ال 

.1یستطیع استرداد الصك منه إال بدفع قیمته وال یفید المالك شیئا

نسي في ظل فقد لجأ المشرع الفر ،ه الخطورة التي یتعرض لها السهم لحامله إزاء هذ  

إلى إلزام الشركات الغیر مقیدة في البورصة أن 1981دیسمبر 30القانون الصادر في

یعني ،القیم المنقولة مادیةباإلضافة إلى أن قانون إلغاء ،سمي تستبدل أسهمها في الشكل اال

،لذلكوٕانما بمقتضى أمر یوجه من المالك ،ا ال یتم بالتسلیم أن نقل ملكیة األسهم لحامله

رك المشرع الفرنسي الخطورة التي یتعرض لها السهم لحامله في حالة السرقة أو الضیاع ادت

بل إن أغلب ،إذا كانت أسهمها غیر مقیدة في البورصة ،سمیة اجعل األسهم لدى الشركة ب

سمیة تفادیا للنزاع حول ملكیة اتجعل أسهمها أنظمة شركات المساهمة األساسیة في فرنسا

.األسهم المسروقة أو الضائعة إذا كانت لحاملها

لكن فیما یخص المشرع الجزائري نجده قد أجاز تحویل األسهم لحاملها إلى أسهم 

یجوز لكل مالك للسندات إصدار (35مكرر 715اسمیة أو العكس وهذا حسب المادة 

)،أن یطلب تحویلها إلى سندات اسمیة أو العكس سندات تتضمن سندات للحامل

ویسلك سلوك ،رك خطورة هذا الوضعاأن یتدالجزائريعلى المشرعنا،وحسب رأی

لحاملها إلى أسهم اسمیة، بحذف العبارة األخیرة المشرع الفرنسي فیما یخص تحویل األسهم 

یجوز لكل مالك (لشكل فتصبح المادة على هذا ا" أو العكس"من المادة المذكورة أعاله 

للسندات إصدار سندات تتضمن سندات للحامل، أن یطلب تحویلها إلى سندات 

خاصة وأن البورصة في الجزائر تعرف تذبذبا، كما أن الشركات ال تزال متخوفة من ،)اسمیة

.االنضمام إلیها، وبالتالي فهي ال تقوم بقید أسهمها في البورصة 

.351عماد محمد أمین السید رمضان، المرجع السابق، ص -1
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الباب الثاني

التصرفات القانونیة الواردة على األسهم

یجد تداول األسهم سواء خارج البورصات األوراق المالیة أو داخلها أساسه في عقد 

البیع، ویعد عقد البیع كطریق من طرق انتقال الملكیة للغیر، فانتقال ملكیة المبیع هو أهم 

.أثر من اآلثار التي تترتب على عقد البیع

ة األسهم إلى الغیر قد یتم بأي تصرف قانوني ناقل للملكیة مثل كما أن نقل ملكی

المیراث أو الوصیة أو الهبة أو عن طریق االعتماد اإلیجاري لألسهم كما تنتقل الملكیة عن 

.طریق شراء الشركة ألسهمها 

وباعتبار حق االنتفاع من الحقوق العینیة األصلیة المتفرعة عن حق الملكیة، فهل 

ب حق انتفاع على األسهم ؟ أمام الفراغ القانوني في نصوص القانون التجاري یمكن ترتی

.ارتأینا تطبیق قواعد القانون المدني

واألسهم كصكوك تستخدم كمستودع للقیم، ولكنها ال تصلح كما هو الشأن بالنسبة 

، بما لها من خاصیة 1ءإذ ال یمكن أن نشتري بها أي شي-وسیطا–لألوراق النقدیة 

.التداول

شركات المساهمة أصبحت األسهم التي  هو كانعكاس للطابع المالي الذي تعرف ب

تصدرها شركات األموال قابلة للتداول فال یجوز حرمان حامل السهم من رهنه ؟ وفي ظل 

القانون التجاري الجزائري ال توجد نصوص تبین كیفیة رهن األسهم ،ما عدى بعض 

الرهن  -التجاري الجزائري، وعلیه فأحكام رهن المنقولالنصوص التي ذكرت في القانون

1
.الفرق بین األسھم و األوراق النقدیة تم التطرق لھذا الموضوع في الفصل األول من الباب األول ، فیا یخص-
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في القانون المدني بوصفها قواعد عامة تطبق على رهن األسهم، أمام –الحیازي لألسهم 

.الفراغ القانوني الموجود في القانون التجاري

وال ینصرف معنى التداول إلى حق مالك السهم في التنازل عنها فقط ، وٕانما أیضا 

في اتباع الطرق التجاریة عند التنازل والمتمثلة في القید في سجالت الشركة فیما إلى حقه

یخص األسهم االسمیة ،والتظهیر فیما یخص األسهم لألمر ، والتسلیم فیما یخص األسهم 

.لحاملها ، ثم تطورت هذه الطرق مع ظهور التقنیات الحدیثة و االتجاه نحو التجرید

شركات –ي العامل الرئیسي في ازدهار شركات األموال وبما أن خاصیة التداول ه

أصبحت األسهم سلعة تباع وتشترى في سوق منظمة –المساهمة وشركة التوصیة باألسهم 

في ظروف تتسم بالسرعة و األمان كان من شأنها أن تخلب عقول المدخرین )البورصة(

.1وتجذبهم إلیها

ائص عدة من أهمها أنه یكفل عدة و یتمیز عقد بیع األسهم في البورصة بخص

ضمانات للعمالء والشركات عند تنفیذ البیع والشراء في البورصة وهي الضمانات التي تكفل 

.حمایة لألسهم قبل وأثناء وبعد تداولها في البورصة

كما یتم البیع من خالل وسطاء في البورصة، وهذا یعد أهم اختالف عن بیع األسهم 

ع المشرع الجزائري اإلطار القانوني لتداول القیم المنقولة في خارج البورصة لذلك وض

المتعلق ببورصة القیم 93/10البورصة ومن بینها األسهم بموجب المرسوم التشریعي رقم  

.03/042والمعدل والمتمم بموجب قانون رقم 

1
دراسة قانونیة مقارنة غي نظام اإلیداع والقید المركزي –ھشام فضلي ، تداول األوراق المالیة والقید في الحسا ب -

.10، ص 2005دار الجامعة الجدیدة للنشر، الطبعة األولى ، اإلسكندریة  ، -لأل وراق المالیة
2

، یتعلق 1993ماي سنة 23الموافق 1413ذي الحجة عام 02مؤرخ في 93/10عي رقم المرسوم التشری-

ذي الحجة عام 16مؤرخ في 04–03المعدل بموجب قانون رقم .34ببورصة القیم المنقولة ، جریدة رسمیة العدد 
.11دد والمتعلق ببورصة القیم المنقولة ، جریدة رسمیة الع2003فبرایر 17الموافق ل 1423
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ویتم تداول األسهم في البورصة من خالل تلقي شركات الوساطة أوامر بیع وشراء 

سهم من العمالء ، حیث تقوم شركة تسییر بورصة القیم بقید العملیات التي قامت شركات األ

الوساطة بتنفیذها ، كما أن األسهم كانت تتجسد و ال تزال وفقا للقانون التجاري وقانون 

البورصة في شكل دعامة محسوسة یتم تداولها في صورتها المادیة، وهو نضام منتقد من 

ا للمساوئ التي یتعلق بها نظام الدعامات المحسوسة تبنى المشرع نظام وجوه عدة ، وتفادی

،أین تحول األسهم ذات الدعامات 03/04اإلیداع المركزي للسندات بموجب قانون 

المحسوسة إلى قیود حسابیة تحفظ وتدار بمعرفة وسطاء مالیین مرخص لهم بذلك، ویتم نقل 

إلى حساب آخر، واستبدال القیود الحسابیة لدى ملكیتها بمعرفة المؤتمن المركزي من حساب 

شركات اإلیداع المركزي بسجالت المساهمین القدیمة لدى الجهات المصدرة لألسهم وهي 

شركات المساهمة ، وحلول الوسطاء المالیین محل عمالئهم في تنفیذ عقود التداول  الواردة 

.على األسهم 

الباب إلى فصلین نتناول في الفصل األول ولتوضیح ما سبق قوله، ارتأینا تقسیم هذا

التصرفات القانونیة الواردة على األسهم وفق نظام الدعامات المحسوسة، و نتناول في 

.الفصل الثاني بیع األسهم في البورصة
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الفصل األول

ام الدعامات المحسوسة ظالتصرفات القانونیة الواردة على األسهم وفق ن

عن أوراق مالیة إذ یتم تداولها عن طریق البیع سواء أحصل البیع إن األسهم عبارة 

خارج البورصات المالیة أم داخلها، ومع وجود اختالف في موقف القوانین حول األثر الناقل 

للملكیة في عقد بیع األسهم بین اعتبار عقد بیع هذه األوراق واقفا على شرط، بحیث ال 

بشكل عام تعطیل األثر النقل للملكیة لحین إتمام تنتقل الملكیة إال بتحقق الشرط، أو

باإلضافة إلى تصرفات أخرى لم یتناولها المشرع الجزائري وٕان تناولها .1إجراءات اإلیداع

.كان بصفة سطحیة تؤدي إلى نقل الملكیة

قد ترد علیها بعض االستثناءات منها كما أن خاصیة عدم قابلیة األسهم للتجزئة

ملكیة السهم أكثر من شخص إذا تعلق األمر بالنسبة النتقال الملكیة جواز أن یشترك في

للورثة ، وجواز أن یشترك في الحقوق المرتبطة بالسهم أكثر من شخص وهو حق الملكیة 

.بالنسبة لمالك الرقبة وحق االنتفاع بالنسبة للمنتفع 

المواضیع التي لم ویعتبر موضوع رهن األسهم ومحیط تداولها في البورصات ، من 

تنل حظها المطلوب في الكتابات القانونیة ،ال شيء سوى ألن الموضوع في حد ذاته مرتبط 

بدرجة النمو والتطور االقتصادي والمالي، ولكون القانون جاء نتیجة للتطور االقتصادي هذا 

.التطور ال یمكن أن تتم مواكبة دون إیجاد أرضیة قانونیة واسعة وعامة

عملت في سبیل ذلك للبحث في قوانین التشریع الجزائري،لنقص الموجود فيو أمام ا

أخرى التي كانت سباقة في وضع إطار قانوني لعملیة رهن األسهم، وذلك وفقا للتجربة 

.واألردنیة وغیرهاالفرنسیة والمصریة

.وهذا ما سنتناوله في الفصل الثاني من هذا الباب فیما یخص عقد بیع األسهم في البورصة-1
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ملكیة نتناول في المبحث األول انتقال:لذلك ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث 

األسهم ،  و في المبحث الثاني عدم قابلیة األسهم للتجزئة و االستثناءات الواردة علیها ، 

.وفي المبحث الثالث واألخیر  رهن األسهم
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المبحث األول

انتقال ملكیة األسهم

شركات   هإن مبدأ قابلیة األسهم للتداول یعد الخاصیة األساسیة التي تتمیز ب

ساهمة، والتداول هو انتقال الحقوق الناشئة عن األسهم من شخص آلخر، وفق الطرق الم

التي حددها القانون، سواء بنقل ملكیتها إلى الغیر عن طریق البیع، وهذا ما سنتناوله في 

المطلب األول وبغیر طریق البیع وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني تحت عنوان صور 

  .ةخاصة في انتقال الملكی

المطلب األول

عقد بیع األسهم واألثر الناقل للملكیة

هل عقد بیع :إن المشكلة األساسیة فیما یخص بیع األسهم تكمن في التساؤل اآلتي

.األسهم عقد معلق على شرط ال تنتقل فیه الملكیة للمشتري إال بتمام هذا الشرط؟

لإلجابة على هذا السؤال ارتأینا تقسیم هذا المطلب إلى أربعة فروع نتناول في الفرع 

طرق إنتقال الملكیة، وفي الفرع :تكییف عملیة تداول األسهم ، وفي الفرع الثاني:األول

تكییف السهم :انتقال الملكیة عن طریق البیع ،وفي الفرع الرابع:الثالث

ألسهمعملیة تداول ا:الفرع األول

إن خاصیة التداول التي تتمیز بها شركات المساهمة تحمل بین طیاتها عدة مفاهیم 

ولمعرفة المقصود من التداول ال بد من دراسة الطبیعة القانونیة له أوال، لتكییف عملیة بیع 

.األسهم
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الطبیعة القانونیة لتداول : أوال 

38مكرر 715لیة في المادة األوراق الما»تحویل«استخدم المشرع الجزائري لفظ 

یحول السند للحامل عن طریق مجرد تسلیم أو بواسطة قید في :(من القانون التجاري بقولها

.الحسابات

ویحول السند االسمي إزاء الغیر و إزاء الشخص المعنوي المصدر عن طریق نقله 

فقها هذه في السجالت التي تمسكها الشركات لهذا الغرض، وتحدد الشروط التي تمسك و 

إذ یتم تداول األسهم االسمیة عن طریق إمساك الشركة في ،)السجالت عن طریق التنظیم

  .ضر غمقرها سجالت أو دفاتر تعدها لهذا ال

Titreأما حقوق حامل األسهم لحاملها فكانت ممثلة في وثائق مادیة  – Papier

ویتم تداولها عن طریق المناولة فقط، ألن الحق یندمج في الصك وتطبق علیه قاعدة 

.1المنقوالت المادیة، لكن الشركة في هذا النوع من األسهم ال یمكن لها معرفة مساهمیها

من قانون )64(في المادة "نقل الملكیة"أما عن المشرع العراقي فقد استخدم عبارة 

:والتي نصت على أنه2004المعدل لسنة 1997لسنة )21(الشركات العراقي رقم 

).للمساهمین في الشركة المساهمة نقل ملكیة أسهمهم  إلى مساهم آخر أو إلى الغیر(

إذن قابلیة السهم للتداول هي قابلیة نقل ملكیة األسهم أي جواز التنازل عنها بطریق 

.2كان لحامله ، وبالتظهیر إذا كان لألمرالقید في سجل الشركة إذا كان اسمیا، وبالتسلیم إذا

1 - Les droit du Titulaire d'actions nominatives résultaient d'une Inscription sur les registres
titulaire d'actions nominatives résultaient d'une inscription sue les registres de la société
émettrice; leur cession ne pouvait s'effectuer que par un transfert sur ces registres après
établissement d'un bordereau, en revanches, les droits du titulaire d'actions ou porteur étaient
représentés par un document matériel, " titre papier" dans lequel, s'incorporaient les droit de
l'actionaire le titre au porteur était accessible très facilement par simple tradition manuelle,
mais la société ignorait avec ce type, ses actionnaire", par Phillipe Merle, op cit, P 348.

2
.أن تطرقنا إلى ھذا الموضوع في الفصل األول من الباب األول فیما یخص أنواع األسھم سبق و-
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فعملیة تداول األسهم إنما هي عملیة بیع وشراء لهذه األسهم، وهنا نستنتج أن نقل 

.بیع الملكیة األسهم تتم بواسطة عقد 

تكییف عملیة بیع األسهم:ثانیا

طلق أم هل تعد عقد بیع ملتكییف عملیة بیع األسهم ، البد من طرح السؤال التالي ؟ 

منه على )507(صرفا أم مقایضة ؟ حسب ما جاء في  القانون المدني العراقي في المادة 

البیع إما أن یكون بیع العین بالنقد وهو البیع المطلق أو بیع النقد بالنقد وهو الصرف، :( أن

)أو بیع العین بالعین وهي المقایضة

نها لیست ورقة نقدیة ألن هذه األخیرة ، أي أ)الصرف(فإن عملیة تداول األسهم لیست نقدا-أ

تكون صادرة عادة عن البنك المركزي الذي یضمن قیمتها وتعد من النقود التي ال یمكن 

لألفراد أن یرفضوا قبولها في معاملتهم ،فهم مجبرون على قبولها بحكم القانون في حین أن 

ملیات الخصم، وذلك األسهم التي تصدرها الشركات التجاریة ال تجري علیها المصارف ع

المؤسسات التي أصدرتها، و یمكن بیعها  هلتقلب أسعارها تبعا للمركز المالي الذي تتمتع ب

.في السوق المالي عندما یرید حاملها أن یحصل على ثمنها

وهي في  –تعد األسهم عینا إذا بیعت األسهم مقابل النقد :بیع األسهم عقد بیع مطلق -ب

وهذا حسب ما جاء في )بیع العین بالنقد(فإنها تعد بیعا مطلقا –التداول الغالب في عملیة 

البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینتقل للمشتري (من القانون المدني الجزائري351المادة 

).ملكیته شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي

عین أخرى كأن تكون ورقة مالیة أما إذا بیعت األسهم مقابل :بیع األسهم عقد مقاضیة -ت

وال یختلف الحكم هنا على )بیع العین بالعین(أیضا أو أي عین أخرى، فإنها تعد مقایضة 

.اعتبار انصراف حكم البیع على المقایضة أیضا
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طرق انتقال الملكیة:الفرع الثاني

إذ تنتقل إما عن طریق :تنتقل الملكیة حسب ما جاء في القواعد العامة بطرق التالیة

.االستیالء ،أو بسبب الوفاة ،أو بااللتصاق أو الشفعة أو الحیازة أو العقد

انتقال الملكیة عن طریق االستیالء : أوال

إن الملكیة تكتسب ابتداء عن طریق االستیالء أي بفعل اإلنسان وحده دون أن یكون 

ول المباح الذي ال مالك له، وهذا حسب هناك مالك سابق تنتقل منه ویكون هذا بإحراز المنق

تعتبر ملكا من أمالك الدولة جمیع :(من القانون المدني الجزائري773ما جاء في المادة 

األموال الشاغرة التي لیس لها مالك، وكذلك أموال األشخاص الذین یموتون من غیر وارث 

).أو الذین تهمل تركتهم

انتقال الملكیة بسبب الوفاة:ثانیا 

كما تكتسب الملكیة انتقاال من مالك سابق إلى مالك الحق، بسبب الوفاة ویتم ذلك 

تسري :(من القانون المدني الجزائري774بالمیراث أو الوصیة وهذا حسب ما جاء في المادة 

أحكام قانون األحوال الشخصیة على تعیین الورثة وتحدید أنصبتهم في المیراث وعلى انتقال 

).أموال التركة

(من نفس القانون)775(والمادة  یسري على الوصیة قانون األحوال الشخصیة :

).والنصوص القانونیة المتعلقة بها
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الواقع بااللتصاق أو الشفعة أو الحیازة أو العقد الملكیة انتقال :ثالثا 

، 1یكون بین األحیاء وهو الذي یقع بااللتصاق أو الشفعة أو الحیازة أو العقد

یهم هنا هو كسب الملكیة انتقاال بین األحیاء عن طریق العقد، والذي یعد من أهم وما 

.2أسباب انتقال الملكیة وكسبها

العقود الناقلة للملكیة هي عقود البیع، ألنها مبادلة مال بمال، وعقد الهبة ألنها تملیك 

المقایضة كما مال آلخر بال عوض وبالتالي تنتقل ملكیة الموهوب إلى الموهوب له، وعقد 

.سبق وأن أشرنا

من القانون 449یعد الصلح من العقود الناقلة للملكیة حیث نصت المادة كما

الصلح عقد ینهي بهي الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان بهي نزاعا محتمال وذلك بأن :(المدني

).یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

لى اعتبار أن عملیة تداول األسهم إنما هي عملیة یتعلق موضوع بحثنا بعقد البیع، ع

والسؤال الذي .بیع وشراء لهذه األسهم، وبالتالي یخرج من نطاق دراستنا عقد الهبة والصلح

.یثار هنا هو متى یتم انتقال ملكیة المبیع من البائع إلى المشتري؟

انتقال الملكیة عن طریق عقد البیع:الفرع الثالث

تب على عقد البیع هو نقل ملكیة المبیع ،وبالتالي فإن األثر الناقل إن أهم أثر یتر 

للملكیة ال یترتب إال بعد انعقاد العقد، ومن استقراء النصوص القانونیة التي تحكم انتقال 

الملكیة في القانون الجزائري، یثبت لنا أن المشرع الجزائري قد میز بین كون المبیع عقارا أو 

.تتعلق بااللتصاق ج.م.قمن )791-778(المواد -1

تتعلق بالشفعة ج.م.قمن )794-808(

..تتعلق بالحیازة ج.م.قمن )808-843(
.تتعلق بالعقد ج.م.قمن )123-54(المواد -2
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كون المنقول معینا بالذات أو معینا بالصنف، حیث وضع لكل حالة من منقوال، كما میز بین

:هذه الحاالت حكما خاصا وهذا ما سنتناوله فیما یأتي 

انتقال ملكیة العقار: أوال

كل شيء مستقر :(من القانون المدني الجزائري683/1جاء تعریف العقار في المادة 

هو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو بحیزه وثابت فیه وال یمكن نقله من دون تلف ف

).منقول

وحق .1وهناك حقوق ترد على العقارات وحدها، وال ترد على المنقوالت كحق االرتفاق

وحق التخصیص على عقار المدین المنصوص علیه في ،2الرهن التأمیني أو الرهن الرسمي

.من القانون المدني الجزائري937المادة 

أما فیما یخص انتقال ملكیة العقار فیلزم إجراء الشهر بالنسبة إلنشاء ونقل الحقوق 

من 793المادة جاء في العینیة، فنظام التصرفات قاصر على العقارات كقاعدة عامة، و 

القانون المدني الجزائري على أنه ال تنقل الملكیة والحقوق العینیة األخرى في العقار سواء 

المتعاقدین أم في حق الغیر إال إذا روعیت اإلجراءات التي نص علیها أكان ذلك بین

.3القانون، وباألخص القوانین التي تدیر مصلحة الشهر العقاري

وبالتالي فإن ملكیة العقار ال تنتقل إلى المشتري بمجرد إبرام العقد إذا لم یستوف العقد 

العقاري، عندها ینعقد العقد وتنقل الشكلیة المقررة قانونا وهو الشهر في مصلحة الشهر 

الملكیة، ألن عقد بیع العقار یعد عقدا شكلیا، وهنا یتزامن إبرام العقد وانتقال الملكیة معا في 

.القانون المدني الجزائري

.من القانون المدني الجزائري867المادة -1
.من القانون المدني الجزائري882المادة -2
.203، ص )المرجع السابق(محمد حسنین، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام-3
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)القیمي(انتقال ملكیة المنقول المعین بالذات :ثانیا 

من القانون المدني الجزائري على أن یلتزم البائع بأن یقوم بما 316المادة جاء في 

هو الزم لنقل المبیع إلى المشتري، فالملكیة تنتقل في األشیاء القیمیة فور انعقاد العقد، فبیع 

، وبالتالي 1لوحة فنیة معروفة تنقل ملكیتها للمشتري بمجرد التعاقد ولو لم یتم تسلیمها له

مشتري أن یتصرف بالمبیع بجمیع التصرفات القانونیة،ـحتى ولو یكن قد تسلمه بعد، بإمكان ال

.ألنه في هذه الحالة ال عالقة للتسلیم بانتقال الملكیة

2)المثلي(انتقال ملكیة المنقول المعین بالصنف :ثالثا 

ول المعین ال تنتقل الملكیة في األشیاء المثلیة إال بعد فرزها، إذن ال تنقل ملكیة المنق

بالصنف إلى المشتري إال بعد أن یقوم البائع بإفراز الكمیة من المنقول المتفق علیه، فلو 

اشترى شخص من آخر ثالثین كیلوغراما من األرز من ضمن كمیة كبیرة یملكها البائع، فإن 

لبائع ملكیة المشتري لهذه الكمیة من األرز ال تثبت مجرد التعاقد، وٕانما تنتقل بعد أن یقوم ا

بإفراز هذه الكمیة عن الكمیة التي لدیه، فإذا قام بإفرازها أصبحت من وقت اإلفراز ملكا 

للمشتري ولو لم یتم تسلیمها إلیه، بحیث لو قام البائع بأي تصرف قانوني بعد اإلفراز لوقع 

تصرفه على ملك الغیر وبالمقابل فإن من حق المشتري القیام بأي تصرف قانوني بالمبیع 

.و لم یكن قد استلمه ألن الملكیة تنتقل إلیه ولو لم یقترن ذلك بالتسلیم،ول

انتقال ملكیة المنقول الذي له سجالت خاصة:رابعا 

هناك منقوالت لها سجالت خاصة في دوائر رسمیة مقترن بها قانونا، كدائرة المرور، 

، فباإلضافة إلى تذاأو منقوالت معینة باللصنفبغض النظر عن كونها منقوالت معینة با

.364، ص 1975، بیروت ،) ط.د (توفیق حسن فرج، األصول العامة للقانون، مكتبة مكاوي -1
األشیاء المثلیة هي التي تقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر :(زائري على أنمدني ج686جاء في المادة -2

).عادة في التعامل بین الناس بالعدد أو المقیاس أو الكیل أو الوزن
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أركان وشروط عقد البیع، یجب أن یتم تسجیلها في الدائرة المختصة على أن یسبقه فرز 

.المنقول المعین بالصنف، أما المنقول المعین بالذات فال إفراز فیه بطبیعة الحال

فإذا كانت المنقوالت معینة بالصنف كخمیسین سیارة تیوتا من مجموع ألف سیارة 

ئع، فإنه باإلضافة لضرورة وجود العقد صحیح، فإنه یجب فرز هذه السیارات عن یملكها البا

غیرها أوال، ومعرفتها، ثم القیام بنقل ملكیة هذه السیارات للمشتري في دائرة المرور 

المختصة، فإذا كان المنقول معینا بالذات، كأن یبیع المالك الخمسین سیارة هذه، فإنه 

طه وأركانه، یجب أن یتم ذلك في دائرة المرور المختصة حتى باإلضافة لوجود العقد بشرو 

.تنتقل الملكیة إلى المشتري

86ومثال ذلك انتقال ملكیة المركبات حسب ما جاء في قانون المرور العراقي رقم 

ال ینعقد بیع المركبة إال إذا سجل في :(في قسمه الخامس في فقرته السابعة2004لسنة 

من هذا القسم إال )3(المختصة واستوفى الشكل المنصوص علیه في الفقرة دائرة التسجیل 

.1)ما استثنى بقانون

إذن ال تنتقل الملكیة في هذه الحالة إال بعد استفاء الشكل المطلوب قانونا، وهنا یأخذ 

، نفس حكم انتقال العقار ومن ذلك نستنتج أن انتقال ملكیة هذا النوع ملكیتهالمنقول في نقل 

ن المنقوالت ال عالقة له بكونها معینة بالصنف أو معینة بالذات، إنما المهم أن ملكیتها م

.تنتقل بالتسجیل

إذن نخلص إلى أن ملكیة المبیع تنتقل من البائع إلى المشتري بموجب عقد البیع في 

:ثالث حاالت

حسین توفیق فیض اهللا، و هیوا إبراهیم قادر،التكییف القانوني النتقال ملكیة األوراق المالیة في البورصة ، مجلة -1

.254، ص 2012، أفریل 50لشریعة والقانون  ، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة ،العدد ا
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لتزم ولم یتطلب إذا كان المبیع منقوال معینا بالذات ویملكه الم:إما بمجرد إبرام العقد- أ

.القانون فیه شكلیة معینة

.إذا كان المبیع منقوال معینا بالصنف:أو باإلفراز بعد إبرام العقد -ب   

.إذا كان المبیع عقارا أو منقوال یتطلب فیه القانون إتباع شكلیة معینةأو بالتسجیلـ- ت 

السهم؟ وبعبارة أخرى، أي حكم من األحكام الثالثة المذكورة یطبق على:وهنا یطرح السؤال

هل تنتقل ملكیة السهم من البائع إلى المشتري بمجرد إبرام العقد؟ أم باإلفراز؟ أم بالتسجیل؟

ألن انتقال –السهم –لإلجابة عن السؤال المطروح یجب تكییف الورقة المالیة 

على الملكیة یختلف تبعا الختالف طبیعة المبیع، عندها سوف نعرف الحكم الذي ینطبق 

.انتقال ملكیة السهم 

تكییف السهم:الفرع الرابع

قبل بیان الحكم الذي یطبق على السهم من حیث انتقال ملكیته بالبیع وذلك تبعا 

لطبیعته، نستبعد الحكم المتعلق بالعقار، ألن السهم من المنقوالت ولیست من العقارات، 

.1وبالتالي یطبق علیها الحكم الخاص بالمنقوالت

مثلیة السهم: أوال 

سبق وأن قلنا أن األشیاء المثلیة هي التي لها نظائر متماثلة في السوق، ویقوم 

بعضها مقام بعض في الوفاء ونظرا لعدم وجود تفاوت بینها، وٕان وجد تفاوت فإنه یسیر ال 

.2عادة هیعتد ب

وبعض أنواع )كالرز والشعیر(وقد جرى العرف على التعامل بهذه األشیاء بالكیل 

، أو بالوزن )كالنقود والبیض(أو بالعدد )كالحلیب والعصائر والمیاه المعدنیة(السوائل 

1
.نمن الباب األول عند تعریفنا للسھماألوللقد سبق وأن تطرقنا لطبیعة القانونیة للسھم في الفصل -

  .257ص المرجع السابق ،حسین توفیق فیض اهللا، و هیوا إبراهیم قادر ، -2
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كالقماش والشرائط وبعض أنواع (أو بالمقیاس )كالذهب والفضة والسكر والشاي، والقهوة(

، فالمثلیة تفترض )الخیوط والحبال واأللمنیوم المستخدم في صناعة الشبابیك واألبواب

ضرورة انتماء األشیاء إلى نوع واحد ولهذا فاألشیاء المثلیة تسمى كذلك باألشیاء المعینة بال

بالصنف، فال بد من تماثل أفراد هذا النوع بحیث إذا تساوت المقادیر من نفس الصنف، 

، وینبغي إلى جانب ذلك وحتى یعد الشيء مثلیا، أن هفإنها ال تتفاوت في القیمة تفاوتا یعتد ب

فإنه ،ال ما یماثله في السوق، فإن لم یوجد مثله في السوق بسبب انعدامه أو ندرتهیوجد فع

.1یصبح شیئا قیما لعدم إمكان حلول شيء آخر محله في الوفاء بعد أن كان شیئا مثلیا

قیمیة السهم-ثانیا

أما األشیاء القیمیة، أي األشیاء المعینة بالذات فهي من األشیاء التي ال یوجد مثلها 

في األسواق، وٕان وجد فإنه یتفاوت عنها تفاوتا یعتد به ،فاألشیاء القیمیة أشیاء معینة بذاتها 

.ال یقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء كالمنازل واألحجار الكریمة والحیوانات وغیرها

)معینا بالذات(أو قیمیا )معینا بالصنف(وتجدر اإلشارة إلى أن كون الشيء مثلیا 

ن الشيء قد یكون مثلیا بالنسبة لبعض األشیاء و قیمیا بالنسبة ألشیاء أخرى أمر نسبي، أل

.2وٕان اتحدت معه في التسمیة

هل السهم باعتباره ورقة مالیة منقول معین بالصنف ، وبالتالي تنقل :وهنا نتساءل

أم أنه . قد؟ملكیته باإلفراز؟ أم أنه منقول معین بالذات، وبالتالي تنتقل ملكیته بمجرد إبرام الع

.وبالتالي تنتقل ملكیته بالتسجیل؟–منقول له سجالت خاصة 

ألنها تصدر بمجموعات ال )أي المعینة بالصنف(یعد السهم من المنقوالت المثلیة 

.تختلف كل واحدة عن األخرى إال برقمها، حیث تصدر بأرقام متسلسلة وبقیمة متساویة

.258توفیق فیض اهللا و هیوا إبراهیم قادر، المرجع السابق، ص حسین -1
.275، ص نفسهالمرجع -2
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ولكن في نفس الوقت یمكن –م إال باإلفراز وبالتالي فإنه ال یمكن نقل ملكیة السه

، ألن مثلیة األشیاء وقیمتها أمر )أي المعینة بالذات(اعتبار السهم من المنقوالت القیمیة 

نسبي، فسهم معین لشركة معینة یكون مثلیا بالنسبة لسهم آخر لنفس الشركة في حین یكون 

بل إن رأس مال نفس الشركة قد قیمیا بالنسبة لسهم آخر لشركة أخرى على سبیل المثال، 

.1یتكون من عدة أنواع من األسهم

(من قانون الشركات66وقد بین المشرع العراقي في المادة  أنه یتم بیع األسهم في :

الشركة المساهمة أو المحدودة في مجلس مؤلف من البائع والمشتري أو من یمثلهما قانونا، 

وینظم عقد یذكر فیه اسما البائع والمشتري ومندوب عن الشركة یعینه المدیر المفوض،

وتعهد المشتري ،وعنوانهما، ورقم شهادة األسهم وتاریخ البیع والثمن وٕاقرار البائع بقبضه

مع توقیع ،بقبول عقد الشركة، ویسجل عقد البیع في سجل انتقال األسهم الخاص بالشركة

رج المجلس أو لم  یسجل في سجل المتعاقدین ومندوب الشركة، ویعتبر باطال كل بیع یقع خا

.2)الشركة

لذلك فحتى تنتقل ملكیة السهم من البائع إلى المشتري ال بد من أن یتضمنه عقد البیع 

البیانات المتقدم ذكرها، على أن یتم البیع في مجلس مؤلف من قبل البائع والمشتري ومندوب 

هؤالء ویجب تسجیله في سجل عن الشركة یعنیه المدیر المفوض ویتم توقیع العقد من قبل

:واعتبر العقد باطال في الحالتین اآلتیتین،انتقال األسهم الخاص بالشركة

إذا لم یتم العقد في المجلس المشار إلیه، أي خارج المجلس كأن یتم البیع مثال دون - أ

.حضور مندوب الشركة

.3عدم تسجیل عقد البیع في سجالت الشركة الخاصة بانتقال األسهم-ب

.258المرجع السابق، ص حسن توفیق فیض اهللا وهیوا ابراهیم قادر ،-1
.97فاروق إبراهیم جاسم ، المرجع السابق، ص -2
.96، ص نفسهالمرجع -3
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تبین اإلجراءات المذكورة أعاله أن العقد الناقل لملكیة األسهم عقد شكلي و السهم له و 

سجالت خاصة، أي من المنقوالت التي اشترط القانون لتمام العقد الناقل لملكیتها إتباع 

أو من األشیاء )مثلیات(شكلیة معینة بغض النظر عن كونها من األشیاء المعینة بالصنف 

).قیمیات(المعینة بالذات 

السائد فیؤكد أن ملكیة األسهم  تنتقل إلى المتنازل إلیه بمجرد االتفاق ، أما أما الرأي 

القید في سجالت الشركة فهو إجراء الزم لسریان اتفاق التنازل في مواجهة الشركة والغیر ، 

في مواجهة أما األسهم لحاملها فتنتقل ملكیتها بالتسلیم ، وتسمح حیازتها بسریان حق الحامل 

الغیر ، ویرد الفقه خروج قواعد انتقال الملكیة في األسهم وسریانها في مواجهة الغیر عن 

أحكام حوالة الحق المدنیة، إلى خصیصة التداول التي تمیز األسهم التي تصدرها شركات 

.1األموال عن الحصص في شركات األشخاص

1
دكتوراه في أطروحة، 2000لسنة  93إلیداع والقید المركزي وفقا لقانون با االلتزامھالة كمال محمد اسماعیل ، -

.413، ص 2007الحقوق ،كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، 
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المطلب الثاني

السهمصور أخرى في انتقال ملكیة

على غرار عقد البیع  هناك صور أخرى تنتقل فیها ملكیة األسهم للغیر أو إلى 

و ) الفرع األول (الشركة في حد ذاتها ، تتمثل هذه الصور في االعتماد اإلیجاري لألسهم 

)الفرع الثاني(شراء الشركة ألسهمها 

سهماالعتماد اإلیجاري لأل:الفرع األول 

تم اعتماد هذا األسلوب في تمویل االستثمارات في الجزائر بصفة رسمیة بواسطة 

.1، المتعلق باالعتماد اإلیجاري1996جانفي 10المؤرخ في 96/09األمر رقم 

تعریف االعتماد اإلیجاري: أوال 

االعتماد اإلیجاري هو عبارة عن عملیة یقوم بموجبها بنك أو مؤسسة مالیة أو شركة

تأجیر مؤهلة قانونا، لذلك بوضع آالت أو معدات أو أیة أصول مادیة أخرى بحوزة مؤسسة 

مستعملة على سبیل اإلیجار مع إمكانیة التنازل عنها في نهایة الفترة المتعاقد علیها، ویتم 

.2التسدید على أقساط یتفق بشأنها تسمى ثمن اإلیجار

تكتسب شركة تسمى المؤجر التمویلي كما عرفه البعض بأنه تقنیة عقدیة بواسطتها 

عقاریة ذات االستعمال المهني ، وذلك من أجل أن تقوم بتأجیره ملكیة أموال منقولة أو

.3للمستأجر المقترض لمدة محددة مقابل أجرة

1
، یتعلق باالعتماد اإلیجاري ، 1996ینایر سنة 10الموافق 1416شعبان عام 19مؤرخ في 96/09أمر رقم -

.3جریدة رسمیة العدد 
.76لطرش، المرجع السابق، ص الطاهر  -  2

3
- c’est une technique contractuelle , par laqulle une enterprise dite le créedit bail ( crédit

bailleur ) , aquiert sur la demande d’un client ( credit- preneur ) la propriété de biens
d’équipement mobiliers ou immobiliers à usage professionnel en vue de les donner en
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الخیارات الممنوحة للمستأجر-ثانیا

:إذن فعند نهایة المدة یكون أمام المستأجر خیار واحد من أمور ثالثة

.ن یشتري الشيء بقیمته عند مباشرة هذا الخیارأ- أ

أو أن یكتفي باالنتفاع عند نهایة هذه المدة ویعید الشيء للبنك الذي یبیعه أو یؤجره -ب

.لشخص آخر

.1أو یطلب تجدید اإلیجار مدة أخرى تكون عادة بأجر أقل-ج  

الطبیعة القانونیة لعقد اإلعتماد اإلیجاري:ثالثا 

من القانون المدني الجزائري ،و عقد االعتماد 351جاء تعریف عقد البیع في المادة 

اإلیجاري ینقلب بیعا بعد أن یعلن المستأجر عن رغبته في شراء المال عند انتهاء فترة 

اإلیجار، وعندها ال یخرج هذا العقد في خصائصه وآثاره عن األحكام العامة التي تحكم عقد 

یها في القواعد العامة مع بعض االختالف من حیث تقدیر الثمن ، إذ البیع المنصوص عل

.یأخذ بعین االعتبار عند تحدیده ، مجموع األقساط التي دفعها المستأجر خالل فترة اإلیجار

ما یمكن قوله أنه ال یمكن تكییف عقد االعتماد اإلیجاري بأنه عقد بیع ، ذلك أن 

ألخرى المقررة للمستأجر وهي رد األصول المؤجرة أو تكییفه عقد بیع ال یشمل الخیارات ا

.إعادة تجدید اإلیجار عند انتهاء مدة اإلیجار 

إذن فیما یخص تكییف عقد االعتماد اإلیجاري یمكن القول أنه عقد قائم بذاته ذو 

طبیعة خاصة وقد نظمه المشرع الجزائري بتشریع خاص ، والذي بین خصوصیة أحكامه من 

location à ce dernier pour une durèe determinée et en contre partie de redevance ou de
loyers . bregitte hess – fallon marie simon , op cit , page 284 .

ر النهضة العربیة، دون طبعة، دون تاریخ، ص علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، دا-1

549.
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.1وآثاره ،وتمیزه عن غیره من المراكز القانونیة المشابهةحیث انعقاده

أنواع االعتماد اإلیجاري–رابعا 

االعتماد :وهناك ثالثة أنواع من االعتماد اإلیجاري یقع علیها هذا العقد وهي

اإلیجاري المتعلق بالمحل التجاري والمؤسسات الحرفیة ، واالعتماد اإلیجاري لألصول غیر 

االعتماد اإلیجاري لألصول المنقولة ،هذا النوع األخیر تستعمله المؤسسة المالیة المنقولة، و 

لتمویل الحصول على أصول منقولة،  تتشكل من تجهیزات وأدوات استعمال ضروریة لنشاط 

المؤسسة المستعملة على سبیل اإلیجار لفترة محددة لصالح المستعمل سواء كان شخصیا 

تعماله في نشاطه المهني مقابل ثمن اإلیجار، وفي نهایة هذه طبیعیا أو شخصا معنویا، الس

أو ،أو شراء األصل ،فرصة تجدید العقد لمدة أخرى )المستأجر(الفترة تعطى لهذا المستعمل 

.2التخلي عنه نهائیا

المتعلق باالعتماد اإلیجاري، عرف 96/09وبالرجوع للمادة الثالثة من األمر 

یعرف االعتماد اإلیجاري على أساس أنه :(المنقولة كما یلياالعتماد اإلیجاري لألصول 

عندما یخص أصوال منقولة، تتشكل من تجهیزات أو مواد أو أدوات ضروریة لنشاط "منقول"

).المتعامل االقتصادي

والمشرع الجزائري قد اعتمد هذا النوع من التمویل فیما یخص المعدات واآلالت فقط 

التجربة الفرنسیة فیما یخص نقل ملكیة األسهم عن طریق عقد دون األسهم ، لذلك نكتفي ب

.االعتماد اإلیجاري لألسهم

1
للمزید من التفاصیل أنظر بن بعیبش وداد ، االعتماد اإلیجاري كوسیلة قانونیة لتمویل االستثمارات في الجزائر ، -

.40ص .2006مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، قسم القانون الخاص ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، 
2

.96/09األولى من األمر المادة-
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االعتماد اإلیجاري لألسهم حسب القانون الفرنسي -خامسا

من خالل 2005لقد تناول المشرع الفرنسي االعتماد اإلیجاري لألسهم ألول مرة سنة 

خص األسهم المطروحة لالكتتاب وذلك فیما ی،2005أوت  02قانون الشركات بتاریخ 

.1العام، ولم یقدم الجمهور لشرائها، یمكن أن تكون موضوع تأجیر تمویلي

كما أدخل المشرع الفرنسي التأجیر التمویلي لألسهم من أجل تفعیل نشاط المؤسسات 

وذلك في حالة ما إذا تم عرض األسهم ,لدیها قدرات مالیة محدودةالتيالصغیرة والمتوسطة

كتتاب العام ولم یقبل علیها الجمهور ،حینذاك یقوم المؤجر باالكتتاب في جمیع أسهم لال

الشركة ثم یؤجرها إلى الشركة التي أصدرتها،على أن تلتزم الشركة بدفع مقابل نقدي للمؤجر 

على دفعات تسمح باسترداد رأس المال الذي اكتتب به في األسهم بجانب فائدة لتغطیة نفقاته 

ش ربح ویمكن للمؤجر أن یقوم بنقل ملكیة األسهم إلى الشركة أي قیام المستأجر وتحقیق هام

.2هابشرائها مقابل الوفاء بقیمتها المتبقیة أو إرجاعها إلى مالكها أین تكون قد فقدت قیمت

نظام التأجیر التمویلي لیس بالظاهرة الحدیثة النشأة، إذ ترجع جذوره إلى نظام االستئمان الذي كان سائدا في ظل -1

القانون الروماني، على األقل في عهد جوستنیان، حیث زاول الرومان التأجیر التمویلي استنادا إلى نظام البیع بأجل مع 

وقد ارتأى .الملكیة، فقد كان البائع یحتفظ بملكیة الشيء رغم حصول التسلیم ، إلى أن یتم دفع كامل الثمن االحتفاظ ب

البعض أن جذور التأجیر التمویلي تمتد إلى الحضارات القدیمة خاصة لدى البابلیین وما عرفوه من تشریعات في ذلك 

ظهر نظام التأجیر التمویلي للمرة األولى في 1952تحدید سنة وفي بدایة الخمسینات وبال.الوقت ،وهي تقنیات حمو رابي

Unitedالوالیات المتحدة األمریكیة مع إنشاء أول شركة للتأجیر التمویلي والتي كانت تسمى  states leasing

corporation.كله بداء من كانت تقوم بتأجیر األموال المتعلقة بالسكك الحدیدیة، ثم انتشر التأجیر التمویلي في العالم

ذلك انتشر في =، وبعد Locafranceفرنسا تأسیس شركةظهر التأجیر التمویلي في1962القارة األوروبیة، وفي سنة 

الدول األوروبیة مثل بلجیكا، وهولندا وألمانیا الغربیة آنذاك وبولندا ثم الدول النامیة مثل كوریا الجنوبیة، ومالیزیا واندونیسیا 

.ند و هونكونج، كما انتشر كذلك في دول المغرب العربي وبقیة دول العالموالفلبین وتایال

2003، القاھرة ،)دون طبعة(أخذا عن حسام الدین فتحي ناصف ، التأجیر التمویلي الدولي للمنقول ، دار النھضة العربیة ،
.11، ص 

2 - Philipe Merle, Droit commercial, sociétés commerciales, Dalloz 17e édition 2014, P 352,
(L'action ou crédit-bail d'actions: La loi du 2 août 2005 au faveur des PME permet que les
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شراء الشركة ألسهمها:الفرع الثاني 

ف الزائدة عن من األسباب التي تدعو الشركة إلى شراء أسهمها ، هو تخفیض التكالی

حاجتها ، ویكون ذلك عن طریق الشراء بقصد تخفیض رأس مالها ، فقد یكون رأس مال 

الشركة أكبر من حاجتها بحیث یبقى جزء منه لدیها بال توظیف ،فال تجد الشركة مصلحة 

في االحتفاظ بهي ، فتقرر تخفیض رأس مالها ، لتخفف من بعض أعبائها وتتجنب دفع 

ر موظفة ، وفي سبیل ذلك تقوم الشركة بشراء أسهمها بأموال مقتطعة أرباح عن أموال غی

.1من رأس مالها ثم إلغاءها

كما یمكن للشركة أن تلجأ إلى شراء أسهمها بقصد تثبیت أسعارها في السوق ، وذلك 

عندما تهبط أسعار هذه األسهم بصورة مفتعلة ، نتیجة للمضاربات المشبوهة والخطیرة التي 

تعرض لها األسهم في السوق ، فیأتي شراء الشركة ألسهمها لرفع السعر إلى یمكن أن ت

.2معدله الطبیعي

المقصود بشراء الشركة ألسهمها : أوال 

شراء الشركة ألسهمها هو عبارة عن عقد بیع تحصل بمقتضاه الشركة على األسهم 

"المساهم"یمكن للبائع أي وبمجرد انتهاء البیع ال.3المباعة بسعرها في سوق القیم المنقولة 

actions des sociétés qui ne fant pas appel public a l'épargne fassent l'objet d'un contrat de
location de crédit – bail.
Ces contrats tendent a facilités la reprise et la transmission des petites entreprise à des
personnes physique disposant de moyen financier limites. Le locataire pendant la durée du
contrat va pouvoir ainsi vérifier son intérêt pour la société cible.
A L'issue de la location, les actions louées seront sai restituées à leur propriétaire, en Ayant
peut – être perdu de leur valeur sait achetées par le locataire.

1
محمد محب الدین قربا ش ، النظام القانوني لشراء الشركة ألسھمھا ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة -

.16، ص 2004القاھرة ، 
2

.ج.ت.قمكرر من 715الفقرة األولى من المادة -
.206نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -3
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.1الحصول على أسهم تمتع ذلك النقطاع صلته كلیة بالشركة بمجرد البیع

التمییز بین شراء األسهم واستهالكها:ثانیا 

إن عملیة شراء الشركة ألسهمها وٕان كانت تتفق مع عملیة استهالك الشركة ألسهمها 

قیمة أسهمهم )البائعین (إذ بموجبها ترد الشركة إلى المساهمین ،في كونها عملیة استثنائیة

:قبل انتهاء أجل الشركة وتصفیتها ، إال أنها تختلف عنها من وجوه عدة 

إن الشراء یتم بقیمتها التجاریة، فتقطع عالقة الشركة بالبائع، وال یجوز له الحصول على -أ

، فإن الشركة تشتري األسهم بقیمتها أي حق من حقوق  المساهمین، أما في االستهالك

االسمیة ولیس التجاریة ویحتفظ أصحاب األسهم المستهلكة على هذا األساس بصفتهم 

.2كمساهمین في الشركة

یشترط لصحة عملیة االستهالك أن یكون هناك نص في نظام الشركة یسمح لها  -ب

نص علیها في نظام الشركة ، أما بالنسبة لعملیة الشراء فال یشترط ال3باستهالك أسهمها

.4الجمعیة العامة  هوٕانما یكفي أن ترخص ب

بالنسبة لعملیة الشراء ، فإنه یمكن للشركة أن تمول عملیة الشراء سواء من رأس المال  –ج 

نفسه أو االحتیاطي القانوني ، وذلك إذا كان هدف الشركة من هذه العملیة هو تخفیض رأس 

.5حتیاطي الحرمالها ، أم من األرباح أو اال

.لقد تم التطرق ألسهم التمتع في الفصل األول من الباب األول-1
، بغداد )ط. د(باسم محمد صالح و عدنان أحمد ولي العزاوي، القانون التجاري، الشركات التجاریة، بیت الحكمة ،  -2

..207،   ص ) ت.د(،
3

.204نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص -
4

.ق ت جمن 714الفقرة الثانیة من المادة -
5

.9محمد محب الدین قربا ش ، المرجع السابق ، ص -
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أما فیما یخص استهالك السهم فتدفع قیمته من األرباح واالحتیاطات القابلة للتوزیع، 

ومن ثم یحظر االستهالك من رأس المال تطبیقا لمبدأ ثبات رأس المال ،إذ یجب أن تتوقف 

عملیة االستهالك إذا لم تحقق الشركة ربحا خالل السنة ، ولم یكن لدیها احتیاطي قابل 

عند شرائها لألسهم ، كما في حالة )البائع(إذا فما تدفعه الشركة إلى المساهم .1لتوزیعل

.االستهالك وفاء مبكرا لنصیبه في رأس المال ، وٕانما هو وفاء بثمن 

على أسهم تمتع ، فبمجرد إتمام )البائع (بالنسبة لعملیة الشراء  ، ال یحصل المساهم _ د

.ه بالشركة عملیة الشراء تنقطع صلت

قاعدة الحظر واالستثناءات الواردة علیها :لثاثا

:أساس قاعدة الحظر –أ 

دائنة لنفسها األصل أن شراء الشركة ألسهمها محظورا إذا ال یجوز للشركة أن تكون

أو مساهمة في رأس مالها ، فإذا ما دفع الثمن من رأس المال عد ذلك تخفیضا لقیمته حیث 

انقضاء األسهم باتحاد ذمة الشركة ، ألن الشركة مدینة في األصل بقیمتها یترتب علیه 

، 2للمساهم ، وهي بشرائها تصبح دائنة ومدینة لنفسها بهذه القیمة فیسقط الدین لها وعلیها

.3ألن اتحاد الذمة وفقا للقواعد العامة یعد طریقا من طرق انقضاء االلتزام

هذه الطریقة للمضاربة أو دعم أسعار أسهمها كما أنه یخشى أن تستخدم الشركة 

، ألن الشركة قد تلجأ إلى شراء أسهمها لتقلیل العدد المعروض منها في 4المنهارة في السوق

.5السوق عند تدهور قیمتها، وضمان ارتفاع األسعار جراء قلة المعروض منها

1
.204نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص -

2
.209باسم محمد صالح ومحمد ولي الغزاوي ، المرجع السابق ، ص -

3
.من القانون المدني الجزائري 304المادة -

.231مصطفى كمال طه،المرجع السابق، ص -4
.208باسم محمد صالح، وعدنان أحمد ولي الغزاوي، المرجع السابق، ص -5
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طلق ونصت على من القانون التجاري الجزائري لم تأخذ بالمنع الم714لكن المادة 

یحضر على الشركة االكتتاب ألسهمها الخاصة وشرائها إما مباشرة أو بواسطة شخص :(أنه

.یتصرف بأسهمه الخاصة لحساب الشركة

غیر أنه یجوز للجمعیة العامة التي قررت تخفیض رأسمالها غیر مبرر للخسائر أن 

).سهم قصد إبطالهاتسمح لمجلس اإلدارة أو مجلس المدیرین بشراء عدد معین من األ

:االستثناءات الواردة على قاعدة الحظر-ب

:إن حظر شراء الشركة ألسهمها لیس مطلقا، بل ترد علیه استثناءات

:االستثناء األول-1

فمنحت الحق للجمعیة العامة التي ترید 714جاءت به الفقرة الثانیة من المادة 

خویل مجلس اإلدارة أو مجلس المدیرین ، في ت1تخفیض رأسمالها رغم عدم إصابتها بخسائر

بشراء بعض األسهم شریطة إبطالها، وال یجوز االحتفاظ بها بعد الشراء منعا لمجلس اإلدارة 

من استخدام ما ترتبه من حقوق في التصویت لمصلحتهم الخاصة ومن ثم استحواذهم على 

.2السلطة في اتخاذ القرارات

:فیض رأس المال توافر الشروط اآلتیةویشترط إلجراء عملیة الشراء بقصد تخ

لحقت بالشركة أو أن یكون بسبب زیادة رأس مالھا عن بسبب خسارةفي الواقع إن تخفیض رأس المال إما أن یكون -1
، فإذا كان التخفیض بسبب وجود خسائر ، فإن التخفیض ھنا یكون بمثابة إجراء دون وجود مبرر للخسائرحاجتھا أي 

ال الفعلي ،بمعنى أن الشركة ھنا تقوم بتخفیض رأس مالھا بمقدار إصالحي ،فال یختلف رأس المال االسمي عن رأس الم
الخسارة التي لحقت بھا دون أن ترد شیئا منھ إلى المساھمین ،نقال عن محمد محب الدین قربا ش ، المرجع السابق ، ص 

سمیة ، فإذا كان عدد فإذا لجأت الشركة إلى تخفیض رأس مالھا بطریقة إنقاص عدد األسھم مع االحتفاظ بقیمتھا اال.86
سھم مثال قیمة كل منھا عشرة أالف دینار جزائري وأرادت الشركة تخفیض رأس مالھا بمقدار 1000األسھم الشركة 

سھم بنفس القیمة االسمیة ، ویقتضي بذلك أن تلغي الشركة سھما واحدا 750الربع بسبب الخسائر ، فإنھ تجعل أسھمھا 
أما إذا كان التخفیض سبب التخفیض ھو زیادة رأس المال عن .ھم ودون أن ترد لھ شیئا عن كل أربعة أسھم یملكھا المسا

حاجة الشركة ، فھنا یكون التخفیض حقیقیا ، حیث ترد الشركة للمساھمین فعال قدرا مما دفعوه سابقا ، بحیث تقوم بشراء 
.أسھمھا وإلغائھا 

.207نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -2
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أن یصدر بذلك قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة التي یدخل في اختصاصها - أ

وذلك بترخیص منها لمجلس .سلطة تعدیل نظام الشركة وتخفیض رأس مالها

.1اإلدارة في شراء عدد من األسهم إللغائها

أنه یجب أن یكون لكل مساهم حق أن تحترم قاعدة المساواة بین المساهمین بمعنى - ب

مساو لحق غیره من المساهمین في بیع أسهمه إلى الشركة متى قررت إعادة شراء 

وال یجوز للشركة تفضیل شراء األسهم التي لم تسدد قیمتها بالكامل، على .2أسهمها

شراء األسهم التي سددت بالكامل ،إذ یؤدي ذلك إلى التفرقة في معاملة 

ب إخطار المساهمین بإعالن ینشر في صحیفة الشركات إذ یج.المساهمین

.3،وبالعناوین المبینة في سجل الشركة

كما أن الشركة ال تلجأ إلى الشراء األسهم إال إذا كانت قیمتها في البورصة تعادل - ت

، أما إذا كانت قیمتها في )أي القیمة الحقیقیة (قیمتها االسمیة أو تقل عنها 

سهم، فالعملیة تعود على الشركة بالخسارة ،ألنها تخطر البورصة تزید عن قیمة األ

لكن هناك حل ،وهو قیامها بالشراء إذا كان لدیها .إلى شراء األسهم بسعر مرتفع 

.احتیاطي تدفع منه الفرق بین القیمة االسمیة والقیمة العلیا 

ل أن یتم تمویل عملیة الشراء بقصد تخفیض رأس المال بمبلغ یقتطع من رأس الما- ث

.أو  االحتیاطي القانوني

.ج.ت.من ق712المادة -1
2

سهما 15سهما،یصبح لدیه 20إذا قررت الشركة تخفیض رأس المال إلى الربع ،فإن المساهم الذي یكون لدیه :مثال-

.أسهم6أسهم ،یصبح لدیه 8،والذي لدیه
الحامد معین عبد المنعم الرحیم عبد العزیز جویحان ، النظام القانوني لتخفیض رأس مال الشركات الخاصة ،دار -3

.187، ص1،2008للنشر والتوزیع ،ط



162

ویتم دفع الثمن من رأس المال وبالتالي تنخفض قیمته وتنقضي األسهم باتحاد ذمة 

ألن الشركة مدینة في األصل بقیمتها للمساهم، وهي بشرائها تصبح دائنة ومدینة .الشركة

.1لنفسها في هذه القیمة فیسقط الدین لها وعلیها

متروك للجمعیة العامة غیر العادیة ألنها المختصة مع العلم أن تخفیض رأس المال

، ویشترط أن تراعي الشركة عند التخفیض أال ینزل رأس 2بتعدیل القانون األساسي للشركة

.3المال عن الحد األدنى المقرر لرأس المال وكذلك قیمة السهم

ل، والمشرع الجزائري لم یحدد الحد الذي یمكن للشركة من خالله تخفیض رأس الما

.والمدة الواجب فیها إلغاء تلك األسهم

إال أن المشرع المصري وضع شرطا في حال شراء الشركة ألسهمها ، وهو أن 

تتصرف في األسهم التي حصلت علیها للغیر في مدة أقصاها سنة من تاریخ حصولها 

علیها، وهو ما یعني أن شراء الشركة لبعض أسهمها من رأس المال ال یكون في نظر 

المشرع باطال في العالقة بین الشركة والمساهم الذي باع لها أسهمه ، كما ال یعتبر تصرف 

المساهم بمثابة استرداد جزء من رأس مال الشركة في أثناء قیامها ، ما دام أن األسهم ال 

تزال تحت ید الشركة تمثل القیمة التي حصل علیها المساهم في مقابلها، لذلك أوجب المشرع 

ركة أن تتصرف في هذه األسهم للغیر في مدة أقصاها سنة من تاریخ حصولها على الش

.4علیها

.210باسم محمد صالح، وعدنان أحمد ولي الغزاوي، المرجع السابق، ص -1
ج نجده لم یحدد نوع الجمعیة العامة ، هل یقصد الجمعیة . ت. من ق714لكن من خالل الفقرة الثانیة من المادة -2

715المشرع قد رجع وحدد نوع الجمعیة العامة في الفقرة الثانیة من المادة العامة العادیة أو غیر العادیة ، إذ نالحظ أن

ج قاصدا بها الجمعیة العامة العادیة ، فا ربما أناط بها هذه المهمة لوجود لجنة رقابة عملیات البورصة .ت.مكرر من الق
308عمورة عمار، المرجع السابق، ص -3
.581علي حسن یونس، المرجع  السابق ، ص-4
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فإذا قررت الشركة تخصیص جانب من رأس المال لشراء بعض أسهمها وٕاعدامها 

دون أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتخفیض رأس المال ، وذلك بصدور قرار من الجمعیة 

.باطالالعامة غیر العادیة فإن التخفیض یقع 

إن الحضر أو المنع من شراء الشركة ألسهمها تقرر بالنسبة للحالة التي یحصل فیها 

و حتى یكون صحیحا البد من أن تقوم الشركة بتخفیض رأسمالها ،الشراء من رأس المال

بمقدار القیمة االسمیة لألسهم المشتراة ، ولیس ثمة مشكلة عندما یكون ثمن الشراء مساویا 

یة لألسهم المشتراة أما إذا كان ثمن الشراء أعلى أو أقل من القیمة االسمیة للقیمة االسم

رأس المال (لألسهم المشتراة وهنا تظهر مشكلة عدم التطابق بین رأس المال بعد تخفیضه 

والقیمة االسمیة لألسهم غیر المشتراة ، لذلك یجب تغطیة الفرق من االحتیاطي ) الفعلي 

لة األولى ، بینما یقید الفرق في احتیاطي خاص غیر قابل للتوزیع في القابل للتوزیع في الحا

.1الحالة الثانیة

ولكن یحصل أحیانا أن تتخذ الجمعیة العامة العادیة قرارا بشراء بعض األسهم من 

األرباح التي أنتجتها الشركة في إحدى السنین، أو من األموال االحتیاطیة االختیاریة التي 

.كونتها

إلجراء صحیح ألن شراء األسهم حصل من األرباح وال یقتضي تخفیض رأس وهذا ا

المال وهو الضمان العام للدائنین، وتحتفظ الشركة بهذه األسهم في خزینتها فترة من الوقت 

تطول أو تقصر حسب األحوال، وال تكون الشركة خاللها مساهما باألسهم المشتراة وال 

.تخولها هذه األسهم ألصحابهاتمارس أي حق من الحقوق التي كانت 

1
.86محمد محب الدین قربا  ش ، المرجع السابق ، ص -
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لكن حتى وٕان قامت الشركة بشراء أسهمها المقتطعة من رأس المال ، فهذا یعد 

فإذا أهملت الشركة هذه .صحیحا متى اتخذت الشركة إجراءات النشر التي نص علیها القانون

.1اإلجراءات ،فال یجوز لها إجراء الشراء،وٕان قامت به اعتبر الشراء باطال

الشركة عادة على طرح األسهم المذكورة في السوق لبیعها في أوقات األزمات وتعمل

.2وٕاذا احتاجت إلى المال لحاجة االستغالل

وفي حالة ما إذا قامت الشركة باالكتتاب في أسهمها بواسطة شخص من الغیر 

بتصرف باسمه ولكن لحسابها، في هذه الحالة یلتزم هذا الشخص بتسدید قیمة األسهم 

تضامن مع المؤسسین أو مع أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أعضاء مجلس المدیرین حسب بال

.3األحوال، كما یعتبر هذا الشخص فضال عن ذلك كأنه قام باالكتتاب لحسابه الخاص

من خالل هذه المادة یتبین أن هناك نوع من الغموض ، فهل یقصد المشرع من 

ون الحقیقة؟ ومن ثم فهو ال یتصرف بأي األخذ بالوضع الظاهر، د715/2خالل المادة 

، وال یترتب علیه أن األسهم المعنیة لن 715/1تصرف قانوني التفاق االسم المستعار المادة 

تمثل في أي وقت أسهما تحوزها الشركة ویمكن حینها اعتبار صاحب االسم المستعار 

.مرتبطة بصفته كمساهممساهما حقیقیا في الشركة، ومن ثم یتمتع بكافة الحقوق والمزایا ال

وال یفرق الرأي الراجح بین أن یكون بائع السهم حسن النیة ال یعلم بأن الشراء یحصل 

بعض األسهم هو للحساب الشركة أو سيء النیة إذا كان یعلم بذلك ، ألن شراء الشركة 

أسهمه بمثابة إرجاع جزء من رأس المال إلى المساهمین، والقاعدة أن المساهم ال یسترد قیمة 

.ج.ت.من ق713والمادة 712المادة -1
.581علي حسین یونس، المرجع  السابق، ص -2
عندما یتم اكتتاب األسهم أو حیازتها من شخص یتصرف باسمه لحساب الشركة، یتعین على (715جاء في المادة -3

.قیمة األسهم بالتضامن مع المؤسسین، أو حسب الحالة، أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المدیرینهذا الشخص تسدید 

).یعتبر هذا الشخص عالوة على ذلك كأنه اكتتب لحسابه الخاص
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من الشركة في أثناء قیامها في حین یكون تنازل المساهم عن أسهمه  صحیحا، إذا حصل 

.1للغیر

:االستثناء الثاني-2

، 2یمكن للشركة التي تكون أسهمها مقبولة في التسعیرة الرسمیة لبورصة القیم المنقولة

ة الجمعیى علشراء أسهمها الخاصة في البورصة لتنظیم سعر السهم، ولهذا الغرض یجب 

العامة العادیة أن تكون قد رخصت صراحة للشركة القیام بعملیات البورصة بأسهمها 

.3الخاصة، كما یجب أن تحدد كیفیة إجراء العملیة

من خالل هذه المادة یتبین أن األسهم التي تشتریها الشركة بقصد تثبیت وٕاعادة توازن 

هي الوحیدة التي نص المشرع صراحة على جواز إعادة القیم المنقولة،أسعارها في سوق 

.4بیعها

لقد أوكل قرار شراء األسهم من أجل تثبیت أسعارها إلى البورصة ،ألن اقتطاع 

األموال لن یكون من رأس مال الشركة أو من االحتیاطي القانوني ،بل من االحتیاطات 

الشركة ـبالعكس هناك فائدة االختیاریة أو من األرباح ،إذ لیس هناك مساس برأس مال

مرجوة وهي تثبیت األسعار ورفعها مما قد یزید من رأس مال الشركة ،باإلضافة إلى وجود 

رقابة سابقة من طرف لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، بحیث تقوم الشركة بالتصریح 

.584علي حسن یونس، المرجع السابق، ص -1
.بابفي الفصل الثاني من هذا ال)البورصة (سیتم التطرق لسوق القیم المنقولة -2
3

المقطع األول أعاله ، یمكن للشركات التي تكون أسھمھا مقبولة في 714خالفا للمادة (مكرر 715جاء في المادة -

.التسعیرة الرسمیة لبورصة األوراق المالیة ، شراء أسھمھا الخاصة في البورصة لتنظیم سعر األسھم 
قد رخصت صراحة للشركة القیام بعملیات البورصة بأسھمھا ولھذا الغرض یجب على الجمعیة العامة العادیة أن تكون 

الخاصة ، كما أنھا تحدد كیفیات إجراء العملیة وال سیام السعر األقصى للشراء والسعر األدنى للبیع ، وكذا العدد األقصى 
.من األسھم الواجب حیازتھا و األجل الذي یجب أن تتم خاللھ الحیازة 

.)وال یمكن منح ھذه الرخصة ألجل یفوق سنة واحدة 
4

، فإن الفوائد االقتصادیة و المالیة لعملیة شراء الشركة ألسھمھا ، دفعت المشرع الفرنسي إ لى التخلي 1998منذ عام -

فیض رأس عن مبدأ الحظر و األخذ بمبدأ السماح للشركات المقیدة في البورصة  بشراء أسھمھا بصورة مستقلة عن تخ
أخذا عن محمد محب الدین قر .المال ، بحیث أصبح بإمكان الشركة شراء أسھمھا ألي ھدف تحدده الجمعیة العامة للشركة 

.297باش ، المرجع السابق ، ص 
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ریر إلى اللجنة بالصفقات التي تنوي القیام بها ،ورقابة الحقة حیث تقوم الشركة بإرسال تق

.عن العملیات المنفذة ،ونسخة من سجل المشتریات والمبیعات

لذلك البد من صدور تصریح بذلك من الجمعیة العامة العادیة أي أن التصریح 

بالشراء یكون مرتبطا بالتصریح بإعادة البیع ، أي أنه یعتبر تصریحا بالعملیة متكاملة ، 

ك فمن مصلحة الشركة عدم التسرع في إعادة بیع أسهمها بشقیها ، الشراء ویلیه البیع ، كذل

.1بقصد تثبیت أسعارها في البورصة ، وٕاال انعدمت الفائدة من شرائها 

ویشترط في هذا الفرض تدخل الجمعیة العامة العادیة، ویجب أن ال یتجاوز هذا 

وسبب  –را اثني عشر شه–الترخیص الذي تصدره الجمعیة ألجهزة اإلدارة السنة الواحدة 

ذلك هو الرغبة في تأكید سلطات الجمعیة العامة في هذا الخصوص، حیث یكون من حقها 

أن تحدد عناصر عملیة الشراء وبصفة خاصة الحد األعلى ألسعار شراء األسهم والحد 

األدنى لسعر البیع، والحد األقصى لعدد األسهم التي تستطیع الشركة شرائها والمدة التي تنفذ 

.ملیة الشراءخاللها ع

، بكل 2مراقبتهاوعلى الشركة أن تصرح للسلطة المكلفة بتنظیم عملیات البورصة و

الصفقات التي تنوي القیام بها أي شراء األسهم وٕاعادة بیعها ، إذ تلتزم الشركة بأن تعلم هذه 

.3اللجنة بعملیات الحیازة التي قامت بها

راقبة عملیات البورصة تقریرا عن عملیات كما تلتزم الشركة بأن ترسل للجنة تنظیم وم

الشراء التي نفذتها، كما یعتبر التقریر قد تم تقدیمه بمجرد أن ترسل إلیها الشركة نسخة من 

1
، )ط.د(أمیرة صدقي ، النظام القانوني لشراء األسھم من جانب الشركة المصدرة لھا ، دار النھضة العربیة ، -

.208، ص 1993رة ، القاھ
من المرسوم 03نصت علیها الفقرة األولى من المادة (تعتبر هذه اللجنة أهم عنصر في التنظیم الداخلي للبورصة -2

.وسیأتي توضیح مهام هذه اللجنة في الفصل الثاني من هذا الباب)المتعلق ببورصة القیم المنقولة93/10التشریعي رقم 

ج. ت. من ق1مكرر715المادة -3
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سجل المشتریات والمبیعات، ویجب أن یصل إلیها في نهایة الشهر المأخوذ في الحساب و 

ع األدلة واإلیضاحات التكمیلیة بذلك تمارس اللجنة سلطاتها الرقابیة وتطلب من الشركة جمی

.1التي تراها ضروریة

أو لم تقنع بما قدم إلیها من تبریرات، أو متى وٕاذا لم یلق طلبها استجابة من الشركة ،

اكتشفت مخالفات في العملیات التي قدم عنها التقریر، فإنها تستطیع أن تطلب من السلطة 

ءات الكفیلة بمنع تنفیذ أوامر الشراء والبیع الصادرة المكلفة بعملیات الرقابة، اتخاذ كافة اإلجرا

سواء بطریقة مباشرة أي بواسطة مجلس اإلدارة ، أو غیر مباشرة أي عن لهم من الشركة ،

طریق أشخاص یطلق علیهم الوسطاء والمتدخلین في العملیة الذین ستوكل إلیهم مهمة تنفیذ 

.أوامر الشراء أو البیع في البورصة

عملیات المحظورةال:  رابعا

با الظافة إلى حظر شراء الشركة ألسهمها تعتبر محظورة كل عملیة اكتتاب الشركة 

وكذلك كل عملیة إقراض بقصد شراء األسهم ، وكذلك كل عملیة ارتهان في أسهمها ،

:الشركة ألسهمها وسیتم التطرق لكل عملیة على حدا كما سیأتي 

:فیهاشراء الشركة ألسهمها واكتتابها  -أ 

إن المساواة في الحظر بین شراء الشركة ألسهمها وبین اكتتابها فیها تكشف بوضوح 

.هو تفادي وهمیة جزء من رأس مال الشركة و.عن الهدف الذي یسعى المشرع إلى تحقیقه 

ومما یالحظ كذلك أنه ال یمكن إعطاء حظر االكتتاب في األسهم نفس حكم حظر 

شراء األسهم، ألنه فیما یخص اكتتاب الشركة في أسهمها یتم عن طریق استخدام أموال 

 ج . ت . من ق2مكرر 715الفقرة األولى من المادة -1
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إذ تعد هذه العملیة أكثر خطورة من شراء 1-أي لدى الشركة–المكتتبین المودعة لدیها 

.2میة جزء من رأس مال الشركة منذ تكوینهالشركة ألسهمها مما یؤدي إلى وه

:القروض الممنوحة بقصد اكتتاب الشركة في أسهمها أو شرائها - ب 

، فقد حضرت هذه 3من القانون التجاري60مكرر 715فحسب ما جاء في المادة 

المادة على الشركة أن تمول الغیر بقصد شراء أسهمها أو االكتتاب بها ، سواء عن طریق 

.ضا أو أموال أو تقدیم تأمیناتمنحه قرو 

إذن بإمكان الشركة أن تقوم بتقدیم قروض لشركاء أو الغیر من أجل االكتتاب في 

أسهمها أو شرائها وبعد ذلك یقوم المساهمون بتسدید هذه القروض من خالل األرباح التي 

بر قانونا یتقاضاها، فهذه األموال وٕان كانت مقدمة من الشركة المصدرة، إال أنها ال تعت

قروضا وٕانما هي أموال مملوكة نهائیا للمساهمین في الشركة وال یكون علیهم أي التزام 

.4بردها

با إلضافة إلى التأمینات ومعناه أن الشركة المصدرة لألسهم تصبح ملتزمة بذمتها 

المالیة كضامن لشراء أسهمها أو االكتتاب بها من قبل الغیر ، وهي في هذا تمنح الدائن 

انا إضافیا یضاف إلى حقه في الضمان العام على الذمة المالیة لمدینه، هذا ویجب أن ضم

.یؤخذ تعبیر التأمین الوارد في النص التأمینات العینیة والشخصیة

.135أمیرة صدقي، المرجع السابق ،ص -1
.51محمد محب الدین قربا ش، المرجع  السابق ، ص -2
ها أو ال یمكن لشركة ما تقدیم أموال أو منح قروض أو الموافقة على تقدیم ضمان قصد اكتتاب أسهم(والتي جاء فیها -3

.)أدناه 811لشرائها ، تحت طائلة تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة 
.59محمد محب الدین قربا ش، المرجع السابق، ص -4
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:رهن الشركة ألسهمها  -ج

إن السبب الذي دعاء المشرع إلى حظر عملیة اكتتاب الشركة بأسهمها هو نفسه 

ملیة ارتهان الشركة ألسهمها، فالغایة التي سعى إلیها المشرع في الذي دعاه غلى حظر ع

هذه الحالة هي التأكید على مبدأ حقیقة رأس مال الشركة، فضال عن ضمان جدیة التزام 

المساهمین في الشركة للوفاء بقیمة أسهمهم، إذا ماذا سیبقى من إرادتهم في الشركة في وحیاة 

من النقود كقیمة لألسهم التي حصلوا علیها مقابل قروض الشركة ومصیرها بتقدیمهم لمبالغ 

.تمنحها الشركة؟

ففي هذا الفرض یصبح رأسمال الشركة صوریا أو وهمیا وذلك بإفراغ الذمة المالیة 

السالف 3مكرر 715للشركة من محتواها الحقیقي لصالح المساهمین ولذلك جاءت المادة 

.1ذكرها لتحظر هذه العملیة

1
یحظر على الشركة رھن أسھمھا الخاصة مباشرة أو بواسطة شخص یتصرف باسمھ الخاص (والتي جاء فیھا -

).لحساب الشركة 



170

المبحث الثاني

خاصیة عدم قابلیة السهم للتجزئة و االستثناءات  الواردة علیها

، وفقا 1تعد خاصیة عدم قابلیة السهم للتجزئة  مسألة جوهریة فرضتها أحكام قانونیة

ألسس تتعلق بطبیعة الشركة المساهمة من حیث العالقة التي تنشأ بینها وبین المكتتبین 

األحیان قد یوجد السهم مثقال بحق انتفاع أو یكون مملوكا بأسهمهم ، إال أنه في بعض 

ألكثر من شخص ، مما یؤدي إلى إمكانیة تملك السهم أكثر من شخص سواء كان ذلك 

وهذا ما سنتناوله في المطلبین .بالعقد ، أم باإلرث مما یؤدي إلى االشتراك في ملكیة السهم 

(، وانتقال األسهم إلى الورثة )طلب األول الم(حق االنتفاع الوارد على األسهم :اآلتیین 

)المطلب الثاني

المطلب األول

حق االنتفاع الوارد على السهم

إن الحقوق المرتبطة بالسهم هي حقوق لصیقة بالسهم ذاته ، و إن ما یملكه المساهم 

هو الحق الملتصق بالسهم والمندمج به ، ولذا فإن ما یمارسه من حقوق هي حقوق یستمدها 

من هذا السهم ، من هنا فإن الشركة من خالل تعامالتها ال تعرف المساهم ، إنما السهم هو 

محل االعتبار لدیها، فعدم قابلیة السهم للتجزئة یعني عدم قابلیته لتجزئة بمواجهة الشركة وال 

.تتعارض هذه الخاصیة مع تقریر حقوق متفرعة عن حق الملكیة كحق االنتفاع 

1
.تم التطرق إلى ھذه الخاصیة في المبحث األول من الفصل األول من الباب األول -
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مفهوم حق االنتفاع وفق قواعد القانون المدني:الفرع األول 

تعریف حق االنتفاع:أوال

یعد حق االنتفاع أحد الحقوق العینیة األصلیة المتفرعة عن حق الملكیة، ویشمل 

االستعمال واالستغالل ویرد على شيء مملوك للغیر وبذلك یتجزأ حق الملكیة فیكون 

.منتفعاالستعمال واالستغالل آلخر ویسمى الك الرقبة، ویكونالالتصرف لشخص ویسمى م

خصائص حق االنتفاع-ثانیا

:من خالل التعریف الوارد أعاله یتبین أن حق االنتفاع یتمیز بالخصائص التالیة

.1حق عیني- أ

حق االنتفاع مؤقت، فینقضي باألجل المحدد له أو بوفاة صاحبه ، ألنه حق -ب

:(من القانون المدني الجزائري852المادة شخصي، إذ ال ینتقل إلى ورثته، إذ تنص

ینتهي حق االنتفاع بانقضاء األجل المعین، فإن لم یعین أجل عد مقررا لحیاة المنتفع، 

، كذلك ینتهي )وهو ینتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء األجل المعین

.2حق االنتفاع بعدم االستعمال مدة خمسة عشر سنة

تفاع على كل شيء قائم على حاله، وفي حال هالكه ینتهي حق یقع حق االن -ت

.3االنتفاع

، كما أن له ذلك الحصول على ثماره وٕالى جانب 4للمنتفع أن یستعمل الشيء فیما أعد له-ث

ذلك فإن على المنتفع أن یلتزم بالمحافظة على الشيء، وأن یبذل في ذلك من العنایة ما یبذله 

.هو سلطة مباشرة یقررها القانون لصاحب الحق على شيء معین سواء كان منقوال أو عقارا-1
2

.من ق م ج 854المادة -
3

.من ق م ج 853الفقرة األولى من المادة -
4

.من ق م ج 847المادة -
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وقد نظم القانون ،1یه أن یرد هذا الشيء عندما ینتهي حق االنتفاعالشخص المعتاد، كما أن عل

 . 854إلى  844المدني الجزائري  حق االنتفاع في المواد 

الطبیعة القانونیة للعالقة بین المنتفع والشركة:الفرع الثاني 

إن عدم قابلیة السهم للتجزئة، تعني عدم قابلیته للتجزئة بمواجهة الشركة، وال تتعارض

هذه الخاصیة مع وجود أكثر من مالك للسهم، إضافة إلى تقریر حقوق متفرعة عن ملكیة 

.السهم كحق االنتفاع

تعد األسهم أشیاء تصلح أن تكون محال لحق االنتفاع وحتى یكون المال قابال لترتیب 

:حق انتفاع علیه ال بد أن تتوافر فیه الشروط اآلتیة

مادي تخول حیازته فائدة اقتصادیة أو أدبیة أو بشكل عام كل شيء مادي أو غیر -أ

.فكریة، یصلح أن یكون محال لحق االنتفاع

حق االنتفاع یقع على شيء غیر قابل لالستهالك، وذلك ألن الشيء بذاته یعود إلى _ ب 

،فقد جاء في نص 2المالك عند انتهاء حق االنتفاع، فوجب أن یكون باقیا بعد االنتفاع به

على المنتفع أن یستعمل الشيء بحالته التي تسلمه :(القانون المدني الجزائريمن 846المادة 

).بها وبحسب ما أعد له وأن یدیره إدارة حسنة

ما یصیب الحق المنتفع به من تلف لطول االستعمال ال یتعارض مع كون الحق باقیا -ج

.ورا باالستعمالالكه فتعلى حاله ویقصد هنا أنه یشترط العتبار الشيء على حاله عدم اه

ممارسة حقه والمحافظة علیهفي آلیات صاحب حق االنتفاع :الفرع الثالث

من خالل ما تقدم یمكن القول إن األسهم قابلة لترتیب حق انتفاع علیها، فعدم وجود 

نصوص في القانون التجاري تنظم المسألة المثارة، یؤدي بنا الرجوع إلى قواعد القانون 

1
.من ق م ج 849المادة -

.345توفیق حسن فرج، المرجع السابق ، ص -2
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یسري :(تنادا إلى نص المادة األولى مكرر من القانون التجاري الجزائريالمدني ، وذلك اس

القانون التجاري على العالقات بین التجار، في حالة عدم وجود نص فیه یطبق القانون 

).المدني وأعراف المهنة عند االقتضاء

أمام غیاب النصوص القانونیة التي تنظم مسألة حق االنتفاع المترتب على السهم، 

844(إننا سوف نسقط قواعد القانون المدني فیما یتعلق بتنظیم حق االنتفاع وهي المواد ف

، هذه المواد تبین آلیة قیام صاحب حق االنتفاع بممارسة حقه والمحافظة علیه )854ـــــــــــــــــــ 

:وهي كاآلتي

أعمال اإلدارة: أوال 

ائري، أن للمنتفع من حق استعمال من القانون المدني الجز 847جاء في معنى المادة 

الشيء المنتفع به ، وحق استغالله یولیه على الشيء سلطة تخول له أن یقوم بإدارة و 

.استعمال الشيء المنتفع به على النحو الذي یستعمل به المالك ملكه

فیحل المنتفع بموجب حق االنتفاع محل المالك في استعمال الشيء، لكنه ال یستطیع 

في االستعمال إلى حد استهالك الشيء أو إتالفه،وهذا حسب ما جاء في المادة أن یصل 

إذ یجب على المنتفع أن یبذل من العنایة في المحافظة :(من القانون المدني الجزائري849

على ما یبذله الشخص العادي، وهو مسؤول عن هالك الشيء ولو بسبب ال ینسب إلیه إن 

).نتهاء حق االنتفاعتأخر عن رده إلى مالكه بعد ا

لكن في حالة ما إذا تعلق األمر بهالك األسهم المنتفع بها، كضیاع السهم أو سرقته 

.فهل بإمكان المالك أن ینقل إلى المنتفع سهما آخر؟

ینتهي حق االنتفاع بهالك الشيء، إال أنه ینتقل من :(853/1جاء في نص المادة 

، وبما أن هذا الشيء عبارة عن سهم فبإمكان المنتفع .)..الشيء الهالك إلى ما قد یقبل قیمته

أن یرد مثله، لذلك وجب أن یرد قیمته بما یقابل ذلك من ثمن السهم، وٕاذا لم یكن هالك 
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السهم راجعا إلى خطأ المالك ، فال یجبر على إعادة سهم آخر ولكنه إذا أعاده رجع حق 

853/2المنتفع، وهذا حسب نص المادة االنتفاع إلى المنتفع ما إذا لم یكن الهالك بسبب

.1من القانون المدني الجزائري

حق المنتفع في استغالل السهم:ثانیا 

حق المنتفع في استغالل الشيء المنتفع به یتفرع عنه حقه في الحصول على ثماره، 

.یتفاوت بتفاوت أرباح الشركةیحقق أرباحا،والسهم في شركة المساهمة 

تحتجز أوال من ،ویالحظ أن الشركة عندما تحدد األرباح التي توزعها على المساهمین 

جزءا تخصصه الستهالك اآلالت والمهمات لتجدیدها، ثم ،األرباح الصافیة التي حققتها

تحتجز جزءا آخر تجعله احتیاطیا تواجه به الظروف المختلفة التي تمر بالشركة، وتخصص 

الجزء من األرباح الصافیة الذي توزعه على المساهمین ،ظام الشركةفي نهایة األمر طبقا لن

فالعبرة بهذا الجزء المخصص للتوزیع، وهو الذي یمكن اعتباره ثمارا والمالك ال حق له إال 

.2في هذا الجزء

كذلك ال یتقاضى المنتفع إال هذا الجزء ثمارا للسهم، شأنها في ذلك شأن المالك نفسها

.ار السهم أي فوائد السهملذي یتقاضى ثما

وٕاذا وزعت الشركة جزءا من احتیاطاتها على المساهمین، اعتبر هذا جزءا من رأس 

.3المال ال من الربح، ویكون لمالك الرقبة، وتكون فوائده فقط للمنتفع

وٕاذا لم یكن الهالك راجعا إلى خطأ المالك، فال یجبر المالك على إعادة الشيء إلى أصله ولكنه إذا أعاده رجع حق -1

).848نیة من المادة االنتفاع إلى المنتفع إذا لم یكن الهالك بسببه وفي هذه الحالة تنطبق الفقرة الثا
2

، الجزء التاسع ، دار إحیاء التراث )أسباب كسب الملكیة (عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني -

.1235، ص 1963العربي ، بیروت ، 
.1235، ص نفسهعبد الرزاق السنهوري، المرجع -3
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على ) Prime(، وتضیف عالوة 1وقد تصدر الشركة أسهما جدیدة لزیادة رأس المال

الجدیدة تمثل نصیب هذا السهم في االحتیاطات القدیمة للشركة وهي القیمة االسمیة لألسهم

، بل هي جزء بحااالحتیاطات التي تكونت من أرباح السنین السابقة، فهذه العالوة ال تعتبر ر 

من رأس المال، فإذا وزعت الشركة هذه العالوات على المساهمین القدامى، كان نصیب 

.2ك، ولیس للمنتفع إال فوائد هذا النصیبالسهم من هذه العالوات من حق المال

كذلك إذا أرادات الشركة زیادة رأس المال فإن مالك الرقبة له األفضلیة في االكتتاب 

.3في األسهم الجدیدة ، فإن هذا الحق یكون لمالك الرقبة دون المنتفع

إذا كانت (من القانون التجاري الجزائري 701وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

.األسهم مثقلة بحق االنتفاع ، فإن حق التفاضل في االكتتاب المتعلق بها یعود لمالك الرقبة 

فإذ باع هذا األخیر حقوق االكتتاب ، فإن المبالغ الحاصلة من اإلحالة أو األموال التي 

.......).اكتسبها بواسطة هذه المبالغ تخضع لحق االنتفاع 

األسهم الجدیدة إذا امتنع مالك الرقبة من لكن هل یجوز للمنتفع أن یكتتب في 

.االكتتاب في األسهم الجدیدة ؟ 

ال یجوز للمنتفع أن یكتتب في األسهم الجدیدة إذا امتنع مالك الرقبة من االكتتاب 

.4وٕانما یتصل برأس المالبحفیها، ألن الحق في االكتتاب ال یتصل بالر 

1
ینتقص من حقوقھم حق األولویة في االكتتاب في أسھم زیادة رأس المال منح المشرع للمساھمین القدامى مقابل ما قد -

leحق االكتتاب باألفضلیة"ویطلق على ھذا الحق اسم  droit preferential de souscription" بحیث یكون لكل
leب غیر المنتقص مساھم أن یكتتب في األسھم الجدیدة بنسبة ما یملكھ من أسھم أصلیة ، ویسمى حقھ عندئذ بحق االكتتا

droit irréductible. 309للمزید من التفاصیل أنظر نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص.
.1236المرجع السابق ، ص ،)أسباب كسب الملكیة(الوسیط في شرح الفانون المدني عبد الرزاق السنهوري ،-2

3 - « En cas d'augmentation de capital ,le nu-propriétaire c'est lui en principe exerce le droit
préférentiel de souscription, tout ce qui n’est pas fruit revient également au nu –
propriétaire par » phillipe Perle, op cit, P 338.

 .  1236ص ،نفسهعبد الرزاق السنهوري، المرجع-4
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......التي جاء فیها و  سابقاالمذكورة701لكن من خالل نص المادة  وٕاذا أهمل (

مالك الرقبة ممارسة حقه، فإنه یجوز لصاحب حق االنتفاع أن ینوب عنه لیقوم في االكتتاب 

، إذا فاالكتتاب في األسهم الجدیدة من طرف ......)في األسهم الجدیدة أو یبیع الحقوق

.1المنتفع جائز، بشرط أن یكون عن طریق النیابة في التعاقد

الذي یقدمها بدوره إلى مالك تعود األموال المكتسبة لصاحب حق االنتفاع وهكذا

، أما ملكیة األسهم الجدیدة تعود إل مالك الرقبة ، بینما االنتفاع بها الرقبة بصفته نائبا له

.یعود إل صاحب حق االنتفاع 

مدى سلطة المنتفع على الشيء المنتفع:الفرع الرابع 

أعمال اإلدارة: أوال

، سواء كانت الجمعیة العامة عادیة أو 2یعتبر حضور جلسة الجمعیة العامة للشركة

غیر عادیة من أعمال اإلدارة ، حتى ولو كان من بین قرارات هذه الجمعیة عمال من أعمال 

التصرف أو كان من بین قراراتها تعدیل نظام الشركة ، فالسؤال الذي یطرح من الذي له 

معیة العامة، هل یعد ذلك للمنتفع بالسهم ،أم یرجع هذا الحق الحق في حضور جلسات الج

.لمالك الرقبة؟

أمام المبدأ العام الذي یقضي بتمثیل السهم شخص واحد فقط، فمن یملك حق 

.التصویت، وهل یجوز لهما إبرام اتفاق یعطي حق التصویت ألحدهما دون اآلخر؟

1
حلول إرادة النائب محل إرادة األصیل في التعبیر عن اإلرادة مع انصراف اآلثار (تعرف النیابة في التعاقد على أنھا -

.القانونیة المترتبة عنھ إلى الشخص األصیل ، كما لو كان شخصیا الذي صدر منھ التعبیر عن اإلرادة  نقال عن خلیل )
، 1994ون المدني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة األولى ، الجزائر ، أحمد حسن قدادة ، الوجیز قي شرح القان

.37ص 
2

تعد الجمعیة العامة للمساهمین أعلى هیئة في شركة المساهمة، ألنها تضم جمیع المساهمین في الشركة فهي مصدر -

ها األساسي وعلى تعیین أعضاء مجلس السلطات بحیث یعود إلیها اتخاذ القرارات في إنشاء الشركة والتصدیق على نظام

اإلدارة ومراقبي الحسابات وعزلهم وهي التي تراقب أعمال اإلدارة والمحاسبین، كما یعود إلیها سلطة تعدیل النظام األساسي 

).من القانون التجاري674المادة (للشركة 
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ق االنتفاع في الفقرة األولى من واجه المشرع الجزائري حوالة األسهم المحملة بح

، فبمقتضى هذا النص یعود للمنتفع حق التصویت على 1من القانون التجاري679المادة 

جمیع القرارات المتخذة في الجمعیات العامة العادیة، هذه األخیرة هي المختصة بإدارة الذمة 

، وهي التي تقوم 2دارة المالیة للشركة وتوزیع األرباح واألمور التي تتعلق بعزل مجلس اإل

،هذه األمور مرتبطة بمصالح المنتفع دون مالك الرقبة خاصة إذا 3بتعیین مندوبي الحسابات

.تعلق األمر بتوزیع األرباح

باإلضافة إلى المسائل المتعلقة بتصفیة الشركة إذن فاختصاصات الجمعیة العامة 

قوم ابتداء من بدایة حیاة الشركة العادیة واسعة من حیث الرقابة على شؤون الشركة، فهي ت

إلى غایة تصفیتها، ودورها كأصل عام ینحصر في الرقابة دون القیام بأعمال اإلدارة، ولكن 

استثناءا یمكن أن تتصدى ألي عمل من األعمال التي تدخل في اختصاص مجلس اإلدارة ، 

تمال النصاب فیه كأن یعود السبب لعدم اك،شریطة أن یثبت عجز هذا األخیر عن البت فیه

.4أو عدم صالحیة أحد أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور

أما مالك الرقبة فال یحق له التصویت سوى في الجمعیات العامة غیر العادیة، ألن 

المسائل التي تدخل في اختصاصها تهم المالك دون المنتفع، ألنها تتعلق بتعدیل نظام 

.5الشركة

(679جاء في نص المادة -1 المنتفع في الجمعیات العامة العادیة وٕالى مالك یرجع حق التصویت المرتبط بالسهم إلى :

).الرقبة في الجمعیات العامة غیر العادیة
2

.من ق ت ج 675المادة -
.4مكرر 715المادة -3
.294نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -4
.68شیخي أمینة، المرجع السابق ، ص -5
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هذه المادة مجحفة بحق مالك الرقبة ،ألن هناك بعض اعتبر جانب من الفقه الفرنسي 

القرارات التي تتخذ في الجمعیات العامة العادیة قد تشكل تعدیا على حقوقه وتضر 

.بمصالحه

من جهة أخرى قد یتعدى مالك الرقبة عند مشاركته في الجمعیة العامة غیر العادیة 

النظام األساسي للزیادة في قدرة على حقوق المنتفع كأن یقوم بالتصویت على قرار تعدیل 

الشركة على التمویل الذاتي األمر الذي ال یخدم المنتفع ألنه یجد مصلحته أكثر في توزیع 

االرباح ،إذن فمن حق المنتفع التصویت في جمیع الجمعیات العامة والعكس صحیح فیما 

.1یخص مالك الرقبة

أعمال التصرف-ثانیا

عیني على الشيء المنتفع به هو حق االنتفاع، فهو یملك القاعدة العامة للمنتفع حق 

الحق دون أن یملك الرقبة، وعلى ذلك یجوز له التصرف في حق االنتفاع بجمیع أنواع 

.2التصرفات، وال یجوز له أن یتصرف في الرقبة

ویملك المنتفع النزول عن حقه باالنتفاع للغیر، سواء أكان هذا النزول بعوض أم هبة 

أم بیع أم مقاضیة، وتجدر اإلشارة إلى أنه ال یجوز للمنتفع أن یوصي بحق االنتفاع أم تبرع 

.4، وٕان حق االنتفاع ینتهي بموت المنتفع3ألن الوصیة هي تصرف لما بعد الموت

یعد عدم تنظیم هذه المسألة نقصا تشریعیا كبیرا، یتوجب على المشرع الجزائري تنافیه 

.العامة یدل على حق المنتفع التصرف في حق االنتفاعإذ ال نجد أي نص في القواعد

.69شیخي أمینة ،المرجع السابق ، ص -1
.111صقر عیاد  المطیري، المرجع السابق، ص فهد  -  2
3

.112، ص نفسھالمرجع -
4

.من ق م ج 852المادة -
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ما یمكن قوله في النهایة أن كل ما لیس ثمارا یرجع في النهایة لمالك الرقبة ،سواء 

تعلق األمر بتوزیع االحتیاطات ، أو رد األسهم االسمیة ،أو فائض التصفیة، إذا فالمساهم 

phillipeالحقیقي حسب رأي الدكتور  merle1ك الرقبةهو مال.

المطلب الثاني

انتقال األسهم إلى الورثة

إن الطبیعة الخاصة التي یمتاز بها السهم من حیث عدم قابلیته للتجزئة على أنه 

مكرر 715یمثل جزءا من رأس مال الشركة ، ومن ثم ال یمكن تقسیمه وهذا حسب المادة 

یر قابلة للتجزئة مع مراعاة تعتبر القیم المنقولة تجاه المصدر سندات غ(التي نصت 32

).تطبیق المواد المتعلقة بحق االنتفاع وملكیة الرقبة 

-وبما أنه یمكن اقتسام الحقوق المرتبطة بالسهم فیما بین المنتفع وبین مالك الرقبة 

أن تكتسب ملكیة السهم على فإنه باإلمكان كذلك-كما سبق وأن ذكرنا في المطلب السابق 

إرادي، كأن یقرر عدد من المساهمین تجمیع أسهمهم، أو اكتساب الشیوع نتیجة وضع

بشراء نفس األسهم، وقد یرث عدة أشخاص سهما واحدا وهو مشترك لعدد من األسهم

أي باإلمكان أن یشترك في ملكیة السهم أكثر من االتجاه غیر اإلرادي نحو تملك السهم ،

شخص دون أن یتعارض ذلك مع خاصیة عدم قابلیة السهم للتجزئة وللتعرف على اآلثار 

نتناول :القانونیة المترتبة في حال وفاة المساهم لذلك سنقسم هذا المطلب في ثالث فروع 

انتقال ملكیة السهم من (الفرع الثاني ، وفي )كیفیة انتقال األسهم إلى الورثة(في الفرع األول

انتقال ملكیة األسهم من وجهة نضر (، وفي فرع ثالث )وجهة نظر المشرع الكویتي واألردني

.المشرع الفرنسي (

1 - On s'accorde généralement pour considérer que "la qualité d'associé appartient au ni-
propriétaire. Mais la cour de cassation n’a pas encore tranché nettement la question, par
phillipe merle, op cit, P338.
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كیفیة انتقال السهم إلى الورثة:الفرع األول 

یتم نقل ملكیة السهم بالطرق التجاریة من خالل القید في سجل الشركة ، أو 

أما ،ظهیر أو بالمناولة ، وهذه العملیة تتم بتوافق إرادتین فعملیة النقل هنا مصدرها اإلرادة بالت

انتقال ملكیة السهم عن طریق اإلرث مصدره القانون، ومن حاالت انتقال ملكیة السهم ما 

ینتج عن وفاة مالك السهم، األمر الذي یؤدي إلى انتقال ملكیة السهم إلى الورثة وقد یكونون 

وتطبیقا لقاعدة عدم قابلیة السهم لالنقسام واحتراما لنظام الملكیة كثر من وارث، أ

من القانون التجاري نظاما 679الشائعة،وضع المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 

ولما كان األصل في إدارة المال الشائع أن تكون من .1بالنسبة لمالكي السهم على الشیوع

مجتمعین ،فإن تعیین الوكیل یكون باإلجماع أي بموافقة جمیع المالكین سلطة الشركاء

.2الشركاء

تمثل مسألة انتقال السهم باإلرث إلى أكثر من شخص إشكالیة من حیث طبیعة 

العالقة بین مالكي السهم والشركة ،والعالقة بین المالكین أنفسهم، خاصة فیما یتعلق باإلدارة 

االجتماعات ، باإلضافة إلى مسؤولیتهم عما یترتب على السهم من واقتسام األرباح وحضور

.التزامات

انتقال السهم للورثة من وجهة نظر المشرع الكویتي واألردني:الفرع الثاني

نص كل من قانون الشركات الكویتي وقانون الشركات األردني على وجوب أن یكون 

من 99ما جاء في نص المادة هناك شخص واحد یمثل السهم بمواجهة الشركة ، وهو

قانون الشركات الكویتي، والتي أوجبت أن یمثل مالكي السهم شخص واحد بمواجهة الشركة، 

یكون السهم في الشركة :(من قانون الشركات األردني التي نصت على أن96وتقابلها المادة 

لكون الشركاء لألسھم المشاعة في الجمعیات العامة بواحد منھم أو بوكیل وحید ، فإذا لم یحصل اتفاق اویمثل الم(....-1
...)،عین الوكیل من القضاء بناءا على طلب أحد المالكین الشركاء الذي یھمھ االستعجال

.ج.م.من ق715جاء في المادة وفقا لما -2
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یة السهم الواحد المساهمة العامة غیر قابل للتجزئة ، ولكن یجوز للورثة االشتراك في ملك

بحكم الخلفیة فیه لمورثهم، وینطبق هذا الحكم علیهم إذا اشتركوا في الحالتین أن یختاروا 

أحدهم لیمثلهم تجاه الشركة، ولدیها وٕاذا تخلفوا على ذلك خالل المدة التي یحددها لهم مجلس 

.1)إدارة الشركة، یعین المجلس أحدا من بینهم

حال اختیار الورثة من یمثلهم من الشركاء لمواجهة ووفقا لنص هذه المادة فإنه 

الشركة خالل مدة یحددها مجلس الشركة ، فإن للمجلس الحق في تعیین أحدهم للتعامل 

.2معه

انتقال السهم إلى الورثة من وجهة نظر المشرع الفرنسي:الفرع الثالث

السهم، فإذا كان السهم في حالة انتقال السهم إلى الورثة مع وجود قاعدة عدم تجزئة 

مملوكا لعدة أشخاص، فهو غیر قابل للتجزئة وبالتالي ال یكون لكل وارث صوت في 

الجمعیة العامة للشركة ،ولكن یجب على الورثة اختیار من بینهم الشخص الذي یباشر 

الحقوق المرتبطة بالسهم ، أو یقوموا بتعیین وكیل لیتقاضى األرباح ، وفي حالة عدم االتفاق

.3مستعجلینیتم تعیین وكیل قضائي بطلب من أحد الورثة ال

1
.123فھد صقر عیاد المطیري ، المرجع السابق ، ص -

.124، صنفسهالمرجع-2
3 - Le titre représentant une part du capital social il ne peut être divisé, c'est le principe de
l'indivisibilité de l'action, et quand les actions appartiennent à plusieurs personnes en
=indivision, le principe de l'indivisibilité du titre a l'égard de la société implique que les droit
qui y sont attachés sont exercés à l'unanimité. AinsSI les copropriétaires d'action indivises
sont – ils représentés aux assemblées générales par l'un deux . ou par un mandataire unique
qui encaisse également les dividendes. en cas de désaccord, le mandataire est nécessairement
désigné en justice a la demande du copropriétaire le plus diligent.
Par Philipe Merle, op cit, P 336.
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المبحث الرابع

رهن األسهم

الرهن التجاري له دور هام في میدان التجارة، ألن التاجر دائما یخشى إفالس مدینه 

ومزاحمة غیره من الدائنین، فیشترط رهنا لصالحه ما یسمح له بأن یستوفي حقه من ثمن 

الدائنین اآلخرین ، و إذا كان صحیحا أن التاجر یمكنه أن یرهن عقار الشيء المرهون قبل 

ضمانا لدیونه التجاریة، إال أنه یفضل عادة رهن المنقوالت نظرا لتعقد وطول إجراءات الرهن 

  .العقاري

ولما كانت القاعدة العامة أن المنقوالت ال یمكن رهنها إال رهنا حیازیا، أي بانتقال 

الراهن إلى الدائن المرتهن، وبما أن معظم المنقوالت التي لها قیمة حیازتها من المدین

ویمكن للتاجر أن یرهنها تتعلق باستغالله التجاري، فإن نقل حیازتها إلى الدائن یعطل مالكها 

لمباشرة نشاطه، ألنه ال غنى عنها الستغالل محله التجاري، ومن جهة أخرى فإن المقرض 

تلك المنقوالت المادیة المرهونة، وٕاذا كان یمكن التغلب على لیس لدیه أماكن كافیة لحفظ

هذه الصعوبة بحفظها لدى طرف ثالث لدیه أماكن مجهزة لتخزینها، فإن هذا سیكون أمرا 

Lesمكلفا، ومن هنا ظهرت أهمیة رهن األوراق المالیة  valeurs mobilières ورهن األسهم

nantissementموضوع هذا البحث هو الرهن االتفاقي  conventionnel أي الذي یتم بموجب

.اتفاق بین أطرافه
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المطلب األول

التنظیم القانوني للرهن الحیازي في القانون الجزائري

ال توجد هناك نصوص في ظل القانون التجاري الجزائري تبین كیفیة رهن األسهم، ما 

ألسهم، وذلك في الكتاب عدى بعض النصوص التي بینت أن الرهن ممكن فیما یخص ا

الخامس في الفصل الثاني في القسم الحادي عشر المعنون القیم المنقولة المصدرة من 

إذا أعطت الشركة موافقتها على مشروع رهن (58مكرر 715شركات المساهمة في المادة 

أعاله، فإنه 56مكرر 715حیازي لألسهم حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

لى هذه الموافقة قبول المحال إلیه في حالة البیع الجبري لألسهم المرهونة طبقا یترتب ع

من القانون المدني، إال إذا فضلت الشركة بعد اإلحالة استرجاع األسهم 981ألحكام المادة 

).بالشراء من دون تأخیر قصد خفض رأسمالها

في الفصل الثاني من یةاإلسمكما تم اإلشارة لكیفیة إثبات الرهن الحیازي لألسهم

أما بالنسبة لألسهم (...31الباب الرابع الخاص بالعقود التجاریة في الفقرة الثالثة من المادة 

وحصص الشركاء في الشركات المالیة والصناعیة والتجاریة والمدنیة والتي یحصل نقلها 

قید هذه بموجب تحویل  في دفاتر الشركة یجب أن یثبت الرهن بعقد رسمي ویجب أن ت

).العملیة على سبیل الضمان في الدفاتر المذكورة

تعریف الرهن الحیازي و شروطه :الفرع األول

في القانون المدني –أو الرهن الحیازي بصفة عامة –إن أحكام رهن المنقول 

بوصفها قواعد عامة تطبق على رهن األسهم ، إذا لم توجد نصوص في القانون التجاري 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة والمعدل والمتمم بموجب 93/10التشریعي رقم ،وفي المرسوم 

.03/04قانون رقم 
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Nantissementرهن الحیازة في المنقول  -أوال mobilier du gage

إلى غایة المادة 948نص المشرع الجزائري على عقد الرهن الحیازي في المواد 

:وله صورتان هما،1ازي من التأمینات العینیةو یعد الرهن الحی.من القانون المدني965

رهن الحیازة في المنقول ومحله منقول، ورهن الحیازة في العقار ویسمیه القانون الفرنسي 

antichrèse ومحله عقار، وعقد رهن الحیازة في المنقول هو العقد الذي بموجبه یسلم المدین

للدائن وذلك لتخصیص هذا أو شخص ثالث منقوال إلى الدائن أو شخص ثالث یحفظه

المنقول للوفاء بالدین، ورغم أن الرهن التأمیني أفضل من رهن الحیازة فإن رهن الحیازة مازال 

.أداة ائتمان شائعة

.ورهن الحیازة في المنقول یخضع لشروط صحة وشروط لالحتجاج على الغیر

شروط صحة عقد الرهن الحیازي في المنقول -ثانیا

الالزمة لتكوینه وٕاال كان باطال فیما بین الطرفین، وطرفا الرهن هما أي الشروط 

المرتهن أو مشترط الرهن الذي یستفید من التأمین ، والراهن أو منشئ الرهن هو غالبا ما 

یكون المدین لكن لیس هو حتما المدین، وٕاذا كان الراهن شخصا آخر غیر المدین فإنه 

ویرجع علیه ،یني كالفیل یتمتع بامتیاز الحلول في الدعاوىیسمى بالكفیل العیني، والكفیل الع

إنما في حدود المال الذي قدمه على سبیل الرهن فقط، ،سائر الكفالء الذین قاموا بالدفع

1
لغیره من التأمینات العینیة تنشأ من تخصیص عین  أو أكثر للوفاء للدائن ویكتسب الدائن على هذه العین حقا لیس-

وقد نص علیها المشرع الجزائري في الكتاب الرابع الذي .الدائنین ویسمح له بأن یكون أكثر اطمئنانا منهم على استفاء حقه

إلى  200من القانون المدني ما عدا الحق في الحبس فقد نص علیه المشرع في المواد  1001إلى  882یشمل المواد من 

202.
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وبذلك یختلف عن الكفیل الذي یكون الرجوع علیه في مجموع ذمته المالیة، وٕاذا هلكت العین 

.العینيالمرهونة هالكا جبریا برئت ذمة الكفیل

ویجب أن یكون طرفا الرهن كاملي األهلیة وأن تكون لدى الراهن أهلیة التصرف وأن -أ

یكون مالكا لشيء المرهون، وفي القانون الفرنسي یقع باطال الرهن الذي ینشئه غیر المالك، 

سبا لحق تولكن المرتهن الذي یتسلم بحسن نیة رهنا من غیر المالك یحمیه القانون ویعتبر مك

لرهن العیني التبعي شأنه شأن واضع الید بحسن نیة على حق عیني ، تطبیقا لقاعدة الحیازة ا

وینقضي الحق بالوفاء الذي قد یقع من جانب المالك الحقیقي ،في المنقول سند الملكیة

الراغب في استرجاع ماله المرهون، ویالحظ أن لمالك المنقول الضائع أو المسروق الحق في 

.1واضع الید حسن النیة وكذلك من الدائن المرتهن في خالل ثالث سنواتاسترداده من 

مدني جزائري 836من القانون المدني الفرنسي التي تقابل المادة 2280والمادة 

أن حائز الشيء بحسن نیة الذي تلقاه من معرض أو من سوق أو من :(والتي تنص على

وهنا تتكلم المادة .2)یسترد الثمن الذي دفعهتاجر یبیع أشیاء مماثلة أو من مزاد عام له أن

عن الحائز بطریق الشراء وهي نص استثنائي، ولذلك ال یمكن تطبیقها على الدائن المرتهن 

.رهن حیازة

یكون للمرتهن (من القانون المدني الجزائري 970المادة الفقرة الثانیة منوجاء في

الراهن ال یملك التصرف في الشيء  ولو كان ،حسن النیة أن یتمسك بحقه في الرهن

أن یتمسك بالحق الذي كسبه ،المرهون، كما یجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النیة

).على الشيء المرهون ولو كان ذلك الحقا لتاریخ الرهن

ج.م.من ق386من المادة وفقا  للفقرة األولى-1
2 - Art 2280: Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou
dans un marche ou dans une vente publique , ou d' un marchand vendant des choses pareilles,
le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu' en remboursant au possesseur le prix qu'
elle lui a coûté (code civil français, Dalloz 1999)
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فرهن ملك الغیر رهن حیازة ینشأ أوال قابال لإلبطال، فالمرتهن یكون حسن النیة، 

ك للراهن، فیثبت للمرتهن حق رهن حیازة على المنقول إذا تسلمه، ال ویعتقد أن المنقول مملو 

.1بموجب عقد الرهن ولكن بموجب الحیازة ألن الحیازة في المنقول سند الملكیة وسند للرهن

الرهن عقد تابع یفترض قیام دین صحیح لیضمن الوفاء به،  ومحل االلتزام األصلي  و - ب

الغالب أو االلتزام بعمل أو باالمتناع عن عمل أو بنقل قد یكون مبلغا من النقود كما هو 

.حق عیني

والرهن یأخذ صفته المدنیة أو التجاریة من االلتزام األصلي باعتباره تابعا له، والحق 

المضمون بالرهن قد یكون ألجل أو تحت شرط أو مجرد حق احتمالي وعندئذ یكون الرهن 

.أو احتمالیا كااللتزام الناتج عن فتح اعتمادالحیازي مقترنا بأجل أو معلقا على شرط 

والشيء المرهون یجب أن یكون ماال منقوال قابال للتصرف فیه سواء كان مادیا أو - ت

معنویا وأن یكون معینا بذاته أو قیمیا وقد یكون مثلیا وقد یكون مما یهلك باالستعمال وفي 

.هذه الحالة یتملك الدائن الشيء المرهون ویلتزم برد ما یعادله

وز التعامل فیه وقابال للحجز علیه، هذا وقد و یجب أن یكون الشيء المرهون مما یج-ث

یكون الرهن مدنیا وقد یكون تجاري، وهذه التفرقة لها أهمیتها فیما یتعلق بتحدید القانون 

.الواجب التطبیق على الرهن

لقعد الرهن أهمیة كبرى في القانون التجاري، حیث یسمح للتجار بأن یقدموا إلى 

.عهم على منح االئتمان الذي هو عصب الحیاة التجاریةدائنیهم ضمانات مرنة وفعالة تشج

صحیح أن االئتمان التجاري بحسب أصله ائتمانا شخصیا وهو یتوافق مع منطق 

التجارة القاضي بسرعة المعامالت والثقة في إنجازها، إال أن االئتمان الشخصي لم یعد یكفي 

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، التأمینات الشخصیة والعینیة، الجزء العاشر، دار إحیاء التراث -1

.755، ص 1970ط، .العربي، د
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قبل السیما إذا كان هؤالء الدائنون لحمایة حقوق الدائنین من تقلبات السوق واحتماالت المست

مؤسسات ائتمانیة كالبنوك التي تقدم ائتمانها للجمهور، إذ یضعف في هذا الفرض األخیر 

.االعتماد على االعتبار الشخصي ویقوى االعتماد على االعتبار المادي في منح االئتمان

-الحیازة الرهن التجاري المتضمن نقل-1وتنطبق على  هذا النوع من الرهون

القواعد العامة للرهن الحیازي في القانون المدني على المنقول وكذا القواعد الخاصة في 

.والسؤال الذي یطرح هنا هل نقل الحیازة شرط لصحة عقد الرهن الحیازي؟.2القانون التجاري

نقل الحیازة:الفرع الثاني 

هري في تكوین العقد في إن نقل الحیازة أو رفع ید الراهن عن حیازته هو عنصر جو 

القانون الفرنسي، و لیس مجرد إجراء لالحتجاج به على الغیر ،خالفا  للقانون الجزائري 

والمصري وتشدد المحاكم الفرنسیة في ضرورة هذا الشرط وتستلزم في حالة رهن الحقوق 

.تسلیم سند الحق

الحیازة عقد رضائي أما في القانون المدني المصري والقانون المدني الجزائري فرهن 

من 948ولیس عقدا عینیا وأصبح التسلیم التزاما فیه ولیس ركنا من أركانه، و تنص المادة 

الرهن الحیازي عقد یلتزم به شخص، ضمانا لدین علیه أو :(القانون المدني الجزائري على أن

یه للدائن حقا على غیره، أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان، شیئا یرتب عل

عینیا یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین ، و أن یتقدم الدائنین العادیین والدائنین 

ونصت )التالین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء  في أي ید یكون

م یسري على االلتزام بتسلیم الشيء المرهون أحكا:(على أنه951الفقرة الثانیة من المادة 

).االلتزام بتسلیم الشيء المبیع

.156د األول عابدین محمد بسیوني، المرجع السابق، ص عب-1
عبد الغني األزهري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، التنظیم القانوني لرهن األوراق المالیة، دراسة مقارنة بین -2

.09، ص 2006القانونین المصري والفرنسي، 
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وٕاذا اعتبرنا التسلیم ركنا في العقد فإنه ال ینعقد إال به ، ویترتب على ذلك اعتبار 

العقد ملزما لجانب واحد وهو الدائن والتزامه بالمحافظة على الشيء المرهون واستثماره ورده 

العقد رضائیا فإنه یكون ملزما عند انقضاء الرهن وتقدیم حساب عن ذلك، أما إذا اعتبرنا 

:للجانبین 

.فهو ملزم للمدین بالتسلیم-

هو ملزم للدائن بالمحافظة على الشيء المرهون واستثماره ورده عند انقضاء الرهن، و رفع -

ید الراهن عن حیازته لیس معناه نقل الحیازة إلى الدائن حتما ، فقد تنتقل حیازة الرهن إلى 

.یجوز إیداعه لدى أمینشخص ثالثا متفق علیه ف

.و التخلي عن الحیازة یجب أن یكون ظاهرا ومستمرا-

ونقل الحیازة یختلف باختالف محل الرهن أي الشيء المرهون من منقول مادي إلى 

.منقول معنوي

نقل الحیازة في المنقول المادي -أوال 

لدائن المرتهن حتى یكون الرهن نافذا في حق الغیر یجب أن تنتقل فیه الحیازة إلى ا

أو إلى عدل یعینه المتعاقدان وأن یبقى الشيء المرهون في حیازة من تسلمه منهما حتى 

وهو نفس الموقف اعتمده المشرع المغربي ضرورة انتقال الحیازة في الرهن ،انقضاء الرهن

.1الحیازي التجاري

المدین، بحیث فالرهن إذن ال ینتج مفعوال بحقه كونه رهنا إذا بقي المرهون في حوزة

یظهر في اعتبار الغیر كأنه ال یزال جزءا من ثروته الحرة یمكنه من إحراز ثقة جدیدة 

لالستدانة ، بل یجب أن یسلم المرهون إلى الدائن وأن یبقى في حیازته أو حیازة شخص 

.9عبد الغني األزهري، المرجع السابق، ص -1
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الثالث یبقیه لحسابه ، والدائن المرتهن أو العدل یعتبر حائزا للشيء المرهون في الحاالت 

:آلتیةا

.إذا وضع تحت تصرفه بكیفیة تحمل الغیر على االعتقاد أن الشيء صار في حراسته-

.إذا تسلم صكا یمثل الشيء المرهون ویعطي حائزه دون حق تسلمه-

إذن فانتقال المنقوالت المادیة یتم بطریقتین، إما باالنتقال الفعلي للحیازة أو باالنتقال 

األولى یتم بتسلیم المنقول فعلیا للدائن، أما االنتقال الرمزي فیمكن أن الرمزي لها، ففي الحالة 

یقتصر على تسلیم الدائن سند التخزین مثال كما هو الحال بالنسبة النتقال الحیازة في 

.1البضاعة المودعة في المخزن

نقل الحیازة في المنقول المعنوي-ثانیا 

، فالمشرع أوجب ضرورة انتقال السند بخصوص انتقال الحیازة في المنقول المعنوي

إلى الدائن یمنع المدین من |الممثل للمنقول من المدین إلى الدائن المرتهن، فانتقال السند 

.2إعادة رهن المنقول مرتین

ولما كان انتقال حیازة المال المرهون من المدین الراهن إلى الدائن المرتهن ال تخلو 

ن ذلك یحرمه من عنصر من عناصر اإلنتاج قد تكون له من اإلضرار بمصالح التاجر ، أل

أهمیة في ممارسة نشاطه التجاري، لذا أوجد الفكر القانوني نوعا من الرهن ال تنتقل فیه 

حیازة المال المرهون، یوفق بین مصلحة الدائن والمدین والغیر عن طریق اإلشهار عن 

.10الغني األزهري ، المرجع السابق، ص عبد-1
.9، ص نفسهالمرجع -2



190

بالسهم االسمي أو اإلذني فإنه في الرهن في سجل خاص، وهذا في حالة ما إذا تعلق األمر 

.1هذا یخضع ألحكام رهن المنقوالت المعنویة

وبناء على ذلك إذا وجد أحد المساهمین أنه بحاجة إلى مبلغ من النقود فیستطیع أن 

یقترض بضمان أسهمه التي یملكها في الشركة بدال من بیعها ، إذ قد یجد أن من مصلحته 

من أرباحها، أو انتظار ارتفاع قیمتها التجاریة ومن ثم بیعها االحتفاظ بملكیتها لالستفادة

.لالستفادة من فرق األسعار، لذا قد یجد المساهم من مصلحته رهنها بدال من بیعها

المطلب الثاني

إنشاء رهن األسهم

الرهن الحیازي كما سبق وأن قلنا یقع على منقوالت مادیة كانت أو معنویة، كما أن 

في حق الغیر إال -في جمیع األحوال–رهن األسهم سواء كان مدنیا أو تجاریا ال ینفد 

بانتقال حیازة الصكوك المرهونة إلى الدائن المرتهن، وبما أنه ال یوجد نص في القانون 

ن األسهم، نرجع في هذا إلى القانون المصري باعتبار هذا األخیر الجزائري یعرف عقد ره

.یتوافق مع المشرع الجزائري باعتبار الرهن الحیازي عقد رضائي

عقد رهن األسهممفهوم:الفرع األول

تعریف عقد رهن األسهم: أوال 

(یعرف عقد رهن األسهم بأنه عقد یلتزم به شخص ضمانا لدین علیه أو على غیره، :

أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان، أوراق مالیة یرتب علیها للدائن حقا عینیا 

1
لقد تم التطرق إلى تعریف السھم في المبحث األول من الفصل األول  من الباب األول ، فالسھم یعرف عند البعض -

ھم ھنا ھو منقول بأنھ الصك الذي تصدره شركة المساھمة بقیمة اسمیة معینة ، ویمثل حصة الشریك في رأس المال ، فالس
.للمساھم قبل الشركة ، فالصك ھنا یعتبر منقول معنوي -حق شخصي  –كما یعرف السھم بأنھ حق دائنیة .مادي 
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یخوله حبس هذه األوراق لحین استیفاء الدین، وأن یتقدم الدائنین العادیین أو الدائنین التالین 

).له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذه األوراق في أي ید تكون

عقد : (قریب مما جاء به الفقه الفرنسي، حیث یعرف رهن األسهمهذا التعریف 

.1)بمقتضاه منشئ الرهن یخصص أوراقا مالیة لضمان دین الدائن المرتهن

طبیعة عقد رهن األسهم:ثانیا

للوقوف على طبیعة عقد رهن األسهم یقتضي معرفة متى یكون العقد تجاریا ومتى 

عقدا رضائیا ینعقد بمجرد تالقي إرادة أطرفه، أم هو یكون مدنیا، وأیضا معرفة ما إذا كان

.عقد شكلي یلزم إفراغه في محرر، أم عقد عیني ال یتم إال بتسلیم األسهم المرهونة

ن التجاري والرهن المدنيهالر  -أ

إن رهن األسهم یباشره التجار وغیر التجار، ویتم ضمانا لدیون تجاریة ومدنیة، فما 

  الرهن؟هو معیار تجاریة عقد 

یعد تجاریا كل رهن یتقرر على (من قانون التجاري المصري فإنه119وفقا للمادة 

وهي منقوالت –فرهن األسهم  ).مال منقول یعد ضمانا لدین یعتبر تجاریا بالنسبة للمدین

غیر مادیة یعد تجاریا، إذا عقد ضمانا لدین تجاري ، فعقد الرهن تصرف قانوني محاید ال 

بأنه عمل تجاري أو مدني، ویلحقه هذا الوصف أو ذاك بالنظر –في ذاته –یمكن وصفه 

إلى الدین المضمون بهذا الرهن، وهذا األمر منطقي ألن الرهن تابع للدین المضمون والفرع 

یتبع األصل، وال عبرة في هذا الخصوص بصفة المدین الراهن أو الدائن المرتهن فالرهن 

.2رایكون مدنیا ولو كان طرفاه تجا

1
.96سامي محمد الخرابشة ، المرجع السابق ، ص -

2
عاشور عبد الجواد،المرجع السابق،ص-
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فالمعیار إذن موضوعي بحت فالتجاریة بالتبعیة تأتي من كون الرهن تابع لعمل 

تجاري، ومع ذلك إذا كان المدین الراهن تاجرا فإن الرهن یعتبر تجاریا ألنه یفترض أنه 

.1متعلق بتجارته ما لم یثبت غیر ذلك

بالرهن عمال هذا ویثار التساؤل عن الحل الواجب اإلتباع متى كان الدین المضمون

، أي تجاریا بالنسبة ألحد الطرفین ومدنیا بالنسبة للطرف اآلخر، حیث ذهب غالبیة طامختل

الفقه إلى أن العبرة هي بصفة الدین بالنسبة للمدین، ألنه هو الذي یقدم الرهن على أمواله، 

المادة وألن التنفیذ على الرهن إنما یتم في مواجهته، لذلك حسم المشرع المصري هذا في 

من قانون التجارة على أن الرهن التجاري هو الذي یقدم ضمانا لدین یعتبر تجاریا 119

.بالنسبة للمدین

من تقنین التجارة الفرنسي على 1-521أما في القانون الفرنسي فال زالت المادة 

ل ألجل عمل تجاري دون تحدید لما إذا كان العم(عمومها، فالرهن التجاري هو الذي یتقرر

.2)تجاریا بالنسبة لمن من الطرفین

إذا تبقى الصفة المدنیة أو التجاریة تابعة لصفة الدین المضمون بالنسبة للمدین حتى 

على قرض ) تاجر أو غیر تاجر(لو كان الدائن المرتهن بنكا، بمعنى أنه إذا حصل شخص 

یعد مدنیا، ألن الدین من البنك لشراء سكن ورهن أسهمه للبنك لضمان سداده فإن هذا الرهن 

.3المقترضینالمضمون مدني بالنسبة للم

العقد الزمني والعقد الشكلي والعقد العیني -  ب

–الرهن التجاري یمكن تعریفه بصفة عامة بأنه عقد رضائي یتم بین المدین الراهن 

.والدائن المرتهن على تسلیم مال منقول ضمانا لدین–المساهم 

.11بد الحمید، المرجع السابق، ص عاشور عبد الجواد ع، نقال عن )تجاري مصري8/2المادة (-1
.12، ص نفسهعاشور عبد الجواد عبد الحمید، المرجع -2
.13، صنفسهالمرجع-3
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یكتفي في العقد باإلیجاب و القبول ، وال یشترط فیه شكل ففي القانون المصري 

خاص، أي قد یكون كتابیا أو شفهیا، كما ال یشترط النعقاده أن یتم تسلیم محل الرهن إلى 

الدائن المرتهن، غیر أنه ال یجوز االحتجاج بالرهن في مواجهة الغیر إال بتسلیم المال 

لمساهم الراهن بتسلیم السهم للدائن المرتهن أو إلى المرهون إلى الدائن المرتهن، لذلك یلتزم ا

محل الرهن ، ویسري على تسلیم المال )السهم(شخص ثالث یعینهما الطرفان لتسلم المال 

،و یمكن تطبیق هذا الحكم على  األسهم لحاملها ألنها المرهون األحكام الخاصة بتسلیم البیع

.تكتسي صفة المنقوالت المادیة 

األسهم االسمیة أو اإلذنیة، فلیس عقدا رضائیا، حیث ال یكفي التراضي أما عقد رهن

إلبرامه، بل یلزم لذلك إجراءات شكلیة معنیة، وهذا النوع من األسهم یعتبر من المنقوالت 

.1المعنویة

رهن األسهم االسمیة واألسهم اإلذنیة واألسهم لحاملها:نيالفرع الثا

رهن األسهم االسمیة: أوال 

من 976تطرق المشرع الجزائري ألول مرة لرهن الحیازي لألسهم اإلسمیة في المادة لقد 

.2القانون المدني

رهن  بهایتموقد رجع المشرع الجزائري في نصوص القانون التجاري لیؤكد الطریقة التي 

م بطریق الحوالة إلى الدائن المرتهن ویثبت في هذه الحوالة أن األسه،وذلك األسهم االسمیة 

.االسمیة مقدمة على سبیل الرهن، كما یشترط أن تقید في سجل الشركة المصدرة لها

على  3من القانون التجاري الجزائري في الفقرة 31وهو ما نصت علیه المادة 

أما بالنسبة لألسهم وحصص الشركاء في الشركات المالیة والصناعیة والتجاریة أو :(...مایلي

.156عبد األول عابدین محمد بسیوني، المرجع السابق، ص -1
قانونا ،بشرط أن یتم رھن السندات االسمیة أو السندات ألمر بالطریقة الخاصة المنصوص علیھا (والتي جاء فیھا -2

)یذكر أن الحوالة على سبیل الرھن وبدون حاجة إلى إعالن
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بموجب تحویل في دفاتر الشركة، یجب أن یثبت الرهن بعقد المدنیة والتي یحصل نقلها

...).رسمي ویجب أن تقید هذه العملیة على سبیل الضمان في الدفاتر المذكورة

من خالل هذه المادة یتبین أن رهن األسهم االسمیة یتم عن طریق القید في دفاتر 

.ل الرهنالشركة المصدرة لها ویذكر في الدفاتر أن هذه األسهم على سبی

لكن رغم أن هذه المادة تنص على أن عقد رهن األسهم االسمیة یجب أن یكون في 

شكل رسمي ،فالشكلیة هنا تبقى لإلثبات ولیس لالنعقاد ألن عقد الرهن الحیازي هو عقد 

رضائي، وما الشكلیة فیه جاءت من أجل االحتجاج بها على الغیر وعلى المتعاقدین 

ولیست لالنعقاد ،وألن الرهن التجاري كما هو معروف بالثقة والسرعة ،فالرسمیة هتا لإلثبات 

.في المعامالت و الكتابة إن كانت لالنعقاد فمن شأنها تعطیل انعقاد العقد

رهن األسهم اإلذنیة-ثانیا

یتم رهن األسهم اإلذنیة بالتظهیر التأمیني مع ذكر جمیع البیانات الالزمة للتظهیر 

الحقوق المتعلقة بالمنقوالت سندیس نقال للملكیة، كما یتم تضمین الوأنه حاصل للرهن ول

بمعنى أن تسلیم –حبسها ، والتي یتم تعیینها تعیینا كافیا سندالمعنویة، والتي یحق لحامل ال

.یكون بمقتضى تأشیر موقع من المحیل ویراد به انتقال الشيء المرهون إلى المحال لهسندال

الحامل الشرعي أو القانوني الذي ینتمي سندلحقوق المرتبة بالویكون المستفید من ا

مع كل هذا فإن المشرع الجزائري لم ینص على نظام .1إلى سلسلة المظهرین الغیر منقطعة

رهن األسهم اإلذنیة لكنه أشار لها في كیفیة إثبات عقد رهن األسهم اإلذنیة وذلك في الفقرة 

ویثبت الرهن أیضا بالنسبة :(...التجاري والتي جاء فیهامن القانون 31الثانیة من المادة 

للسندات القابلة للتحویل بتظهیر قانوني یشیر إلى أن القیم قد سلمت على وجه 

.12عبد الغني األزهري، المرجع السابق، ص -1
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من خالل هذه المادة یتبین أن المشرع الجزائري قد اعترف ضمنا بهذا النوع من ...).الضمان

.1مر نادر الوقوعمع أن  الواقع یشهد بأن إصدار أسهم أذنیة أ.األسهم 

رهن األسهم لحاملها-ثالثا

، حیث یندمج الحق الذي یمثله 2یأخذ رهن االسهم لحاملها حكم رهن المنقوالت المادیة

ذاته، ومن ثم یلزم لنفاذ الرهن على الغیر انتقال حیازة الورقة المرهونة عن طریق سندفي ال

)السهم(التسلیم إلى الدائن المرتهن، إذن فعلى الراهن أن یسلم إلى البنك الورقة المالیة 

المرهونة ذاتها، كما ینقضي حقه في الرهن متى خرجت األوراق من حیازته، لكن إذا كان 

كذلك . غیر إرادته كضیاع أو سرقة كان له أن یطالب باسمه باستردادهاخروجها بسبب من

لو طلب الراهن تسلیمه األسهم مؤقتا لمباشرة حقه في التصویت في الجمعیة العمومیة 

للشركة، فأودعت لدى بنك آخر أو سلمت للمدین لهذا الغرض فال یعتبر المرتهن قد فقد 

.3حیازتها

هل للمدین استعمال هذاالحق بإیداع األسهم المرهونة في المكان فالدائن المرتهن علیه أن یس

المقرر لذلك والمحدد في النظام األساسي أو في إخطار الدعوة النعقاد الجمعیة العامة من 

دون أن یعتبر هذا اإلیداع تخلیا منه عن حیازته لهذه األسهم ،ألنها ستعود إلیه مرة بمجرد 

.4انتهاء اجتماع الجمعیة العامة

وتعتبر حیازة الراهن للسهم لحامله قرینة قانونیة على ملكیته تطبیقا لقاعدة الحیازة في 

المنقول سند الملكیة، ویفترض دائما أن الحائز حسن النیة إلى حین إثبات العكس، ومن ثم 

إذا انتقلت حیازة األسهم لحاملها للدائن ونازعه الغیر في حیازتها، قضت محكمة النقض 

.159عبد األول عابدین محمد بسیوني، المرجع السابق، ص -1
تترتب على حیازة المنقوالت تسري على رھن المنقول ،األحكام المتعلقة باآلثار التي (ج .م.من الق670وفقا للمادة -2

)المادیة والسندات لحاملھا
.12عبد الغني األزهري، المرجع السابق، ص -3
.67شیخي أمینة ، المرجع السابق،ص -4
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بوجوب أن یثبت المدعي أن الدائن المرتهن كان یعلم وقت إبرام الرهن أو كان في المصریة 

.مقدوره أن یعلم أن الراهن غیر مالك للشيء المرهون، وأن ملكیته مهددة بالزوال

فالقاعدة أن خروج المال المرهون من حیازة المدین ودخوله في حیازة الدائن أو 

هن في مواجهة الغیر سواء كان الرهن مدنیا أم شخص آخر متفق علیه ، شرط لنفاذ الر 

.1تجاریا

منه، نص المشرع على أن انتقال 948طبقا للقانون المدني الجزائري في المادة 

الحیازة إلى الدائن المرتهن واحدة من الشروط المتطلبة لنفاذ الرهن، إذ ال بد من تسلیمه إلیه 

.ازته إلى حین الوفاء بالدینأو إلى شخص آخر یعینه المتعاقدان ویبقى في حی

من القانون التجاري 92وسواء كانت هذه الحیازة فعلیة أو حكمیة طبقا لنص المادة 

30الفرنسي، إال أنه بصدور القانون الخاص بإلغاء مادیة القیم المنقولة والصادر في 

.2فقد أدخل تعدیال أساسیا في نظام وٕاجراءات رهن األسهم1981دیسمبر سنة 

ن كانت أسهما اسمیة فإنه یتم رهنها بواسطة تحویلها من حساب إلى حساب باسم فإ  

صاحبها لدى الشركة المصدرة لألسهم، ویتم إثبات الرهن بإقرار مقدم من المساهم الراهن 

.عن صاحب القیم المنقولة موقعا علیه یحدد فیه مبلغ الدین وعدد األسهم المرهونة

فإنه یتم رهنها بالقید في حساب خاص باسم المساهم أما إذا كانت أسهما لحاملها 

لدى الشركة المصدرة لألسهم ،وبالتالي لم یعد الرهن یتم بتسلیم األسهم للدائن المرتهن طبقا 

Phillipeوفي هذا یقول .3للقواعد العامة Merleفي كتابه"Sociétés commerciale:

.156، نقال عن  عبد األول عابدین محمد بسیوني، المرجع السابق، ص تجاري مصري120المادة -1
.339مرجع السابق، ص عماد محمد أمین السید رمضان، ال-2
.339، ص نفسهالمرجع-3
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" Le régime des titres perdus ou volés ne trouve plus à s'appliquer, mais ne peut

– on craindre la naissance de difficultés sérieuse liées par exemple à

dysfonctionnements voire à des piratages informatiques?"1.

كما أن هناك تشابه بین رهن األسهم االسمیة واألسهم لحاملها بعد إلغاء مادیة القیم 

ھو أن الشركة تجھل صاحب األسھم لحاملھا كما أن حساب ة، والفرق الوحید الموجود المنقول

المساھم موجود لدى وسیط مالي مؤھل ،وھذا حسب ما جاء في القانون الفرنسي لسنة 

19832.

لم یعد هناك فرق بین األسهم االسمیة واألسهم لحاملها، فكال 2001لكن بعد سنة 

.3مالك السهم باسمههما یتم تسجیلهما في حساب 

وحسب رأیي فقد حان األوان لیضع المشرع الجزائري أرضیة قانونیة تتعلق بكیفیة رهن 

األسهم، خاصة وأن المشرع قد انتهج نهج المشرع الفرنسي عند فرضه لنظام إیداع القیم 

المنقولة لدى المؤتمن المركزي على جمیع القیم المنقولة المقیدة في البورصة عن طریق 

.4ماسك الحسابات حافظ السندات

فإیداع األسهم لدى المؤتمن المركزي یلغي المخاطر الناتجة من خالل األوراق المادیة في 

.5سوق المال مثل تعرضها للتلف أو التزویر أو الفقدان

كما ال یترتب على الرهن حرمان المساهم الراهن من الحقوق المقررة على األسهم 

اللصیقة بشخص المساهم، ألنه أیضا خالل فترة الرهن یظل مالكا باعتبارها من الحقوق

1
تعرف القرصنة المعلوماتیة بأنھا كل فعل من شأنھ االعتداء على األموال المادیة أو المعنویة ، یكون ناتجا بطریقة -

على  مباشرة أو غیر مباشرة عن تدخل تقنیة معلوماتیة ، أحذا عن محمود محمد لطفي صالح، المعلوماتیة وانعكاساتھا
.213، ص2014الملكیة الفكریة للمصنفات الرقمیة ،دار الكتب القانونیة ، القاھرة، 

2 - Phillipe Merle, op cit, p 353.
3 - ibid, p 354.

.للمزید من التفاصیل أنظر  في الفصل الثاني من هذا الباب-4
.185محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص -5
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ولكن انتقلت إلى حساب خاص باسم المساهم أیضا ویستطیع التنازل عنها إال أنه ال ینفذ في 

.1مواجهة الدائن المرتهن

ویتضح مما سبق أن المشرع الفرنسي بإدخاله تعدیال على نظام رهن األسهم لم یجرد 

الملكیة على أسهمه، وعلیه یستطیع ممارسة كافة الحقوق المقررة على المساهم من حق 

األسهم بما فیها حق التنازل عن األسهم للغیر، ولكن ال یسري في مواجهة المرتهن الذي 

یستطیع ممارسة حق التتبع في أي ید كانت مع ممارسة حق االمتیاز عن غیره من 

.2الدائنین

ألة رهن السهم االسمي مرتین، فإذا رهن السهم وهو ما یقدونا إلى الحدیث عن مس

االسمي بتنازل ذكر فیه على أنه على درجة الضمان وحصل التأشیر به في الصك وقید في 

من القانون التجاري المصري وسلم الصك للدائن المرتهن، 121للمادة (دفاتر الشركة طبقا 

.ونفذ على الغیر)فقد انعقد الرهن صحیحا

راء رهن ثان على نفس السهم وجب أن یقید في دفاتر الشركة ، و أن و إذا أراد إج

یؤشر به على الصك نفسه الذي یكون في ید المرتهن األول، أما القید في الدفاتر فیكون 

.لتتحدد مرتبة الرهن بهذا القید

كما أن ذكر الرهن في الصك له مبرران، األول أن النص یقتضیه، والثاني أنه عند 

تأمر المحكمة -بناء على طلب الدائن المرتهن–لجبري على الصك المرهون فإنه التنفیذ ا

بالبیع، والمحضر یرد فائض الثمن بعد وفاء المرتهن األول إلى مالك السهم أي المدین، فإذا 

لم یكن الرهن ظاهرا في ذات الصك فال لوم على المحضر إن رد فائض الثمن إلى مالك 

اإلجراء الطبیعي صحیح أن الرهن الثاني مقید في دفاتر الشركة السهم أي المدین كما هو 

لكن المحضر ال یطلع على هذه الدفاتر لذا فإن لم یكن الرهن الثاني مذكورا في ذات الصك 

339أمین السید رمضان، المرجع السابق، ص عماد محمد -1
339، ص نفسهالمرجع -2
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ضاع حق المرتهن الثاني، إال إذا كان الصك الذي یحمل ذكر الرهن األول موجودا في 

.1لالمرتهن الثاني و به إشارة إلى الرهن األو 

ونخلص في النهایة للقول أن عقد الرهن یعتبر عقدا عینیا یتكون بتسلیم الشيء 

المرهون إلى الدائن المرتهن، فنزع حیازة المدین ونقلها لصالح الدائن هي روح عقد الرهن 

من القانون المدني الجزائري تعرف الرهن الحیازي 948وهي التي تنشأ هذا العقد، والمادة 

(بأنه تزم به شخصا ضمانا لدین علیه أو على غیره، أن یسلم إلى الدائن أو إلى عقد یل:

من 2071وتقابلها المادة ....).أجنبي یعینه المتعاقدان شیئا یترتب علیه للدائن حقا عینیا

.2القانون المدني الفرنسي

ساب بل یقیدها في ح،یتم فقط بالتسلیم المادي لألسهم المرهونة ال لكن انتقال الحیازة

خاص وحتى بمجرد إقرار برهنها، ومع ذلك فهناك اتجاه في الفقه الفرنسي رافض لطائفة 

لصحة الرهن، ویرونه شرطا لنفاذ الرهن  ركنالعقود العینیة، وینتقدون اعتبار انتقال الحیازة 

في مواجهة الغیر، فالرهن صحیح بین األطراف دون انتقال الحیازة ، وهذا یصطدم مع ما 

من القانون المدني الفرنسي، واستندوا في حجتهم إلى نصوص 2071لمادة جاء في ا

الدیون واألوراق (القانون المدني التي تقرر أن الرهن قد یرد على منقوالت غیر مادیة مثل 

، وحجتهم هي أن الدین حق شخصي في ذمة المدین وال یمكن )كاألسهم والسندات(المالیة

.3تسلیمه مادیا

فرهن األسهم بمجرد قیدها في السجل ودون نقل حیازتها المادیة ، یعد بال شك من 

التطبیقات الهامة لالتجاهات الحدیثة في رهن المنقوالت دون حیازة والذي یعتبره الفقهاء 

استثناءا من األصل، ویكفل قیدها في السجل حمایة الدائن المرتهن من تصرف الراهن 

.11عبد الغني األزهري، المرجع السابق، ص -1
2 - Art 2071 (Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son
créancier pour sûreté de la dette)

.11رجع السابق، ص عاشور عبد الجواد، الم-3
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ون نیتهم حسنة، كما أن الرهن دون حیازة بات یعتبر نظاما باألسهم، خاصة إلى من تك

أصیال في الحیاة التجاریة ویفترض أن یكون فیه من الضمانات ما یستغني به الدائن 

.المرتهن عن حیازة المال المرهون

، 1إضافة إلى تمتع األسهم االسمیة في ذاتها بصفة التعیین الذاتي أو التفرد الذاتي

االسمیة في ذاتها وسائل التعیین التي تمیزها عن غیرها ، و أن في شهر حیث تحمل األسهم

بقیدها في السجل ما یكفل إطالع الغیر )الرهن مثال(الحقوق العینیة التبعیة الخاصة بالسهم 

.علیها

الحقوق المقررة للمساهم على السهم:ثالثالفرع ال

جزء من أموال الشركة أو باعتبار السهم ملكا خاصا لصاحبه، هذا ال یعني رهن 

موجوداتها، وٕاذا رهن السهم وجب على الشركة تثبیت الرهن في سجالتها وفي وثیقة 

المساهمة أو شهادة األسهم، وٕاذا بیع السهم المرهون بالمزاد كان للشركة أولویة استفاء ما لم 

ویجب أن یدفع من األقساط المستحقة غیر المسددة من قیمة السهم على الدائن المرتهن، 

یتضمن عقد رهن السهم نصا یبین الطرف الذي ستؤول إلیه أرباح السهم المرهون خالل مدة 

.2رهنه

یراد بالتفرد الذاتي، أن السهم االسمي یحتوي في ذاته ما أقره القانون له من وسائل تعیین یتمیز بها عن غیره، مما -1

أدى إلى تغییر جوهري في كیفیة رهنه، بحیث أصبح ذلك الرهن ممكنا دون حیازة، أخذ عن باسم محمد صالح وعدنان 

.198السابق، ص أحمد ولي الغراوي، المرجع 
.253، أألردن، ص 1996، 1إبراهیم العموش، الوجیز في التشریعات األردنیة، ط/أحمد زیادات، د-2
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مع أن الرهن ال یؤدي إلى أن یفقد الراهن حقوق العضویة بالشركة المتصلة باسهمه 

المرهونة، وتبقى األسهم مسجلة باسمه في سجالت الشركة، وال یكتسب المرتهن بالتالي حق 

.1ویة في الشركة، وتسري علیه وعلى المساهم الراهن قرارات الجمعیة العامةالعض

كما ال یجوز رفع إشارة الرهن عن السهم إال بإقرار خطي من الدائن المرتهن یتضمن 

استفاء لحقوقه التي نشأت عن عقد الرهن، أو بناء على حكم لحقوقه التي نشأت عن عقد 

تسب الدرجة القطعیة أو إذا بیع السهم في المزاد العلني الرهن، أو بناء على حكم قضائي اك

.2تنفیذا لحكم قضائي

المطلب الثالث

اآلثار المترتبة على رهن األسهم

951لقد نص المشرع الجزائري على آثار عقد رهن الحیازة في المنقول في المواد 

ا عینیا لصالح المرتهن من القانون المدني ، و یستفاد منها أن عقد الرهن ینشأ حق 963إلى 

وینشئ عدة التزامات ، و الحق العیني الذي للدائن المرتهن یخول له حق الحبس وحق التتبع 

.وبیع الشيء المرهون وحق األفضلیة في اقتضاء حقه من الثمن

وعقد الرهن في القانون الجزائري والمصري عقد ملزم للجانبین وهو في القانون 

للجانبین غیر تام، یرتب فورا انعقاده التزامات على طرفیه وتخضع عالقة الفرنسي عقد ملزم 

العامة، في حالة عدم وجود نص خاص بالتشریعات  ةالمساهم الراهن بالدائن المرتهن للقاعد

.واألعراف التجاریة وخلو اتفاق الطرفین من شرط ینظم ذلك

، )ت. د(، )ط. د(باسم محمد صالح، عدنان أحمد ولي الغراوي، القانون التجاري، الشركات التجاریة، بیت الحكمة، -1

  .196ص 
.254أحمد زیادات، وٕابراهیم الغموس، المرجع السابق، ص من قانون الشركات األردني،شركات126المادة -2
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)المساهم(التزامات وحقوق المدین الراهن :الفرع األول

تسلیم األسهم محل الرهن -أوال

الراهن بتسلیم األسهم المرهونة إلى الدائن المرتهن أو إلى الشخص الذي ینیلتزم المد

عینه المتعاقدان لتسلمها، ویسري على االلتزام بتسلیم الشيء المرهون أحكام االلتزام بتسلیم 

ة، حتى یعلم الغیر أن الشيء المبیع، كما یجب أن یكون هذا التسلیم ظاهرا واضح الدالل

.1ملكیة الراهن للشيء المرهون أصبحت مثقلة بحق الدائن المرتهن

فوسیلة انتقال الحیازة من المدین الراهن إلى الدائن المرتهن، هذا االنتقال قد یكون 

لحاملها، وقد یكون حكمیا أو رمزیا من سنداتحقیقیا وفعلیا في حالة رهن منقول مادي أو 

االسمیة یتم بحوالة على سبیل الرهن تقید سنداتدها القانون، فنقل حیازة الخالل وسائل حد

في سجالت المساهمین لدى الشركة المصدرة، ونقل حیازة أوراق مالیة مودعة بنظام اإلیداع 

.2والقید المركزي یتم عن طریق قید الرهن في حساب هذه األوراق لدى هیئة اإلیداع المركزي

لحیازة یجب أن یتم من خالل إجراءات یضمن المدین الراهن هذا التسلیم ونقل ا

سالمتها ونفاذها، 

ضمان سالمة الرهن-ثانیا

المقصود بضمان سالمة الرهن ونفاذه، أنه ال یجوز للمدین الراهن أن یأتي بتصرفات 

ال : ، فعلى سبیل المثال3تحول دون استعمال الدائن المرتهن للحقوق المستمدة من الرهن

ي على المدین الراهن عند حلول أجل الدین أن یقوم بتعطیل التنفیذ على األسهم من ینبغ

.159عبد األول عابدین محمد بسیوني، المرجع السابق، ص -1
.108عاشور عبد الجواد عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2
الراهن سالمة الرهن ونفاذه، ولیس أن یأتي عمال یضمن :(من القانون المدني الجزائري953وفقا لما جاء في المادة -3

حالة المستمدة من العقد، والدائن المرتهن فيینقص من قیمة الشيء المرهون أو یحول دون استعمال الدائن لحقوقه

).االستعجال أن یتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون
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خالل الحصول على موافقة الشركة على المتنازل إلیه ، في حین أن الشركة عندما وافقت 

في . فهي تعني قبول المتنازل إلیه"االسمیة على سبیل التحدید"ابتدءا على رهن األسهم 

.1سهم بالبیعحالة التنفیذ على األ

إذا أعطت الشركة موافقتها على :(58مكرر 715وهذا حسب ما جاء في المادة 

56مكرر 715مشروع رهن حیازي لألسهم حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

أعاله، فإنه یترتب على هذه الموافقة قبول المحال إلیه في حالة البیع الجبري لألسهم 

من القانون المدني، إال إذا فضلت الشركة بعد اإلحالة 981مادة المرهونة طبقا ألحكام ال

.2)استرجاع األسهم بالشراء من دون تأخیر، قصد خفض رأسمالها

ممارسة الحقوق المتعلقة باألسهم المرهونة-ثالثا

یؤول هذا الحق إلى المدین الراهن، إال إذا تم االتفاق على ما یخالف ذلك، وهذا :األرباح -أ

ا جاء في القانون الفرنسي أما بخصوص المشرع المصري فإن الالئحة التنفیذیة رقم حسب م

یتم صرف :(أنه43قد أقرت من خالل المادة 2000لسنة 93للقانون 2001لسنة 906

.3...)العوائد الناشئة عن األوراق المالیة المرهونة للدائن المرتهن طوال فترة الرهن

لمدین الراهن یظل صاحب الحقوق التي تمثلها األسهم ال شك أن ا:حق التصویت - ب

المرهونة، فهو الذي له حق التصویت في الجمعیة العامة للمساهمین، إذا كانت هذه 

.339د رمضان، المرجع السابق، ص عماد محمد أمین السی-1
إذا وقع اشتراط الموافقة في القانون األساسي للشركة، :(من القانون التجاري الجزائري56مكرر 715جاء في المادة -2

یتعین إبالغ الشركة بطلب االعتماد عن طریق رسالة موصى علیها مع وصل استالم یرسلها المساهم مع ذكر اسم المحال 

ه وعنوانه وعدد األسهم المقرر إحالتها والثمن المعروفة، وتنتج الموافقة سواء من تبلیغ طلب االعتماد أو من  عدم إلیه ولقب

).الجواب في أجل شهرین اعتبارا من تاریخ الطلب

للدائن إدا أصبح كل من الدین المرهون والدین المضمون مستحق األداء جاز :(من القانون المدني الجزائر981أما المادة 

المرتهن، إذا لم یستوف حقه أن یتضمن الدین المرهون ما یكون مستحقا له أو أن یطلب بیع هذا الدین أو تملكه وفقا للمادة 

).الفقرة الثانیة970
102عبد الغني األزهري، المرجع السابق، ص-3
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الصكوك تخوله هذه المیزة ،ولكن كیف یمارس هذا الحق وهو لم یعد یحوز الصكوك 

مواعد اجتماع الجمعیة التي یجب أن تودع مقر الشركة أو أحد البنوك قبل )خاصة لحاملها(

ولو مؤقتا قد یفقده سنداتالعامة بعدة أیام، والدائن المرتهن یخشى أن تخلیه عن حیازة ال

.1امتیازه

المسألة حین أعطى الحق في 1966لقد حسم القانون الفرنسي الصادر سنة 

التصویت لمالك األسهم المرهونة وحده، مع أن الفقه ولوقت طویل أعطى الحق لدائن 

المرتهن في التصویت وكان یقال أن التصویت من أعمال اإلدارة العادیة التي یختص بها 

.2الدائن السیما وأن عقد الرهن یلزم الدائن بأن یحافظ على قیمة المال المرهون

وقد برر هذا الرأي كذلك أن هذا الحق یدخل ضمن الوكالة الضمنیة للدائن المرتهن 

.3لألوراق المالیة المرهونة لدیهفي اإلدارة والتسییر 

التصرف في األسهم المرهونة وٕادارتها-رابعا

السؤال الذي یثار هو عن مدى جواز أن یتصرف المدین الراهن في األسهم المرهونة 

بوصفه ال یزال مالكا لها، وكیف یتم هذا التصرف مع وجود حق في الحبس یفید منه الدائن 

تكون تحت ید –مادیا وقانونیا –م لحاملها، فإن حیازتها المرتهن؟ في حالة رهن األسه

الدائن المرتهن الذي یمارس على تلك األسهم حق حبس فعلي وسیمتنع عن تسلیم األسهم 

التي تحت یده للمشتري حتى یستوفي دینه، ألنه إذا تخلى طوعا عن حیازة تلك األسهم 

.سیفقد  حقه في الرهن

فقد أشرنا إلى أن رهنها یتم بحوالة على سبیل الرهن أما إذا كانت األسهم اسمیة،

تقید في سجالت الشركة المصدرة، ومعلوم أن رهن األسهم ال یعني عدم جواز التنازل عنها، 

).المرھونةیمارس حق التصویت من مالك األسھم و(ح.ت.من ق679/3وفقا للمادة -1
.109عاشور عبد الجواد عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2
عبد الغني األزهري، المرجع السابق، ص-3
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ولكن التنازل عن هذه األسهم ال یحتج به على الدائن المرتهن الذي یتمسك برهنه في 

  . ةمواجهة المشتري، حتى ولو كان هذا األخیر حسن النی

لكن من الناحیة العملیة من الصعب جدا أال یعلم المشتري بالرهن ألنه لن یكون 

مالكا لألسهم إال بتعدیل القید باسمه في سجالت المساهمین لدى الشركة التي تعلم من واقع 

سجالتها أن األسهم مرهونة وستخطره حتما بهذا الرهن وٕاال انعقدت مسؤولیتها في مواجهة 

، ألن قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة ال تطبق على المنقوالت غیر الدائن المرتهن

.المادیة مثل األسهم االسمیة

أنه في حالة بیع المال :(من القانون التجاري المصري128وقد جاء في المادة 

ألي سبب مثل تعرضه لنقص قیمته أو للهالك، )قبل حلول أجل الدین المضمون(المرهون 

).ینتقل إلى الثمن بمعنى أن حق الحبس ینتقل إلى الثمنفإن الرهن 

وٕانشاء الرهن إن كان ینزع الحیازة فإنه ال یمنع الراهن من التنازل عن الملكیة، وحق 

الحبس ال یمس أبدا سلطة مالك الشيء المرهون في أن یتصرف في ماله، فاألسهم كما 

.مشتري وهي أیضا محملة بالرهنكانت مرهونة في حساب المدین فإنه تنقل إلى حساب ال

یتمیز رهن األسهم بأنه یتیح الفرصة إلقامة تقارب بین مبلغ الدین المضمون وقیمة 

األسهم المرهونة، فإذا كانت قیمة األسهم تزید كثیرا عن قیمة الدین المضمون، فهل یجوز 

للراهن أن یرهن مجددا األسهم المرهونة سلفا؟

یحول دون أن یتصرف الراهن في األسهم بالبیع أو لقد قرر الفقه أنه ال شيء

التنازل، فإن له أن یرهنها من باب أولى، هذا الرهن الثاني غیر متصور بالنسبة لألسهم 

لحاملها ألن رهنها یتم بنقل حیازتها، وهي في حیازة الدائن المرتهن األول، أما األسهم 

عنوي المصدر فیكمن رهنها من جدید االسمیة والتي رهنها یتم بقید في سجالت الشخص الم

.، ومرتبة وامتیاز كل مرتهن تحدد بتاریخ قید رهنه"بقید ثان
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وتتمثل في قیود محاسبیة یجوز 1وبالمثل فإن األسهم المودعة بنظام اإلیداع المركزي

رهنها من جدید وانتقال الحیازة إلى الدائن المرتهن الثاني سیتم بصورة قانونیة خالصة ، و ال 

سبب أي انتهاك للحق في الحبس الذي یمارسه الدائن عن طریق مسك الحساب الذي ت

سیسجل أسماء مختلف الدائنین المرتهنین في الحساب الخاص الذي تقید فیه األسهم 

.2المرهونة، ویسلم شهادات بإنشاء الرهن توضح محتویات الحساب المرهون

یجوز :(ائري التي تنص على أنهمن القانون المدني الجز 942وقد جاء في المادة 

للراهن إذا عرضت فرصة لبیع الشيء المرهون وكان البیع صفقة رابحة، أن یطلب من 

القاضي الترخیص في بیع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدین ویحدد القاضي 

).عند الترخیص شروط البیع ویفصل في أمر إیداع الثمن

أسهم ارتفعت أسعارها في البورصة نتیجة لظروف وهذا متصور جدا في حالة رهن

.معینة فیحق للمدین الراهن اغتنامها وبیع أوراقه

تبدیل محل الرهن والحلول العیني–خامسا 

یثار السؤال حول ما إذا كان یجوز تبدیل محل الرهن بأن یشمل أسهما لم یكن 

یمثل إجراءا حمائیا بالنسبة یشملها من قبل، وهذا السؤال مهم ألن تبدیل محل الرهن قد 

للدائن المرتهن ،وقد تكون للمدین الراهن مصلحة فیه، ففي حالة استبدال األسهم بمعرفة 

من قانون التجاري المصري التي 328الشخص المعنوي المصدر، ونصت على هذا المادة 

ق التي تستبدل قررت بقاء امتیاز الدائن المرتهن على قیمة الورقة عند استهالكها وعلى األورا

-لحاملها تحولت إلى اسمیة مثال-بها كما في حالة تحویل نوع من األسهم إلى نوع آخر 

.فاألسهم الجدیدة تحل محل األسهم الملغاة بقوة القانون ویشملها محل الرهن

1
.سیتم التطرق لنظام اإلیداع المركزي في الفصل الثاني من هذا الباب-

.114عاشور عبد الجواد عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2
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حقوق والتزامات الدائن المرتهن:الفرع الثاني

المرتهن استنادا إلى ذلك یحق له وبما أن الرهن الحیازي هو حق عیني تبعي فالدائن 

أن یستثمر المال المرهون ویقبض غلته خصما مما هو مستحق له قبل الراهن، وعلیه 

:فحقوق الدائن تتمثل فیما یلي

المحافظة على األسهم المرهونة -أوال

إذا تسلم الدائن المرتهن :(من القانون المدني الجزائري على أنه955نصت المادة 

ون فعلیه أن یبذل في حفظه وصیانته من العنایة ما یبذله الشخص المعتاد وهو الشيء المره

).مسؤول عن هاللك الشيء أو تلفه ما لم یثبت أن ذلك یرجع لسبب ال ید له فیه

وكما هو واضح من هذه المادة فإن االلتزام األساسي للدائن المرتهن هو المحافظة 

ون في حوزته، وعلیه أن یبذل في هذا الشأن عنایة على األسهم المرهونة وصیانتها ألنها تك

.1الرجل المعتاد و هو مسؤول عن تلفها أو فقدها إال إذا تلفت بسبب أجنبي ال ید له فیه

والتزام الدائن المرتهن بالمحافظة على األسهم المرهونة یفرض علیه أن یراقب سعرها 

ف لضمان الدین جاز له أن في البورصة، فإذا الحظ هبوط السعر بحیث أصبح غیر كا

یعین للمدین میعادا مناسبا لتكملة، فإذا رفض المدین أو انقضى المیعاد المحدد دون تكملة 

الضمان، جاز للدائن المرتهن أن ینفذ على األسهم المرهونة وینتقل الرهن إلى الثمن الناتج 

معرضة للهالك من البیع، وبالمثل إذا كان حفظ األسهم یستلزم نفقات باهظة أو كانت

والتلف، ولم یشأ المدین تقدیم شيء آخر بدال منها، جاز لكل من الدائن المرتهن و المدین 

أن یطلب بأمر على عریضة من القاضي المختص الترخیص له ببیعها فورا بأي طریقة 

.2یعینها القاضي وینتقل الرهن إلى الثمن الناتج من المبیع

.170بسیوني، المرجع السابق، ص عبد األول عابدین محمد -1
.100عاشور عبد الجواد عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2
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األسهم المرهونة، فهل یكون من حق المرتهن قبض ولكن ما الحكم لو استهلكت 

قیمتها؟

كان هذا األمر محل خالف قبل صدور قانون التجارة المصري الجدید، حیث لم 

یعالجه نص خاص، وهو أمر یكتنفه الصعوبة من حیث أنه ال یجوز للمرتهن ذلك ألنه لم 

.یحل میعاد دینه

مرتهن قبض هذا المبلغ فورا في حدود بأنه یجوز لل:(وقد ذهب بعض الفقه إلى القول

من القانون 125، وهو ما قضى به المشرع المصري في المادة )حقه، ورد الباقي إلى الراهن

وعلیه أن یستوفي لحساب المدین الحقوق المتصلة :(...التجاري الجدید، حیث جاء فیها

ن بالرهن ولو لم بالشيء كقبض قیمته وتوابعه على أن یخصم ما یقبضه من المبلغ المضمو 

...).یكن قد حل أجله

، فعند استهالك األسهم المرهونة 1وهذا الحل یحقق مصلحة المرتهن وال یظر بالراهن

قبل حلول الدین المضمون، ینتقل )أي سداد قیمتها بواسطة الشخص المعنوي المصدر(

.2الرهن إلى قیمة االستهالك ویمارس علیها الدائن حق الحبس

التزام الدائن المرتهن بالمحافظة على المال المرهون ال یخوله حق استخدام وأخیرا فإن 

هذا المال أو االنتفاع به دون مقابل إال إذا وجد اتفاق مخالف، فالتزامه بالحفظ لیس إال 

.3مقابل حق الحبس الذي یضمن بصورة فعالة الوفاء بدینه

.171عبد األول عبیدي محمد بسیوني، المرجع السابق، ص -1
.102عاشور عبد الجواد عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2
.103، ص السابقالمرجع-3
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إخطار الدائن للشركة بسرقة أو ضیاع األسهم-ثانیا

في حالة فقد األسهم بسبب السرقة أو الضیاع یتعین على الدائن المرتهن إخطار 

الشركة فورا حتى تمتنع عن صرف األرباح لحائز األسهم، فإذا كانت اسمیة جاز للمرتهن أن 

.طبقا للبیانات المدونة بسجالت الشركةالسند المفقودبدلسنداتیطلب من الشركة إصدار 

ألن قاعدة الحیازة في المنقول سند المالك –ها فهنا تبدو الخطورة أما إذا كانت لحامل

.1تقف حائال دون حصول المرتهن على حق التتبع للصك

مسؤولیة الدائن عن هالك األسهم المرهونة-ثالثا

فإن الدائن المرتهن الذي تسلم األسهم المرهونة یكون 2وفقا للقواعد العامة في الرهن

و تلفها ما لم یثبت أن ذلك یرجع لسبب أجنبي ال ید له فیه، فهالك مسؤوال عن هالكها أ

وله السیطرة علیها قرینة بسیطة على أنه سبب –األسهم وهي في حیازته فعلیا أو رمزیا 

هالكها ویتحمل المسؤولیة الناشئة عن ذلك، ما لم یثبت أن الهالك أو التلف تم بخطأ المدین 

في هاتین الحالتین فإن المدین الراهن هو الذي یتحمل الراهن أو نشأ من قوة قاهرة، و 

مسؤولیة الهالك أو التلف، والسؤال الذي یطرح هو ما مصیر الرهن في حالة هالك األسهم 

المرهونة؟

عالج المشرع المصري هذه المسألة بالنظر إلى سبب الهالك أو التلف فإذا تسبب 

ها كان الدائن المرتهن مخیرا بین أن یقتضي الراهن بخطئه في هالك األسهم المرهونة أو تلف

تأمینا كافیا أو أن یستوفي حقه فورا، أما إذا كان الهالك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي 

.340المرجع السابق، ص عماد محمد أمین السید رمضان، -1
.من القانون المدني الجزائري955المادة -2
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ولم یقبل الدائن بقاء الدین بال ضمان، كان المدین مخیرا بین أن یقدم ضمانا كافیا أو أن 

.1یوفي الدین فورا، قبل حلول األجل

الدائن ألرباح األسهمتحصیل-رابعا 

من یقوم :من هو صاحب الحق فیها؟، وثانیها:هذه األرباح تثیر عدة أسئلة أولها

هل تدخل تبعا في محل :بتحصیلها؟ ، وما هو مصیر المبالغ التي یتم تحصیلها؟، وثالثها

  .الرهن؟

لم یالحظ أن نصوص القانون في هذا الشأن تتضمن قواعد قانونیة مكملة تطبق إذا 

یتفق األطراف على ما یخالفها، أما إذا تضمنت اتفاقات األطراف إجابات على هذه األسئلة، 

.فإن هذه االتفاقات هي التي تطبق ولیس نصوص القانون

وٕاجابة على السؤال األول فال شك أن المدین الذي یسلم أسهما على سبیل الرهن 

أرباح األسهم ما لم یكن هناك یبقى صاحب الحق على هذه األسهم، فهو صاحب الحق في

اتفاق مخالف، فالرهن یجرد المدین من صكوكه ولیس من حقوقه، وهناك جانب من الفقه 

الفرنسي یجعل تحصیل هذه الفوائد واألرباح التزاما على الدائن المرتهن ولوكانت لحساب 

.المدین الراهن

الحق في التتبع وحق األفضلیة وحق الحبس-خامسا

التتبع وحق األفضلیةالحق في -أ

یخص هذا الحق للجانب القانوني لألسهم ولیس الجانب المادي، أي أن الدائن 

المرتهن یتبع أي حق له في األسهم المرهونة لدى الغیر، وفي نفس الوقت یعرقل أیة عملیة 

.من قبل المدین الراهن بالتصرف في حقوقه إلى أن یدفع دینه

.104عاشور عبد الجواد عبد الحمید، المرجع السابق، ص -1
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طبیعة رهن األسهم والتي برهنها تتحول حیازتها المادیة إال أن هذا الحق ال ینسجم و 

والحیازة القانونیة لصالح الدائن المرتهن، وبالتالي فإن الراهن ال -أي انتقال األسهم-

یستطیع بأي شكل من األشكال التصرف فیها سواء برهنها أو بیعها ، ألن ذلك التصرف 

في سجالت الشركة المصدرة وكذلك تسلیمها یستوجب ضرورة القیام بإجراء قید الرهن الثاني 

للدائن الثاني ،وهذا األمر حدوثه غیر ممكن رغم ورود هذا الحق في القانون المدني الفرنسي 

.1واقتصاره على المنقول المادي

كما ما یمنح للدائن المرتهن حق امتیاز في مرتبة الدین على باقي الدائنین وقت بیع 

دائن في عقد رهن األسهم، انطالقا من وقت انتقال الحیازة إلیه ، األسهم، و تتحدد مرتبة ال

وكذا من وقت قید الرهن في سجالت  الشركة أو تظهیرها أو حوالتها، إال أن هذا االمتیاز ال 

.یجعل منه مالكا لألسهم المرهونة بمجرد توقف المدین عن أداء التزاماته

حق الحبس -ب 

للمرتهن، حق حبس المال المرهون، أیا كانت یخول الرهن الحیازي كحق عیني

طبیعته، وینصرف الحق في الحبس إلى العین المرهونة وملحقاتها وتوابعها، في مواجهة كل 

.من ینفذ تجاهه الراهن

وللمرتهن أن یباشر حقه بمطالبة الراهن أو الكفیل العیني أو غیره بحقه في الحبس 

ون أجاز للمدین الراهن أن یطلب رد المال المرهون في لحین استفاء حقه كامال، إال أن القان

:حالتین

مقابل شيء آخر یقدمه له وذلك إذا أصبح الشيء المرهون مهددا بالهالك أو التلف :األولى

.أو نقص القیمة

.360عبد الغني األزهري، المرجع السابق، ص -1
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كما منحه أیضا الحق في طلب بیع الشيء المرهون قبل حلول أجل الدین إذا ما :الثانیة

ة رابحة، مع بقاء الحق للقاضي في تحدید شروط البیع وأمر تمكن من الحصول على صفق

.إیداع الثمن

ورهن األسهم لحاملها یخول الدائن المرتهن حقا في الحبس على هذه األسهم ألنها 

تعتبر منقوالت مادیة، وحیازتها تنتقل فعال إلى الدائن المرتهن، ولكن السؤال یثار بالنسبة 

والت غیر مادیة، فهل إنشاء رهن كل هذه األسهم یخول لألسهم االسمیة، والتي هي منق

.الدائن المرتهن حقا في الحبس؟

إن الفقه الفرنسي یقر للدائن المرتهن بحق الحبس على أساس أن غایة هذا الحق هي 

السماح للدائن باالمتناع عن تسلیم الشيء المرهون حتى یستوفي دینه، وهو في حالة رهن 

Deة من خالل حق تجمید األسهم في الحساب األسهم لدیه هذه المكن bloquer les valeurs

sur le compte ،وماسك الحساب ال یستطیع مخالفة تعلیمات الدائن المرتهن في هذا الشأن ،

.و إال انعقدت مسؤولیته

مع أن جانبا من الفقه یرى أنه من الصعب االعتراف بحق حبس حقیقي على دیون 

مفتوح باسم المدین الراهن، و المرء ال یحبس إال ما یمسك، فمن أو قیم مقیدة في حساب 

لیس الحقوق التي تمنح  –في هذا الرأي  -المنطقي أن نستنتج عدم انتقال الحیازة، والمهم 

للدائن، ولكن تلك التي یحرم منها المدین، فیكفي إذن أن یمنع صاحب الحساب المرهون من 

األدوات المالیة وثمارها وریعها، فالقول "لیا أو جزئیا ك –أو یأخذ -أن ینقل إلى حساب آخر

بوجود حق حبس غیر مفید لضمان حمایة الدائن المرتهن، والراجح في الفقه أن هناك انتقاال 

رمزیا للحیازة، وأن الحق الذي یتمتع به الدائن المرتهن إن لم یكن حق حبس، فهو حق ینتج 

.1تجها حق الحبسآثارا ویحقق مزایا مماثلة لتلك التي ین

.99عاشور عبد الجواد عبد الحمید، المرجع السابق، ص -1
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التنفیذ على األسهم المرهونة:سادسا

إذا لم یستوفي الدائن حقه كامال جاز له ممارسة حقه في حبس األسهم، و أن یرفض 

، كما أن التنبیه على المدین 1تسلیمها إلى المدین إلى حین استیفاء حقه كامال بالوفاء

رة في قانون اإلجراءات المدنیة و بالوفاء عند حلول أجل االستحقاق یكون بالطرق المقر 

، بینما ذهب غالبیة الفقه إلى القول بأن القانون لم یوجب أن یقع التنبیه 2اإلداریة الجزائري

بطریقة معینة، ومن ثم یجوز أن یقع بورقة من أوراق المحضرین أو بخطاب بعلم الوصول 

.4طریق المحضر، و في القانون الجزائري یتم التبلیغ عن 3أو بأیة طریقة أخرى

وفي حالة امتناع المدین عن الوفاء یتم تنفیذ قرار المحكمة بالبیع الجبري لألسهم 

.من القانون التجاري الجزائري 58مكرر 715المرهونة طبقا لما جاء في المادة 

نخلص من هذا كله أن األسهم تعتبر عنصرا من عناصر الذمة المالیة للمساهم 

ن لدین علیه، وهي من حیث التصنیف تعتبر أعیانا منقولة سواء یستطیع استعمالها كضما

.أكانت منقوالت معنویة كاألسهم االسمیة و االذنیة، أم منقوالت مادیة كاألسهم لحاملها

وتقتضي المعامالت التجاریة سرعة ومرونة في هذا الخصوص وهو واضح من 

الدائن المرتهن سلك طریق القواعد تبسیط إجراءات الرهن و التنفیذ علیها، وٕان كان بإمكان 

.العامة، وذلك لوجود فراغ فیما یخص رهن األسهم في القانون الجزائري

1
.م في الفصل الثاني من الباب األول تم التطرق لموضوع الحجز على األسھ-

إذا لم یقم المدین بالوفاء بعد انقضاء أجل خمسة عشر :(من قانون اإلجراءات الجزائري ما یلي687جاء في المادة -2

أعاله ، یجوز للمستفید من السند التنفیذي ، الحجز على جمیع 612یوما من تاریخ تكلیفه بالوفاء وفقا للمادة )15(

....)أو السندات المالیة للمدین /أو حصص األرباح في الشركات و/أو األسهم و/منقوالت وال
.161عبد األول عابیدین محمد بسیوني، المرجع السابق، ص -3
4

یقصد بالتبلیغ الرسمي ، التبلیغ الذي یتم بموجب محضر یعده المحضر (من ق إ م 406حیث جاء في المادة -

.القضائي (......
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ومن الناحیة العملیة فإن تداول األسهم المرهونة أمر غیر مرغوب فیه ، حیث من 

غیر المتصور أن یقدم شخص على شراء أسهم مثقلة برهن یهدد استقرارها، فقد تزید قیمتها 

قد تنقص، إال أن األمر یتالشى تماما إذا كان الراغب في الشراء هو الدائن المرتهن كما 

كما یمكن لشركة بعد إحالة األسهم إلى الدائن المرتهن ، أن تسترجع هذه األسهم منه .1نفسه

.وذلك بشرائها قصد تخفیض رأس مالها

1
.من ق ت ج 58مكرر 715المادة -
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الفصل الثاني

تداول األسهم في البورصة

-حالة البورصة في الجزائردراسة -

للبورصة وظائف اقتصادیة متعددة منها ، أنها تشكل حلقة وصل بین المدخرین 

والشركات، فجهة االدخار بحاجة إلى مصادر مالیة تعینها على االستمرار في تـأدیة وظیفتها 

ة دورا هاما في هذا الصدد ، فهي األداة الرأسمالیالمساهمةاالقتصادیة، وتلعب شركات 

لتشجیع المدخرات من ناحیة ،واالضطالع بالمشروعات االقتصادیة الضخمة التي تحتاج 

.عن القیام بها من ناحیة أخرىالصغیرةإلى رؤوس أموال كبیرة تعجز قدرة األفراد والشركات

كما أن كفاءة البورصة تساهم في رفع كفاءة الشركات والمؤسسات اإلنتاجیة وزیادة 

الشركات المسجلة في البورصة بنشر التقاریر المالیة یعد حافزا لإلدارة على حیویتها، فالتزام 

بذل أقصى جهد حتى تبدو صورتها مقبولة لدى حملة األسهم مما یساهم في إقبال 

.المساهمین على االكتتاب في أیة إصدارات جدیدة لزیادة رأس المال

في   -نصب علیه الدراسة األسهم ألنها الموضوع الذي ت–وتداول القیم المنقولة 

السوق المالي له معنى خاص، فهو العملیة التي تهدف إلى نقل ملكیة القیم المنقولة من 

البائع إلى المشتري عن طریق وسیط، أي ال توجد عالقة مباشرة ما بین البائع والمشتري 

قسیم هذا وٕانما یوجد شخص ثالث بینهما یتولى إتمام الصفقة،وبناء على ما تقدم ارتأینا ت

:الفصل إلى أربعة مباحث

إنشاء بورصة :تعریف البورصة ووظائفها،وفي المبحث الثاني :نتناول في المبحث األول 

األحكام الخاصة لعقد بیع األسهم في البورصة ، وفي :الجزائر ، وفي المبحث الثالث 

  .ركزي أوجه المقاربة بین نظام الدعامات المحسوسة والقید الم:المبحث الرابع 
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المبحث األول

تعریف البورصة ووظائفها

خصصنا هذا المبحث للنظر في المفاهیم العامة المتعلقة بالبورصة وباعتبار هذه 

إلى |األخیرة المرآة الحقیقیة التي تعكس الحالة االقتصادیة لدولة لذلك قسمنا هذا المبحث 

المطلب (ظائف البورصة ، و و )المطلب األول(بحیث نتناول تعریف البورصة :مطلبین

)الثاني

المطلب األول 

تعریف البورصة

قبل تعریف البورصة البد من البحث عن األصل التاریخي لها، ولهذا ارتأینا تقسیم 

نتناول في الفرع األول أصل كلمة بورصة، وفي الفرع الثاني :هذا المطلب إلى ثالث فروع

.ق األوراق المالیة وأنواعهاتعریف سوق المال، وفي الفرع الثالث تعریف سو 

أصل كلمة بورصة:الفرع األول

Vanإن كلمة بورصة تعود إلى اللقب الذي كان یحمله تاجر اسمه  Der Burse ،

البلجیكیة، وقد كان هذا الفندق ملتقى التجار في Burgesوالذي كان یمتلك فندقا في مدنیة 

على كل فندقأطلق إسم صاحب الالقرن الخامس عشر میالدي  في هذه المدینة،ولذلك

1مكان أو اجتماع تعقد فیه الصفقات أو العقود للسلع و األوراق المالیة 

ویتصدر البورصة في معناها العام، المكان الذي یتم فیه التعامل على حاصالت أو 

صكوك معینة تحت إشراف السلطات العامة، وأحیانا یستخدم لفظ البورصة للداللة على 

1
.25، دار النفائس ، األردن ،  دون تاریخ ، ص )األسھم و السندات (محمد صبري ھارون ، أحكام األسواق المالیة -
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العملیات التي تتم فیها، ویقال إن البورصة كلمة فرنسیة تعني كیس النقود، وأن سبب مجموع 

إطالق مصطلح بورصة على السوق أن التجار كانوا یأتون إلى السوق المخصص لصفقات 

السلع واألوراق المالیة وهم یحملون نقودهم في أكیاس لكن أحسن تعریف اجتمع علیه الفقه 

"الحدیث وراق المالیة هي عبارة عن سوق منظمة، وفقا لقوانین و لوائح بأن بورصة األ:

محددة ، و تحت إشراف جهة رقابیة یتم التعامل فیها بطریقة علنیة في األوراق المالیة التي 

سبق إصدارها وقیدت بجداولها بیعا وشراء بأسلوب المزایدة عن طریق وسطاء مرخصین 

.1"بالتعامل في هذه السوق

تعریف سوق المال :الفرع الثاني

وٕاذا أردنا تحدید معنى البورصة، یتعین النظر في وظیفتها ، وما تقوم به من أعمال، 

وكلمة سوق المال 2"سوق المال"أو " سوق األوراق المالیة"واالسم الحقیقي للبورصة هو 

السوق والمال ، ومعرفة المركب تتوقف على معرفة الجزء، وذلك على :مركبة من جزأین 

:النحو التالي

، 2015بعة، خالد أحمد سیف شعراوي، اإلطار القانوني لعملیات التداول في البورصة، دار الجامعة الجدیدة، دون ط-1

 .15ص 

2
البورصة ولیدة السوق وهي إحدى أنواعه، فكل منهما محل للبیع والشراء، إال أن البورصة سوق منظمة تحكمها لوائح -

marchéوقوانین وأعراف وتقالید، كما أن هناك خلط بین السوق المالیة وسوق رأس المال  financier etmarché

des capitauxلسوق المالیة یشمل جمیع األصول المالیة ، سواء تلك التي تتسم بالسیولة المالیة أي حیث أن مفهوم ا

.النقود أو األصول المالیة التي تتمیز بالسیولة المؤجلة 

و السوق المالیة تتضمن جمیع الوسطاء والمؤسسات المالیة المختلفة، باإلضافة إلى سوق النقد، و هذا یعني أن السوق 

فأسواق النقد یتم فیه تداول األوراق المالیة قصیرة األجل ،ودلك .أسواق النقد وأسواق رأس المال:ن شقینالمالیة تتكون م

من خالل السماسرة و البنوك التجاریة و بعض الجهات الحكومیة التي تتعامل في تلك األوراق ، أما سوق رأس المال ، 

التي تصدرها منضمات األعمال ، ویتكون هذا السوق من شكلین ، یعرف بأنه السوق الذي یتم فیه تداول األوراق المالیة 

یتمثل الشكل األول في أسواق حاضرة طویلة األجل وهي تتعامل في أوراق مالیة طویلة تتمثل في األسهم والسندات ویطلق 

لمستقبلیة  للمزید من علیها أسواق األوراق المالیة أما الشكل الثاني فیتمثل في أسواق آجلة یطلق علیها أسواق العقود ا

التفاصیل أنظر بوكساني رشید ، معوقات  أسواق األوراق  المالیة العربیة وسبل تفعیلها، أطروحة دكتوراه في العلوم 

.41، ص 2006االقتصادیة ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 



218

تعریف السوق  -أوال

هي التي یتعامل فیها وسمیت السوق بذلك :هو موضوع البیاعات و مثل:السوق لغة–أ

"المعجم الوجیزألن التجارة تجلب إلیها، وتساق المبیعات نحوها ومثل ب السوق هو :

.1"الموضع الذي یجلب إلیه المتاع والسلع للبیع و االبتیاع 

.2البیعیتعاطىهو مكان وقع فیه التبایع بین من :السوق اصطالحا -ب 

َويَْمِشي ِفي َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم ﴿:ورد قوله تعالى:السوق في القرآن الكریم- ت

َلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن ِإالَّ ِإنـَُّهْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم َوَيْمُشوَن ِفي ﴿:﴾، وقوله تعالىاْألَْسَواقِ  َوَما َأْرَسْلَنا قـَبـْ

﴿ال یبیع بعضكم على بیع بعض وال :ورد قوله صلى اهللا علیه وسلم:﴾، وفي السنةاْألَْسَواقِ 

كما ورد أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا یخرجون .ا إلى السوق﴾تلقوا السلع حتى یهبط به

.3إلى السوق یتعاملون فیها مع الناس

هو المكان الذي تتجه إلیه البضائع بمختلف أنواعها، حیث :السوق عند االقتصادیین - ث

.یتم مبادلتها أو بیعها أو استهالكها، وهو المكان الذي یتم فیه نقل ملكیة السلع

ر بورصات األوراق المالیة من مشتقات بورصات البضائع التي بدأت كسوق وتعتب

.4یجتمع فیه الناس إلجراء عملیات البیع والشراء

1
.14أحمد السعد ، المرجع السابق ، ص -

2
.9، ص 2008، 1مصطفى كمال طه وشریف مصطفى كمال طه، بورصة األوراق المالیة، دار الفكر الجامعي، ط -

3
.14أحمد السعد، المرجع السابق، ص -

.15المرجع نفسھ، ص -4
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1تعریف المال لغة و اصطالحا :ثانیا 

معناه كل ما یملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع، أو عروض تجارة، أو :المال لغة -أ 

.حیوان، و جمعه أموالعقار، أو نقود، أو 

ما كان له قیمة مادیة بین :عرفه بعض الفقهاء المعاصرین، بأنه:المال اصطالحا -ب 

الناس، وجاز شرعا االنتفاع به في حال السعة واالختیار 

تعریف سوق األوراق المالیة و أنواعها:الفرع الثالث

تعریف سوق األوراق المالیة : أوال 

هي عبارة عن مكان یلتقي فیه المشترون والبائعون خالل سوق األوراق المالیة 

ساعات معینة من النهار للتعامل في الصكوك المالیة الطویلة األجل ، حیث یتم فیها مبادلة 

.2تلك الصكوك برؤوس األموال المراد االستثمار فیها

االقتصادي سوق األوراق المالیة هو سوق بالمفهوم "3كما یعرفها بوكساني رشید 

للسوق ، على اعتبار أنه مكان یلتقي فیه البائعون والمشترون من خالل السماسرة لتبادل 

سلعة هي األسهم والسندات ، وتعرف باسم سوق المال طویل األجل ، وهي أقرب ما یكون 

من السوق الكاملة ، إذ یتحدد فیها سعر واحد للسهم أو السند في وجود عدد كبیر من 

مع سهولة االتصال بینهم ، وتجانس وحدات السلعة وهي األسهم والسندات مع المشترین ، 

سهولة نقلها من مكان آلخر ، وعنصر الجذب الوحید هو السعر بالنسبة للبائع والمشتري ، 

."وهي أیضا سوق المنافسة الكاملة یتحدد فیها السعر بفعل قوى العرض والطلب

1
.16المرجع السابق، ص أحمد السعد ،-

2
.65سیف إبراھیم المصاورة ، المرجع السابق ، ص -

3
.44ص ،نفسھالمرجع-
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أنواع سوق األوراق المالیة:ثانیا

:تنقسم سوق األوراق المالیة إلى سوقین أساسین هما

السوق األولي أو سوق اإلصدارات الجدیدة-

.السوق الثانوي أو سوق التداول-

السوق األولي -أ

هي تلك السوق التي تختص باإلصدارات الجدیدة لألسهم ، حیث یتم فیها بیع الورقة 

عند التأسیس وبیعها للمؤسسین أو ، سواء عند إصدار الشركة أسهم رأس المال1ألول مرة

لغیرهم من المستثمرین ، أو عند إصدار وبیع أسهم جدیدة في فترة الحقة على تأسیس 

، ویسمى السعر الذي تباع به الورقة المالیة في السوق 2الشركة بغرض زیادة رأس المال

.األولیة بسعر اإلصدار

السوق الثانویة - ب

السوق التي یتم فیها تداول األسهم التي سبق إصدارها، هي : تعریف السوق الثانویة -1

، وعند قید الورقة المالیة في البورصة یبدأ التداول بیعا و 3وهي التي تعرف باسم البورصة

شراء بین المستثمرین بعضهم البعض، دون أن تكون الشركة المصدرة طرفا في هذه 

سعر "أو " سعر التداول"یسمى العملیات، ویتم التداول بسعر یختلف عن سعر اإلصدار 

1
.84محمد براق ، المرجع السابق ، ص -

2
تختلف إجراءات تأسیس شركة المساهمة تبعا لما إذا كان التأسیس باللجوء العلني لالدخار أو من دونه، أو بمعنى -

آخر طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام عن طریق اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على أموال، وقد یقتصر االكتتاب 

.264على المؤسسین دون اللجوء إلى االكتتاب العام، راجع، عمورة عمار، المرجع السابق، ص 

3
.84محمد براق، المرجع السابق، ص -
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یتحدد حسب العرض والطلب على األسهم بالبورصة ، ویطلق على التداول "السوق

.1"سوق التداول"أو " السوق الثانوي"بالبورصة 

إذن فالسوق األولیة یتم فیها بیع األسهم الجدیدة والبائع هو الشركة المصدرة لهذه 

ما السوق الثانویة یتم فیها التعامل على األوراق األسهم، أي أن الشركة طرف في التعامل أ

.2المالیة بین المشترین وال عالقة للشركة بذلك

)البورصة(درجات السوق الثانویة -2

:تنقسم هذه السوق إلى عدة أسواق هي

ویكون السوق منظما، إذا كان له مكان محدد، یلتقي :السوق الرسمیة أو السوق المنظم

وتحكمه قوانین وأنظمة ، وتشرف علیه هیئات لها نظامها الخاص، وتتداول فیه المتعاملون، 

فیه األسهم المستوفیة لشروط معینة، حیث ال یجوز تداول أي ورقة مالیة أخرى غیر 

:، و هذه السوق ال تفتح إال للمؤسسات التي تستوجب لجملة من الشروط منها 3مسجلة

ماعي محدد من طرف لجنة البورصة أن یتوافر لدیها مبلغ من رأس المال االجت-

4أن تصدر عدد معینا من األوراق المالیة-

:وتحقق المؤسسات المسجلة في البورصة مجموعة من المزایا یمكن ذكر أبرزها كما یلي

.احتالل المؤسسة مكانة هامة في االقتصاد-

1
، اإلسكندریة )ط.د(، المكتب الجامعي الحدیث ، )ماهیتها، تاریخها، مستقبلها(نسرین عبد الحفیظ نبیه، البورصة -

.72، ص 2012،
2

.62، ص 2006محمد عوض عبد الجواد ، علي إبراھیم الشدیفات، دار الحامد ، دون طبعة ،  عمان ،-
.63سیف إبراهیم المصاورة، المرجع السابق، ص -3
.85محمد براق، المرجع السابق، ص -4
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شركات ذات إمكانیة تطویر المؤسسة، ذلك ألن المؤسسات العائلیة یمكن أن تتحول إلى -

.1أسهم

تعتبر هذه السوق بمثابة هیكل لقبول الشركات التي لم تتوافر فیها الشروط :السوق الثانیة

التي تسمح لها من أجل االنضمام للسوق الرسمیة ،حیث تهتم أساسا باستقطاب الشركات 

الصغیرة والمتوسطة، كما أنها تستقبل تلك الشركات التي ال ترید االنضمام إلى السوق 

والرغبة في فتح رأسمالها للمدخرین العمومیین بصورة بتحریر جزء كبیر من رأس مالها ،

.محدودة وذلك ضمانا لتطورها ونموها

%10و عادة ما یشترط في الشركات التي ترید الدخول لهذا النوع من األسواق وضع 

.من أسهمها تحت تصرف الجمهور وتقدیم المعلومات الالزمة عن نشاطها

ة وجذابة، فهي وٕان اتحدت في التسمیة فإنها في تعتبر هذه السوق مغری:السوق الثالثة

الوالیات المتحدة األمریكیة تختلف عنها في لندن، ذلك أن السوق الثالثة في لندن هي هیكلة 

موجهة للمؤسسات االقتصادیة الصغیرة التي ال تستطیع االنضمام إلى السوق الثانیة، ومن 

السوق الموازیة، أما في الوالیات المتحدة ثم فإنها تقترب من الهیكل المعروف في فرنسا باسم

.فإن السوق الثالثة هي سوق تختص بتبادل السندات بشكل خاص

لقد تأسست هذه السوق في الوالیات المتحدة حیث من أبرز ممیزاتها غیاب :السوق الرابعة

ذلك من أهم المتدخلین في هذه السوق، إضافة لالتأسیسیینالوسطاء، كما یعتبر المستثمرون 

فإن التحویالت تتم داخل هذه السوق على القیم المسجلة في قید البورصات الوطنیة وكذلك 

.2تلك القیم المسجلة خارجها

أو السوق غیر المنظم، فهو ذلك السوق الذي لیس له نظام رسمي :السوق الموازیة

م التعامل فیه وٕانما یغلب علیه الطابع العرفي، ولیس له مكان محدد إلجراء المعامالت، ویت

.سیأتي الحدیث عن وظائف البورصة في الفرع الثاني -1
.86، ص براق محمد، المرجع السابق-2
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الخ، تربط بین ...تلیفونات وفاكس وأطراف حاسب آلي-من خالل شبكة اتصاالت قویة

التجار والسماسرة و المستثمرین، و وفقا لظروف العرض والطلب تحدد األسعار في هذا 

السوق، و یتم التعامل فیه على أوراق مالیة غیر مسجلة في البورصات، و هؤالء السماسرة 

، و الغرض من ذلك حرمان حاملو األسهم لهذه الشركات من 1نعوا هذا السوقهم الذین ص

.2تداول أسهمهم في سوق معروفة

التشریعات )السوق الرسمیة(ولذلك وضعت للتداول في بورصة األوراق المالیة 

الالزمة التي تمكن من سرعة التداول وحمایته من عبث العابثین، وتأخذ التشریعات الحدیثة 

تداول األوراق المالیة في األسواق المالیة باعتبارها قیودا، أي بمعنى تجرید األوراق بمبدأ 

و علیه فقد جاءت البورصة بإیجابیات تتمثل في وظائف .3المالیة من صیغتها المادیة

.البورصة

المطلب الثاني

وظائف البورصة

تعكس الحالة في الواقع یعتبر الكثیرون أن البورصة هي المرآة الحقیقیة التي 

االقتصادیة ومدى نجاح السیاسات المالیة واالقتصادیة ، و مظهر من مظاهر التقدم 

الحضاري والثقافي، فإن وظائفها توضح الفارق بین الكساد والرواج ولذلك آثر تبیان وظائف 

الوظائف االقتصادیة ألسواق األوراق المالیة األولیة في الفرع :البورصة على النحو اآلتي

.ول ، والوظائف االقتصادیة ألسواق األوراق المالیة الثانویة في الفرع الثاني األ

1
.63مصطفى كمال طھ ، شریف مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق ، ص -

2
.63سیف إبراهیم المصاورة، المرجع السابق، ص -

3
.63، ص نفسهالمرجع -
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)سوق اإلصدار(الوظائف االقتصادیة ألسواق األوراق المالیة األولیة :الفرع األول

تأسیس شركات المساهمة الجدیدة التي یصعب إحداث التنمیة بدونها، إذ تعد سوق -أ

لمدخرات الفردیة، وتحریك رؤوس األموال الوطنیة من اإلصدار آلیة أساسیة لتجمیع ا

.1قطاعات المجتمع ذات الفائض المالي إلى القطاعات اإلنتاجیة ذات العجز المالي

وتوجیه المدخرات لخدمة األسهم،تنمیة االدخار عن طریق تشجیع االستثمار في -ب

بعوائد منخفضة نسبیا، االقتصاد القومي، فبدال من أن یضع المدخر نقوده في المصاریف 

فإن سهولة االستثمار في السوق المالیة یحفز المدخر لوضعها فیه وبالقطاعات االقتصادیة 

.المختلفة

فیجب أوال أن یتم خفض في األسهمولكي یتم تشجیع أفراد المجتمع على االستثمار

المستثمرین سعر الفائدة في المصارف وفتح مجاالت لالستثمار في المجتمع وتشجیع صغار 

.2بإعفائهم من الضرائب لمدة معینة ومساعدتهم على تسویق منتجاتهم

و المنتجین )أصحاب الفائض المالي(تعد السوق األولیة حلقة وصل بین المستثمرین -ت

:و من خالل هذه الوظیفة تقوم بدورین مهمین هما)أصحاب العجز المالي(

راتهم وٕاتاحة مصادر تمویل متعددة للمنتجین تقدیم الفرصة للمستثمرین الستثمار مدخ-1

تقدم السوق األولیة الفرصة االستثماریة لصغار ،إذ لتمویل إقامة مشروعاتهم أو توسیعها

المستثمرین، وذلك ألن االستثمار باألسهم مفتوح لكل من كبار وصغار المستثمرین على حد 

األسهم وحسب قدرته، فال یجب سواء ،ألن المستثمر یستطیع شراء الكمیة التي یرغبها من 

على المستثمر أن یملك جزاء یسیرا جدا من أي شركة، عبر شرائه أسهمها فیها، ما یمكن 

.صغار المدخرین من استثمار أموالهم

1
.27خالد أحمد سیف شعراوي، المرجع السابق، ص -

  .135ص ، 2012ط، .محمد حسن عبد المجید الحداد، دار الكتب القانونیة، د-2
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.توزیع المدخرات المكتنزة بین ذوي العجز المالي-2

أي من مجرد تعد أداة لتوجیه المدخرات الوطنیة من التوظیف إلى االستثمار المنتج-ث

توظیفها في استثمارات سلبیة مثل شراء العقارات أو الذهب إلى االستثمار الحقیقي في إقامة 

.1أو التوسع في أصول رأسمالیة منتجة

تنهض بالدور الذي یعجز األفراد عن القیام به في التمویل الكبیر لتأسیس الشركات -ج

ن الموارد الالزمة للتوسع أو التطویر أو المساهمة أو لتلبیة احتیاجات ما هو قائم منها م

.اإلصالح الهیكلي

)البورصة(الوظائف االقتصادیة الخاصة بأسواق التداول الثانویة :الفرع الثاني

تعد سوق اإلصدار الثانویة ضروریة بل حیویة لكفاءة سوق اإلصدار من حیث، أن -أ

الما ظلت هذه الجهة تمارس المستثمر ال یمكنه استرداد قیمة السهم من جهة إصداره ط

نشاطها، فإذا لم توجد سوق التداول لتقدیم الفرصة للمستثمر في بیع ما اشتراه من أوراق 

مالیة من سوق اإلصدار بالسعر الذي یریده، فكیف یتسنى لسوق اإلصدار أن تعمل في ظل 

.2انعدام قدرة المستثمر على بیع ما اشتراه من األوراق المالیة

تثمارات األجنبیة التي قد تؤدي إلى زیادة العائد ،و ارتفاع معدل النمو جذب االس-ب

االقتصادي ،و العمل على انضباط وٕادارة الملكیة العامة ، و تحسین مسألة القطاع التجاري، 

خصوصا في البالد النامیة التي تواجه عجزا تمویلیا في العمالت األجنبیة وانخفاضا في 

.3االدخار المحلي

.35، ص )ت.د(، )ط. د(، دار الكتاب الثقافي، )دراسة فقهیة(أحمد السعد، األسواق المالیة المعاصرة، -1
.137محمد حسن عبد المجید الحداد، المرجع السابق، ص -2
.27خالد أحمد سیف شعراوي، المرجع السابق، ص -3
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ر األسعار المعلنة لتداول األسهم في البورصة أداة هامة لتقدیر القیمة السوقیة لكل تعتب-ت

شركة یتم تداول أسهمها في البورصة، وبالتالي فإنها تیسر حصول الشركة على ما تحتاجه 

من القروض من النظام المصرفي، فالبورصة تعتبر أداة هامة لتقویم الشركات والمشروعات، 

بالنجاح والفشل، فانخفاض أسعار األسهم بالنسبة لشركة من الشركات دلیل ویتم الحكم علیها

على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي، وهو ما قد یؤدي إلى إجراء بعض 

.التعدیالت في قیادتها أو في سیاستها أمال في تحسین مركزها

دى سمات ولكن حتى نكون أقرب إلى اإلنصاف، فبرغم أن نشر المعلومات هي إح

أسواق رأس المال بشأن الصفقات التي تبرم، فإن انخفاض القیمة السوقیة لبعض األسهم 

بعض –في بعض األحیان -بشكل یوحي للمتعاملین بتدهور حالة الشركة قد یصیب 

المستثمرین حسني النیة ، مما یدفعهم إلى التخلص من هذه األسهم، األمر الذي یترتب علیه 

ي األسعار، وحینئذ یدخل المستثمر  مشتریا، ولذلك فإن انخفاض سعر مزید من الهبوط ف

السهم فقط ، لیس دلیال في حد ذاته على الضعف المالي للشركة، ولكن قد یكون بغرض 

.محاولة من البعض على شرائه بثمن بخس حتى یحقق مكاسب مالیة فیما بعد
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المبحث الثاني

إنشاء بورصة الجزائر

الحدیث عن البورصة في الجزائر یجب علینا أن ندرك جیدا أن البورصة كأداة عند 

لیست هدفا أو غایة في حد ذاتها، بل تعتبر أسلوبا تنمویا فعاال نجح في أداء مهامه في 

الكثیر من الدول التي تتمیز بوضع اقتصادي مالئم، مبني على قواعد اقتصاد السوق، كما 

غاء دور الدولة في النشاط االقتصادي من خالل خوصصة منشآت أن االتجاه المتزاید نحو إل

القطاع العام ، أدى إلى بروز أداة لذلك وهي البورصة كأسلوب للخوصصة وكطریقة لتمویل 

المنشآت الجدیدة ، كما یدخل في تنشیط هذه السوق عدد من المتعاملین كالمستثمرین 

.والوسطاء من خالل إصدار أوامر البیع والشراء

فاإلقبال على مثل هذه العملیة بالجزائر مسألة غیر سهلة، فبالرغم من أخذ القرار 

، وبصفة غیر فعالة، إذ 1997، فإنها لم یبدأ التعامل فیها إال في سنة 1990بإنشائها سنة 

ظل أداؤها دون مستوى أداء البورصات العالمیة وحتى الناشئة منها ،ویرجع ذلك للعدید من 

فقبل الحدیث عن كیفیة بیع األسهم في البورصة البد لنا .ترضت مسارهاالمصاعب التي اع

من البحث أوال عن اإلصالحات االقتصادیة التي تمت والتي أدت إلى إنشاء البورصة 

كوسیلة جدیدة لتمویل االستثمارات في الجزائر ، باإلضافة إلى معرفة مختلف الهیئات 

نتناول في المطلب األول :لمبحث إلى مطلبین ولذلك ارتأینا تقسیم هذا ا.المكونة لها 

اإلصالحات االقتصادیة وٕانشاء بورصة الجزائر ، ونتناول في المطلب الثاني ، الهیاكل 

المؤطرة للتداول في بورصة القیم المنقولة 
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المطلب األول

اإلصالحات االقتصادیة وٕانشاء بورصة الجزائر

إصالحات اقتصادیة هیكلیة قصد الشروع في في تنفیذ 1988شرعت الجزائر سنة 

عملیة االنتقال نحو اقتصاد السوق تحت مراقبة وتنظیم الدولة و واقع الخوصصة في 

.الجزائر

الخوصصة في الجزائر و دوافع إنشاء البورصة:الفرع األول

1الخوصصة في الجزائر -أوال

سات جزئیا أو كلیا إلى تتمثل عملیة الخوصصة في قیام الدولة بتحویل ملكیة المؤس

القطاع الخاص، وذلك ضمن إطار شامل وهو تقلیص دور الدولة في النشاط االقتصادي، 

.بهدف زیادة إنتاجیة المؤسسات المراد تخصیصها

ولم تكن الخوصصة الخیار الوحید لالقتصاد الجزائري، إال عندما أصبحت 

قوى الخزینة العمومیة على تخطیه، المؤسسات العمومیة تعیش اختالال هیكلیا ومالیا ال ت

.وذلك نتیجة انخفاض معدالت النمو في القطاعات الصناعیة

إن تحریك الخوصصة یتطلب استثمار أجنبي مباشر، إال أن الجزائر تجد صعوبة 

للوصول إلى أسواق رأس المال و األسواق المالیة الدولیة، مما جعل الخوصصة في الجزائر  

والت الیائسة التي شملت بیع بعض الوحدات والتنازل لصالح تقتصر على بعض المحا

العمال لبعض المؤسسات العمومیة المحلیة والدخول إلى البورصة لثالث مؤسسات وهي 

.ریاض سطیف، مجمع صیدال ومؤسسة تسییر فندق األوراسيإ

1
.بحث الثالث من الفصل األول من الباب األول تم تناول موضوع الخوصصة وعالقتھا باألسھم في الم-
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دوافع إنشاء بورصة الجزائر-ثانیا

یة التي تشكل وسیلة لتكملة وتنویع لقد ظهرت الحاجة الماسة إلنشاء السوق المال

.مصادر التمویل خاصة في المرحلة االنتقالیة التي یعیشها االقتصاد الجزائري

مراحل إنشاء بورصة الجزائر:الفرع الثاني

تدخل فكرة إنشاء بورصة األوراق المالیة بالجزائر في إطار برنامج اإلصالح 

أما التحضیر 1988حیز التطبیق عام ، ودخل 1987االقتصادي الذي أعلن عنه عام 

، ومنذ ذلك الحین إلى غایة الوقت 1990الفعلي إلنشاء هذه البورصة، فكان ابتداء من سنة 

:الحالي مرت هذه العملیة بعدة مراحل نذكرها في مایلي

)1992–1990(المرحلة التقریریة  -أوال

نص المرسوم رقم ،وفي هذا1990لقد ظهرت فكرة إنشاء بورصة الجزائر عام 

على إمكانیة مفاوضة قیم الخزینة بین 1990مارس 27المؤرخ بتاریخ 90/101

.1المؤسسات العمومیة فقط

أنواع شهادات 1990مارس 27المؤرخ بتاریخ 90/102كما أوضح المرسوم رقم 

تها، األسهم التي یمكن أن تقوم بإصدارها الشركات العمومیة االقتصادیة، وكذا شروط مفاوض

حیث سمح هذا المرسوم للشركات المذكورة باكتساب شهادات األسهم المكتسبة برؤوس أموال 

یتعلق بتحویل دیون الخزینة المترتبة على المؤسسات 1990مارس 27مؤرخ في 90/101مرسوم تنفیذي رقم -1

جاء تعریف المؤسسة العمومیة و .1990لسنة  14ر عدد .العمومیة إلى قیم منقولة وتجمیدها ویبین شروط إصدارها ج

یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة وتسییرها و  2001أوت  20مؤرخ 01/04من أمر 02المادة االقتصادیة في 

المؤسسة العمومیة االقتصادیة هي شركات تجاریة :(2008فیفري 28مؤرخ في 08/01خوصصتها معدل ومتمم باألمر 

االجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة، تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبیة رأس المال 

.2001لسنة  47ر عدد .،ج)وهي تخضع للقانون العام
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، وفي أكتوبر من نفس السنة، ومن خالل هیئة 1الشركات العمومیة االقتصادیة األخرى

مؤهلة في الجمعیة العامة لصنادیق االستثمار، اتخذت الحكومة قرار إنشاء هذه الهیئة 

قامت صنادیق المساهمة 1990نوفمبر 09، وبتاریخ "كة القیم المتداولةشر "بتسمیة مؤقتة 

ثالث مائة وعشرون ألف الثمانیة بتأسیس شركة ذات أسهم برأس مال یقدر بمبلغ

ویسیرها 2، موزع بحصص متساویة بین الصنادیق الثمانیة)دج 320.000( دینارجزائري

مجلس إدارة متكون من ثمانیة أعضاء، كل عضو یمثل أحد صنادیق المساهمة ویقوم 

.3المجلس بتعیین المدیر العام الذي یتولى مهمة تسییر الشركة

ولقد نصت القوانین األساسیة لهذه الشركة بأن هدفها األساسي یكمن في وضع تنظیم 

الشروط، وتتوفر لدیها جمیع اإلمكانات یسمح بإنشاء بورصة لألوراق المالیة في أفضل

.للرقي واالزدهار محققة بذلك األهداف المنوطة بها

ونظرا لبعض الصعوبات التي واجهت هذه الشركة والخاصة بالدور غیر الواضح 

الذي یجب أن تلعبه، وبضعف رأسمالها، فقد تم تعدیل قوانینها ورفع رأسمالها في فبرایر 

 )دج 9.320.000.00(ثالث مائة وعشرون ألف دینار جزائري تسع مالیین و إلى  1992

.4، كما غیر اسمها لتحمل بذلك اسم بورصة األوراق المالیة

یحدد أشكال شھادات األسھم الممكن إصدارھا من المؤسسات 1990مارس 27مؤرخ 90/102مرسوم تنفیذي رقم -1
حیث جاء .1990لسنة 14ر عدد.العمومیة االقتصادیة لفائدة مؤسسا ت اقتصادیة أحرى و شروط إبرام الصفقات بھا ج

تعد شھادات األسھم قیما منقولة قابلة للتحویل أو التداول بحریة بین المؤسسات العمومیة االقتصادیة في (منھ 02في المادة 
.)السوق المالیة المؤسسة قانونا 

ذ شكل شركاء االنتماء صنادیق المساهمة هي عبارة عن هیاكل وسطیة بین الدولة والمؤسسة العمومیة االقتصادیة تتخ-2

صندوق المواد الغذائیة والفالحة، صندوق المناجم والفحم والري، (الشركات القابضة وهم :صنادیق حالیا هي 8(وهي 

كیمیاء والصیدلة، صندوق االتصال، اإللكترونیك، واإلعالم ترو صندوق التجهیز، صندوق البناء، صندوق الكیمیاء و البی

لتحل محل المؤسس في تسییر القیم المنقولة وهذا لحساب المالك )المختلفة صندوق الخدمات،اآللي، صندوق الصناعات 

عجة /األصلي وهو الدولة وبناء على ذلك یتحول المالك الذي هو الدولة من مالك إلى دائن أو مساهم، أخذا عن د

.202الجیاللي، المرجع السابق، ص 
مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم –مع دراسة حالة البورصة الجزائریة –الناشئة قاسم شاوش لمیاء ، األسواق المالیة -3

.158، ص 2005والتسییر ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، االقتصادیة
.159، ص نفسهالمرجع -4
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وبالرغم من جل المجهودات المبذولة ، إال أن البورصة لم تتمكن من أن تكون عملیة 

بالمحیط بالمرة في هذه المرحلة ، حیث اعترضت انطالقتها العدید من الصعوبات المتعلقة 

.االقتصادي واالجتماعي للبالد

)1996–1993(المرحلة االبتدائیة -ثانیا

لقد تم في هذه المرحلة تعدیل القانون التجاري الذي كان ال یتوافق مع شروط سیر 

أفریل 25،المؤرخ في 93/08البورصة ، لهذا الغرض وبموجب المرسوم التشریعي رقم 

ت على القانون التجاري یتعلق األمر بتعدیالت خاصة ، تم إدخال بعض التعدیال1993

بشركات األسهم ، فقد نص المرسوم بصفة واضحة على إمكانیة تأسیسها والشروع في 

العرض العمومي لالدخار سواء عند تأسیس الشركة أو عند تقریر رفع رأسمالها، كما تم رفع 

دینار جزائري  ألفثالث مائة المبلغ األدنى الالزم لتكوین شركة األسهم من

  : إلى )دج300.000.00(

في حالة إجراء العرض العمومي )5000000.00(خمسة مالیین دینار جزائري -

.لالدخار

.لالدخارعند عدم اللجوء إلى العرض العمومیة )1000000.00(ملیون دینار جزائري -

یخص و بهذا أصبحت شركة األسهم تشكل وسیلة فعالة لتعبئة االدخار،  أما فیما 

القیم المنقولة فقد نص المرسوم على إمكانیة إصدار أنواع جدیدة من القیم المنقولة تتمثل في 

.أسهم التمتع، شهادات االستثمار، شهادات الحق في التصویت

والمتعلق 1993ماي 23الِمؤرخ في 93/10وكذا صدور المرسوم التشریعي  

.1ببورصة القیم المنقولة

.السابق ذكره 93/10الرسوم التشریعي -1
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)إلى وقتنا الحالي1996من (االنطالقة الفعلیة مرحلة -ثالثا

كانت كل الظروف جاهزة من الناحیة القانونیة والتقنیة إلنشاء 1996مع نهایة سنة 

:بورصة القیم المنقولة حیث

.تم وضع نص قانوني إلنشاء وتنظیم هذه البورصة-

.أصبح للبورصة مكان مادي بغرفة التجارة-

، إلى جانب 1996في فیفري )cosoB(ة عملیات البورصةتم تشكیل لجنة تنظیم ومراقب-

مع تحدید مخطط لكل منهما، وأصبح 1997ماي  25في  )SGBV(شركة تسییر القیم 

.كل األفراد العاملین بالهیئتین جاهزین للعمل

، تم اختیار الوسطاء في العملیات البورصة یمثلون مختلف 1997ومع بدایة سنة 

، حیث تولت لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة )وشركات تأمینبنوك (المؤسسات المالیة 

مهمة تكوین هؤالء عن طریق االستعانة بالخبراء الكندیین، وتنظیم عدة ملتقیات من بینها 

ملتقیین أسبوعیین في كل من تونس وفرنسا، بهدف االستفادة ولو بشكل سطحي من خبرة 

.1ليهذین البلدین في مجال التعامل بالسوق الما

، على تهیئة الجو 1997وقد عملت لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة طوال سنة 

المالئم وتحضیر كل الهیئات المعنیة للشروع في العمل بالتاریخ المحدد، وهو نهایة سنة 

متمثال في 1998جانفي 02وتم بالفعل إصدار أول قیمة منقولة بالجزائر بتاریخ 1997

.اك، وذلك فیما یسمى بالسوق األولى للسوق المالیةالقرض السندي لسونطر 

وعلى هذا األساس أصبحت شركة سونطراك أول متعامل اقتصادي یدشن سوق 

.للرسامیل في الجزائر في الوقت الذي ینتظر أن تصبح بورصة الجزائر عملیة

.161قاسم شاوش لمیاء، المرجع السابق، ص -1
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ونشیر إلى أنه ثمة ثالث شركات قامت باإلصدار الفعلي لألوراق المالیة بغیة رفع 

شركة إریاض سطیف، مجمع صیدال ، فندق :رأسمالها االجتماعي مرورا بالبورصة وهي

.1األوراسي

المطلب الثاني

التنظیم الهیكلي  لبورصة القیم المنقولة

إن الحدیث عن التنظیم الهیكلي لبورصة القیم المنقولة في الجزائر، یعني بالضرورة 

تعمل من أجل تحقیق األهداف التي تسعى الحدیث عن الهیئات المسیرة للبورصة، التي

البورصة للوصول إلیها، وعلیه فإن الهیئات المؤطرة للتداول في بورصة القیم المنقولة في 

:التشریع الجزائري هي ثالثة هیئات على التوالي

)COSOB(لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة-أوال

)SGVB(شركة تسییر بورصة القیم المنقولة -ثانیا

1
على إثر إعادة ھیكلة المؤسسة الوطنیة للسمید 1983سنة  - سطیف–أنشئت شركة إریاض :-سطیف -تجربة إریاض -

SNوالمطاحن وصناعة العجائن الغذائیة و الكسكس  SEMPAC تحت 1990أفریل 12،لتصبح شركة ذات أسھم في،
ملیون دینار جزائري ، 100ل یقدر بمبلغ اسم مؤسسة الصناعات الغذائیة للحبوب ومشتقاتھا لسطیف ،وبرأس ما

بالتحضیر لعملیة اإلصدار بتسلیم لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة رسالة بغرض -سطیف–وشرعت شركة إریاض 
وبعد أن حصلت على الموافقة ، فإن ھذه الشركة قد شرعت .1998أفریل 02قبولھا في البورصة ، وكان ذلك بتاریخ 

في العرض العمومي لالدخار وذلك بطرحھا في السوق 1998دیسمبر 15أكتوبر إلى غایة 15دة ما بین في الفترة الممت
ملیار دینار جزائري ، واختارت شركة 2,3دج للسھم الواحد ،و بمبلغ إجمالي یقدر بمبلغ 2300حوالي ملیون سھم بمبلغ 

.إریاض سطیف شركة الرشاد المالي للقیام بھذه العملیة 
یعتبر المجمع الصناعي صیدال الرائد في صناعة األدویة وتسویقھا على مستوى :-صیدال–المجمع الصناعي تجربة 

02السوق الجزائریة ، وقد انبثق مجمع صیدال عن إعادة ھیكلة المؤسسة الوطنیة لصناعة المواد الصیدالنیة بتاریخ 
بعد أن قامت لجنة تنظیم .ملیون دینار 2500الي ، وحولت إلى شركة ذات أسھم یقدر رأس مالھا بحو1998فیفري 

وبعد التأكد من أنھا -صیدال–ومراقبة عملیات البورصة بدراسة المذكرة اإلعالمیة المقدمة من قبل المجمع الصناعي 
من رأس المال %20، والتي تمثل قیمة 1998سبتمبر 24تحقق كافة الشروط ، فإنھا قد منحت لھ تأشیرة بتاریخ 

مارس 15فیفري إلى 15ملیون سھم للبیع، وامتدت عملیة العرض من 02للمجمع الصناعي والذي طرح  جتماعياال=
.، واستعان المجمع بمجموعة من الوسطاء إلتمام العملیة 1999

حیث خضع 1975ماي 02یمارس فندق األوراسي ذو الخمسة نجوم نشاطھ منذ :تجربة شركة إدارة فندق األوراسي 
40برأس مال قدره 1991فیفري 21،كما تم تحویلھ إلى شركة ذات أسھم في 1988تصحیح وإعادة تجھیز سنة لعملیة

.ملیون دج 
من %20، أقر مجلس إدارة فندق األوراسي إدخال 1998جوان 21وعلى إثر الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة في 

.108محمد براق ، المرجع السابق ، ص /دللمزید من التفاصیل أمضر.رأس مالھ في البورصة 
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.(DCT)المؤتمن المركزي على السندات-ثالثا

)COSOB(لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة:الفرع األول

ماي 23المؤرخ في 93/10تأسست هذه اللجنة بموجب المرسوم التشریعي رقم 

وتعتبر هذا اللجنة أهم عنصر في التنظیم 011فقرة  03، حیث نصت علیها المادة 1993

الداخلي للبورصة، إذ أنها تشكل السلطة اإلداریة والمالیة، وتتشكل هذه اللجنة من رئیس، 

أعضاء یجدد نصفهم كل سنتین، وال یجوز للرئیس وال 6سنوات، و4یعین لمدة تدوم 

حول أسهم مقبولة في للمستخدمین الدائمین في اللجنة أن یقوموا بأیة معامالت تجاریة 

.93/10من المرسوم التشریعي رقم 25، 23، 22، 21البورصة، وهو ما تقضي به المواد 

تتمثل مهمة هذه اللجنة في حمایة االدخار المستثمر في القیم المنقولة أو المنتجات 

المالیة التي تتم في إطار اللجوء العلني لالدخار، والعمل على تحقیق حسن سیر نشاط 

، لضبط عملیات البورصة 2ورصة وشفافیتها، وتعتبر هذه اللجنة سلطة ضبط مستقلةالب

ومراقبتها، تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، وقد اعترف المشرع الجزائري 

باالستقالل المالي للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها ، وذلك بصفة صریحة بموجب 

إذ تنص 03/04المعدل والمتمم بالقانون رقم 93/10ریعي رقم من المرسوم التش20المادة 

تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصیة :(على أنه

).المعنویة واالستقالل المالي

حیث جاء في ،السابق ذكره96/10المعدل والمتمم باألمریتعلق ببورصة القیم المنقولة،  93/10عي رقم یمرسوم تشر -1

:تشتمل بورصة القیم المنقولة على الهیئتین اآلتیتین(منه03/1المادة 

"...)اللجنة"سلطة القیم المنقولة وتدعى في صلب النص لجنة تنظیم ومراقبة لعملیات البورصة تشكل -
تعتبر السلطات اإلداریة المستقلة أو سلطات الضبط، هیئات من الجیل الثاني بعد الهیئات اإلداریة التقلیدیة، إال أن -2

ضع لتدرج الهرمي، أخذ السلطات اإلداریة المستقلة ال تخضع ألیة رقابة إداریة بخالف الهیئات اإلداریة التقلیدیة التي تخ

لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید (عن قوراري مجذوب، سلطات الضبط في المجال االقتصادي 

.21، ص 2010، جامعة أبو بكر بلقاید، رسالة ماجستیر، )والمواصالت
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تعتبر لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها األكثر استقاللیة في جانبها المالي، 

اإلداریة المستقلة األخرى الضابطة في المجال االقتصادي، كاللجنة مقارنة بالسلطات

د الدولة ر التي تعتمد على موا. الخ...المصرفیة، ومجلس النقد والقرض، و مجلس المنافسة

قصد تسییرها والقیام بوظائفها، وبالتالي تبعیتها للسلطة التنفیذیة من هذا الجانب،  لكن رغم 

ظیم عملیات البورصة ومراقبتها باالستقالل المالي، إال أنه لیس االعتراف الصریح للجنة تن

:استقالال مطلقا نتیجة التأثیرات التي تمارسها الدولة والتي تظهر من جانبین

، وٕانما تعتمد كذلك على إعانات التسییر التي 1ال یقتصر تمویل اللجنة على مواردها فقط-

إلى ممارسة نوع من الرقابة على هذه تخصص لها میزانیة الدولة، مما یؤدي بالدولة 

.اإلعانات

تولي السلطة التنفیذیة مهمة تحدید قواعد أساس هذه األتاوى وحسابها، وبالتالي التقلیص -

.2من حریة اللجنة في تسییر میزانیتها، والتأثیر على استقاللها المالي

:كما تتمتع هذه اللجنة بالصالحیات الالزمة لقیامها بالمهام التالیة

حیث تقوم اللجنة بتنظیم سیر سوق القیم المنقولة وذلك 3:الوظیفة القانونیة أو التنظیمیة -أ

:بسن قوانین تخص مایلي

.رؤوس األموال التي یمكن استثمارها في عملیات البورصة-

.اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة والقواعد المهنیة التي تطبق علیهم-

.ومحتواها والضمانات التي یجب أن یكفلوها لزبائنهمنطاق مسؤولیة الوسطاء -

.الشروط الخاصة بأهلیة األعوان المرخص لهم بإجراء مفاوضات في البورصة-

من المرسوم التنفیذي رقم 03للمادة أتاوى طلب اعتماد الوسطاء وأتاوى من الشركات المصدرة لألسھم ،وفقا -1
34ر ،عدد .،یتعلق باألتاوى التي تحصلھا لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا،ج1998ماي 20مؤرخ في 98/170

.98لسنة 
.السابق ذكره 98/170من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2
.السابق ذكرهق ببورصة القیم المنقولة،المتعل03/04قانون من 14تحكم  هذه الوظیفة المادة-3
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.القواعد التي تحكم العالقات بین المؤتمن المركزي على السندات والمستفیدین من خدماته-

.یة للسنداتالقواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسییر وٕادارة الحسابات الجار -

.شروط التأهیل وممارسة نشاط حفظ وٕادارة السندات-

كما تخضع األنظمة التي تضعها اللجنة إلى موافقة وزیر المالیة ویتم نشرها في 

.الجریدة الرسمیة

إذا حاولنا التفرقة بین هذین المصطلحین فإننا نجدهما یؤدیان :وظیفة المراقبة والرقابة - ب

رجعنا إلى النص الفرنسي نجده ینص على مصطلحین ال یؤدیان نفس نفس المعنى ولكن إذا 

Control«:المعنى وهما ou surveillance« أي بمعنى الحراسة والمراقبة وعلیه نجد أن

.1اللجنة تمارس وظیفة الحراسة على سوق القیم المنقولة ، ومراقبة المتداولین

من المرسوم التشریعي  50لى إ 35وقد جاء تنظیم هذه الوظیفة من خالل المواد 

وذلك من أجل تحقیق احترام األحكام التشریعیة والتنظیمیة من طرف المتدخلین في 93/10

السوق هذا من جهة، ومن جهة أخرى من أجل امتثال الشركات التي تلجأ علنیا إلى االدخار 

:اللتزامات اإلعالم وضبط السوق، حیث تقوم اللجنة بمایلي

شركة ترید قبول سنداتها للتداول، أن تنشر مذكرة مسبقا والتي یجب أن یجب على كل -1

.تكون مؤشرا علیها من قبل لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

التأكد من أن الشركات المقبول تداول قیمها المنقولة في البورصة تتقید باألحكام -2

اللجنة في حال مخالفة األحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول، ویمكن لرئیس 

التشریعیة أو التنظیمیة أن یطلب من المحكمة إصدار أمر للمسئولین بوضع حد للمخالفة أو 

.إبطال آثارها

هوادف بهیة، النظام القانوني لتداول القیم المنقولة في البورصة،  مذكرة ماجستیر في الحقوق جامعة یوسف بن خدة ، -1

.33، ص 2008-2007الجزائر ، 
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.أمر الشركات بنشر استدراكات فیما إذا الحظت سهوا الوثائق المنشورة-3

Bulletinالرسمیة للتسعیرة  ةنشر المعلومات في النشر -4 officiel de la cote.

.إجراء تحقیقات على الشركات والبنوك والمؤسسات المالیة والوسطاء لدى األشخاص-5

.یمكن للجنة أن تأمر بتعلیق تحدید سعر األسهم ضمانا لإلعالم وحمایة للمدخرین-6

وهي المؤهلة لمعاقبة كل مخالفة متعلقة بالحقوق :التحكیمیةالوظیفة التأدیبیة و -ج

للوسطاء ، والمتعلقة كذلك بكل اللوائح والقواعد التشریعیة والتنظیمیة، أما فیما یخص المهنیة 

التحكیم فهذه الغرفة مؤهلة للفصل في مختلف النزاعات التقنیة الناجمة عن سوء فهم القوانین 

.1والقواعد المتعلقة بعمل البورصة

اللجنة وعضوین و تنشأ ضمن اللجنة غرفة تأدیبیة و تحكیمیة ،تتألف من رئیس

منتخبین من بین أعضاء اللجنة وقاضیین یعینهما وزیر العدل، ویتم اختیارهما على أساس 

.2كفاءتهما في المجالین االقتصادي والمالي

ففي المجال التأدیبي تكون الغرفة السابقة الذكر مختصة في المجال التأدیبي، وذلك 

الوسطاء وكل مخالفة لألحكام التشریعیة لدراسة أي إخالل بالواجبات المهنیة من جانب 

.والتنظیمیة المطبقة علیهم

وتنقسم العقوبات أو الجزاءات التي تصدرها اللجنة في هذا المجال إلى عدة أنواع 

:وتتمثل في

اإلنذار، التوبیخ، الحظر الكلي أو الجزئي للنشاط مؤقتا أو :عقوبات تأدیبیة وتتمثل في-1

.1دنهائیا أو سحب االعتما

إجباري ال غنى عنھ ألن النزاع تقني التحكیم ھو إجراء اختیاري یتفق علیھ األطراف ، أما في البورصة فھو إجراء -1
.وال یمكن الفصل فیھ عن طریق القضاء

.03/04المعدل و المتمم بموجب قانون 93/10من المرسوم التشریعي 51المادة -2
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وتتمثل في فرض غرامات مالیة یحدد مبلغها بعشر مالیین :عقوبات مالیة-2

، أو بمبلغ یساوي الربح المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ )دج10.000.000.00(دینار

المرتكب، وتدفع المبالغ المحصلة من هذه الغرامات إلى صندوق ضمان التزامات  الوسطاء 

من المرسوم التشریعي 64هذا حسب ما جاء في المادة في عملیات البورصة حیال زبائنهم و 

.المعدل والمتمم93/10

ال تقرها اللجنة بنفسها، وٕانما لرئیسها أن یخطر الجهات القضائیة، :عقوبات جزائیة-3

ویتأسس كطرف مدني في حال حدوث أیة مخالفات لألحكام التشریعیة والتنظیمیة السیما ما 

.المعدل والمتمم93/10من المرسوم التشریعي  60و 59نصت علیه المادتین 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة ال تتحرك إال بناء على طلب 

:من المرسوم وهم54من أحد األطراف الذین عددتهم المادة 

اللجنة نفسها-

المراقب الذي تفوضه لحضور اجتماعات البورصة-

صةالوسطاء في عملیات البور -

المنقولةبورصة القیمتسییرشركة -

الشركات المصدرة للقیم-

األمین بالسحب-

.أو بناء على تظلم أي طرف له مصلحة-

كما یالحظ حرمان الغرفة من إمكانیة القیام بالمتابعة التلقائیة، وكان من المفترض أن 

یمنحها المشرع هذه الصالحیة بحیث تتحرك تلقائیا في حالة ثبوت أي مخالفة لقواعد 

أخالقیات المهنة أو التشریع والتنظیم المعمول بهما، إال أن هذا ال یطعن في استقاللیتها في 

1
.03/04المعدل والمتمم بالموجب قانون 93/10من المرسوم التشریعي 55المادة -
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ها، فهي ال تتلقى أیة تعلیمات أو مالحظات من طرف اللجنة أثناء عملیة الفصل اتخاذ قرارات

.1في القضایا المعروضة علیها

أما عن المجال التحكیمي تختص الغرفة في مجال التحكیم لدراسة أي نزاع تقني ناتج 

:عن تفسیر القوانین واللوائح ساریة المفعول في البورصة وتدخل فیما یلي

في عملیة البورصةبین الوسطاء -

بورصة القیم المنقولةتسییربین الوسطاء وشركة -

بین الوسطاء والشركات المصدرة لألوراق المالیة-

.2بین الوسطاء واآلمرین بالسحب في البورصة-

SGBVبورصة القیم المنقولة تسییرشركة :الفرع الثاني

بورصة القیم المنقولةتسییر تعریف شركة  -أوال

لتمنح لالقتصاد الجزائري بورصة تعكس مكانها وبعدها الجهوي هي مؤسسة وجدت

والدولي، وهي تعمل على وضع الترتیبات العملیة والتقنیات الضروریة للتعامالت على القیم 

.المنقولة

وتكتسي هذه الشركة شكل شركة ذات أسهم، وقد تشكل رأسمال هذه الشركة في 

مانیة، حیث حدد في بادئ األمر بثالث مائة مرحلة أولى بمساهمة صنادیق المساهمة الث

إلى تسعة مالیین وثالث مائة 1992وعشرین ألف دینار جزائري، لترتفع في شهر فیفري 

.وعشرین ألف دینار جزائري، وتم تغییر اسم الشركة إلى شركة إدارة بورصة القیم

بالشبة ونظرا للتأخیر الذي شهده إنشاء بورصة الجزائر، فقد وصفت هذه الشركة

حیث أصبحت عملیة ، و رفع 25/05/1997منحلة، ولم یتم إعادة إنشاؤها إال في 

.114ابق، ص قوراري مجذوب، المرجع الس-1
.93/10من المرسوم التشریعي 52المادة -2
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رأسمالها إلى أربعة وعشرین ملیون دینار جزائري مقسم على خمسة وسطاء في عملیات 

، حیث ال یمكن ألي وسیط أن یتحصل على اعتماده إال بعد االكتتاب بجزء من 1البورصة 

.2القیمرأسمال شركة إدارة بورصة 

، ونظرا ألهمیتها وحجمها في 3فهي شركة من نوع خاص إذ أن مساهمیها هم زبائنها

السوق فإن المشرع لم یترك لمساهمیها حریة في تقدیم الحصص التي یكتتبون بها في رأس 

المال، بل تدخل لیحدد أدنى حد یمكن عنده للوسیط، أن یصبح مساهما فیها وهو المساهمة 

.4نار جزائري ، بینما ترك الحد األقصى الختیار الوسیطملیون دی2بــ 

في شركة إدارة البورصة بموجب مساهمته في رأس مال "المساهم الوسیط "كما قّید 

و في نظرنا ویعد هذا القید .5هذه الشركة باعتباره مساهما في الشركة من أي حق في الرقابة

بحق الرقابة الممنوح للمساهم ،ویعود خروجا عن القاعدة في شركات المساهمة، والمتعلق 

هذا االستثناء فیما یخص شركة إدارة البورصة ألن الرقابة مهمة لجنة تنظیم عملیات 

.البورصة ومراقبتها

نظامها الداخلي، تسییر بورصة القیم المنقولة  و وتخضع القوانین األساسیة للشركة

تنظیم ومراقبة عملیات  ةف لجنوكذا التعدیالت االحتمالیة إلى تأشیرة مسبقة مكن طر 

.164قاسم شاوش لمیاء، المرجع السابق، ص -1
2

الصادر عن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا ، 97/01من النظام 03جاء في الفقرة األولى من المادة -

لیات البورصة في رأس ما ل شركة إدارة بورصة القیم والمتعلق بمساھمة وسطاء عم1997نوفمبر 18المؤرخ في 
ر عدد .ج2003نوفمبر 18المؤرخ في 03/04معدل ومتمم بالنظام رقم ، 1997لسنة  87المنقولة ، جریدة رسمیة العدد 

.......)تكتتب مساھمة وسطاء عملیات البورصة في رأس مال الشركة بحصص متساویة (.2003لسنة  73

3
شركة إدارة بورصة القیم المنقولة، ھي عبارة عن شركة أسھم مؤسسة بین الوسطاء (97/01من النظام 02المادة -

)في عملیات البورصة المعتمدین قانونا من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا
الشركة للوسیط في عملیات تحدد المساھمة الدنیا في رأس مال (97/01من النظام 03جاء في الفقرة من المادة -4

.)البورصة بملیوني دینار
5

والمتعلق بمساھمة وسطاء البورصة في رأس مال 1997نوفمبر 18المؤرخ في 97/01من نظام الجنة 03المادة -

،جریدة رسمیة 03/04شركة تسییر بورصة القیم والمعدل بموجب نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا رقم 
.2003لسنة  73العدد 



241

ل فمثلها مثل لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، تتحصل یالبورصة، أما من ناحیة المداخ

، حیث تحدد قواعد هذه العموالت 1ت التي تجري في البورصةیاعملالعلى مداخیلها من جراء 

.2وفقا لالئحة تصدرها اللجنة

البورصة، تتم زیادة رأس مال الشركة وفي حالة اعتماد وسیط جدید في عملیات 

)حالة انسحاب وسیط ما (، أما في الحالة العكسیة 3بالحصة المقدمة من طرف هذا األخیر

.4فیعاد شراء حصة بحصص متساویة من طرف الوسطاء المساهمین اآلخرین للشركة

القیم المنقولةبورصة تسییرمهام شركة :ثانیا 

اقبة عملیات البورصة تضطلع الشركة بجملة من المهام نوجزها تحت رقابة لجنة تنظیم ومر 

:5فیمایلي

:تسهیل العملیات ما بین الوسطاء ویتم ذلك عن طریق  –أ 

تعرض للتصدیق من طرف لجنة تنظیم ،تطبیق النظام العام في شكل نشرات ومقررات-

ومراقبة عملیات البورصة 

تنظیم اجتماعات البورصة  -

تسجیل مفاوضات الوسطاء في العملیات البورصیة -

وتلزم الشركة في هذا اإلطار إشعار لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة بأي إخالل أو 

مخالفة لقواعد السوق ، أو عدم االتفاق بین متدخلین أو أكثر 

.السابق ذكره03/04من النظام 19المادة -1
یحدد قواعد حساب 1998أكتوبر 15مؤرخ في 98/01أتخذت كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب النظام رقم -2

98لسنة  93ر عدد .العمالت التي تحصلها شركة تسییر بورصة القیم المنقولة عن العملیات التي تجري في البورصة ج

)من مبلغ المعاملة0.25:سندات رأس (منه2جاء في المادة 
السالف الذكر ،والتي حددت كیفیات الشراء وفق القانون األساسي 03/04الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من النظام -3

.للشركة 
.السالف الذكر03/04الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من النظام -4
.المعدل والمتمم 93/10من المرسوم التشریعي 18المادة -5
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:لقیم المنقولةترقیة التعامل با –ب 

ف بها للجمهور المتعاملین، كمؤسسة أهل بالثقة ، والتعریالقیم المنقولةوذلك بتطویر سوق 

:بورصة القیم المنقولة بمایلي تسیر وفي هذا السیاق تهتم شركة 

التنظیم العملي إلدخال القیم المنقولة إلى البورصة -

التنظیم المادي لمعامالت البورصة -

1تنظیم عملیات المقاصة للقیم المنقولة -

یدها تسییر نظام تفاوض األسعار وتحد-

نشر المعلومات المتعلقة بالمعامالت في البورصة-

إصدار النشرة الرسمیة لجداول التسعیرة -

وتخضع القوانین األساسیة للشركة و نظامها الداخلي وكذا التعدیالت االحتمالیة إلى 

تأشیرة مسبقة من طرف لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ، كما تتحصل على مداخیلها 

والت تتلقاها من العملیات التي تجري في البورصة ، حیث تحدد قواعد هذه من جراء عم

.2العموالت وفقا لالئحة تصدرها اللجنة

الوسطاء في عملیات البورصة:الفرع الثالث

تعریف الوسیط: أوال 

تلعب شركات البورصة دورا بالغ األهمیة في إدارة محفظة األوراق المالیة والمكونة 

من األوراق المالیة المدخرة من قبل أصحابها بهدف استثمارها وقد استأثرت البورصة بهذه 

.أسندت ھذه المھمة للمؤتمن المركزي للسندات-1
2

.السابق ذكره03/04نظام من ال19المادة -
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المهمة من خالل مهمة السمسرة في األوراق المالیة كوسیط مالي ال یسمح لغیره بالتعامل في 

.1یة المقیدة ببورصة القیم المنقولة األوراق المال

،  إال أن المرسوم التشریعي 2وقد كان األصل في السمسار أن یكون شخصا طبیعیا

.المعدل والمتمم ، أجاز إمكانیة أن یكون السمسار شخصا معنویا 93/10

ومن هنا تجدر اإلشارة إلى أن الشخص المرخص له اآلن بمزاولة هذه المهنة وفقا 

والمتعلق ببورصة القیم 93/10المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم 03/04لقانون 

یمارس نشاط :(منه06المنقولة لم یعد شخصا طبیعیا بل شخصا معنویا وهذا بموجب المادة 

الوسیط في عملیات البورصة بعد اعتماد من لجنة عملیات البورصة ومراقبتها من طرف 

).ا لهذا الغرض، والبنوك والمؤسسات المالیةالشركات التجاریة التي تنشأ خصیص

حسب ما جاء في المادة المذكورة أعاله، تلعب البنوك دورا متعدد الجوانب في 

عملیات البورصة وتتمثل مهمتهم في ممارسة عملیات الوساطة في بیع وشراء األسهم لصالح 

  .ولةزبائنهم مقابل عمولة، فهم یحتكرون عملیة المفاوضة على القیم المنق

(ومن هنا قیل في تعریف الوسیط هو الشخص المعنوي المرخص، الذي یتولى :

ولحساب العمیل من خالل البورصة،  هعملیة الوساطة في نقل ملكیة األوراق المالیة، باسم

1
تقوم مهنة السمسار العادي  على أساس إذوعلیھ وجب التفرقة بین السمسار العادي وسمسار البورصة-

شخصین من أجل إبرام عقود معینة مقابل أجر یتفق علیه مع العمیل، ومما تجدر اإلشارة إلیه أن السمسار ال التقریب بین 

هو شخص ذو درایة وعلم وكفاءة :أما سمسار البورصة.یقتصر عمله على عمیل واحد بل یمتد لیشمل كثیر من العمالء

وراق المالیة من خالل بورصة األوراق المالیة، في المواعید في شؤون األوراق المالیة، ویقوم بعقد عملیات بیع وشراء األ

الرسمیة المقررة لها ولحساب العمالء مقابل عمولة محددة من كل من البائع والمشتري، ویعتبر السمسار مسئوال ضامنا 

ق المالیة ، دار لصحة كل عملیة تم تنفیذها بیعا وشراء ، أنظر محمد حسن عبد المجید الحداد ، السمسرة في سوق األورا

.22، ص 2012الكتب القانونیة ، د ط ، القاهرة ، 
2

.232نسرین عبد الحمید نبیھ ، المرجع السابق ، ص -
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وفي المواعید الرسمیة مقابل عمولة محددة، والمتخذة شكل شركة مساهمة أو التوجیه 

.1)العملیةباألسهم، ویكون ضامنا لسالمة

تصنیف الوسطاء وكیفیة اعتمادهم-ثانیا

:یصنف الوسطاء في عملیات البورصة إلى نوعین:تصنیف الوسطاء -أ

إن كل وسیط یمارس إضافة إلى :وسیط في عملیات البورصة ذي النشاط غیر المحدود-1

:مهنة التفاوض حول القیم المنقولة أحد النشاطات التالیة

منقولة لصالحه سواء بصفة رئیسیة أو ثانویةشراء أو بیع قیم -

.تسییر حافظات القیم المنقولة بموجب توكیل-

.2القیام بالسعي المصفقي-

في هذه الحالة یضیق نشاط الوسیط :وسیط في عملیات البورصة ذي النشاط المحدود-2

حیث یتمثل في الوساطة والتفاوض على القیم المنقولة في البورصة لحساب الغیر دون القیام 

وعلیه فإن على المستثمر اختیار الوسیط على حسب طبیعة العملیات التي .3بنشاط آخر

تسییر أوراقه المالیة بنفسه فعلیه اختیار وسیط ذو نشاط محدود على یقوم بها، فإن كان یرید

أن یبقى باتصال دائم به إما إذا كان یرغب في تسلیم األمر إلى وسیط لتسییر قیمه المنقولة 

.4فإنه بذلك یختار وسیط دو نشاط كامل

.25محمد حسن عبد المجید الحداد، المرجع السابق، ص -1
وذلك سواء في السعي المصفقي هو سعي الوسیط لالتصال بالناس عن طریق الهاتف أو الرسائل أو المناشیر، -2

األماكن العمومیة أو منازلهم أو أماكن عملهم، من أجل االقتراح علیهم اقتناء قیم منقولة أو بیعها أو المساهمة في عملیات 

.40تتعلق بقیم منقولة وذلك بغرض تقدیم خدمات أو إرشادات، أخذ عن هوادف بهیة، المرجع السابق، ص 
.101براق محمد، المرجع السابق، ص -3
.40هوادف بهیة، المرجع السباق، ص -4
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:اعتماد الوسطاء-ب 

طلب االعتماد مرفق بملف، یقدم الوسیط إلى لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة 

وتبدي اللجنة رأیها حول طلب االعتماد في أجل شهرین ابتداء من تاریخ استالم الطلب، 

وفي حالة موافقتها على طلب االعتماد، تبلغ الطرف المعني موافقة مؤقتة، وفي حالة رفض 

االعتماد تبلغه إلى المعني مع تبریر هذا الرفض 

علیا إال إذا اكتتب أو اشترى وسیط عملیات البورصة حصة وال یمكن اعتبار االعتماد ف

من رأس مال شركات تسییر بورصة القیم المنقولة ،كما یعتبر االعتماد ساري المفعول لغایة 

الشطب ،ویؤدي إلى دفع الحقوق المستحقة على الوسیط ویتم نشره من طرف اللجنة بواسطة 

.1قرار في النشرة الرسمیة لقائمة البورصة

رغم أن القوانین والمراسیم التشریعیة المتعلقة بالوسطاء في العملیات البورصة كانت و   

، إال أن الوجود الفعلي لهؤالء لم یتجسد على أرض الواقع إال 1993جاهزة منذ نهایة سنة 

، وحیث أسندت هذه المهمة في بادئ األمر للبنوك وشركات التأمین، إذ 1997في بدایة 

بصفة انتقالیة لفترة خمس سنوات ابتداء من تاریخ صدور المرسوم منحت لهم اعتمادات 

شریطة أن تثبت هذه المؤسسات وجود 23/05/1993المؤرخ بتاریخ 93/10التشریعي رقم 

بداخلها قسم مستقل یحقق ویضمن الفصل بین نشاط الوساطة واألنشطة األخرى، وبعد 

للبنوك، وكونت بالمقابل شركات انقضاء مدة الخمس سنوات سحبت االعتمادات المقدمة 

أسهم، تعمل خصیصا لهذا الغرض، إال أن ملكیة هذه الشركات ترجع أساسا إلى الهیئات 

.2السالفة الذكر نضرا لعدم إمكانیة االستغناء عن خدماتها

یتعلق بشروط إعتماد الوسطاء في 1996جانفي 03المؤرخ في 96/03من نضام رقم  14إلى  09المواد من -1

.36عملیات البورصة و واجباتهم ومراقبتهم ، جریدة رسمیة العدد 
.167قاسم شاوي لمیاء، المرجع السابق، ص -2
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وفي هذه الفترة تحصلت خمس شركات على اعتماد لجنة تنظیم ومراقبة عملیات 

:1طاء في العملیات البورصة وتمثلت فيالبورصة لممارسة أنشطة الوس

، )cpa(ممثلة من طرف كل من القرض الشعبي الجزائري الشركة العامة للتمویل-

والشركة الجزائریة للتأمین الشامل )CNEP(الصندوق الوطني للتوفیر االحتیاط 

)CAAT.(

الوطني مكونة من طرف البنك الجزائري الخارجي والصندوق :شركة الرشاد المالي -

.للتضامن الفالحي والصندوق التكمیلي للتقاعد

مؤسسة توظیف القیم المنقولة، والتي تشارك فیها كل من بنك الفالحة والتنمیة الریفیة -

)BADR( والشركة الجزائریة للتأمین وٕاعادة التأمین)AAR.(

.یونین بنك وهو یعتبر الوسیط ذو رأسمال خاص ویقدر بحوالي ملیون دینار-

المكونة من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمیة المحلیة :كة المالیة للتوظیفات الشر -

.والشركة الجزائریة للتأمین

.قد أبدى نیة لتأسیس نشاطه كوسیط في عملیات البورصة"سیتي بنك"كما أن 

وبهذا یشكل الوسطاء في العملیات البورصة أحد الركائز على مستوى السوق المالي، 

شركات الوساطة هذه سواء كانت عامة أو خاصة، یعتبر عامال أساسیا لنجاح فتأسیس 

ودینامیكیة بورصة الجزائر، إال أنه مؤخرا تم تسجیل انسحاب بعضهم، لیحدد عدد الوسطاء 

، وربما یعود هذا إلى أن الشركات تسعى SPDM(2(حالیا بوسیطین فقط هما الرشاد المالي 

ضع هؤالء الوسطاء كشركاء في هذه الشركة باإلضافة إلى دائما إلى تحقیق الربح، وقد و 

عملهم وهو الوساطة حتى تكون هناك رقابة فعالة ألن الشریك في هذه الحالة سیخاف على 

.أمواله التي ساهم بها

.103المرجع السابق، ص براق محمد، -1
.167قاسم شاوش لمیاء، المرجع السباق، ص -2
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أن البنوك الخاصة ال یمكن لها  اأما في الجانب العملي فالدولة دائما هي المدعم، كم

، وذلك ألن البنك هو شركة والشركة في حد ذاتها تقوم بدفع الدخول كوسیط في البورصة 

الرسوم، أجور العمال، وضرائب مرتفعة، وكلها مكلفة لشركة وفي هذه الحالة ال تحقق 

الشركة أرباحا، باإلضافة إلى أن العملیات التي یتوسط فیها ربما تكون عملیة واحدة فقط 

صة كوسیط ، فكإستراتیجیة دولة أدخلت البنوك خالل السنة فما الفائدة من دخول البنوك الخا

و الشركات الخاصة في الحقیقة تخفي الوضع المالي الحقیقي لها ،فهي .العمومیة كوسیط 

.تأتي باألموال من خالل البنوك على شكل قروض أحسن من أن تلجأ إلى البورصة

المؤتمن المركزي على السنداتأنظمة :الفرع الرابع

المتعلق ببورصة القیم المنقولة 03/04بموجب المرسوم التنفیذي رقم لقد تم إنشاؤه 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة 93/10المعدل والمتمم للمرسوم 17/02/2003المؤرخ في 

:ولقد سنت لجنة تنظیم عملیات البورصة أنظمة خاصة به وهي

عام للمؤتمن المركزي المتعلقة بالنظام ال2003مارس 18المؤرخ في 03/01النظام رقم -

.1على السندات

المتعلق بالمساهمة في الرأسمال 2003مارس 18المؤرخ في 03/05النظام رقم -

.2االجتماعي للمؤتمن المركزي

على السنداتلمؤتمن المركزياتعریف  -أوال

ویخضع وضع "الجزائر للتسویة"یعتبر المؤتمن المركزي شركة وحیدة تحمل تسمیة 

القانون األساسي وتعدیالته وكذا تعیین المدیر العام والمسیرین الرئیسیین للمؤتمن المركزي 

إلى موافقة الوزیر المكلف بالمالیة، بعد أخذ رأي لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، |

، والموافق ل 1424محرم 15صادر عن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها ، المؤرخ في 03/01نظام رقم -1

.2003لسنة 73یتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات، جریدة رسمیة عدد 2003مارس 18
2

.، المرجع السابق 03/05نظام رقم -
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لمساهمة في رأسمال المؤتمن المركزي فإنها مفتوحة فقط للوسطاء في عملیات أما بالنسبة ل

البورصة ، وللشركات المصدرة للسندات ، ولشركة تسییر بورصة القیم المنقولة، أما الخزینة 

.العمومیة وبنك الجزائر مساهمان بقوة القانون

03/04نون من القا03مكرر 19بالنسبة للمساهمین المؤسسین  فحسب المادة 

البنك الخارجي الجزائري، القرض :بنوك عمومیة05المتعلق ببورصة القیم المنقولة هم 

الشعبي الوطني، البنك الوطني الجزائري، بنك الفالحة والتنمیة الریفیة، الصندوق الوطني 

مجمع صیدال مؤسسة التسییر الفندقي األوراسي، :للتوفیر واالحتیاط،وثالث شركات هي

.-سطیف –لریاض مؤسسة ا

مهام المؤتمن المركزي-ثانیا

یعتبر المؤتمن المركزي هیئة إیداع مركزیة للقیم المنقولة، و قد أنشأه المشرع الجزائري 

بغرض نزع الصفة المادیة للقیم المنقولة وتحویلها إلى قیود حسابیة، ویقوم المؤتمن المركزي 

:بالوظائف التالیة

.یة لصالح ماسكي الحساب الحافظین المنخرطین فیهیفتح ویدیر السندات الجار -

.إدارة السندات لتمكین المتدخلین المعتمدین من ممارسة حقوقهم المرتبطة بهم-

الترقیم القانوني للسندات-

.اإلشراف  على نظام التسویة والتسلیم للسندات-
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المبحث الثالث

د بیع األسهم في البورصةبعقاألحكام الخاصة 

عملیات البورصة على تداول األسهم أي شرائها وبیعها بواسطة الوسطاء، تقوم

:وتعتبر هذه األسهم من األشیاء المثلیة، كما تتمیز عملیات البورصة بخاصیتین أساسیتین

تتمثل الخاصیة األولى في أن المتعاملین ال یعرفون بعضهم، ویكفي أن یعطى الزبون 

تنفیذه وٕاجراء العملیة حسب األصول المحددة في نظام أمره إلى وسیط لیقوم هذا األخیر ب

أما الخاصیة الثانیة تتمثل في أن أثر العملیات التي تجري في البورصة ال ،البورصة

یتعلق بالمتعاملین فحسب، وٕانما یشمل كل من یحمل سندا من النوع الذي تجري العملیة 

تصادیة بمجموعتها، ولهذا كان علیه، وینتقل هذا األثر من خالل هؤالء إلى الحیاة االق

.1من الضروري إخضاع البورصة لرقابة السلطات العامة

و الواقع أن عملیات البورصة تتشابه إلى حد كبیر مع عقود البیع إذ تبدو في طابعها 

أقرب إلى هذه األخیرة من العقود األخرى، فتخضع في المبدأ للقواعد التي ترعى هذه العقود، 

.2واعد األخرى التي تفرضها ممیزاتها الخاصةباإلضافة إلى الق

.98محمد یوسف یاسین، المرجع السابق،  ص -1
البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري :(من القانون المدني الجزائري عقد البیع بقوله351جاء في المادة -2

البیع یتمیز عن عقد بیع األسهم  بممیزات خاصة عدیدة  إال أن عقد).  ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي

:عن سائر أنواع البیوع والتي تتمثل

حیث یرتب التزامات متقابلة في ذمة البائع والمشتري، بینما عقد بیع األسهم یتمیز بأن :عقد البیع ملزم للجانبین - أوال

ئع ویحل وسیط المشتري محل المشتري،بینما یعتبر أطراف العقد مباشرة هم الوسطاء ،حیث یحل وسیط البائع محل البا

البائع و المشتري أطراف غیر مباشرة في العقد، ویرجع ذلك إلى أن القانون لم یسمح للبائع والمشتري أن یتولوا بأنفسهم 

اء في المادة تنفیذ العقد لألسهم المقیدة في البورصة وٕانما أسند األمر إلى الشركات التجاریة المرخص لها بذلك حسب ما ج

.03/04المعدل والمتمم بموجب قانون 93/10من المرسوم التشریعي 06
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لذا حرص المشرع على التدخل لتنظیم الكثیر من األوضاع التي تتطلبها عملیات 

.البورصة رغبة منه في المحافظة على الثقة في البورصة واألوراق المالیة

لیة ونظرا لتشابه بیع األسهم مع البیع في القواعد العامة فإنه تسبق عملیة البیع عم

التفاوض وتتمثل هذه األخیرة في مجموع الطرق المطبقة لمعالجة أوامر البورصة، و من 

خالل قواعد تطبق بهدف تحدید السعر انطالقا من أوامر الشراء والبیع، وسیأتي توضیح 

.تقنیات إبرام عقود تداول األسهم من خالل أوامر البورصة وكیفیة تنفیذها واألسعار

المطلب األول

Lesمر البورصة أوا  ordres de Bourse

إن تداول األسهم ال یتم مباشرة ما بین البائع والمشتري بل یتوسط بینهما شخص أخر 

وهو وسیط البائع و المشتري باستعمال تقنیة محددة تتمثل في أوامر البورصة، هذا الوسیط 

ثر التقاء أوامر یعمل على تنفیذ أوامرهم وفقا ألحسن ظروف السوق حسب السعر المحدد، إ

.الشراء والبیع

حیث یحصل البائع مقابل ما ینقله إلى المشتري على الثمن ، والمشتري  یحصل على :عقد البیع عقد معاوضة-ثانیا

).أسهم(مقابل ما دفعه من ثمن على العین والعین هنا هي ورقة مالیة 

حیث تكفي النعقاده تطابق إرادة البائع مع إرادة المشتري، فالقانون لم یشترط النعقاده أن :لبیع عقد رضائيعقد ا -ثالثا

یفرغ بشكل معین ، هذا بالنسبة للمنقوالت، أما فیما یخص عقد بیع األسهم فرغم أن السهم هو صك والصك هو شيء 

.الخاصةمادي أي منقول إال أنه یتطلب فیه حتى یتمم بعض اإلجراءات

.عقد البیع یرد على األشیاء وعلى الحقوق المالیة األخرى-رابعا

عقد البیع ینقل الملكیة لعل من أهم خصائص عقد البیع، أنه عقد ینقل الملكیة من البائع إلى المشتري، مقابل ثمن -خامسا

محددا بالذات ، أما إذا كان محل البیع نقدي لكن هذه المیزة لعقد البیع منحصرة في حالة ما یكون محل عقد البیع منقوال

شیئا معینا بالنوع فقط، فإن دور عقد البیع یقتصر على إنشاء التزام في ذمة البائع بنقل الملكیة، وبالتالي فإن الملكیة في 

حساب كله هذه الحالة تترتب على عمل مادي هو اإلفراز، وفیما یخص األسهم، فإن الملكیة تنتقل بالقید في الحساب إذا فال

.یجب أن یكون معینا بالذات
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تعریف أوامر البورصة:الفرع األول

یقصد بأوامر البورصة التوكیل الذي یعطیه الزبون لألحد الوسطاء كي یبیع أو یشتري 

له في البورصة أسهما معینة، وال یكون لهذا األمر مفعوله إال إذا أعطي للشخص المختص 

.1أي الوسیط

المتعلق ببورصة 97/03النظام الصادر عن اللجنة رقم من 89وقد عرفت المادة 

أمر البورصة هي تعلیمة یقدمها الزبون إلى وسیط (القیم المنقولة أمر البورصة كمایلي 

،من 2)عملیات البورصة أو یبادر بها هذا األخیر في إطار وكالة تسییر أو نشاط بمقابل

.3الوسیط والزبون هو عقد وكالةخالل هذه المادة یتبین أن العقد الذي یربط بین 

یعتبر عقد :(من القانون التجاري الجزائري في فقرتها األولى34وجاء في المادة 

الوكالة التجاریة اتفاقیة یلتزم بواسطتها الشخص عادة بإعداد أو إبرام البیوع أو الشراءات 

قتضاء بعملیات وبوجه عام جمیع العملیات التجاریة باسم ولحساب تاجر، والقیام عند اال

...).تجاریة لحسابه الخاص

من خالل النصوص المذكورة أعاله یتبین أن أوامر البورصة هي عقد وكالة، والوكالة 

بحسب ما إذا ،هي إما وكالة مدنیة أو وكالة تجاریة، فتكون هذه الوكالة مدنیة أو تجاریة

إلیه، ویترتب على ذلك إن كان التصرف القانوني محل الوكالة مدنیا أو تجاریا بالنسبة 

.توكیل الوكیل في شراء أسهم للمضاربة یعتبر عمال تجاریا بالنسبة إلیه أي بالنسبة للموكل

.99محمد یوسف یاسین،المرجع السابق ، ص -1
2

1418رجب 17الصادر عن لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا، المؤرخ في 97/03من النظام 89المادة -

.1997لسنة  87و المتعلق ببورصة القیم المنقولة، جریدة رسمیة العدد 1997نوفمبر 18الموافق ل
3

الوكالة أو اإلنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام ( ق م جمن 571جاء تعریف الوكالة في المادة -

).بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه
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أما بالنسبة للوكیل وفي هذه الحالة،  الوكیل هو الوسیط حسب ما جاء في نص 

صة والمتعلق ببور 93/10المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي 03/04من قانون 06المادة 

.1القیم المنقولة

والوسیط حسب مفهوم المادة هي الشركات التجاریة والبنوك والمؤسسات المالیة، فإن 

.2الوكالة بالنسبة لها تجاریة باعتبار هاته الشركات تاجرا والوكالة تدخل في أعمال تجارتها

كیل وفي فرنسا یجمع الفقه على أن شركة البورصة في عالقتها بالعمیل هي بمثابة و 

بالعمولة ضامن حیث تلتزم شركة البورصة بتنفیذ عملیات البیع والشراء باسمها ولحساب 

تعتبر شركات البورصة 1988ینایر 22من القانون 3الموكل ،و وفقا لما جاء في المادة 

مسئولة في مواجهة مصدر األوامر عن تسلیم األسهم ودفع الثمن في حاالت البیع والشراء 

یه یتضح أن عقد سمسرة األوراق المالیة في فرنسا یعتبر عقد وكالة بالعمولة ،وعل3في السوق

.4مع ضمان التنفیذ

ومهمة الوسیط في سوق التداول تختلف عن مهمة الوسیط العادي، فدور الوسیط 

العادي هو القیام بعمل مادي یتمثل في التقریب بین شخصین یرغبان في التعاقد، وینتهي 

لى إتمام الصفقة، فال یتدخل في إبرام العقد وال شأن له بتنفیذه، وهذه لیست دوره بموافقتهما ع

مهمة الوسیط في سوق القیم المنقولة، فدوره ال ینتهي بالحصول على موافقة الطرف اآلخر 

نیابة عن عمله فهو یضمن تنفیذ حسن تنفیذ العقد بتسلیم األسهم إلى المشتري والثمن إلى 

.البائع

یمارس نشاط الوسیط في عملیات البورصة، بعد اعتماد من لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها من :(06المادة -1

).طرف الشركات التجاریة، التي تنشأ خصیصا لهذا الغرض، والبنوك والمؤسسات المالیة
عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ، العقود الواردة على العمل، المجلد األول، دار إحیاء التراث -2

.411، ص 1963العربي، بیروت، 
  .397ص طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، -3
.398، ص نفسهالمرجع -4
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تحریر أوامر البورصة:الفرع الثاني

یجب أن تكون أوامر البورصة محددة بكل وضوح منعا ألي التباس قد یحصل، وهذا 

یتطلب تحدید نوع األسهم، إذا كانت أسهم رأس المال أو أسهم عادیة أو أسهم ممتازة، 

وكمیتها والسعر المطلوب الذي ستتم على أساسه الصفقة، 

الذي یتعلق بالنظام العام لبورصة القیم المنقولة 97/03من النظام 92أكدت المادة 

:البیانات الالزمة التي یجب أن یتضمنها األمر و هي

)شراء أو بیع(صفة العملیة -

تعیین القیمة محل التداول وخصائصها-

عدد األسهم المراد شراؤها أو بیعها-

)سعر التنفیذ(نوع األمر -

مدة صالحیة األمر-

.غیر زبونتحدید نوع األمر زبون أو -

كما یتم إدخال األوامر التي یتلقاها الوسطاء من زبائنهم في حواسیب نظام التداول 

المكنن التابع للبورصة، ألن الوسیط ال یقبل تنفیذ أي أمر إال بعد فتح حساب للزبون ،ألن 

التعامل بین الوسیط والزبون یبدأ منذ توقیع اتفاقیة الحساب ،والتي بمؤداها یودع الزبون 

.لسندات والنقود في حساب الوسیط لیتصرف بها عند تلقیه األوامرا

غیر أنه بعد نزع الصفة المادیة عن القیم المنقولة فإنه حلت محل اتفاقیة الحساب 

.1بین الوسیط والزبون اتفاقیة الحساب ما بین الزبون وماسك الحسابات المؤهل

.61هوادف بهیة، المرجع السابق، ص -1
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.1هاتفیة فال بد من أن یتم تأكیدها كتابیاكما یجب أن تكون األوامر كتابیة حتى ولو كانت 

أنواع أوامر البورصة:الفرع الثالث

األوامر التي تتضمن شروط بخصوص السعر -أوال

یقصد باألمر المحدد لسعر التنفیذ هي تلك األوامر التي یطلب فیها العمیل من 

شمل تلك األوامر السمسار التنفیذ بأفضل سعر في السوق أو التنفیذ بسعر محدد وعلى ذلك ت

.نوعین هما أوامر السوق وأوامر محددة

Ordres:أوامر السوق- أ de Marché

تعتبر هذه الصورة هي األكثر شیوعا في الواقع العملي، والتي بموجبها یطلب 

المستثمر من الوسیط أن یقوم بتنفیذ الصفقة سواء بالبیع أو الشراء بالسعر السائد في 

كما یمتاز .3یجري على أساسه التعامل فیها وقت استالم األمر، أو بأفضل سعر 2البورصة

هذا النوع من األوامر بالسرعة وضمان التنفیذ، ومع ذلك فإنه ال یخلو من العیوب وفي 

مقدمتها، إن المستثمرین ال یعرفون عادة السعر الذي تستند فیه هذه األوامر إال بعد إخطارهم 

.4ئد في البورصةبها، كما أن علیهم قبول السعر السا

هو األمر الذي یحدد بمقتضاه المستثمر السعر األقصى الذي :األوامر بسعر محدد - ب

.5یقبل بدفعه لشراء السندات أو السعر األقصى الذي بموجبه یقبل التنازل عن السندات

.175قاسم شواوش لمیاء، المرجع السابق، ص -1
2

.97/03من النظام 93الفقرة األولى من المادة -
3

.97/03من النظام 93من المادة ثانیةالفقرة ال-
.51ریان هاشم حمدون، المرجع السابق، ص -4
5

.97/03من النظام 93من المادة الثالثة الفقرة -
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یمكن للمستثمرین حمایة أنفسهم من الشراء بأسعار مرتفعة أو البیع بأسعار منخفضة من 

1استخدام حد أقصى للسعر الذي یقبلونه لعملیة التداولخالل

وقد ینفذ السمسار األمر بسعر أفضل من السعر المحدد وعندئذ یقال أن السمسار تعاقد على 

Mieuأحسن مما حدده العمیل  Opéré، وتتمیز هذه الصورة بأن العمیل یعرف مقدما الحد

شراء أو الحد األدنى للقیمة إذا كان األمر بیع، األقصى للقیمة التي سیدفعها إذا كان األمر 

غیر أن هذه الصورة لها عیوب، أهمها أن سعر السوق قد ال یصل إلى السعر المحدد وعلیه 

.2واألفضل إصدار أمر السوق،بین السعرین ضئیال  فرقال ینفذ األمر ولو كان ال

.عندما یكون السعر محددایعتبر األمر منفذا كلیا عند أول سعر توازن یلي نقله  و  

إذا كان أمر شراء"سعر التوازن"أعلى من -

.3إذا كان األمر بیع"سعر التوازن"أدنى من -

األوامر المحددة لوقت التنفیذ-ثانیا

هي األوامر التي یصدرها العمیل إلى السمسار ویطلب منه تنفیذها في وقت محدد، 

.بوع أو شهر أو لیس له مدة معینة للتنفیذأو خالل مدة زمنیة معینة قد تكون یوم أو أس

هي األوامر التي تكون مدة صالحیتها للتنفیذ یوم واحد ،والیوم الواحد :أوامر محددة بیوم-أ 

نهایة الجلسة، وتعد تلك األوامر هي األكثر بهو یوم العمل بجلسة البورصة منذ بدایتها حتى 

ال یتجاوز ثدج ،یمكنك تحدید طلبك بحی1000إذا ما رغبت في شراء سھم ھبط سعره في السوق إلى حدود :مثال -1
دج ،فإن 1000دج ونزل إلى 1100دج بحیث كان مرتفعا إلى 1000سعر إلى الھذه القیمة ،فإذا وصل ما وصل 

.،فإن فرصتك ستھدر 1050یط یقوم بشرائھ أما إذا ارتفع عن الحد المطلوب أي إلى الوس
دج وھذا ھو 1100دج،وصادف وأن زاد إلى 1000وإذا مار غبت في بیع األسھم ،وسعر السھم مرشح لزیادة بأن ثمنھ 

.دج1000مة أي بالحد األقصى الذي ترید البیع بھ ،بحیث ال تتم العملیة إذا انخفض السھم عن ھذه القی
.200طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص -2
.103محمد یوسف یاسین، المرجع السابق، ص -3
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ادرة بناء على توقعات مسبقة بأن هذا شیوعا في التطبیق العملي حیث غالبا ما تكون ص

.1الیوم هو األفضل للتعامل على الورقة المعنیة باألمر

هي األوامر التي تحدد وقت تنفیذها بأسبوع، فإذا أصدر :أوامر محدد بأسبوع أو بشهر -ب 

العمیل األمر بالتنفیذ خالل أسبوع فإنه ینتهي بناهیة جلسة آخر یوم في أسبوع العمل أیا كان 

.2وقت صدور األمر

أما األمر المحددة بشهر فهي األوامر التي یطلب فیها العمیل تنفیذها خالل الشهر 

أكتوبر مثال، فإن مدة 11الذي صدر فیه األمر، بمعنى إذا كان األمر صادرا یوم 

.3أكتوبر31الصالحیة تنتهي بناهیة جلسة یوم 

یظل ساري المفعول حتى یتم تنفیذه أو یقرر هذا األمر :أوامر مفتوحة أو األمر للتنفیذ -ج 

.4المستثمر إلغاءه وتحدد مدة تقدیمه إلى السوق بثالثة أسابیع

األوامر المتعلقة باألجوبة الكلیة-ثالثا

عادة ما یمكن تنفیذ األوامر بصفة جزئیة إذا لم یتحقق تنفیذها الكلي، وهذا على 

والتي ال یمكن االستجابة لها جزئیا أي »الالشيءالكل أو «عكس األوامر التي ترفق بإشارة 

.5تنفیذ األمر كله أو تركه كله

)اآلمر(األوامر من حیث مصدر األوامر -رابعا

:لقد قسمها المشرع الجزائري لقسمین وهما أوامر الزبون وأوامر غیر الزبون

.السابق ذكره97/03من النظام 94المادة -1
.السابق ذكره 97/03من النظام 94المادة -2
.202المرجع السابق، ص طاهر شوقي مؤمن ،-3
.66السابق، ص هوادف بهیة، المرجع -4
.176قاسم شاوش لمیاء، المرجع السابق، ص -5



257

لتزم بمقتضاها بتنفیذها وهي األوامر التي یتلقاها الوسیط من قبل زبائنه، فی:أوامر الزبون -أ

98/02لحسابهم و وفقا لتعلیماتهم، وحسب القرار الصادر عن شركة تسییر البورصة رقم 

، فإن أمر الزبون هو أمر موضوع لفائدة شخص 1المتضمن قواعد تسییر حصص التداول

.آخر ممثل من قبل وسیط عملیات البورصة مفوض إلنجاز معاملة في البورصة

هو األمر الذي یسیره وسیط عملیات البورصة لحسابه الخاص وله :زبونأوامر غیر ال -ب

، ویعتبر أمر البورصة الذي یتم لهذا "حساب مهني"فیه مصلحة مباشرة أو غیر  مباشرة 

الحساب أمر غیر زبون، أي أن الوسیط یودع لدى شركة تسییر البورصة أمر لیس لحساب 

Les:لیات ذات  المقابلأي شخص بل لحسابه الخاص تسمى أیضا بالعم opérations de

contre partie2

.هذه األوامر ذكرت على سبیل المثال ولیس الحصر إذ هناك أوامر أخرى

یتم إرسال أي أمر من األوامر السابقة الذكر إلى الوسیط الذي یقوم بتسجیله في 

قام أنه بإمكان الوسیط وتقدیمه فیما بعد إلى السوق للتنفیذ، ونشیر في هذا الم.سجل األوامر

تعدیل أو إلغاء األمر المدرج لحساب زبائنه أو لحسابه الخاص طالما أن مسار العرض على 

.جدول األسعار لم ینطلق بعد

إنه وبالرغم من أن األمر یعتبر تعلیمة یعطیها العمیل للوسیط في عملیات البورصة 

تقتضي بشراء أو بیع عدد معین من القیم المنقولة، إال أنه في حالة الجزائر ،كتابیا أو شفهیا

ولكون البورصة في مرحلتها االبتدائیة فال یمكن للوسیط أن یقبل إال األوامر الكتابیة وبسعر 

، ویستند هذا االختیار إلى بساطة 4أنه ال مجال للعلمیات على المكشوف ا، كم3محدد ولیومه

.،یتضمن تنظیم وتسییر حصص التسغیرة في بورصة القیم المنقولة 1998مارس 22مؤرخ في 98/02القرار -1
.66هوادف بهیة، المرجع السابق، ص -2
)للدفع في الحال إن السعر الرسمي للبورصة ھو سوق (97/03من النظام 79المادة -3
إن هذا النوع یربك الكثیر من األفراد ألنه عكس االستثمار الطبیعي في األسهم والذي یقوم على :البیع على المكشوف-4

ولكن إستراتیجیة الشراء والبیع على المكشوف .قاعدة وجود فترة زمنیة بین عملیة بیع السهم معین ثم إعادة شراء هذا السهم

بفرض أن المستثمر یعتقد السهم الذي سعره :وقعات المستثمر باالتجاه النزولي للسعر، فعلى سبیل المثالتتم على أساس ت
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لمجال وبغرض تجنب كل التباس أو خلط بین األوامر المصدرة في سوق العمل في هذا ا

.جدیدة

المطلب الثاني

تسعیر األسهم بالبورصة

تعریف سعر البورصة:الفرع األول

إن سعر البورصة هو القیمة التي یبلغها الصك أثناء إحدى جلسات البورصة، وترتبط 

ببعضها أشد االرتباط بحیث یقوم العملیات التي تجري في البورصة على إحدى الصكوك

،وتتم عملیة تحدید السعر وفق طرق 1مجموعها بتحدید السعر وفقا لقانون العرض والطلب

وأسالیب مختلفة، وذلك حسب نوعیة األوامر ووقت صدورها،وهناك عوامل عدیدة تحدث 

:أثرها في تكّون السعر

ه الصك، ومالءة المؤسسة هناك عوامل خاصة بكل صك على حدة، كالربح الذي یعطی-أ

التي صدر عنها، ونوع العملة التي تدفع بها قیمته، وزیادة رأسمال المؤسسة أو إنقاصه، و 

.2قسائم األرباح المتصلة  به

وهناك عوامل عامة تتعلق بمجموع األسهم، فقد یكون هناك اتجاه عام نحو الصعود أو -ب

هو ذو صفة اقتصادیة كأسعار المواد األولیة، اتجاه عام نحو الهبوط، وهذه العوامل منها ما 

دج مقوم بأكثر من قیمته الحقیقة وسیحدث انخفاض في السعر خالل فترة زمنیة لذلك فإنه یعرض للبیع على 1500

دج فإنه یعطي 1200ات دقیقة،وسجل السعر دج وٕاذا كانت توقع1500سهم بسعر 100المكشوف عدد من األسهم أي 

:دج، وتتلخص هذه العملیة كمایلي300مقداره =نفسه بأن یعید شراء ذات األسهم من السوق بالسعر األخیر محققا ربح 

 .دج 150000= دج  1500سهم، بسعر 100الیوم یبیع المستثمر على المكشوف 

دج أي  120000= دح للسهم 1200من السوق بسعر )سهم100(بعد أسبوع صحت توقعات یعید شراء نفس األسهم 

علي إبراهیم الشدیفات، /ممد عوض عبد الجواد و أ/نقال عن د.دج 300=  120000 –دج  150000= أن الربح 

.66المرجع السابق، ص 
.104محمد یوسف یاسین، المرجع السابق، ص -1
2

.104المرجع نفسھ ، -
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وخطر هبوط سعر العملة والتضخم النقدي، وارتفاع معدل الفائدة وانخفاضه، ومنها ما هو 

ذو صفة سیاسیة كتولي الحكم من قبل حزب من األحزاب السیاسیة و المالیة للدولة وخطر 

.1الحرب وغیر ذلك

أشكال التسعیر:الفرع الثاني

عملیات في البورصة وفقا ألسعار معینة ال بد من توفر بائعین ومشترین إلجراء ال

للصكوك المالیة، وخوفا من فروقات حادة في األسعار، تضمنت أنظمة البورصات المختلفة 

أحكاما خاصة بالفروقات القصوى المسموح بها لألسعار المثالیة بعد السعر األول  

نصت علیها أنظمة تلك البورصات وهي ثالثة المعروض بشكل ال تتجاوز فیه نسبة معینة

.أنواع

نقطة التوازن -أوال

هي تلك النقطة التي تتالقى فیها الطلبات بالعروض ویتحدد بالسعر نتیجة لذلك، مع 

الوضع في االعتبار مراعاة الحد األقصى المسوح به بفروق األسعار وهي تتشابه مع فكرة 

.2التسعیر بالعروض والطلبات

لفرق یكمن في أن نقطة التوازن تتحدد حال قصور العرض عن مجارات ولكن ا  

الطلب وذلك عندما ال یمكن تلبیة طلبات المشترین والعكس صحیح في حالة عدم مجارات 

.3الطلب للعرض حیث ال یتم أیضا تلبیة طلبات البائعین

.104لمرجع السابق، ص محمد یوسف یاسین ، ا-  1
تدون في سجل خاص لكل ورقة مالیة مختلف عروض البیع وطلبات وتؤدي مجموع هذه التسجیالت إلى معرفة مقدار -2

ما یطلب بیعه أو شراءه من األسهم وحدود األسعار المعروضة، أخذ عن المحامي محمد یوسف یاسین، المرجع السابق، 

 .106ص 
.46مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص مصطفى كمال طه و شریف-3
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مركزي و الجدیر بالذكر أنه من الممكن االستعاضة عن ردهة البورصة بنظام تداول

یرتبط به كافة وسطاء التداول ،وتظهر على الشاشة كافة )نظام الكمبیوتر(إلكتروني 

.العروض والطلبات، ویقوم الوسیط من خالل الجهاز المصرفي لدیه بالتدخل وتنفیذ العملیة

المتعلق 97/03من النظام رقم 82وقد تبنى المشرع الجزائري هذا الشكل في المادة 

إن تحدید األسعار هو نتیجة مواجهة أوامر :(المنقولة التي نصت على مایليببورصة القیم 

الشراء والبیع المقدمة من طرف الوسیط على السند المسعر للتسعیرة وذلك أثناء اجتماع 

).التسعیرة

التسعیر الثابت-ثانیا

حسب هذه الطریقة فإنه ال یتم تنفیذ أوامر المتعاملین المسلمة إلى الوسطاء بشكل

.1مباشر إنما تبقى مخزنة إلى غایة إتمام مبادلة متعددة األطراف

وال یحدد المشتري أي سعر أقصى ،وال یحدد البائع أي سعر أدنى لمعاملته، ویقع 

تنفیذ األمر باألولویة بأحسن ما تسمح به إمكانیات السوق، حیث یحدد سعر القیم بمقتضى 

آخر جلسة منعقدة بمواجهة أوامر الشراء وأوامر هذه الطریقة خالل اجتماع  التسعیرة ،وعند

البیع المقدمة من طرف الوسطاء في عملیات البورصة ویكون هذا السعر موحدا لمجموع 

.2الصفقات المبرمجة لكل قیمة متداولة

.95براق محمد، المرجع السابق، ص -1
.69هوادف بهیة، المرجع السابق، ص -2
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من خالل القرار رقم -التسعیرة الثابتة–وقد اعتمد المشرع الجزائري هذه الصورة 

سیر حصص التداول في البورصة الصادر عن شركة تسییر المتعلق بقواعد 98/02

.1البورصة استقرت على سعر وحید وهو التسعیرة الثابتة

التسعیرة المستمرة-ثالثا

یعتبر التسعیر المستمر تقنیة تسمح بتنفیذ األوامر ومتابعة تطورات السوق بشكل 

وهذه الطریقة تتم –الجدیدة سریع جدا، ومن ثم یمكن تجنب فترة االنتظار لتسعیرة األوامر 

، 2معالجتها عن طریق اإلعالم اآللي الذي یتیح تنفیذ أكبر عدد من األوامر وفي أي وقت

ولهذا تبنى المشرع الجزائري نظام التسعیرة الثابتة نتیجة ضعف حجم العملیات المنجزة وقلة 

.عدد القیم المسعرة في بورصة الجزائر

مر بها نظام التسعیرةالمراحل التي ی:الفرع الثالث 

مرحلة ما قبل افتتاح الجلسة و مرحلة :یمر نضام التسعیرة  في البورصة بمرحلتین 

.ما بعد افتتاح الجلسة

مرحلة ما قبل افتتاح الجلسة -أوال

حیث یتم تجمیع األوامر المحصل علیها قبل افتتاح الجلسة، وتضم عموما أوامر 

أو أوامر السعر األحسن والتي /د سعر اإلنتاج والسعر المحدد والتي تشترك في تحدی

.تخضع مباشرة للسعر األحسن النظري لالفتتاح

المتعلق بقواعد سیر حصص التداول والصادرة 98/02من القرار الصادر عن شركة تسییر البورصة رقم 31المادة -1

.1998مارس  22في 
.96بق، ص محمد براق، المرجع السا-2
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مرحلة ما بعد االفتتاح-ثانیا

حیث أن سعر االفتتاح الذي یحقق سعر التوازن عند تالقي العرض والطلب وهو 

هي التي یكون الذي تتم على أساسه الصفقة ،إذ أن أوامر الشراء بالسعر المحدد المنفذة 

أما بخصوص أوامر البیع بالسعر المحدد –سعرها المحدد أعلى أو یساوي سعر التوازن 

المنفذة فإن سعرها یكون أدنى أو یساوي سعر التوازن، ویتم ذلك بتوجیهها إلى نظام اإلعالم 

أوامر اآللي للتسعیرة وتنفیذها حسب قاعدة الداخل أّوال ،المنفذ أّوال، أي أنه إذا دخلت عدة

ونشیر في هذه المرحلة أن تنفیذ األوامر .1بنفس السعر المحدد فإن تنفیذها یتم حسب األولویة

:باألولویة یكون كمایلي

.2تحظى باألولویة أوامر الزبون عن أوامر غیر الزبون-

تنفیذ األوامر بأفضل سعر باألولویة حسب تاریخ وساعة ورودها ویتم التنفیذ على هذا -

.3للمحاباة أو إهمال صغار المستثمریناألساس منعا 

المطلب الثالث

)تسلیم األسهم ودفع الثمن(تنفیذ أوامر البورصة 

التزام البائع بالتسلیم:الفرع األول

إن التسلیم أهم االلتزامات التي تقع على عاتق البائع ویقصد بالتسلیم حسب ما جاء 

تصرف المشتري، بحیث یستطیع حیازته في القواعد العامة هو وضع الشيء المبیع تحت 

.1واالنتفاع دون أن یعرقل ذلك أي عائق حتى ولو لم یتم تسلیمه مادیا

.96محمد براق ، المرجع السابق، ص -1
.178قاسم شاوش لمیاء، المرجع السابق، ص -2
.47مصطفى كمال طه، شریف مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص -3
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من القانون المدني الفرنسي وحسب ما جاء في معناها أن التسلیم 1604وفي المادة 

.2هو نقل الشيء المبیع تحت والیة وحیازة المشتري

و التسلیم فیها یتم عن طریق المناولة یدا بید إذا وتعتبر األسهم من المنقوالت المادیة

أما فیما یخص األسهم االسمیة فإن نقل ملكیتها یتم عن .ما تعلق األمر باألسهم لحاملها

مكرر 715طریق القید في سجالت الشركة المصدرة وهذا حسب ما جاء في معنى المادة 

.3من القانون التجاري الجزائري38

إن الملكیة تنتقل من البائع إلى المشتري من خالل الوسیط الذي أما في البورصة ف

من النظام رقم 130یقوم بمقابلة أوامر الشراء والبیع ، وهذا حسب ما جاء في المادة 

في الیوم الذي یتم فیه تنفیذ :(المتعلق بالنظام العام للبورصة التي نصت على أنه97/03

.4)ات المعنیة ویفقد البائع ملكیته علیهاأمره یصبح الزبون المشتري مالكا للسند

إذا فعلى الوسیط أن یحدد في أمر الشراء عدد األسهم ،وسعر البیع ،والشراء ،و رقم 

العمیل ،وتاریخ صدور األمر ،ومدة سریانه، وبعد أن ینفذ الوسیط المالي أمر العمیل تنتهي 

م والمشتري والغیر بتاریخ إبرام عملیة التداول وتنشأ حقوق والتزامات بین كل من بائع السه

.5عقد التداول في البورصة

إذن فتنفیذ األوامر یتم بطریقتین إما عن طریق العملیات العاجلة أو عن طریق 

.العملیات اآلجلة

یتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري، بحیث یتمكن :(من القانون المدني الجزائري بأنه376تنص المادة -1

)من حیازته واالنتفاع به دون عائق ولو لم یتسلمه تسلما، مادیا ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسلیمه بذلك
2 - Art 1604: (La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et passession
de l'acheteur).

.الثاني من الباب األول تم التطرق لهذا الموضوع في الفصل -3
87یتعلق بالنظام العام لبورصة القیم المنقولة،ة جریدة رسمیة العدد 1997نوفمبر 18المؤرخ في 97/03نظام رقم -4

.1997لسنة 
.75سیف إبراهیم المصاروة، المرجع السابق ، ص -5
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العملیات العاجلة والعملیات اآلجلة:الفرع الثاني

تنفیذها في عندما تصدر أوامر البورصة من العمالء إلى الوسطاء یقوم الوسیط ب

البورصة وعلیه فإن عملیات البورصة هي أوامر البورصة الصادرة من العمالء، فإذا كان 

األمر الصادر یطلب التنفیذ في الوقت الحاضر كانت عملیات حاضرة أو حالة، وٕاذا كان 

.األمر یطلب التنفیذ حاال مع تأجیل تسلیم األسهم أو دفع الثمن كانت العملیات آجلة

.ناول في هذا الفرع العملیات العاجلة أوال ثم نتناول ثانیا العملیات اآلجلةوعلیه نت

Le:العملیات العاجلة -أوال marché au comptant

العملیات الحاضرة هي العملیات التي یتم فیها تنفیذ فوري لألوامر عن طریق التسلیم 

.1الفعلي لألسهم والوفاء بالثمن

المتعلقة بالعملیات العاجلة بیان نوع األسهم وكمیتها وینبغي أن تتضمن األوامر 

.2المطلوبة أو المعروضة وكذا تحدید السعر الذي یرغب الزبون إتمام العملیة به

ولكن في الواقع ال یتم فورا دفع المبلغ أو تسلیم الصكوك، إذ أن هذه الخطوات مطبقة 

.3لحساب الزبون لدى تنفیذ األمربین الوسطاء الذین یقومون بدورهم بالقید على حساب أو 

03/02فحسب المادة الرابعة من نظام لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة رقم 

تكون كیفیات تنفیذ تعلیمات التسدید :(المتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات نصت على

.212طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص -1
.92السابق، ص براق محمد، المرجع-2
.109، ص )ت.د(، )ط. د(محمد یوسف یاسین، البورصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، -3
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الوسیط في وكذا التغطیة النقدیة لألوامر المستلمة من الزبائن، موضوع ضبط تعاقدي بین 

.1)عملیات البورصة والمؤسسات البنكیة التي تفتح فیها حسابات نقدیة باسم هؤالء الزبائن

بمعنى أن البنك یتعاقد مع وسیط الزبون الذي فتح حسابا لدیه لتسویة عملیات التسدید 

ساب والتغطیة النقدیة لألوامر المستلمة من الزبائن ،أما في حالة ما إذا كان البنك فاتح الح

.هو نفسه وسیط المشتري فهنا یتعاقد البنك مباشرة مع الزبون

تنفیذ أمر البیع أو الشراء إال بعد التأكد من وجود األسهم بورصةإذن فال یجوز لل

أصبح سهال –العملیات العاجلة -محل األمر في حیازة البائع، وبعد التحقق من العملیة 

فتح الحسابات وحفظ السندات وٕاشرافه على خاصة عندما أوكل للمؤتمن المركزي مهمة

.مقاصة المعامالت وتسویتها

Leالعملیات اآلجلة -ثانیا marché a terme

إن الصفقات اآلجلة هي العملیات الجاریة في البورصة في :تعریف العملیات اآلجلة -أ 

تسلیم األسهم تاریخ محدد و المؤجل تنفیذها إلى أجل ال حق متفق علیه أي أن دفع الثمن أو 

في السوق اآلجلة ال یتم لدى عقد الصفقة، بل بعد فترة معینة عند التصفیة 

)Liquidation(2.

بمعنى المتعاقدین لم یتعاقدوا على التنفیذ العیني، بل تعاقدوا على تسویة الفرق الذي 

سیظهر عند حلول األجل بین السعر المضارب فیه وقیمة الصكوك الحقیقیة على أن یتم 

اإلیفاء نقدا، فالمشتري ال یسعى إلى تسلیمه الصكوك بل یهدف إلى استفاء فرق السعر عند 

حلول األجل إذا تبین أن قیمة هذه الصكوك أصبحت بحلول األجل أكبر من القیمة التي 

كانت علیها عند حصول االتفاق، والبائع بدوره ال یسعى إلى الحصول على الثمن المتفق 

لسنة 73یتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات، جریدة رسمیة العدد 2003مارس 18المؤرخ في 03/02نظام رقم -1

2003.
.92محمد براق، المرجع السابق، ص -2
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رق نقدا في حال تبین عند حلول األجل قیمة الصكوك أقل من الثمن علیه، ولكن على الف

.1المتفق علیه

و في هذه العملیات یتعاقد البائع والمشتري على نوع األسهم وعددها وثمنها ولكن 

تسلیم األسهم والوفاء بالثمن في تاریخ الحق، و هو ما یعني وجود فاصل زمني بین لحظتي 

.2إبرام العقد و تنفیذه

لذلك ال یشترط في البائع أن یكون حائزا لألسهم وقت التعاقد بل یكفي أن یكون حائزا 

یوم التسلیم، وذلك ألن األسهم من المثلیات التي یوجد مثلها في السوق ویستطیع البائع وقت 

àالتسلیم أن یشتریها، ولذلك فإن معظم العملیات اآلجلة تحدث على المكشوف  découvert

البائع وقت التعاقد األسهم محل البیع ، ولكن بشرط أن یحوز طرفي العقد حیث ال یملك 

.3األسهم وما یقابلها یوم التسلیم

دج ویكون معتمدا على 1000سعر السهم الواحد )سهم100(یبیع البائع مائة سهم :مثال

دج، فهو إذا مضارب على الهبوط، أما 900أن سعر السهم سیهبط یوم التسلیم إلى 

دج للسهم، فإنه یكون معتمدا على أن سعر 1000تري الذي اشترى هذه األسهم بسعر المش

وعند حلول یوم .دج، فهو إذن مضارب على الصعود1100السهم سیصعد یوم التسلیم إلى 

دج، وعند ذلك یسلم البائع المشتري 900التسلیم قد یتحقق أمل البائع فینزل سعر السهم 

1000دج ویتقاضى منه الثمن على أساس أن ثمن السهم هو 900مائة سهم بسعر السهم 

دج ویكون مجموع ربحه 100دج، ویتقاضى الفرق من المشتري، فقد ربح في كل سهم 

دج ، وقد یتحقق على العكس من ذلك أمل المشتري فیصعد سعر السهم إلى 10000

110، المرجع السابق، ص محمد یوسف یاسین-1
.214طاهر شوقي مؤمن، المرجع السباق، ص -2
.214، ص نفسهالمرجع-3
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دج عن 100هو دج وعند ذلك یكون المشتري هو الذي یتقاضى الفرق من البائع، و 1100

  .دج 100.00المائة سهم أي 

ولما كان دفع الثمن وتسلیم األسهم في السوق اآلجلة یتم بعد فترة یختلف بدؤها 

حسب االتفاق المعقود بین الطرفین، فإن أنظمة البورصة اشترطت على المتعاملین في 

.1مین بالتغطیةالسوق اآلجلة تقدیم تأمین مالي حتى تنفذ الصفقة نهائیا، ویدعي هذا التأ

العملیات اآلجلة بین الصحة والبطالن -ب 

هناك من الفقهاء من یفسر أن العملیات اآلجلة هي نوع من :بطالن العملیات اآلجلة

القمار یضارب البائع على الهبوط ویضارب المشتري على صعوده، ویفوز بثمنهما من 

ع اآلجل بالمراهنة فإنه یكون یصدق تنبؤه، فیكسب الفرق بین األسعار، وٕاذا ألحق البی

.2كالمراهنة غیر مشروع ومن ثم یكون باطال

وكان القضاء الفرنسي یعتبر البیع اآلجل الذي قصد به أن یؤول إلى مجرد دفع 

الفروق بین األسعار مضاربة تلحق بالمراهنة غیر المشروعة، فیجعله باطال، وال یلزم الخاسر 

مدني فرنسي، ولكن إذا دفعها لم یجز له استردادها تطبیقا 1965بدفع الفروق تطبیقا للمادة 

.3مدني فرنسي1967للمادة 

:صحة العملیات اآلجلة-ج

أدى موقف القضاء في التفرقة بین العملیات اآلجلة الجادة والعملیات اآلجلة الصوریة 

التي تؤدي إلى اهتزاز الثقة في عملیات البورصة، لذا تدخل المشرع الفرنسي وأصدر قانون 

ومنع استخدام الدفع بالمقامرة، إلى أن ذلك لم یمنع محاكم االستئناف 1885مارس  28في 

110محمد یوسف یاسین، المرجع السابق، ص -1
عقود الغرر، عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى وعقد (عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني -2

.1033، ص 1964) ط.د (، دار إحیاء التراث العربي، )7(المجلد الثاني ، )التأمین
.1033عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -3
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وبالتالي االعتراف بدفع المقامرة األمر الذي أدى إلى تدخل ،طراف العقدمن بحث نوایا أ

محكمة النقض الفرنسیة ومنعت القاضي من بحث نوایا األطراف وقضى بصحة عملیات 

.1البورصة اآلجلة ولو كانت في النهایة تتمخض عن مجرد دفع الفرق

تبر مشروعة أما المشرع المصري فقد نص صراحة على أن العقود اآلجلة تع

.2وصحیحة ولو كان قصد المتعاقدین فیها إنها تؤول إلى دفع الفرق

أما عن موقف المشرع الجزائري من البیوع اآلجلة واضح ویستنتج ذلك من خالل 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة والتي نصت على 97/03من النظام رقم 79المادة 

).للدفع في الحالإن السعر الرسمي للبورصة هو سوق :(مایلي

حیث أن بیع وشراء األسهم یتم عن طریق دفع الثمن والتسلیم في الحال فورا إبرام 

.عقود التداول، وأنه ال مجال للعملیات اآلجلة في البورصة الجزائریة

بشل المضاربة في البورصة، –البیع العاجل –إذن یتمیز هذا النوع من البیوع 

سعار وانتظامها على عكس العملیات اآلجلة التي تتمیز وبالتالي ضمان استقرار األ

، حیث أن المشتري یضارب على ارتفاع األسعار بینما البائع یضارب على 3بالمضاربة

انخفاضها، وعلیه ال یمكن تصور مثل هذه العملیات في دولة تسعى إلى تشجیع األفراد على 

تنطوي على المغامرة والمخاطرة، بحیث االدخار واستثمار والمجازفة بأموالهم للقیام بعملیات

.216طاهر شوقي مؤمن، المرجع السباق، ص -1
.216، ص نفسهالمرجع -2
3

كات وتوزیعھا لألرباح في مدة تكون شروط قید األسھم في البورصة اآلجلة أكثر دقة من حیث زیادة رأس مال الشر-

أطول،و الغرض األساسي من العملیات اآلجلة ھو مساعدة بورصة القیم المنقولة والعمل على تثبیت وتوازن األسعار فیھا 
وإن كان المضاربون في ھذه البورصة یسعون إلى االستفادة من فروق األسعار، حیث یكون تسلیم األسھم ودفع ثمنھا .

كما ال یمكن أن نتجاھل أن ھذه العملیة عند التوسع في استخدامھا أو إذا استخدمھا المضاربون .محدد مؤجلین إلى وقت 
كوسیلة للتالعب أو التحكم في األسعار ، فإنھا ال تعمل على مساعدة البورصة بل تسبب تقلبات عنیفة في األسعار وتلحق 

بي ، األعمال التجاریة ، منشأة المعارف ، دون تاریخ ، عبد الحمید الشوار/نقال عن د.خسائر كبیرة بالمتعاملین 
بأنھا تلك العملیات (عبد العزیز جابر المضاربة في كتابھ بورصة األوراق المالیة /كما عرف د.330اإلسكندریة ، ص 

ادة من فروق األسعار وذلك لالستف...القائمة على الشراء والبیع اآلجل لألوراق المالیة بالتغطیة بدون نیة للتقابض الفعلي 
جابر عبد العزیز ، بورصة األوراق المالیة ،دار المطبوعات /د).الناتجة عن التنبؤ في تغیرات قیم األوراق المالیة 

.189، ص 2010الجامعیة ،اإلسكندریة ، 
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ة التداول في ییمكن أن یأخذ المشرع الجزائري بهذه العملیات مستقبال إلى حین ازدیاد حر 

1البورصة

.93هوادف بهیة، المرجع السابق، ص -1
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المبحث الرابع

أوجه المقاربة بین نظام الدعامات المحسوسة و القید المركزي

للقانون التجاري وقانون بورصة القیم یتضح مما سبق أن األسهم كانت تتجسد وفقا 

المنقولة في شكل دعامة محسوسة یتم تداولها في صورتها المادیة، لكن بعد تجرید األسهم 

من دعامتها المادیة المحسوسة كأثر لعملیة اإلیداع المركزي لألسهم، والذي یسهم بشكل 

سهم من خالل القید فعال في تحقیق أهدف اإلیداع المركزي لألسهم في التعامل على األ

الدفتري، دون الحاجة إلى إجراء عملیات تسلیم وتسلم مادیة لها بین المتعاملین، فلم تعد 

، ولذا فقد اتجهت القواعد القانونیة 1هناك حاجة إلى الدعامة المادیة إلتمام عملیات التداول

ا إلى مجرد قیم المنظمة لعمل البورصات إلى اإللغاء التام للشكل المادي لألسهم، وتحویله

1
ة معموال بھ فیما یخص الشركات التي لم تقید أسھمھا في لكن یبقى تداول األسھم وفق نضام الدعامات المحسوس-

البورصة ، خاصة بالنسبة للجزائر فقد لجأت إلى البورصة في طریقھا إلى الخوصصة وقد تم ذلك عن طریق طرح أسھم 
في لالكتتاب العام وفي سبیل ذلك یجب على ھذه الشركات أن تقید أسھمھا _المؤسسات العمومیة االقتصادیة-الشركات
.البورصة

إذ تتطلب عملیة دخول الشركات و المؤسسات االقتصادیة إلى سوق القیم المنقولة جملة من الشروط ، منھا ما یتعلق 
:بالجانب المالي ومنھا ما یتعلق بالجانب القانوني 

وال أي شركة یشترط في الشركة أو المؤسسة التي ترغب في الدخول إلى البورصة أن یكون شكلھا القانوني من األم-
على أن تكون شركة مساھمة فقط30نص في المادة 97/03مساھمة أو شركة توصیة باألسھم ، لكن نضام 

یجب على الشركھ التي تطلب قبول سنداتھا رأس مالھا للتداول قي السوق الرئیسیة ، أن ال تقل  قیمة رأس مالھا عن -
.12/01من النظام رقم 07قا لماجاء في الفقرة األولى من المادة وف).دج500.000.000(خمسمائة ملیون دینار جزائري 

حیث تطرح ھذه النسبة من رأس المال في %20أن یفتح رأس المال االجتماعي للجمھور المساھمین المحتملین بنسبة -
.سوق القیم وذلك بإصدار ما یقابلھا من أسھم 

أن یكون قد مر على تأسیسھا ونشاطھا أكثر من ثالث سنوات -
أن تكون الشركة قد حققت أرباح خالل السنتین األخیرتین عند طلب اإلدراج في سوق القیم المنقولة مع توزیع األرباح -

الوطني في نصت على سنة واحدة ، لكن وفق آخر تعدیل لمخطط المحاسبة 97/03من نضام 34خاللھا، لكن المادة 
.،قد ألزم الشركة على تقدیم حساب األرباح خالل السنتین األخیرتین للوقوف على الوضع المالي الحقیقي للشركة 2010

تكوین ملف الدخول وإیداعھ لدى الجھات المختصة ،مع اإلشارة إلى أن الملف یجب أن یحتوي على القانون األساسي -
ھا المستقبلیة مع اإلشارة إلى كیفیة الدخول إلى سوق القیم المنقولة للشركة ، وتقدیم نشاط المؤسسة وآفاق

-.تقدیم القوائم المالیة الختامیة كجدول حسابات النتائج، والمیزانیة الختامیة مصادق علیھا من طرف محافظ الحسابات -
أن ال یقل رأس المال الذي تم وفاؤه عن مائة ملیون دینار جزائري 

جمھور سندات تمثل عشرون بالمائة من رأس المال االجتماعي للشركة على األقل، وذلك یوم اإلدخال أن توزع على ال-
.97/03من نظام 43على أبعد تقدیر حسب المادة 

من رأس المال %5مساھم على األقل یملكون فرادا على األكثر 150یجب أن توزع األسھم على الجمھور على -
)السابق ذكره 12/01م االنظمن08المادة .(االجتماعي 

)97/03من نظام 33المادة (كما یجب أن تكون األسھم محل طلب القبول مدفوعة بالكامل -
أمام الشروط الواجب أن تتقید بھا الشركة للبورصة بین القبول والرفض یبقى الملجأ األخیر للشركات التي یرفض قبولھا 

أي وفق نظام الدعامات المحسوسة )الطرق التجاریة(بالطرق الكالسیكیة ھو السوق الموازیة أین یتم التداول 
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منقولة ذات شكل معنوي یجري قیدها في حسابات باسم أصحابها، وهو من شأنه تسهیل 

.عملیة المقاصة والتسویة ونقل ملكیة األسهم

وقد تبنى المشرع الجزائري نظام اإلیداع المركزي لسندات بموجب التعدیل الذي جاء 

القیم المنقولة وهي المؤتمن هذا األخیر أضاف هیئة ثالثة لبورصة03/04به قانون 

:المركزي لسندات، حیث كانت بورصة القیم المنقولة تشمل هیئتین فقط وهما

.لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة-

.1شركة تسییر بورصة القیم-

:كما أصدر المشرع نظامین أساسیین من أجل إلغاء الدعامات المحسوسة عن القیم وهما

المتعلق بالمؤتمن 2003مارس 18المؤرخ في  03/01رقم  النظام الصادر عن اللجنة-

.المركزي

والمتعلق بمسك 2003مارس 18المؤرخ في 03/02النظام الصادر عن اللجنة رقم -

.2الحسابات وحفظ السندات

والمتعلق بمساهمة 2003مارس 18المؤرخ في 03/05النظام الصادر عن الجنة رقم -

.3تمن المركزي على السنداتفي الرأسمال االجتماعي للمؤ 

:لذلك سنقسم هذا المبحث إلى ثالث مطالب نتناول في 

سلبیات نظام الدعامات المحسوسة وممیزات نظام القید المركزي :المطلب األول

لدى المؤتمن المركزياإلیداع المركزي لألسهم :المطلب الثاني

ــ 1423ذي الحجة عام 16مؤرخ في 03/04قانون -1 ، یعدل ویتم المرسوم التشریعي 2003فبرایر سنة 17الموافق ل

.11ة رسمیة عدد ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم جرید1993ماي 23الموافق لـــ  93/10رقم 

2
73یتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات، جریدة رسمیة العدد 2003مارس 18المؤرخ في 03/02نظام رقم -

.2003لسنة 
3

.2003لسنة  73جریدة رسمیة العدد -
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القید المركزيتكییف نقل ملكیة األسهم وفق نضام :المطلب الثالث

المطلب األول

سلبیات نظام الدعامات المحسوسة وممیزات نظام القید المركزي

سنقسم هذا المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع األول سلبیات نظام الدعامات 

.المحسوسة ونتناول في الفرع الثاني ممیزات  نظام القید المركزي

المحسوسةسلبیات نظام الدعامات :الفرع األول

:لقد كان هذا النظام منتقدا من وجوه عدة

إنه یؤدي إلى تكبد الجهات المصدرة نفقات باهظة ومشقة كبیرة لطباعة الورقة المالیة :أوال

.والتوقیع علیها وتعدیل بیاناتها

إن األسهم في صورتها المادیة كانت عرضة لخطر الضیاع والتلف والتزویر وهو ما :ثانیا

.شكالت عدیدة عند تداولها في البورصةیؤدي إلى م

تحتاج إلى الكثیر من الوقت والجهد )األسهم(إن الدعامات المحسوسة لألوراق المالیة:ثالثا

.لحفظها وٕادارتها وتسویة المعامالت الواردة علیها

إن الدعامات المحسوسة كانت تعیق االنتقال السریع واآلمن لألوراق المالیة إلى :رابعا

.1ك الجدد لهاالمال

.وتفادیا للمساوئ السابقة تبنى المشرع نظام اإلیداع المركزي لسندات

.09هشام فضلي، المرجع السابق ،ص -1
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ممیزات نظام القید المركزي:الفرع الثاني

:یقوم نظام اإلیداع المركزي على مبادئ عدیدة من بینها

.تحریر األسهم من دعامتها المحسوسة وتحویلها إلى قیود في الحساب:أوال

.عقود التداول بین الوسطاء المالیین عن طریق عملیات المقاصة والتسویةتنفیذ :ثانیا

نقل ملكیة األوراق المالیة بالتحویل بالطرق اإللكترونیة بین حسابات العمالء لدى أمناء :ثالثا

.الحفظ عقب إتمام تسویة العملیات الواردة علیها

المركزي محل سجالت ملكیة إحالل سجالت األوراق المالیة لدى شركات اإلیداع :رابعا

.1األوراق المالیة لدى جهة اإلصدار

المطلب الثاني 

لدى المؤتمن المركزياإلیداع المركزي لألسهم 

السنداتإن عملیات بیع وشراء ونقل ملكیة األسهم لم تعد تتم عن طریق تسلیم وتسلم 

بین الحسابات ، وٕاجراء المقاصة و )التحویل (المادیة لها ، وٕانما أصبح عن طریق النقل 

التسویة من خالل المؤتمن المركزي لسندات ، بحیث یمتنع التعامل على األسهم المودعة أو 

اقتضاء الحقوق المترتبة علیها إال من خالل القید المركزي لدیها، فبمجرد إیداع األسهم لدى 

تمن المركزي فإن األسهم تتحول تلقائیا إلى قیود في حسابات دفتریة بطریقة آلیة، ویتم المؤ 

.ذلك عن طریق فتح حساب جاري بین الزبون وفاتح الحسابات

.10هشام فضلي ،المرجع سابق، ص -1
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التزام البنك بالحفظ المادي والقانوني للسندات:الفرع األول

هذه  ما دامت األسهم قد تحولت إلى حسابات فمن الضروري إسناد مهمة حفظ

الحسابات إلى وسیط مالي مرخص له بذلك تأمینا لسالمة وصحة القیود التي تجري في هذه 

.1الحسابات

وال یجوز لغیر البنوك أن تمارس نشاط ماسك الحسابات وتتم عملیة التحویل 

المصرفي عن قیود یجریها البنك لألمر، تجري القیود الالزمة ویترتب على إجراء التحویل 

.2تبرأ ذمة العمیل المدین إزاء العمیل الدائنالمصرفي أن 

أما في فرنسا یتولى عملیة اإلیداع المركزي لألسهم شركة تسمى شركة المهن 

.S(المختلطة لمقاصة القیم المنقولة  I. C. O. V. A. M(

Société Interprofessionnelle pour la compensation de valeurs Mobiliers.

:على درجتین 1949أوت  04هم في السیكوفام ،وفقا لتنظیم الوارد بمرسوم إذ یتم إیداع األس

ذلك أن مالكي األسهم یدخلون في إیداع أوراقهم المالیة لدى مؤسسة مالیة عضو في 

، ثم تقوم هذه المؤسسة بإیداعها في )أمناء الحفظ–شركة سمسرة –بنك (السیكوفام 

.3كوفامالحساب الجاري الذي فتح باسمها في السی

فالحفظ هو االلتزام بالحفظ المادي للقیود الحسابیة والحفظ القانوني لها لما تمثله تلك 

القیود من حقوق للعمیل، ویلتزم حافظ الحسابات باتخاذ كافة اإلجراءات والتدابیر التي تكفل 

.362إسماعیل،المرجع السابق، ص هالة كمال محمد -1
.95هوادف بهیة، المرجع السابق، ص -2
ذكرى عبد الرزاق محمد، التنظیم القانوني لتسویة عملیات التداول في سوق األوراق المالیة، دار الجامعة الجدیدة، دون -3

.110، ص 2015طبعة، 
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حمایة حقوق العمیل، وٕاعماال لاللتزام بالحفظ یتعین على حافظ الحسابات عدم استعمال

.1الحقوق الناشئة عن األسهم للعمالء إال بإذن خاص منهم

المتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات 03/02من النظام 11وبذلك تقضي المادة 

أن یستخدم السندات المقیدة في حسابات –الحافظ –یجوز لماسك الحسابات :(على أنه

.2)موافقة صریحة من صاحبهاوالحقوق المرتبطة بها، وال یجوز له أن یحول ملكیتها دون 

أما في القانون الفرنسي فقد اتخذت احتیاطات عدیدة لكي یتمكن العمیل من قبول 

)البنك(اإلیداع وهو على علم تام بنظام اإلیداع المعروض علیه ، فعلى أعضاء السیكوفام 

أن یعلنوا عمالئهم بموجب إعالنات توضع في كل فروع البنك بأنه صاحب حساب في 

سیكوفام ،وأنه سیقوم بإعادة إیداع أوراق العمیل في هذا الحساب، وأن تتضمن هذه ال

اإلعالنات ما یفید أنه لیس من حق هؤالء العمالء بعد مرور خمسة أیام على اإلیداع 

،االعتراض على إیداع أوراقهم المالیة في الحساب الجاري، إال أنه بالرغم من ذلك فإن الذي 

لدى مؤسسة عضو -أسهم–هو أن العمیل الذي یودع أوراقا مالیة كان یجري علیه العمل

أنه یقبل اإلیداع في الحساب الجاري المفتوح   –قانونا –في السیكوفام كان یفترض لدیه 

باسم العضو في السیكوفام ،وهذا االفتراض كان من شأنه أن یعطي تفسیرا واسعا لتطبیق 

.3هذا النظام

السهم لحامله یمكنه إیداع السهم لدى عضو في السیكوفام فمالك السهم االسمي أو

.4یتولى تأمین حفظه وٕادارته حسب تعلیمات المالك

.378هالة كمال محمد إسماعیل، المرجع السابق، ص -1
الصادر في الجریدة الرسمیة 18/03/2003المتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات المؤرخ في 03/02نظام رقم ال -  2

  .73عدد  03/11/2003بتاریخ 
.111ذكرى عبد الرزاق محمد، المرجع السابق، ص -3
.111، ص نقسهالمرجع -4
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السالف الذكر، فتحویل 03/02من النظام 11و هذا ما أخذ به المشرع في المادة 

.ملكیة األسهم من حساب إلى حساب ال یتم إال بعد موافقة صریحة من صاحبها

رى التعامل على تلك جم ال تأخذ شكلها القانوني إال بقیدها حسابیا ،ویكما أن األسه

القیود الممثلة لحق العمیل سواء برهنها أو بیعها أو التصرف فیها بأي شكل، أما استرداد 

السهم وقیام العمیل بإدارته بذاته فهو غیر موجود بعد صدور قانون اإلیداع المركزي إال إذا 

.1مادیةتعلق األمر باألسهم ال

الشروط الواجب توفرها في ماسك الحسابات:الفرع الثاني

اشترط القانون على ماسكي الحسابات ضرورة االنخراط في المؤتمن المركزي وشرط 

.التأهیل

بالنسبة لالنخراط -أوال

:فإنه یمكن أن ینخرط في المؤتمن المركزي مایلي

البنوك والمؤسسات المالیة-

بورصةالوسطاء في عملیات ال-

المتخصصون في قیم الخزینة العامة المرخص لهم ممارسة النشاط-

األشخاص المعنویون المصدرون لسندات مقبولة في عملیات المؤتمن المركزي-

كل المؤسسات األخرى الجزائریة واألجنبیة التي تشبه نشاطاتها النشاطات التي تمارسها -

.2المؤسسات المذكورة أعاله

.378هالة كمال محمد إسماعیل، المرجع السابق، ص -1
.والمتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات 03/01من النظام 06المادة -2



277

االنخراط لدى المؤتمن المركزي عن طریق عقد اتفاقیة مابین البنك ویتم قبول 

.2إضافة إلى تقدیم ملف إداري1والمنخرط

بالنسبة للتأهیل-ثانیا

یلتزم المنخرط بتقدیم طلب التأهیل إلى لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، 

لیم العالي وضرورة الخبرة واشترط القانون على طالب التأهیل أن یكون حائزا على شهادة التع

وتبث اللجنة في طلب الملتمس في الطلب في أجل شهرین بعد 3الكافیة لمباشرة النشاط

.إیداع الملف ویلتزم طالب التأهیل بدفتر شروط من طرف اللجنة

فإن المؤتمن المركزي یتولى فتح حسابات جاریة إلى 03/01وبالرجوع إلى النظام 

الحساب جاري برمز المنخرط ،غیر أن الحساب الجاري یمكنالمنخرطین ، و یرمز إلى 

تجزئته إلى حسابات منفصلة،فهناك حساب أسهم لحاملها إذا كان المنخرط یحوز على أسهم 

.4لحاملها وحسابات أسهم اسمیة إذا كان المنخرط یحوز أسهم اسمیة

تحدد هذه االتفاقیة على الخصوص واجبات ومسؤولیات كل من المؤتمن المركزي والمنخرط وكذا تعریفات الخدمات و -1

.كیفیات التسدید
:یتضمن الملف اإلداري بالخصوص-2

طلب القبول-

.المؤهلین للتعامل مع المؤتمن المركزيأسماء األشخاص -

.نسخة من القانون األساسي-
.03/02من النظام 05المادة -3
.03/02من النظام 20المادة -4
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المطلب الثالث

تكییف نقل ملكیة األسهم وفق نظام القید المركزي

37مكرر715تعود البوادر األولى إلزالة الطابع المادي الملموس لألسهم إلى المادة 

حیث بین المشرع من خالل هذه المادة أن األسهم یمكن أن .1)من القانون التجاري الجزائري

تأخذ شكلین إما مادي ملموس ،وهو ما یعبر عنه بتداول األسهم في شكلها التقلیدي أو بإزالة 

.نها المادي وتحویلها عن طریق مجرد القید في الحسابكیا

03/04من قانون 1مكرر 19وما یؤكد أیضا إلغاء مادیة األسهم كذلك المادة 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة،والتي جاء 93/10المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم 

الدولة ،أو الجماعات المحلیة أو عندما یستخدم مصدر السندات سواء كانت(نصها كاآلتي

هیئة عمومیة ،أو شركة ذات أسهم،حق إصدار سندات مقیدة في الحساب،ال یمكن أن 

تسجل السندات لحاملها إال لدى وسیط مؤهل من طرف لجنة تنظیم عملیات البورصة و 

،من خالل هذه المادة نجد أن المشرع )مراقبتها بصفته ماسك الحسابات وحافظ السندات

لجزائري،عاد لیؤكد على إزالة الطابع المادي لألسهم لحاملها وبوجوب قیدها لدى المؤتمنا

المركزي لسندات ،هذا األخیر یعمل على تجمیع األسهم وتحویلها إلى حسابات في قیود 

.دفتریة،تنتقل ملكیتها بمجرد تسجیلها في حساب المشتري

1
.وقد سبق أن تناولنا هذه المسألة في المبحث األول من الفصل األول من هذا الباب-
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بالقید المركزي وفق القانون الجزائريكیفیة نقل ملكیة األسهم :األول الفرع

لقد أخذ الفقه والقضاء الفرنسي لمدة طویلة بقاعدة هامة ، وهي قاعدة األثر الناقل 

لعقد التداول على اعتبار أن نقل ملكیة األسهم یتم بمجرد التعاقد ،غیر أن األثر الناقل للعقد 

المنقولة ،األمر الذي یفضي إلى العدید ال ینسجم مع آلیات التعاقد والتنفیذ في سوق القیم 

من اآلثار السلبیة للتعامالت، لذا تدخل المشرع الفرنسي بتعطیل قاعدة االنتقال الفوري 

ومن خالل هذه المادة لم تعد 1983جانفي 03للملكیة حیث أضاف مادة جدیدة في قانون 

.1الملكیة تنتقل بمجرد العقد و إنما من تاریخ القید في الحساب

المتعلق 03/01من النظام 13وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري من خالل المادة 

یتم قبول السندات بقوة القانون عندما تكون مسجلة في سوق مقننة   (بالمؤتمن المركزي 

جزائریة وال تكون قابلة للتحویل إال عن طریق التسجیل في حسابات بموجب القانون أو 

.2)سیة أو عقد اإلصداراألحكام القانونیة األسا

القیم المنقولةبورصةآلیات التعاقد في :الثانيالفرع 

:تمر عملیة التعاقد في سوق القیم المنقولة بثالث مراحل هي 

القیم المنقولةبورصةمرحلة التعاقد في  -أوال

تبدأ عملیة التداول بإصدار األمر من العمیل إلى الوسیط الذي یتعامل معه، 

ا األمر رغبة في إجراء عملیة من العملیات في البورصة ویسمى هذا األمر أمر ویتضمن هذ

Ordre(الشراء  d'achat(أمر البیع إذا كان یرغب في الشراء و(ordre de vente  إذا كان

Les(یرغب في البیع، ویطلق على هذه األوامر بنوعیها عبارة أوامر البورصة  ordres de

.97هوادف بهیة، المرجع السابق، ص -1
یتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي، على السندات، جریدة رسمیة 2003مارس 18المؤرخ في 03/01نظام رقم -2

.2003لسنة  73عدد 
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bourse(عاملین في األسهم إبرام الصفقات إال من خالل الوسطاء المالیین ، وال یجوز للمت

.1والمؤتمن المركزي للسندات

مرحلة ما قبل التنفیذ-ثانیا

تبدأ مرحلة ما قبل التنفیذ بصدور أمر الشراء أو البیع من العمیل إلى الوسیط المالي 

–متضمنا نوع وكمیة األسهم التي أراد العمیل شراءها أو بیعها واسم ماسك الحسابات 

بمطابقة بیانات العمیل الواردة في أمر الشراء مع البیانات ماسك الحساب ،ویقوم –الحافظ 

لدیه عن العمیل المشتري والتأكد من صحتها، وبعد التحقق من الحساببماسك المدونة 

سالمة البیانات، یقوم بتسجیل أمر الشراء، وٕاذا تعلق أمر البورصة بعملیة بیع، یطلب من 

أمین الحفظ حجز األسهم التي یراد بیعها في حساب العمیل، ویتعین على أمین الحفظ هنا 

صید العمیل من األسهم لتنفیذ عملیة البیع، وتسجیل إخطار شركة الوساطة بمدى كفایة ر 

.2أمر البیع

مرحلة التنفیذ-ثالثا

إذا صادف أمر الشراء أو البیع الصادر من العمیل قبوال من آخر، تم تنفیذ عملیة 

وتبدأ حصص التسویة وذلك بعد أن تقوم البورصة بتزوید التداول، و تنتهي عملیة التداول

ركزي بعملیات الشراء والبیع المنفذة بجلسة التداول وتنشأ حقوق والتزامات بتزوید المؤتمن الم

مع العلم أنه .3بین كل من بائع السهم ومشتریه والغیر بتاریخ إبرام عقد التداول في البورصة

عندما یتم تزوید المؤتمن المركزي للسندات بالتداول یقوم المؤتمن بإجراء عملیات المقاصة 

.4والتسویة

.400ھالة كمال محمد اسماعیل ،المرجع السابق ، ص-1
.401، ص نفسهالمرجع -2
.76سیف إبراهیم المصاورة، المرجع السابق، ص -3
.المقاصة والتسویة في المطلب الرابع من هذا المبحثسیأتي دراسة عملیات -4
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اآلثار السلبیة لقاعدة األثر الناقل للعقد وطرق تفادیها :الثالث الفرع

تدخل كل من المشرع المصري والمشرع الفرنسي لتعطیل قاعدة األثر الناقل للعقد 

الذي استقر الفقه والقضاء علیها، حیث أن هذه القاعدة ال تتفق مع آلیات التعاقد والتنفیذ في 

یؤدي إلى العدید من اآلثار السلبیة لتعامالت في أسواق سوق القیم المنقولة، األمر الذي 

.المال

اآلثار السلبیة لقاعدة األثر الناقل للعقد: أوال 

)السهم(الحقوق المتصلة بالصك - أ

یثور التساؤل عن من له الحق في مباشرة الحقوق المقررة لحامل السهم، في الفترة 

البورصة وبین قید السهم في حساب المالك الجدید، االنتقالیة بین عملیة التداول وتنفیذ أوامر 

و تقتضي القواعد العامة بأن مشتري السهم یعد مالكا له  منذ انعقاد عقد البیع، وفي ذات 

الوقت فإن حق المالك الجدید ال یسري في مواجهة الشركة والغیر، ألن السهم مازال مقیدا 

كیة ویمكنه من مباشرة الحقوق المرصودة باسم البائع، والذي یستفید حینئذ من قرینة المل

.لحامل السهم

وتطبیقا لتلك القواعد یقضي إلى مفارقة واضحة، فالمالك الحقیقي ال یمكنه أن یباشر 

الحقوق المقررة بصفته مالكا للسهم، في حین یكون للمالك القدیم كافة امتیازات حامل السهم، 

.1اعد العامةوفقا للقو  ورغم أن الملكیة لم تعد ثابتة له

زیادة عدد مالك األسهم عن الحقیقة - ب

یؤدي تراخي واقعیة قید األسهم في حساب المالك الجدید عن عملیة التداول إلى زیادة 

غیر حقیقیة في عدد مالك األسهم، فوفقا للقواعد العامة فإن الملكیة ال یمكن أن تنتقل إذا 

ألنه إلى حین القیام بالتسویة والمقاصة یمكن كان البائع لیست لدیه األسهم موضوع التعامل

1
.406ھالة كمال محمد إسماعیل ، المرجع السابق، ص-
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لیست لدیه التغطیة أو لیست لدیه األسهم،فكیف –البائع السابق –أن یتبین أن المالك 

، وفي ذات الوقت فإنه وفقا لقاعدة األثر الناقل للعقد فإن المشتري یعد مالكا للملكیة أن تنتقل

.1بمجرد العقد

بیة لقاعدة األثر الناقل للعقدطرق تفادي اآلثار السل:ثانیا

والتي تتمثل فیتدخل ،تدخل المشرع لتفادي اآلثار السلبیة لقاعدة األثر الناقل للعقد 

العدید من الوسطاء في تنفیذ عملیات التداول للمساهمة في قید السهم في حساب مالكه 

المقاصة والتي الجدید ما بین الوسطاء وماسك الحسابات والمؤتمن المركزي للسندات وغرفة

.تقوم بتسویة عملیات التداول جماعیا

بهذه األحكام لم تعد الملكیة تنتقل بمجرد العقد، وٕانما في تاریخ القید في الحساب 

بحیث تنتقل ملكیة السهم إلى حامل الصك الجدید والذي یمكنه مباشرة كافة الحقوق المتصلة 

.بالصك

تقضي بانتقال الملكیة فور تمام العقد بل هو وهو أمر ال یخالف القواعد العامة التي 

محض تطبیق تلك القواعد، فما دامت األوراق المالیة أصبحت مثلیات فإن نقل ملكیتها ال 

.3، وهو ماال یتحقق إال بطریق التحویل أي القید في الحساب2یتم إال باإلفراز أو التسلیم

خ القید في الحساب على التزامات وال تؤثر أحكام تراخي انتقال ملكیة السهم إلى تاری

طرفي عقد التداول، فتكون رابطة االلتزام بما ترتبه من آثار قائمة بینهما من تاریخ تنفیذ 

.406هالة كمال محمد إسماعیل، المرجع السابق، ص -1
2

بإیداع األسھم تتحول إلى قیود حسابیة تنتقل ملكیتھا بالتحویل من حساب إلى حساب آخر ، وال یجیز القانون إعادة -

تحول األسھم من الشكل الحسابي إلى شكل الدعامات المادیة القدیمة ، فتحول األسھم إلى القید في الحساب أمر ملزم وغیر 
وال یمكن اعتبار نقل ملكیة األسھم بالتحویل من حساب إلى آخر بمثابة .ز إطالقا قابل لإللغاء ، فعنصر الرد ھنا غیر جائ

رد لألسھم إلى مالكھا ، حیث أن نقل ملكیتھا یتم من خالل القیود الدفتریة فقط دون استالم أو تسلم لھذه األسھم بعد انتھاء 
.األسھم(الدعامات المادیة لھذه األوراق  .393إسماعیل ، المرجع السابق ، ص نقال عن ھالة كمال محمد )

3
.314طاھر شوقي مؤمن ، المرجع السابق ، ص-
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القید في الحساب –األوامر، وبالتالي عدم ترتیب األثر الناقل للملكیة إال بعد تنفیذ األوامر 

.1ولیس تعطیل األثر الناقل للملكیة–

المطلب الرابع

اآلثار المترتبة عن تنفیذ عقود التداول

من اآلثار المترتبة عن تنفیذ عقود التداول والتي تؤدي إلى انتقال ملكیة األسهم ،قید 

األسهم في حساب المشتري والقیام بعملیات التسویة و المقاصة، وسوف نتكلم في هذا 

الفرع األول وفي الفرع المطلب عن موقف التشریعات المقارنة من انتقال ملكیة األسهم في 

المقاصة والتسویة :تسویة عملیات التداول في سوق القیم المنقولة وفي الفرع الثالث :الثاني

كآلیة لتنفیذ عقود التداول

موقف التشریعات المقارنة من انتقال ملكیة األسهم:الفرع األول

لبائع إلى ، من ا1983في القانون الفرنسي بموجب قانون سهم تنتقل ملكیة األ

في حساب المشتري ووفقا لشروط التعامل المقررة في ألسهمالمشتري من تاریخ قید تلك ا

البورصة، ولكن هذا الحكم لیس مطلقا بل معلق على شرط، وهو أن یكون حساب األسهم 

المالیة للوسیط المشتري دائنا باألسهم موضوع التعامل، وفي ذلك التاریخ أي تاریخ قید 

ساب المشتري، وفي حالة عدم تحقق الشرط أي إذا ظهر بعد عمل المقاصة األسهم في ح

والتسویة، والتي هي مرحلة الحقة للقید وتنفیذ األوامر، بأن حساب األسهم للوسیط المشتري 

بغض النظر عن أي نص تشریعي مخالف، وما ،لم یكن دائنا، یفسخ العقد بقوة القانون

فالملكیة،حسابوبأثر رجعي من تاریخ القید في ال،آثاریترتب على هذا الفسخ القانوني من 

.2تنتقل من البائع إلى المشتري من تاریخ القید في الحساب

.265حسین توفیق فیض اهللا، وهیو إبراهیم قادر، المرجع السابق، ص -1
.266، ص المرجع نفسه-2
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من قانون اإلیداع والقید المركزي رقم 04أما في القانون المصري فقد نصت المادة 

دى الشركة إال ال تنتقل ملكیة األوراق المالیة التي تم إیداعها ل:(، على أنه2000لسنة )93(

، ویفهم من هذه المادة أن المشرع المصري قرر )بإتمام تسویة العملیات التي أجریت علیها

أن ملكیة األسهم المودعة لدى شركة ما ،ال تنتقل من البائع إلى المشتري إال بإتمام تسویة 

.1العملیات التي أجریت علیها

العقود أمام شركات اإلیداع وتتم بتنفیذ )شركات الوساطة(حیث تقوم شركات السمسرة 

عملیة التسویة على أساس الفرق بین قیمة عملیات البیع وقیمة عملیات الشراء التي أجراها 

عضو التسویة ،حیث تعتبر شركات الوساطة وشركات اإلیداع أهم األطراف المباشرة للعقد 

الذي یتم بین شركة في حین یبقى البائع والمشتري أطرافا غیر مباشرة، لذلك فإن التسلیم

الوساطة وشركة اإلیداع هو الذي یترتب علیه نقل الملكیة وال یتم هذا التسلیم إال بإتمام هذه 

.2التسویة

، إال 3ما یمكن قوله هو أنه رغم اختالف موقف القانون المصري عن القانون الفرنسي

وعدم األخذ تفاق التنازلاأنهما یحققان نفس األثر القانوني وهو عدم انتقال الملكیة بمجرد 

.بقاعدة األثر الناقل للعقد

تسویة عملیات التداول في سوق القیم المنقولة :الفرع الثاني

طبیعة و وقت انتقال الملكیة في ظل تطبیق قواعد التسویة -أوال

تنتقل الملكیة في األشیاء المعینة بذاتها بمجرد إتمام العقد، أما إذا كان المنقول شیئا 

معین بالذات بل كان معینا بنوعه، لم تنتقل الملكیة بمجرد تمام العقد، وٕانما تنتقل بإفراز غیر

.المبیع وجعله باإلفراز معینا بالذات

.267المرجع السابق، ص حسن توفیق فیض اهللا و هیوا ابراهیم قادر ،-1
.227ع السابق، ص ریمة بلجودي، المرج-2
.وقد انتهج المشرع الجزائري نهج المشرع الفرنسي-3



285

والتراخي في انتقال الملكیة لحین اإلفراز في األشیاء المثلیة أو غیر المعینة بالذات  

مام العقد، وهذا االستثناء تفرضه استثناء على قاعدة االنتقال الفوري للملكیة بمجرد إت

ضرورات تعیین محل االلتزام، فال یمكن أن یرد االلتزام على شيء غیر مفرز وهذا حسب ما 

.1من القانون المدني الجزائري166جاء في المادة 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة تغیر شكل الورقة 03/04وبعد صدور قانون رقم 

المالیة، فبعد أن كانت تأخذ شكل صك ورقي مطبوع أصبحت مجرد قید في الحساب، فما 

دامت األسهم أصبحت مثلیات، فإن نقل ملكیتها ال یتم إال باإلفراز أو التسلیم وهو ما ال 

.2أي القید في الحسابVirementیتحقق إال بطریق التحویل 

یقصد باإلفراز تحدید الشيء المبیع بحیث یتمیز عن غیره من األشیاء التي من نوعه 

فهو عملیة یترتب علیها تعیین الشيء بذاته بعد أن كان معینا بنوعه، ویختلف اإلفراز 

ذا كان شكل بحسب طبیعة المبیع، فقد یتم عن طریق الوزن أو الكیل أو القیاس أو العدد، فإ

اإلفراز یختلف وفقا لطبیعة الشيء، فما هو الشكل الذي یمكننا من إفراز األسهم بعد أن 

.أصبحت قیود حسابیة

وفي األسهم یتحقق اإلفراز بقید البیع في حساب مستقل للمشتري، وفي غیاب اإلفراز 

یفترض تعیین صراحة فإن التسلیم كأسلوب لإلفراز یؤدي إلى نقل الملكیة، ألن التسلیم 

الشيء المبیع، ولكن ما هو الشكل الذي یأخذه تسلیم القیود الحسابیة؟

:وبدایة ولمحاولة الخروج بتصور في هذا األمر فإننا نشیر إلى المحددات اآلتیة

إن التغیر قد أصاب شكل الورقة المالیة بتطبیق قواعد اإلیداع المركزي، من ورقة  - أ 

صكوك ورقیة ذات أرقام مسلسلة ومحددة، ومن منقوالت ذات دعامة محسوسة تتمثل في 

إذا ورد االلتزام بنقل حق عیني على شيء لم یعین إال بنوعه فال (من القانون المدني الجزائري 166جاء في المادة -1

).ینتقل الحق إال بإفراز هذا الشيء
.227ریمة بلجودي، المرجع السابق، ص -2
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كانت ملكیتها تنتقل من البائع إلى المشتري عبر القید في سجالت الشركة، إلى مجرد 

إذا (قیود حسابیة تعبر عن مثلیات معینة بنوعها یقوم بعضها مقام بعض في الوفاء، 

ات مالكها على عدد ، وبحیث ترد تصرف)حملت نفس القیمة والعدد واإلصدار العملة

معین من األسهم، وتنتقل ملكیتها بالتحویل من حساب إلى حساب آخر وفقا ألنظمة 

اإلیداع المركزي، ویعد هذا التحویل الحسابي تسلیما یتحقق به اإلفراز الالزم لنقل الملكیة 

.1على األسهم بعد أن تحولت إلى منقوالت مثلیة في شكل قیود حسابیة

محل عقد-األسهم–التسلیم الذي یتحقق به إفراز األوراق المالیة إن القول بأن - ب 

التداول والذي یتم في العالقة بین الوسیط المالي وشركة اإلیداع، هو الذي یتحقق به 

إفراز األسهم، والذي ال یتم إال بإتمام تسویة العملیات التي أجریت على األسهم، هذا 

نظمة التداول في بورصة القیم المنقولة، والتي القول قد یتقاطع مع طبیعة وقواعد وأ

تقضي بأن تنفیذ أمر العمیل البائع من قبل شركات الوساطة ال یتم إال بعد تحقق هذا 

ماسك المركزي، من وجود رصید من األسهم كاف لدى المؤتمناألخیر عن طریق 

ة التسویة یعد لتنفیذ العملیة، وأن قیام أمین الحفظ بحجز الرصید إلتمام عملیالحساب

.2بمثابة إفراز لألسهم یتحقق قبل أن یتم التقاء أمر الشراء بأمر البیع

من النظام 13إن نقل ملكیة األسهم في القانون الجزائري حسب ما جاء في  المادة  - ت

معلق على –1983المتعلق بمؤتمن المركزي، وبموجب القانون الفرنسي لسنة 03/01

حساب األسهم المالیة للوسیط المشتري دائنا باألسهم موضوع شرط واقف وهو أن یكون 

التعامل وفي ذلك التاریخ، أي إذا ظهر بعد عمل المقاصة والتسویة والتي هي مرحلة الحقة 

.165ذكرى عبد الرزاق محمد، المرجع السابق، ص -1
166، ص نفسهالمرجع-2
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للقید وتنفیذ األوامر، بأن حساب األسهم للوسیط المشتري  هو حقیقة دائنا ینفذ العقد حینها 

.وبالتالي تنتقل الملكیة

فإن النتیجة المترتبة على ذلك هي أن لحظة انتقال الملكیة و التسلیم ال یتم وبالتالي

إال بإتمام تسویة العملیات المتعلقة باألسهم، وأنه من هذه اللحظة یتحدد وقت انتقال الملكیة 

بالتحویل والقید المتبادل لألسهم والقیم النقدیة في الجانب الدائن والمدین لحساب كل من 

.شتريالبائع والم

وحسب رأیي فرغم اختالف موقف المشرع الجزائري عن المشرع المصري إال أنهما 

-یحققان نفس النتیجة فالنهایة واحدة، فالقول بأن انتقال الملكیة معلق على شرط واقف 

أو أن انتقال الملكیة ال یتم إال بإتمام تسویة العملیات التي أجریت –حسب القانون الجزائري 

فكالهما یؤدیان إلى نفس النتیجة وٕاذ یترتب علیه -حسب القانون المصري–على السهم 

.ثبوت حق المشتري في التصرف في هذه األوراق بدءا من هذا الوقت

اآلثار المترتبة على التسویة المالیة-ثانیا

مركز البائع و المشتري لألسهم -أ

القید في الحساب، ولذلك یستمر تتراخى لحظة نقل ملكیة األوراق المالیة إلى تاریخ 

بائع السهم في ممارسة حقوقه المالیة وغیر المالیة الناشئة عن الورقة، بصفة مالكا للورقة في 

مواجهة الشركة المصدرة فیحق له حضور جلسات الجمعیة العامة للشركة واالشتراك في 

لحقوق ، ویجوز مداوالتها والتصویت على قراراتها وقبض قیمة األرباح وغیر ذلك من ا

لدائنیه توقیع الحجز على ملكیة من األسهم إلى ما قبل قید األسهم المبیعة في حساب 

.1المشتري

.412هالة كمال محمد إسماعیل، المرجع السابق، ص -1
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حیازة المالك الجدید لألسهم-ب 

قانون (تحویل األسهم إلى قیود مالیة من البائع إلى المشتري في ظل القانون الجدید 

النظام القدیم لتداول األوراق المالیة ،ال تتشابه مع القید في سجالت الشركة في)03/04

ذات الدعامات المحسوسة، ألن القید والتسویة في النظام الجدید یؤدي إلى نقل الملكیة، أما 

القید في النظام القدیم هو إجراء الزم للسریان ولیس لنقل الملكیة، إذ أن الملكیة كانت تنتقل 

.1بمجرد اتفاق التنازل

لألسهم، إال من )المشتري(فال تثبت حیازة المالك الجدید أما في القانون المصري

–المؤتمن المركزي للسندات في القانون الجزائري -تاریخ قیام الشركة اإلیداع المركزي 

بتسویة  العملیات التي تتم علیها، ومن ثم یعد حقه على األسهم ساریا في مواجهة المدین 

الحساب فیكون إجراء كاشف لتلك التسویة، وال یؤدي والغیر من تاریخ التسویة، أما القید في

.2دورا في نقل الملكیة أو في السریان

المقاصة والتسویة كآلیة لتنفیذ عقود التداول:الفرع الثالث

للمقاصة عالقة وطیدة ومباشرة بالدیون، فالدیون هي محل المقاصة بحسب األصل، 

الحاجة إلیها من حیث هي طریق من طرق وتكتسب المقاصة قدرا كبیرا من األهمیة، وتمس

.3انقضاء االلتزام دون وفاء فعلي في تبسیط وتسهیل الوفاء بالدیون

تعریف المقاصة : أوال 

La"تعرف المقاصة  compensation" على ،التي تطبق على عملیات التداول في البورصة

ن والمدیونیة لكل المتعاملین المشتركیأنها جمیع اإلجراءات المتعلقة بتحدید صافي الدائنیه 

.تم التطرق إلى هذه الفكرة في الفرع الرابع من المطلب األول من المبحث األول من الفصل األول من هذا الباب -1
.413مرجع السابق، ص هالة كمال محمد إسماعیل ،ال-2
السیما في المعامالت التي تحتاج إلى الشرعیة في التعامل واالقتصاد في اإلجراءات فیما یتعلق بالوفاء بالدیون، إذ -3

.یقضي بها دینان في وقت واحد، بدون تجشم أعباء وتبعات نقلها وتعریضها لمخاطر الضیاع أو السرقة أو اإلتالف
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في عملیة التصفیة،حیث قد تسفر عملیات المقاصة عن تعادل تام بین صفقات البیع 

.1وصفقات الشراء التي نفذها الوسطاء المالیون مع الشركات األخرى

ویقع على عاتق المؤتمن المركزي للسندات ضرورة القیام بتسویة المراكز القانونیة 

عن عملیات التداول في سوق القیم المنقولة، حیث أن القانون قد أناط بها دون غیرها الناشئة 

أن یقوم المؤتمن المركزي Régularisationالحق في القیام بمهام التسویة، ویقصد بالتسویة 

بعملیات خصم األسهم من رصید العمیل البائع وٕاضافته إلى حساب العمیل المشتري  

قیمة األسهم من حساب العمیل المشتري وٕاضافته في حساب العمیل وخصم الرصید النقدي ل

.2البائع، أي تسلیم الثمن للبائع ونقل ملكیة األسهم للمشتري

إال . 3فإذا كان الرصید لدى كال من البائع والمشتري ال یكفي للتسویة فال تتم التسویة

بلها إمكانیة الفصل بینهما من أن التفرقة بین المقاصة والتسویة من الناحیة النظریة ال یقا

الناحیة العملیة، حیث یتولى كال الوظیفتین شركة واحدة یطلق علیها المؤتمن المركزي 

.4للسندات

كما قد تسفر عملیات المقاصة عن الصفقات موضوع عملیات الشراء المنفذة بمعرفة شركة الوساطة تزید عن عملیات -1

البیع التي نفذتها الشركة العضو في اإلیداع، وٕاما عن رصید بائع نتج عن زیادة عملیات البیع المنفذة بواسطة الشركة عن 

نقال عن ذكرى عبد الرزاق محمد، المرجع السابق، .النهائي دائنا كان أو مدنیاعملیات الشراء التي نفذتها، وٕاثبات الرصید=

  .141ص 
.152المرجع السابق، ص -2
.310طاهر شوقي، المرجع السابق، ص / د -  3
من النظام 140إلى المادة 132المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي قد ألغى المواد من 03/04إن النظام رقم -4

المتعلق بالنظام العام للبورصة التي تتضمن بعض األحكام الخاصة بتسویة المعامالت تحت إشراف شركة  97/03رقم 

.تسییر البورصة وتم إسناد مهمة تسویة المعامالت الخاصة بعقود التداول إلى المؤتمن المركزي للسندات
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نظام التسویة:ثانیا 

نظام تسویة السندات وتسلیمها الذي یسیره المؤتمن المركزي على السندات یعالج عملیات 

منظمة قانونا وتسلیمها، ومن جهة أخرى یعالج تسویة تسویة السندات المتداولة في سوق 

:السندات المتداولة عن طریق التراضي، ویركز نظام التسویة على وظیفتین أساسیتین

التصدیق على العملیات-

قید العملیات ضمن دفاتر الحسابات في حسابات جاریة بسندات المؤتمن المركزي وفي -

.1حسابات جاریة نقدا في بنك الجزائر

ما في القانون المصري فإن شركة اإلیداع المركزي تقوم بفتح حسابات لدیها ألمناء أ

، وتشیر هذه الحسابات المفتوحة إلى شخصیة العمالء مالكي األوراق )المصارف(الحفظ 

المقیدة في الحساب وأنواع ومقدار األسهم التي یمتلكها كل منهم، ویلتزم –األسهم –المالیة 

الشركة التي تقبل أن تكون تسویة عملیات التداول على حسابها كل عضو تسویة  أي

مباشرة، وهي قد تكون شركة الوساطة أو أمین الحفظ أو أي جهة أخرى بفتح حساب لدى 

أحد بنوك المقاصة، وتفویض شركة اإلیداع المركزي باإلطالع والخصم واإلضافة من وٕالى 

.2المالیة الناتجة عن عملیات األسهمحسابها لدى بنك المقاصة، وذلك لتسویة المراكز

ل اإلیداع وذلك بالقید الدفتري لدیها حیث تقوم مركز یتم التعامل على األوراق المالیة المودعة في الصراف من خال-1

اإلیداع بفتح حسابات أوراق مالیة وحسابات نقدیة على النظام اآللي لدیها لكل عضو تسویة، تتم من خالل التسویة الورقیة 

التسویة بفتح والنقدیة  لعملیات التداول الخاصة بكل عضو تسویة، ففي العراق مركز اإلیداع یقوم بذلك ویلتزم عضو 

حساب لدى مصرف التسویة وفي مصر تقوم شركة اإلیداع المركزي القیام بهذه العملیة عن طریق التسویة الذي یقوم بفتح 

عن عمر  ناطق یحي الحمداني، عملیات المصارف على األوراق المالیة من الوجهة  اأخذ،حساب لدى أحد بنوك المقاصة

.103، ص 2015) ط. د( القانونیة، دار النهضة العربیة، 
.92المرجع السابق، ص -2
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أنظمة المؤتمن المركزي على السندات:ثالثا 

وتتم عملیة التسویة والمقاصة التي یقوم بها المؤتمن المركزي على السندات وفقا لعدة أنظمة 

تتمثل في  النظام الفرعي لضبط األوامر، والنظام الفرعي للقرن والنظام الفرعي لحل 

.العملیات

النظام الفرعي لضبط األوامر- أ

حیث یسمح هذا النظام للوسطاء جامعي األوامر للمتداولین باالتفاق على األوامر المنفذة 

في األسواق المنظمة ،ویرسل المتداول في هذا السیاق إشعار بالتنفیذ إلى الوسیط جامع 

.1األوامر فیما یخص كل تداول والذي یجیب الوسطاء برسالة موافقة أو رفض

النظام الفرعي للقرن -ب

یسمح هذا النظام بتقریب التعلیمات التماثلیة للتسویة والتسلیم المتعلقة بالعملیات 

.03/012من نظام 47المبرمة بین طرفین خارج البورصة، وفقا لما جاء في المادة 

.03/01من نظام 43المادة -1
تتعلق العملیات المبرمة بین طرفي خارج البورصة بأوراق مالیة غیر مسجلة في البورصة وذلك من خالل وسطاء -2

المسجلة بالسوق المنظم،  سیف خارج البورصة أو سماسرة، ومع ذلك قال یوجد ما یمنع من تعامل هذا السوق باألسهم 

,63إبراهیم المصاورة، المرجع السابق، ص 

حیث تتقدم شركات الوساطة بطلبات لتنفیذ أوامر عمالئها إلى البورصة ومرفقا بها المستندات الالزمة ویتم اإلعالن عن 

أحمد سیف شعراوي، المرجع السابق، /العملیات  المنفذة على شاشات التداول لألسهم غیر المقیدة أثناء جلسة التداول، د

  .118ص 

والجدیر بالذكر أن هذا السوق یعد غیر مراقب من قبل إدارة الرقابة على التداول بالبورصة، لذلك ینبغي النص صراحة 

تتم على مراقبة تلك السوق لحمایة مالكي تلك األسهم من عبث بعض المتعاملین علیهما، بحیث تتم مراقبة التداوالت التي

بهذا السوق من قبل لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كما هو الشأن في سوق داخل المقصورة، أو أن یتم إلغاء هذا 

.السوق نهائیا مع حفظ كافة حقوق أصحاب تلك األسهم وقت اإللغاء من قبل الشركات المصدرة لها
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النظام الفرعي لحل العملیات -ت

قصد –األسهم –ففي هذا النظام ترسل العملیات الساریة على تداول القیم المنقولة 

، إلى المؤتمن المركزي في شكل )بورصة القیم(التسویة والتسلیم التي تمت في سوق منظمة 

المتعلق 03/01من النظام 54حركات مصادق علیها، وحسب ما جاء في نص المادة 

الفرعي لحل العملیات یقوم على مبدأ التسلیم مقابل الدفع بالمؤتمن المركزي فإن النظام

L .C.T وهو ما یعني أن تسلیم األسهم ال یتم إال عند دفع الثمن وذلك وفقا ألنظمة

.1المقاصة العالمیة

قیام كل وسیط مالي بالوفاء بااللتزامات الناتجة :ویقصد بمبدأ التسلیم مقابل الدفع 

الوسیط اآلخر في ذات الوقت من خالل المؤتمن المركزي وأیضا عن عملیات التداول تجاه 

وساطة المؤتمن المركزي بین الوسیط في استالم وتسلیم األسهم محل عملیات التداول، 

وكذلك إجراء المقاصة والتسویة المالیة للعملیات التي تتم على األسهم خالل المواعید 

لتسویة على أساس الفرق بین قیمة عملیات المحددة لها، ویقوم المؤتمن المركزي بإتمام ا

–البیع التي تتم تسویتها لحسابه مضافا إلیها رصیده الدائن في حساب التسویة لدى بنك 

.2ویتم ذلك كل یوم تسویة–بنك الجزائر 

بعدم وجود تعطیل لألثر تأخذنتیجة لما سبق قوله ،تبین أن غالبیة القوانین المقارنة 

سهم من البائع إلى المشتري أصال، على الرغم من تنفیذ أوامر البورصة الناقل للملكیة األ

إذ ال تنقل ملكیة األسهم إال بإتمام القید في الحساب لذلك ال مجال للقول .بالبیع أو الشراء

.بتعطیلها، و أن انتقال ملكیة األسهم معلق على شطر واقف وهو إتمام التسویة والمقاصة

.ام للمؤتمن المركزي على السنداتالمتعلق بالنظام الع03/01من النظام  39و 98حسب المادة -1
.403هالة كمال محمد إسماعیل، المرجع السابق، ص -2
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خاتمة

األطروحةتم تناول موضوع تداول األسهم والتصرف فیها في شركات األموال في هذه 

من خالل بحث علمي قانوني، وإلتمام الفائدة المرجوة من ذلك سیتم تقدیم النتائج 

.والتوصیات

تمثل األسهم التي تصدرها شركات األموال من شركات المساهمة وشركات التوصیه 

، ویترتب على شكل الذمة المالیة للشركة من موجوداتها وأسهمها باألسهم جزءا من رأسمالها

.اإلطار القانوني الذي یحكم العالقات القانونیة الناشئة بین المساهم والشركة والغیر

تتمیز األسهم التي تصدرها شركات المساهمة بقابلیتها للتداول بحریة، إال أن ذلك ال 

نع أن ترد على هذه الحریة بعض القیود القانونیة یعني الحریة المطلقة، ولذا فإنه ال یم

واالتفاقیة، إال أن هذه القیود ذات طبیعة مؤقتة ال تصل إلى حد إلغاء التداول أو تعطیله 

ولكن یقصد بها تنظیم التداول ،كما یعتبر السهم صكا یتعلق بحق مالي وقابل للتداول لذا 

.فإنه یتشابه مع أوراق أخرى

قسم إلى أربعة أنواع تتجدد تبعا للناحیة التي ینظر من خاللها إلى كما أن األسهم تن

األسهم، سواء من حیث طبیعة الحصة التي قدمها الشریك ، أو من حیث الحقوق التي 

تقررها للشریك ، ومن حیث عالقتها برأس مال الشركة ، كما اقترحنا تقسیما آخر لألسهم 

غم أنها مؤقتة إال أننا نعتبرها مهمة في هذه ور  جاءت به القوانین المتعلقة بالخوصصة ،

ر إلى مالكیها وهي السهم النوعي وأسهم األجراء ، كما تنقسم من ظالمرحلة ،وهي األسهم بالن

حیث الشكل إلى أسهم اسمیة وأسهم لحاملها وأسهم ألمر، ولم یتناول المشرع منها سوى 

ري، وبما أن المنع ال یقع إال األسهم االسمیة ولحاملها من خالل نصوص القانون التجا

.بنص فما الذي یمنع المشرع الجزائري من النص على األسهم ألمر 
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ولقد أثارت مسألة التكییف القانوني لطبیعة عملیة تداول األسهم خالفا فقهیا واسعا، 

فهناك من یرى أن التنازل ما هو إال تجدید للدین ،وهناك من یرى أن التداول هو عبارة عن 

.ة حق حوال

لتجدید أهمیة من للذلك فحوالة الحق أفضل من التجدید بتغییر الدائن ، لذلك فلیس 

الناحیة العملیة، وبالتالي فعملیة التداول هي أقرب منها لحوالة الحق أكثر من التجدید ، كما 

أن التنازل عن السهم ال یتم عادة بطریق الحوالة المدنیة لما لها من إجراءات وشروط تجعل 

.االقتصادیةالحوالة المدنیة طریق غیر مرغوب فیه لتداول األسهم وال یتفق مع طبیعتها 

لذلك فإن التداول یتم عن طریق التنازل عن السهم وفقا لمفهوم التداول فإنه یتم على 

الصك ذاته أما في حوالة الحق فإن المحیل یقوم بإحالة الحق بذاته إلى الدائن الجدید ، 

المحال فقط دون زیادة أو نقصان ، أما االلتزامن المدین ملتزما بأداء الحق أو وبالتالي یكو 

(إذا تعلق التنازل عن السهم  فإنه یكون بنقل ملكیة السهم ذاته وفقا لقواعد القانون التجاري 

).، لحاملها أو ألمر االسمیةتداول األسهم 

قدیم أي أنه ال یعد خلفا خاصا ففي التداول یستمد المساهم الجدید حقه من المساهم ال

له ، بل یعتبر صاحب حق قائم بذاته یستمد من ذات الصك الصادر عن الشركة، كما أن 

نظام التداول التجاري یلزم المساهم القدیم بالضمان بوجود الحق، ویسار الشركة وقت التنازل 

دفع والعیوب التي عن السهم ،ففي التنازل بالطرق التجاریة ینتقل الحق خالیا من وجوه ال

.كانت عالقة من جراء عالقة المالك القدیم بالمدین

كما أنه إلى جانب القیود الواردة على تداول األسهم هناك معوقات لهذه العملیة أي 

عملیة تداول األسهم إذ تظهر بعض المشاكل من شأنها عرقلة عملیة التداول ترجع إلى 

ا فال یمكن تداولها طوال فترة الحجز الوفاء ، المساهم نفسه فكون األسهم محجوز علیه

فالمساهم محظور علیه طوال فترة الحجز التصرف في أسهمه بالبیع أو الهبة وبالتالي تظل 
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هذه األسهم ممنوعة من التداول إلى حین إجراء البیع فال یجوز له التنازل عنها للغیر بالرغم 

.من بقاء حق الملكیة له، حتى بعد توقیع الحجز

ومن معوقات عملیة التداول كذلك سرقة األسهم أو ضیاعها وذلك بسبب المشاكل 

التي تدور حول ثبوت ملكیتها، خاصة إذا تعلق األمر باألسهم لحاملها ألن هذا األخیر ال 

یشیر إلى مالكه على خالف األسهم االسمیة التي كفل لها المشرع من الضمانات ما یكفي 

لها، ألن ملكیتها تنتقل عن طریق القید في دفاتر الشركة وبحضور لحمایتها أیا كان الحائز 

وقد أجاز المشرع الجزائري تحویل األسهم االسمیة إلى أسهم لحاملها أو .كال الطرفین

یجوز :(من القانون التجاري الجزائري35مكرر 715العكس وهذا حسب ما جاء في المادة 

ل أن یطلب تحویلها إلى سندات اسمیة أو لكل مالك لسندات إصدار تتضمن سندات للحام

  ).العكس

دیسمبر 30على خالف المشرع الفرنسي الذي ألزم الشركات بالقانون الصادر في 

أن األسهم لحاملها 1966یولیو لسنة 24من القانون 263والمعدل لنص المادة 1981

لحامله خصائصه غیر المقیدة في البورصة، تستبدل إلى أسهم اسمیة، وبهذا یفقد السهم

المعروفة، فربما یقصد المشرع الفرنسي من وراء هذا الشرط هو حمایة هذا النوع من األسهم 

.من خطر الضیاع أو السرقة

وعملیة تداول األسهم هي في الواقع عبارة عن عملیة بیع وشراء لهذه األسهم، وتعد 

كانت من ذات النوع واإلصدار هذه األسهم من المنقوالت المثلیة، التي تحل محل بعضها إذا 

أو ) المعینة بالصنف(والعملة، وبغض النظر عن اعتبار األسهم من المنقوالت المثلیة 

، فإن غالبیة القوانین المقارنة قد استلزمت لتمام عقد تداول األسهم )المعنیة بالذات(القیمیة 

مشتري ضرورة ابتاع وترتیب األثر القانوني الخاص بنقل ملكیة األسهم من البائع إلى ال

الدعامات (شكلیة معینة، رغم أن القید في سجالت الشركة في النظام القدیم لتداول األسهم 

ألن القید في النظام )القیود الحسابیة(ال یتشابه مع القید في النظام الجدید )المحسوسة
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سریان ولیس لنقل الجدید یؤدي إلى نقل الملكیة، أما القید في النظام القدیم هو إجراء الزم ل

.الملكیة إذ أن الملكیة كانت تنتقل بمجرد اتفاق التنازل

ومن بین التصرفات الواردة على األسهم كذلك، شراء الشركة ألسهمها،إذ یحظر على 

حالة تخفیض رأس المال لسبب غیر ناتج :الشركة شراء أسهمها إال في حاالت معینة وهي 

ر السهم في السوق ،فهذه العملیة تؤدي إلى عن الخسائر والشراء بغرض تنظیم سع

امتصاص الفائض غیر المستغل من رأس مال الشركة ، كما أنها تعظم العائد على السهم 

.عن طریق تقلیل عدد األسهم بما یؤدي إلى تحسین سعر السهم في السوق

كون یمكن أن تكون األسهم المطروحة لالكتتاب العام ولم یتقدم الجمهور لشرائها أن ت

موضوع تأجیر تمویلي، وهذا أمام الغیاب الكامل للنصوص القانونیة التي تنظم هذه المسألة 

.لذلك اكتفینا بالتجربة الفرنسیة في هذا المجال

إن قاعدة عدم قابلیة تجزئة السهم ال تمنع من اقتسام الحقوق التي تتعلق به، ومن 

لحالة لم ینظمها القانون التجاري الجزائري هذه الحاالت كون السهم مثقال بحق انتفاع، وهذه ا

(من القانون التجاري الجزائري والتي جاء فیها مایلي679ما عدى المادة  یرجع حق :

التصویت المرتبط بالسهم إلى المنتفع في الجمعیات العامة العادیة ولمالك الرقبة في 

).الجمعیات العامة غیر العادیة

الملكیة ، ومع وجود خاصیة عدم قابلیة السهم و هناك صورة خاصة في انتقال 

للتجزئة، إال أن ذلك ال یمنع من وجود أكثر من مالك للسهم كحالة انتقال السهم للورثة ،ولم 

یتناول المشرع الجزائري إجراءات نقل ملكیة األسهم عن طریق اإلرث لذلك اكتفینا بتطبیق 

.وكذلك القانون الفرنسي في تنظیم هذه المسألةالقوانین المقارنة من القانون األردني والكویتي 

بالرغم من إمكانیة ورود هذه الحالة في التطبیق العملي كبیرة وخاصة في ظل 

االختالف والخصوصیة التي یتمتع بها السهم من حیث كونه یرتبط بجوهر عمل الشركات 
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م ومالك حق المساهمة، إضافة إلى إمكانیة نشوء تداخل فیما بین حق كل من مالك السه

االنتفاع على السهم والشركة، و من هنا كان على المشرع الجزائري تنظیم هذه الحالة 

.بالتفصیل 

إلى تصرف أخیر ومهم كذلك یتمثل في ،رهن األسهم ومع غیاب باإلضافة

النصوص القانونیة التي تنظم رهن األسهم ، وباعتبار هذا األخیر من المنقوالت تطبق أحكام 

ول أي الرهن الحیازي في القانون المدني، باإلضافة إلى القوانین الفرنسیة رهن المنق

.والمصریة والتي كانت سباقة في وضع اإلطار القانوني لعملیة رهن األسهم

و ما یمكن قوله كذلك أن انتقال ملكیة األسهم بهذه الطرق أي الطرق التجاریة 

حتى وٕان تعلق األمر باألسهم االسمیة، إذ یتطلب التقلیدیة، یبقى عملیة انتقال الملكیة بطیئة 

وهذا ما ال یتناسب مع متطلبات الشركة .الرجوع دائما إلى الجهة المصدرة إلجراء القیود

الالزمة لجلب األشخاص الستثمار أموالهم في األسهم، ولذلك ال بد من تنظیم وسیلة عملیة 

لوقت نفسه یفرض لمثل هذا التداول حمایة تؤدي إلى االنتقال والدوران السریع لألسهم، وفي ا

قانونیة من التأثیر علیه بوسائل مضللة،وبالفعل أوجدت التشریعات هذه الوسیلة ممثلة في 

).البورصة(سوق القیم المنقولة 

كما یتسم االقتصادي العالمي بزیادة في العالقات االقتصادیة المتبادلة واالرتباط 

مالیة وتكنولوجیة، فزیادة التنافس وعالمیة األسواق ثم سرعة المتزاید بینها بشبكة تجاریة و 

انتقال الصدمات الخارجیة مما یؤدي إلى دعم القدرات التنافسیة والتكییف مع التطورات 

.االقتصادیة الخارجیة

ومما ال شك فیه أن التغیرات السریعة والكبیرة القتصادیات الدول المتقدمة تؤثر على 

ولألسف سلبا على الدول النامیة لهشاشة اقتصادیاتها وتبعیتها، فتزید االقتصاد العالمي، 

اقتصادیات الشمال ترابطا واقتصادیات الجنوب تهمیشا وقلة باالستثمار والتجارة الدولیة، 
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وهذا ما دفعني إلى إجراء هذه الدراسة من الناحیة القانونیة من خالل المقارنة مع تجارب 

.الدول المشابهة اقتصادیا

ومع سعي المشرع الجزائري إلى تحدیث المنظومة التشریعیة للبورصة من خالل 

عملیات االستثمار في القیم المنقولة، إال أنه من الناحیة العملیة یمكن القول أن الجهود 

عصرنة المؤسسات الحالیة لیست كافیة، إذ لم یحدث أي تطور یذكر في إصالح و

.مستجدات الدولیةاالقتصادیة في الجزائر لمواكبة ال

األهداف المنوطة بها في ظل في الجزائرأن تحقق البورصةبمكانإنه من الصعوبة

تدني المستوى المعیشي للمواطنین، و اقتصاد مكبل باإلجراءات البیروقراطیة، وغیاب اإلرادة 

الجادة في التغییر ،وانعدام االستقرار السیاسي، وأیضا صعوبة تجاوز رواسب الفكر 

.شتراكي الذي هیمن على العقول لمدة تجاوزت ثالثة عقود من الزمناال

رغم  1999في ظل هذا الواقع البائس برزت بورصة الجزائر للقیم المنقولة سنة 

والمتعلق ببورصة القیم 1993لسنة 93/10صدور تشریعات بالمرسوم التشریعي رقم 

.المنقولة

سهم محتواها في ظل القوانین المختلفة تجد األحكام والقواعد المنظمة لتداول األ

ویتجسد تطبیقها داخل البورصة أو خارجها، فإن كان خارج البورصة یجب على المتداولین 

.احترام قواعد القانون التجاري وقواعد القانون المدني أي القواعد العامة

مها وخاصة أمام النقص الذي تعرفه البورصة في إقبال الشركات المساهمة لقید أسه

فیها، فعملیات التداول ونقل ملكیة األسهم غیر المقیدة بالبورصة والتي لم تتقدم الجهات 

المصدرة لها لقیدها بالبورصة، ال یقع علیها مسؤولیة االلتزام بأحكام ومتطلبات وقواعد 

.وٕاجراءات القید بالبورصة
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یخص الشركات ام الدعامات المحسوسة معموال به فیماظإذ یبقى تداول األسهم وفق ن

التي لم تقید أسهمها في البورصة خاصة بالنسبة للجزائر ، فقد لجأت إلى البورصة في 

طریقها إلى الخوصصة ، وقد تم ذلك عن طریق طرح أسهم الشركات لالكتتاب العام وفي 

إذ تتطلب عملیة دخول .سبیل ذلك یجب على هذه الشركات أن تقید أسهمها في البورصة 

وق القیم المنقولة جملة من الشروط ، منها ما یتعلق بالجانب المالي ومنها الشركات إلى س

وبین القبول والرفض یبقى مالذ هذه الشركات في تداول أسهمها .ما یتعلق بالجانب القانوني

.، خارج البورصة 

الصادر عن لجنة تنظیم 97/03من نضام 30وما یفهم ضمنا من نصوص المادة 

راقبتها والمتعلق ببورصة القیم المنقولة والذي نص على إمكانیة أن تدرج عملیات البورصة وم

دون أن ینص على شركات  المساهمة ذات التأسیس المتتابع أسهمها فقط في البورصة ،

الشركات ذات التأسیس المغلق ،و ما یفهم من هذا النص أن المشرع ألغى ضمنیا إلزامیة قید 

تاب المغلق بالبورصة ، وفي نضري قد أصاب المشرع في أسهم شركات المساهمة ذات االكت

هذا إذ أنه ال أهمیة لقید أسهم مثل هذا النوع من شركات المساهمة بالبورصة ، ألنها تعد 

شركات من النوعي العائلي أي التي تكتفي بمؤسسیها ، إذ أن مثل هذا النوع من الشركات ال 

المقفلة ، وهي تعد كذلك القتصار االكتتاب تطرح أسهمها لالكتتاب العام وتسمى بالشركة 

.في رأس مالها على المؤسسین فقط

نص على أن الشركات التي تقید أسهمها في البورصة یجب 97/03كما أن نظام 

.أن تكون شركة مساهمة دون أن ینص على شركات التوصیة باألسهم

إحدى الدعائم األساسیة وبالمقارنة فإن المؤسسات االقتصادیة التي یمكن أن تشكل

للبورصة الجزائریة نجد أنها متوفرة من حیث الكم، إذا ما تم تكییف القوانین المسیرة لها 

لتصبح شركات مساهمة ،وذلك من مختلف القطاعات سواء تعلق بقطاع البناء أو 

نجد عجزا كبیرا فیما یخص -الصناعات الغذائیة أو الخدمات المالیة أو خدمات االتصال
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لشركات المدرجة في البورصة، حیث یتم التعامل بالسندات وهي قروض لها األولویة في ا

11التسدید في حالة اإلفالس، أي أن المقرضین ال یتحملون الخسائر آنذاك،بحیث نجد 

.شركة تتعامل بسندات الدین

والتي تمثل الملكیة في المشروع حیث -األسهم –أما التعامل بسندات رأس المال 

تم تقاسم األرباح وتحمل الخسائر بین المساهمین فهي ضئیلة بالمقارنة مع سندات الدین ی

:شركات فقط وهيتسعحیث وصل عدد الشركات المدرجة في سوق األسهم إلى )السندات(

، مجمع صیدال ، مؤسسة تسییر نزل األوراسي ، مجمع صیدال، -سطیف–شركات إریاض 

شركة :رویبة،و مؤخرا انضمت إلى البورصة شركتین وهما شركة إلیانس للتأمینات ،  شركة

مخابر بیو فارم وهي شركة خاصة ، ومصنع اإلسمنت المسلح بسطیف وهي شركة عمومیة 

.ملیار دینار جزائري15وبالتالي أصبح رأس مال البورصة مقدرا ب.

ع مبدأ إن التأكید على التعامل بالسندات دون األسهم في بورصة الجزائر یتناقض م

الخصخصة وسیاسة اقتصاد السوق، عكس ما هو معمول به في البورصات العالمیة، حیث 

.یتم التعامل باألسهم أكثر من السندات في األسواق المنظمة

:ویمكن تحدید أسباب ضعف تطویر بورصة الجزائر في القیم المنقولة إلى مایلي

.المنافسةضعف البیئة االقتصادیة من حیث اإلنتاج والنوعیة و -

عدم مالئمة التشریعات القانونیة الساریة المفعول بها بالنسبة للمؤسسات االقتصادیة -

.والمصرفیة

الخوف من التغییر ویتجلى ذلك في التردد الذي یبدیه صانعوا القرار في األجهزة العلیا -

.للدولة في مجال الخصخصة واستبعادهم لألسهم من أنشطة بورصة الجزائر

اإلجراءات البیروقراطیة وتعقیداتها تؤدي حتما إلى إحجام المستثمرین من إقامة طول -

.مشروعات استثماریة وأیضا االستثمار في األسهم المعروضة للتداول
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بقاء الدولة المدعم دائما في سیاسة تفعیل البورصة، فالبنوك الخاصة ال یمكن لها الدخول -

كة والشركة في حد ذاتها تقوم بدفع الرسوم كوسیط في البورصة وذلك ألن البنك هو شر 

وأجور العمال، ضرائب مرتفعة، وكلها مكلفة لشركة، وفي هذه الحالة ال تحقق الشركة 

باإلضافة إلى أن العملیات التي یتوسط فیها ربما تكون عملیة واحدة فقط خالل .أرباحا

جیة دولة أدخلت البنوك السنة فما الفائدة من دخول البنوك الخاصة كوسیط،لذلك كإستراتی

العمومیة كوسیط في البورصة والخسائر في هذه الحالة تتحملها الدولة،فالشركات الخاصة 

.تأتي باألموال من خالل البنوك على شكل قروض أحسن من أن تلجأ إلى البورصة

ما یمیز االقتصاد الجزائري تعدد وتنوع الضرائب وارتفاعها، مال :الضغط الضریبي-

تخفیض نسبة األرباح القابلة للتوزیع على المساهمین في المقابل تتهرب یؤدي إلى

الشركات غیر المدرجة في البورصة من دفع الضرائب، وفي هذه الحالة یعتبر ارتفاع 

.الضرائب عامل جلب المستثمرین نحو السوق الموازیة

ي عدم تقبل یواجه السوق المالي في الجزائر صعوبة تتمثل ف:غیاب الثقافة البورصیة-

الجمهور لالستثمار في البورصة، وذلك راجع لعدم الثقة في مصداقیة وفعالیة هذا 

.السوق

نتیجة عدم تنظیم مهنة المحاسبة وتدقیق الحسابات حتى :ضعف اإلفصاح والشفافیة-

.یتم الوقوف بدقة على البیانات المالیة للشركات المقیدة في البورصة

بورصة الجزائر عن أداء مهامها بشكل منتظم وفعال هذه بعض العوامل التي تعیق

وعلیه تبرز ضرورة العمل على إیجاد الحلول المناسبة لقیام بورصة تسمح للمؤسسات 

االقتصادیة الجزائریة من تمویل توسعها وتطورها، تسمح لألفراد من االستثمار أموالهم بشكل 

ریع االقتصادیة تساهم في تحقیق آمن وسلیم بتحریك مدخرات األفراد الستثمارها في مشا

.التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
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وأمام النقص  الذي یعرفه السوق المالي فیما یخص عزوف الشركات عن قید أسهمها 

منها ما یتعلق بالقانون  ،من خالل هذه الدراسة تقدیم التوصیات التالیةارتأینافي البورصة 

.االقتصادیةشاط البورصة في التنمیة یتعلق بتفعیل نومنها ما، التجاري 

:التوصیات

من القانون التجاري الجزائري بحیث تصبح المادة 30مكرر 715تعدیل المادة -1

بدال من تعریف القیم المنقولة ......)قابلة للتداولأوراق مالیةالقیم المنقولة هي :(كمایلي

.بأنها سندات ، مما یوحي تفضیل المشرع التعامل في السندات على األسهم

على المشرع الجزائري أن یسلك سلوك المشرع الفرنسي بإلزامیة تحویل األسهم -2

قید أسهمها في لحاملها إلى أسهم اسمیة، وخاصة أمام عزوف العدید من شركات المساهمة 

).البورصة(سوق القیم المنقولة 

فحسب رأیي فقد كان على المشرع الجزائري أن یحذف العملیة العكسیة أي یبقى على 

:كمایلي35مكرر715تحویل السندات لحاملها إلى سندات اسمیة فقط بحیث تصبح المادة 

لب تحویلها إلى یجب لكل مالك لسندات إصدار سندات تتضمن سندات للحامل ، أن یط(

.سندات إسمیة (

على المشرع الجزائري النص صراحة على نوع الشركات التي تقید أسهمها في البورصة، -3

ألن إدراج شركات األموال في البورصة لیس حكرا على شركات المساهمة فقط ،وٕانما یتعلق 

ع إمكانیة ، م*1األمر كذلك بشركات التوصیة باألسهم، والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

والمتعلق بالقانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة 2001دیسمبر 12الصادر في 01/18لقد تضمن القانون -*

المؤسسة :(بأنها–االتحاد األوروبي المطبق في –نفسه –منه تعریفا صریحا ومتداوال 04والمتوسطة في نص المادة 

:أو خدمات/كل مؤسسة إنتاج سلع و:الصغیرة والمتوسطة مهما كانت طبیعتها القانونیة

.شخصا 250إلى  1تشغل من -

=.ملیون دج500ملیار دج وال یتجاوز مجموع حصیلتها السنویة 2ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي -
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لیتم تداولها في البورصة، وبهذه الطریقة تستطیع –أسهم –إصدار هذه األخیرة ألوراق مالیة 

المؤسسة إلى جانب حصولها على التمویل الالزم للتنمیة وتطویر أعمالها، و تحقیق أرباح 

ت ولكن هناك بعض المشكال.رأسمالیة نتیجة بیع أسهمها، والسیما إذا كانت بأسعار مرتفعة

التي قد تواجه الشركة في هذه الحالة، وهي ارتفاع تكلفة إصدار األسهم، كما أن نجاحها 

یعتمد على مدى الطلب على األسهم، ولذلك فإن طرح األسهم في السوق المالي هو اختیار 

.المؤسسات الناجحة والتي حققت أرباحا على مدى عدة سنوات على مقصور

ري أن یحذو حذو المشرع الفرنسي في إدخال االعتماد ولهذا البد على المشرع الجزائ

اإلیجاري لألسهم في المنظومة القانونیة لهذه المؤسسات، وذلك بأن تتعاقد مع شركات تقوم 

.بتمویلها بأسهم من أجل قیدها في البورصة 

على المشرع الجزائري وضع حد أقصى فیما یخص شراء الشركة ألسهمها، فیما یخص -4

.من رأس المال%10لتي قیدت أسهمها في البورصة في حدود الشركات ا

إضافة مواد جدیدة تتعلق بالتصرفات القانونیة الواردة على األسهم وخاصة تلك التي -5

.تتعلق برهن األسهم

.یجب على الشركات أن تقوم بنشر حساباتها المالیة خالل فترات یحددها القانون-6

وأن یكون نصفها أو %50المملوكة للخواص ما یفوق یجب أن تكون نسبة األسهم -7

.ثلثها قد تم بطریقة االكتتاب العام لتشجیع المستثمرین من كل الفئات االجتماعیة

أن یكون سجل الشركة مشجعا كتحقیق أرباح على مدى فترة زمنیة معینة للتأكد من -8

.أهمیة واستقرار وضعها المالي

نقال عن بوكریطة موسى، دراسة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، رسالة ماجستیر، تخصص )تستوفي معاییر االستقاللیة=

.14، ص 2015،  02حقوق، جامعة البلیدة 
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المعامالت من خالل تفعیل القواعد المتعلقة بحل الخالفات وضع نظام یوفر الثقافیة في-9

بسرعة، األمر الذي یتطلب تطویر عمل لجنة تنظیم ومراقبة عملیات  البورصة وتطویر 

.أجهزة المكننة اإللكترونیة

إعفاء الفوائد المحققة من االستثمار في األسهم والسندات وغیرها من األوراق المالیة من -10

.الضرائب

تأسیس صحافة مالیة مستقلة تعمل على توفیر وتحلیل األخبار االقتصادیة والمالیة -11

واإلداریة عن الشركات المساهمة، وذلك من خالل قیام المحللین المالیین والمستثمرین بنشر 

أبحاثهم وتحلیالتهم عن الوضع االقتصادي للشركات، األمر الذي یساعد المستثمر على 

.ماریة صحیحةاتخاذ قراراته االستث



ئمة المصادر والمراجعقا



305

قائمة المصادر والمراجع 

باللغة العربیة: أوال

الكتب العامة.1

،دار صادر ، الطبعة األولى، بیروت، ) م(ابن منضور ، لسان العرب ، المجلد الثاني -1

1990.

أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة، الدار الجامعیة، الطبعة-2

.1986الثالثة، اإلسكندریة، 

1975توفیق حسن فرج، األصول العامة للقانون ، مكتبة مكاوي ، دون طبعة ،بیروت،-3

خلیل أحمد حسن قدادة ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، دیوان المطبوعات -4

.1994الجامعیة،الطبعة األولى ، الجزائر ، 

سید تناغو ، التأمینات الشخصیة والعینیة ،منشأة المعارف ،دون طبعة ، سمیر عبد ال-5

.1986اإلسكندریة ، 

،الجزء )أسباب كسب الملكیة(عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني -6

.1963التاسع ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت ،

القانون المدني ، التأمینات الشخصیة والعینیة عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح -7

.1963، الجزء العاشر ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،

، الجزء الثالث،دار )األوصاف ،الحوالة،االنقضاء(عبد الرزاق السنهوري ، نظریة االلتزام-8

.1963إحیاء التراث العربي ،بیروت ، 
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رح القانون المدني ، العقود الواردة على عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في ش-9

.1963العمل،المجلد األول ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، 

محمد حسنین ، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، دون -10

.1985طبعة ، الجزائر ، 

طنیة للنشر والتوزیع ،دون محمد حسنین ، الوجیز في نظریة االلتزام ، الشركة الو -11

.1983طبعة ، الجزائر ، 

محمد حسنین ، التنفیذ القضائي و توزیع حصیلته في قانون اإلجراءات المدنیة -12

.1984الجزائري ، مكتبة الفالح ، الطبعة األولى ، الكویت ، 

الكتب االمتخصصة .2

أحمد السعد، األسواق المالیة المعاصرة دراسة فقهیة، دار الكتاب الثقافي، دون –1

.طبعة،دون تاریخ

إبراهیم سید أحمد، العقود و الشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الطبعة –2

.1999األولى، اإلسكندریة،

ألحكام الشرعیة، دار أحمد محمد لطفي، معامالت البورصة بین النظم الوضعیة و ا–3

.الفكر الجامعي،القاهرة، دون تاریخ

.2008إبراهیم الدعمة، تجارة األسهم و العمالت في المیزان،دون دار نشر، دون طبعة–4

إبراهیم العموش، الوجیز في التشریعات التجاریة األردنیة، دار وائل،  وأحمد زیادات –5

1996الطبعة األولى، األردن، 
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أمیرة صدقي، النظام القانوني لشراء األسهم من جانب الشركة المصدرة لها، دار –6

.1993النهضة العربیة ، دون طبعة، القاهرة، 

أبو زید رضوان، الشركات التجاریة في القانون المصري المقارن، دار الفكر العربي، –7

.1988دون طبعة، مصر، 

و  االقتصادیةدراسة في األسس (المساهمةالمعتصم باهللا الغریاني، حكومة شركات -8

.القانونیة، دار الجامعة الجدیدة، دون طبعة، دون تاریخ

الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة السادسة، -9

.2007الجزائر، 

دراسة فقهیة (بدیعة علي أحمد، أحكام األسهم و السندات و غیرها من المستجدات–10

.2011دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، .)مقارنة

باسم محمد صالح و عدنان محمد ولي العزاوي، القانون التجاري، الشركات التجاریة، –11

.بیت الحكمة، بغداد، دون طبعة، دون تاریخ

اإلستثمار باألسهم و السندات و تحلیل (جابر عبد العزیز، بورصة األوراق المالیة–12

.2003، دار المطبوعات الجامعیة، دون طبعة ،اإلسكندریة،.)ق المالیةاألورا

حسن حمدي، دلیلك إلى البورصة و اإلستثمار، دار الكتاب العربي، الطبعة، األولى، –13

.2006دمشق، 

حسام الدین فتحي ناصف، التأجیر التمویلي الدولي المنقول، دار النهضة العربیة، –14

.2003دون طبعة، القاهرة، 

خالد أحمد سیف شعراوي، اإلطار القانوني لعملیات التداول في البورصة ، دار –15

.2015الجامعة الجدیدة، دون طبعة، اإلسكندریة، 
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ذكرى عبد الرازق محمد، التنظیم القانوني لتسویة عملیات التداول في سوق األوراق –16

مصر، فرنسا و الوالیات المتحدة دراسة في أنظمة المملكة العربیة السعودیة،(المالیة

.2015، دار الجامعة الجدیدة، دون طبعة، اإلسكندریة، .)األمریكیة

ریان هاشم حمدون، التنظیم القانوني للتداول اإللكتروني لألوراق المالیة، دار الجامعة –17

.2013الجدیدة للنشر، دون طبعة، اإلسكندریة، 

لتداول األوراق المالیة بالبورصة، القانونیة، الطبعة ریمة بلجودي، النظام القانوني -18

.16مكتبة الوفاء20األولى،اإلسكندریة، 

سیف إبراهیم المصاورة، تداول األوراق المالیة الحمایة الجزائریة، دراسة و مقارنة،دار -19

.2012الثقافة،الطبعة األولى،األردن،

النظریة العامة للنشاط (سعید یحي، الوجیز في النظام التجاري السعودي-20

المكتب العربي .)التجاري،الشركات التجاریة، المحل التجاري، األوراق التجاریة

.الحدیث،اإلسكندریة، دون طبعة ، دون تاریخ

بشیر، سامي محمد الخرابشة، النظام القانوني للشركة المساهمة الخاصة، دار ال-21

.2005الطبعة األولى، عمان، 

طاهر شوقي مؤمن، عقد بیع األوراق المالیة في البورصة، دار النهضة العربیة، دون -22

.2007طبعة، القاهرة، 

دراسة فقهیة قضائیة، مقارنة في (عزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة-23

.2010والتوزیع ،الطبعة الثانیة، عمان، ، دار الثقافة للنشر )األحكام العامة و الخاصة

عبد األول عابدین محمد بسیوني، مبدأ حریة تداول األسهم في شركات المساهمة -24

.2007، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، اإلسكندریة، )دراسة فقهیة مقارنة(
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عالء الدین أحمد جبر، بورصة األوراق المالیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دون -25

.2007طبعة، القاهرة، 

عمر ناطق یحي الحمداني، عملیات المصارف الواردة على األوراق المالیة من -26

.2015الوجهة القانونیة، دار النهضة العربیة، دون طبعة، القاهرة، 

التسییر إلى اشتراكیة، من االقتصادیةلي، قانون المؤسسات العمومیة عجة الجیال-27

.2006الخوصصة، دار الخلدونیة، دون طبعة، الجزائر،

األعمال (محمد السید الفقي، القانون التجاري،/علي البارودي، و د-28

دون ، دار المطبوعات الجامعیة، .)التجاریة،التجار،األموال التجاریة،الشركات التجاریة

.1999طبعة،اإلسكندریة،

الشركات ذات المسؤولیة المحدودة و شركات (علي حسن یونس،الشركات التجاریة-39

.، دون دار نشر، دون طبعة، دون تاریخ)المساهمة و التوصیة باألسهم

علي محي الدین القرة داغي، حكم االستثمار في األسهم مع تطبیق عملي على سوق -30

.مالیةالدوحة لألوراق ال

علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، دار النهضة العربیة، -31

.دون طبعة، دون تاریخ

، )األعمال التجاریة في ضوء الفقه و القضاء(عبد الحمید الشواربي، القانون التجاري-32

.منشأة المعارف، دون طبعة، دون تاریخ، اإلسكندریة

مامي، أهم طرق اإلستثمار في أسواق المال،فصلت للدراسات و الترجمة عبد الكریم ح-33

.1999و النشر، الطبعة األولى، حلب، 
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، منشورات )دراسة قانونیة مقارنة(عبد الباسط كریم مولود، تداول األوراق المالیة-34

.2009الحلبي الحقوقیة، الطبعة األولى، بیروت، 

، دور البنك في خدمة األوراق المالیة دراسة مقارنة في عاشور عبد الجواد عبد الحمید-35

.2003القانونین المصري و الفرنسي، دار النهضة العربیة، دون طبعة،القاهرة،

عاشور عبد الجواد عبد الحمید، النظام القانوني لرهن األوراق المالیة، دراسة مقارنة -36

.2008ة، دون طبعة، القاهرة، في القانونین المصري و الفرنسي، دار النهضة العربی

عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة، شركات األشخاص و شركات -37

.2002األموال، دار الجامعة الجدیدة، دون طبعة، اإلسكندریة، 

عمورة عمار، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري ، دار المعرفة،دون طبعة، -38

.2000الجزائر، 

، دار أسامة للنشر و التوزیع، دون )البورصة(عصام حسین،أسواق األوراق المالیة-39

.2010طبعة، األردن، 

دراسة (عماد محمد أمین السید رمضان، حمایة المساهم في شركة المساهمة،-40

.2008، دار الكتب القانونیة، دون طبعة، القاهرة، )المقارنة

،دیوان المطبوعات )الشركات التجاریة(لتجاري عباس حلمي المنزالوي ، القانون ا-41

.1994الجامعیة ،الطبعة الرابعة ، الجزائر ، 

فوزي عطوي، الشركات التجاریة في القوانین الوضعیة و الشریعة اإلسالمیة، -42

.2005منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، دار )اصة، دراسة مقارنةاألحكام العامة و الخ(فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة-43

.2006الثقافة، الطبعة األولى، عمان، 
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فاروق إبراهیم جاسم، الموجز في الشركات التجاریة، المكتبة القانونیة، الطبعة -44

.2007األولى، بغداد،

، دار المطبوعات الجامعیة، )دراسة،مقارنة(محمد علي سویلم، تداول األوراق المالیة،-45

.2013اإلسكندریة، الطبعة األولى،

بین القانون (محمد حسن عبد المجید الحداد، السمسرة في سوق األوراق المالیة،-46

، دار الكتب القانونیة، ودار الشتات للنشر و البرمجیات، دون )المصري و القوانین العربیة

.2012طبعة، القاهرة، 

میزان الشریعة اإلسالمیة، محمد شكري الجمیل العدوي، أسهم الشركات التجاریة في -47

.2011دراسة فقهیة مقارنة، دار الفكر الجامعي، دون طبعة، اإلسكندریة، 

محمد السید الفقي، الشركات التجاریة، منشورات الحلبي /محمد فرید العریني، د-48

.2010الحقوقیة، دون طبعة، بیروت، 

لقوانین، اختصاص عملیات البورصة، تنازع ا(محمد یوسف یاسین، البورصة-49

.2004، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )المحاكم

علي إبراهیم الشدیفات، اإلستثمار في /محمد عوض عبد الجواد، و أ-50

.2006، دار الحامد، دون طبعة، األردن، )أوراق مالیة-سندات-أسهم(البورصة

، ضوابط االنتفاع و )األسهم و السندات(محمد صبري هارون، أحكام األسواق المالیة-51

.دون طبعة، دون تاریخالتصرف بها في الفقه اإلسالمي، دار النفائس،

محمد فتح اهللا النشار، التعامل باألسهم في سوق األوراق المالیة، رؤیة شرعیة في -52

.2006ضوء الفقه اإلسالمي، دار الجامعة الجدیدة، دون طبعة، اإلسكندریة، 
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محمد عوض عبد الجواد، و علي إبراهیم الشدیفات، دار الحامد، دون طبعة، عمان، -53

2006.

شریف مصطفى كمال طه، بورصة األوراق المالیة، دار /مصطفى كمال طه و أ-54

.2009الفكر الجامعي الطبعة، األولى، اإلسكندریة،

مصطفى یوسف كافي، بورصة األوراق المالیة، دار رسالن، الطبعة األولى، دمشق، -55

2009.

مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، -56

.2007ندریة، اإلسك

مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، -57

.2006اإلسكندریة، 

محمود محمد لطفي صالح ، المعلوماتیة وانعكاساتها على الملكیة الفكریة للمصنفات -58

.2014الرقمیة ، دار الكتب القانونیة ، القاهرة ، 

عبد العزیز جویحان ، النظام القانوني لتخفیض رأس مال الشركات معین عبد المنعم-59

.،األردن1،2008الخاصة ،دار الحامد للنشر والتوزیع ،ط

نادیة فضیل، شركات األموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، -60

.2007الطبعة الثانیة، الجزائر، 

لمكتب الجامعي الحدیث، دون طبعة، اإلسكندریة، نسرین عبد الحمید نبیه، البورصة، ا-61

2012.

هاني محمد دویدار، التنظیم القانوني للتجارة، المؤسسة الجامعیة للدراسات، دون -62

.1997طبعة، اإلسكندریة، 
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هشام فضلي، تداول األوراق المالیة و القید في الحساب، دراسة قانونیة مقارنة في -63

المركزي لألوراق المالیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الطبعة األولى، نظام اإلیداع و القید 

.2005اإلسكندریة، 

ولید محمد علي كرسون، أحكام محافظ األوراق المالیة االستثماریة، دار الفكر -64

.2012الجامعي، الطبعة األولى، القاهرة، 

:رسائل جامعیة.3

المالیة العربیة وسبل تفعیلها ، أطروحة دكتوراه بوكساني رشید ، معوقات أسواق األوراق -1

.2006في العلوم االقتصادیة ،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ، 

خالد أحمد سیف شعراوي ، اإلطار القانوني لعملیات التداول في البورصة ، أطروحة -2

.2014جامعة المنصورة ،دكتوراه ، كلیة الحقوق ، قسم القانون التجاري ، 

صالح أحمد البربري ، بورصة األوراق المالیة والممارسات التي تؤثر في كفاءة أداء -3

وظائفها وقواعد الضبط ، أطروحة دكتوراه ،كلیة الحقوق ، قسم االقتصاد ، جامعة 

.2001اإلسكندریة ، 

، دراسة مقارنة بین القانونین عبد الغني األزهري ، التنظیم القانوني لرهن األوراق المالیة -4

.2000المصري والفرنسي ، كلیة الحقوق ، قسم القانون التجاري ، جامعة طنطا،

محمود مصطفى حسن محمد ، النظام القانوني لعقد إدارة األوراق المالیة ، كلیة الحقوق -5

.2000، جامعة القاهرة ، 

الشركة ألسهمها ، أطروحة دكتوراه محمد محب الدین قرباش ، النظام القانوني لشراء -6

.2004،كلیة الحقوق ، قسم القانون التجاري ، جامعة القاهرة ، 
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لسنة 95هالة كمال محمد إسماعیل ، االلتزام باإلیداع والقید المركزي وفقا لقانون -7

.2007، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، قسم القانون التجاري ، جامعة القاهرة ، 2000

یعقوب یوسف ، األسهم وتداولها في شركات المساهمة في القانون الكویتي، أطروحة -8

.1982دكتوراه، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

:مذكرا ت الماجستیر.4

العمري خالد،النظام القانوني لالكتتاب في رأس مال شركات المساهمة ، مذكرة -1

.2012جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، ماجستیر، كلیة الحقوق،قسم القانون الخاص ،

إلیجاري كوسیلة قانونیة لتمویل االستثمارات في الجزائر ، ابن بعیبش وداد ، االعتماد -2

مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، قسم القانون الخاص ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، 

2006.

، كلیة )اإلنشاء والتمویل (بوكریطة موسى ، دراسة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -3

2015، 02الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم القانون الخاص،جامعة البلیدة 

سعود جرى العتیبي ، النظام القانوني لتداول األسهم في النظام السعودي والقانون -4

.2006، مذكرة ماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة األردنیة ، "دراسة مقارنة"األردني 

شیخي أمینة ، حق المساهم في التصویت و نجاعة تسییر شركات المساهمة ، مذكرة -5

.2016ماجستیر ، كلیة الحقوق،قسم القانون الخاص، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، 

فهد صقر عیاد المطیري ، النظام القانوني لتداول األسهم ، مذكرة ماجستیر ، كلیة -6

.لیا ، جامعة عمان العربیة الدراسات القانونیة الع

-مع دراسة حالة البورصة الجزائریة–قاسم شاوش لمیاء ، األسواق المالیة الناشئة -7

.2005،مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، 
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قبة عملیات لجنة تنظیم ومرا(قوراري مجذوب ، سلطات الضبط في المجال االقتصادي -8

، مذكرة ماجستیر،جامعة أبو بكر بلقاید، )البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصالت

2010.

محمد مالك ، النظام القانوني لرأس مال الشركات التجاریة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة -9

.2012الحقوق ، قسم القانون الخاص ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، 

الماضي ، دور الهیئة العامة لسوق المال في حمایة أقلیة محمد عطا اهللا علي -10

، كلیة )دراسة مقارنة في النظامین السعودي والمصري (المساهمین في الشركات المساهمة 

.الحقوق ، جامعة القاهرة 

،مذكرة ماجستیر ، )في البورصة(هوادف بهیة ، النظام القانوني لتداول القیم المنقولة -11

.2008-بن یوسف بن خدة –فرع قانون األعمال ، جامعة الجزائر كلیة الحقوق ، 

:المجالت .5

بحث (أكرم عبد القادر یاملكي ، اختالف حقوق المساهم باختالف أنواع األسهم -1

.2006، مجلة الحقوق،األردن ، العدد األول ، السنة الثالثون، مارس )مقارن

م قادر ، التكییف القانوني النتقال ملكیة األوراق حسین توفیق فیض اهللا و هیوا إبراهی-2

المالیة في البورصة ، مجلة الشریعة والقانون ، جامعة اإلمارات ، العدد الخمسون، أفریل 

2012.

عبد السالم محمد عمر البلوشي ، تنظیم الخدمات المالیة وأسواق المال في دولة -3

، أكتوبر 44مارات العربیة المتحدة ، العدد اإلمارات ، مجلة الشریعة والقانون ، جامعة اإل

2010.
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التي االسمیةعادل سالم اللوزي وعبد الرحمن أمین الذنیبات ، حجز وبیع األوراق المالیة -4

دراسة مقارنة بین قانون اإلجراءات المدنیة الموحد لدول (تصدرها شركات المساهمة العامة

والتشریعات الداخلیة لدول مجلس –المنامة وثیقة–مجلس التعاون لدول الخلیج العربي 

43،مجلة الشریعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربیة المتحدة ، العدد )التعاون األردني 

.2010،یولیو 

محمد براق ، أسواق األوراق المالیة مع دراسة حالة الجزائر ، المجلة الجزائریة للعلوم -5

.1999، الجزائر ، 01، العدد37الجزءالقانونیة و االقتصادیة والسیاسیة، 

نادیة أبو العزم السید حسن ، أنواع األسهم وأحكام التعامل بها ، مجلة البحوث القانونیة -6

.2012و االقتصادیة ، العدد الحادي والخمسون ، كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة ، أفریل 

:النصوص القانونیة.6

:النصوص التشریعیة-1

1966یونیو 08ه الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 66/145أمر رقم .1

صفر 18مؤرخ في 08/09یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.، یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة2008فبرایر سنة 25الموافق  1429عام 

1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان عام 20مؤرخ في 75/59أمر رقم .2

.2005فبرایر 06المؤرخ في 05/02یتضمن القانون التجاري ، معدل ومتمم بقانون رقم 

1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/58أمر رقم .3

.2005یونیو 20المؤرخ في 05/10یتضمن القانون المدني ، معدل ومتمم بقانون 

و المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة  1995أوت  26المؤرخ في 95/22أمر .4

)الملغى.()1995لسنة  48ج ر العدد (االقتصادیة ، 
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مؤرخ في 03/04معدل ومتمم بالقانون رقم 1996ینایر 10مؤرخ في 96/10أمر رقم .5

).1969لسنة  03ر عدد.ج(،2003فبرایر 17

ج ر العدد (، یتعلق باالعتماد اإلیجاري ، 1996ینایر  10رخ في مؤ 96/09أمر رقم .6

.)1996لسنة 03

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  2001أوت  20مؤرخ في 01/04أمر رقم .7

معدل ومتمم بموجب .2001لسنة  47االقتصادیة وتسییرها و خوصصتها ، ج ر العدد  

)النافذ.()2008لسنة  11ر عدد .ج(، 2008فیفري 28مؤرخ في 08/01أمر 

ر .،المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،ج2003فبرایر17مؤرخ في03/04قانون رقم .8

النافذ.(34رالعدد.،ج1993ماي 23مؤرخ في 93/10،یعدل ویتمم المرسوم التشریعي11العدد

:التنظیمیةالنصوص -2

یتعلق بتحویل قیم الخزینة ، 1990مارس 27مؤرخ في 102-90مرسوم تنفیذي رقم .1

ج ر (المترتبة على المؤسسات العمومیة إلى قیم منقولة وتجمیدها ویبین شروط إصدارها ،

).1990لسنة14عدد 

،یحدد شكل شهادات األسهم 1990مارس 27مؤرخ في 102-90مرسوم تنفیذي رقم .2

ومیة اقتصادیة الممكن إصدارها من المؤسسات العمومیة االقتصادیة لفائدة مؤسسات عم

).1990لسنة  14ج رعدد(أخرى و شروط إبرام الصفقات 

، یتضمن تطبیق أحكام 1995دیسمبر 23مؤرخ في 95/438مرسوم تنفیذي رقم .3

).1995لسنة  80ج ر العدد (القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات ، 

، یحدد شروط ممارسة حقوق 2001نوفمبر 10مؤرخ في 01/352مرسوم تنفیذي رقم .4

.)2001لسنة  67ج ر العدد (السهم النوعي و كیفیات ذلك ،
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یحدد شروط استعادة األجراء 2001نوفمبر 10مؤرخ في 01/353مرسوم تنفیذي رقم .5

.)2001لسنة  67ج ر العدد (مؤسستهم العمومیة االقتصادیة و كیفیات ذلك ، 

، یتضمن التصدیق على نظام لجنة تنظیم عملیات 1997دیسمبر 6قرار مؤرخ في .6

والمتعلق بمساهمة وسطاء عملیات البورصة في رأس 97/01البورصة ومراقبتها ،نظام رقم 

.)1997لسنة  87ج ر العدد (مال شركة إدارة بورصة القیم المنقولة ، 

ة تنظیم ، یتضمن التصدیق على النظام العام للجن1997دیسمبر06قرار مؤرخ في .7

والمتعلق ببورصة 1997نوفمبر 18مؤرخ في 97/03عملیات البورصة ومراقبتها ، رقم 

.)1997لسنة  87ج ر العدد (القیم المنقولة ، 

:لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة أنظمة-3

،یتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات 1996یولیو 03مؤرخ في 96/03نظام رقم .1

.)1996لسنة  36ج ر العدد (و واجباتهم و مراقبتهم ،البورصة

یتعلق بمساهمات وسطاء عملیات 1997نوفمبر 18مؤرخ في 97/01نظام رقم .2

معدل )1997لسنة  87رالعدد .ج(البورصة في رأس مال شركة إدارة بورصة القیم المنقولة ،

.2003نوفمبر 18المؤرخ في 03/04ومتمم بالنظام رقم 

،یحدد قواعد حساب العمالت التي تحصلها شركة 1998مؤرخ في أكتوبر  98رقم  نظام.3

لسنة  93ر العدد .ج(تسییر بورصة القیم المنقولة عن العملیات التي تجري في البورصة 

98.(

،یتعلق بمساهمة وسطاء عملیات البورصة 2003نوفمبر 18مؤرخ في 03/04نظام .4

).2003لسنة  73ر العدد .ج(قیم المنقولة في رأس مال شركة إدارة بورصة ال
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أنظمة المؤتمن المركزي للسندات-3

،متعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي 2003مارس 18مؤرخ في 03/01نظام رقم .1

.)2003لسنة  73ج ر العدد (على السندات ، 

ظ ، یتعلق بمسك الحسابات و حف2003مارس 18،مؤرخ في 03/02نظام رقم .2

).2003لسنة  73ج ر العدد  (السندات ،

، یتعلق بالمساهمة في الرأس مال 2003مارس 18مؤرخ في 03/05نظام رقم .3

.)2003لسنة  73ج ر العدد (االجتماعي للمؤتمن المركزي للسندات ، 

:القرارت الصادرة عن شركة تسییر البورصة -4

التداول في بورصة القیم المنقولة المحدد لقواعد سیر حصص  98/02القرار رقم .1

.1998مارس 22والصادر في 
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13..............................تعریف السهم في التشریعات المقارنة:الفرع الرابع 

13.................................تعریف السهم في القانون الفرنسي: أوال 

13...............................تعریف السهم في القانون اإلنجلیزي:ثانیا 
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14.................................تعریف السهم في القانون اللبناني:ثالثا 

14................................تعریف السهم في القانون الجزائري:رابعا

15.............................................خصائص األسهم:المطلب الثاني 

15..............................................تساوي قیمة األسهم:الفرع األول 

17........................................عدم قابلیة األسهم للتجزئة:الفرع الثاني 

19............................................للتداولقابلیة األسهم:الفرع الثالث 

23..............................................المسؤولیة المحدودة:الفرع الرابع 

24....................................هبهاتمییز السهم عما یش:المبحث الثاني 

24..................واألوراق التجاریة و النقدیةالتمییز بین السهم :المطلب األول 

24.................................الفرق بین السهم واألوراق التجاریة:الفرع األول

27.................................الفرق بین السهم واألوراق النقدیة:الفرع الثاني 

29.............................ق المالیةبین السهم واألوراالتمییز:المطلب الثاني 

29.......................................الفرق بین األسهم والسندات:الفرع األول 

30................................أوجه االتفاق بین األسهم والسندات: أوال 

32............................أوجه االختالف بین األسهم والسندات:ثانیا 

34.............................الفرق بین األسهم وحصص التأسیس:الفرع الثاني 

35..الفرق بین األسهم وشهادات االستثماروشهادات الحق في التصویت:الفرع الثالث
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36.............................الفرق بین األسهم وشهادات االستثمار: أوال 

37...................الفرق بین األسهم وشهادات الحق في التصویت:ثانیا 

38...............................................أنواع األسهم :المبحث الثالث 

ومن حیث األسهم من حیث طبیعة الحصة التي یقدمها الشریك :المطلب األول 

38...........................................................الحقوق التي تقررها لشریك

39..............من حیث طبیعة الحصة التي یقدمها الشریكاألسهم :الفرع األول 

39...................................................األسهم النقدیة: أوال 

39...................................................األسهم العینیة:ثانیا

40....................األسهم من حیث الحقوق التي تقررها للشریك:الثاني  فرعال

40..................................................األسهم العادیة:الفرع األول 

41.................................................األسهم الممتازة:الفرع الثاني 

49.......واألسهم من حیث االستهالكاألسهم بالنظر إلى مالكیها:نيالمطلب الثا

50......................................سهم بالنظر إلى مالكیهااأل: الفرع األول 

50..........................................................السهم النوعي: أوال 

57...........................................................األجراءأسهم :ثانیا 

64....................................األسهم من حیث االستهالك:الفرع الثاني 

64......................................................أسهم رأس المال:  أوال
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65.............................................................أسهم التمتع:ثانیا

68......................................األسهم من حیث الشكل:ثالثالمطلب ال

68...................................................السهم االسمي:الفرع األول 

69...................................................السهم لحامله:الفرع الثاني 

69.....................................................السهم ألمر:الفرع الثالث 

الفصل الثاني 

71تداول األسهمل الّنظام القانوني

72.....................................مبدأ حریة تداول األسهم:المبحث األول 

73.......................................المقصود بتداول األسهم:المطلب األول

   73................................................ةتداول األسهم لغ:الفرع األول 

74.............................................تداول األسهم قانونا:الفرع الثاني 

77......دأ حریة تداول األسهم بالنظام العام وأهمیة المبدأعالقة مب:المطلب الثاني 

77..........................مبدأ حریة تداول األسهم و النظام العام:الفرع األول 

78.....................................أهمیة قابلیة األسهم للتداول:الفرع الثاني 

80.............................للتداول األسهمالطبیعة القانونیة :المبحث الثاني 

80............................تداول األسهم بین التجدید و الحوالة:المطلب األول 

80................................تداول األسهم باعتباره تجدیدا لدین:الفرع األول 
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80...................................................التجدیدتعریف : أوال 

81.................................الفرق بین التجدید و حوالة الحق:ثانیا 

82..................التمییز بین التداول و الحوالة في القانون المدني:الفرع الثاني 

82.....مفهوم حوالة الحق وفقا للقانون المدني و عالقتها بالتنازل عن األسهم:  أوال

88......................حوالة الحقألحكام عن األسهم وفقا آثار التنازل :ثانیا

91.................................تداول األسهم بالطرق التجاریة:المطلب الثاني 

91...............في ظل القانون التجارياألسهموم التنازل عن مفه:الفرع األول 

93.............................................قابلیة السهم للتداول:الفرع الثاني 

95...........................................طرق تداول األسهم:المطلب الثالث 

95............................................میةتداول األسهم االس:الفرع األول 

95...........................................تعریف األسهم اإلسمیة: أوال 

96......................................مزایا وعیوب السهم اإلسمي:ثانیا 

98............................................تداول األسهم لحاملها:الفرع الثاني 

102...........................................اإلذنیةاألسهمتداول :الفرع الثالث 

105.......القیود القانونیة و االتفاقیة الواردة على تداول األسهم:المبحث الثالث 

105...................القیود القانونیة التي ترد على تداول األسهم:المطلب األول 

106..........................القیود الواردة  على السهم في حد ذاته:الفرع األول 
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108............القیود الواردة على تداول أسهم أعضاء مجلس اإلدارة:الفرع الثاني 

111................................القیود المتعلقة بأسهم المؤسسین:الفرع الثالث 

113......................القیود االتفاقیة الواردة على تداول األسهم:المطلب الثاني 

114..................................................شرط الموافقة:الفرع األول 

116................................................شرط االسترداد:الفرع الثاني 

118......................................معوقات عملیة التداول:المبحث الرابع 

119................................................حجز األسهم:المطلب األول 

120.................والحجز التنفیذيالتحفظي أو  الحجز االحتیاطي:الفرع األول 

120...............................................الحجز االحتیاطي: أوال

120................................................الحجز التنفیذي:ثانیا

121........الفرق بین الحجز على األسهم لحاملها و األسهم االسمیة:نيالفرع الثا

127..األسهم المحجوزعلیهإاجراءات بیع و أثرالحجز على تداول األسهم :ثالثالفرع ال

127...................................أثر الحجز على تداول األسهم:أوال 

128............................إجراءات بیع األسهم المحجوز علیها:ثانیا 

128.........................تداول األسهم المسروقة أو الضائعة:المطلب الثاني 

129....................تداول األسهم االسمیة المسروقة أو الضائعة:األول الفرع 

130....................تداول األسهم لحاملها المسروقة أو الضائعة:الفرع الثاني 
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الباب الثاني

134التصرفات القانونیة الواردة على األسهم

137الفصل األول 

التصرفات القانونیة الواردة على األسهم وفق نظام 

المحسوسةالدعامات

139........................................ة األسهمانتقال ملكی:المبحث األول 

139........................عقد بیع األسهم واألثر الناقل للملكیة:المطلب األول 

139...........................................األسهمعملیة تداول :الفرع األول 

140........................................الطبیعة القانونیة للتداول: أوال 

141.......................................تكییف عملیة بیع األسهم:ثانیا

142...........................................طرق انتقال الملكیة:الفرع الثاني 

142..............................انتقال الملكیة عن طریق االستالء: أوال 

142.....................................انتقال الملكیة بسبب الوفاة:ثانیا 

143....انتقال الملكیة الواقع بااللتصاق أو الشفعة أو الحیازة أو العقد:ثالثا 

143............................انتقال الملكیة عن طریق عقد البیع:الفرع الثالث 

144............................................انتقال ملكیة العقار: أوال 



329

145.............................انتقال ملكیة المنقول المعین بالذات:ثانیا 

145............................ول المعین بالصنفانتقال ملكیة المنق:ثالثا

145...................انتقال ملكیة المنقول الذي له سجالت خاصة:رابعا 

147...................................................تكییف السهم:الفرع الرابع 

147.....................................................مثلیة السهم: أوال 

148....................................................قیمیة السهم:ثانیا 

151..........................صور أخرى في انتقال ملكیة السهم:المطلب الثاني 

151......................................إلیجاري لألسهمااالعتماد :الفرع األول 

151.......................................تعریف االعتماد اإلیجاري:  أوال

152...................................الخیارات الممنوحة للمستأجر:ثانیا 

152........................الطبیعة القانونیة لعقد االعتماد اإلیجاري:ثالثا 

153.......................................أنواع االعتماد اإلیجاري:رابعا 

154............االعتماد اإلیجاري لألسهم حسب القانون الفرنسي:خامسا 

155........................................شراء الشركة ألسهمها:الفرع الثاني 

155...............................المقصود بشراء الشركة ألسهمها: أوال 

156..........................التمییز بین شراء األسهم واستهالكها:ثانیا 

157......................قاعدة الحظر واالستثناءات الواردة علیها:ثالثا 
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164............................................العملیات المحظورة:رابعا 

خاصیة عدم قابلیة السهم للتجزئة و االستثناءات الواردة :المبحث الثاني 

167.......................................................................علیها

167..............................حق االنتفاع الوارد على األسهم:المطلب األول 

168...................نتفاع وفق قواعد القانون المدنيمفهوم حق اال:الفرع األول 

168.............................................تعریف حق االنتفاع: أوال 

168.........................................خصائص حق االنتفاع:ثانیا 

169....................والشركةالطبیعة القانونیة للعالقة بین المنتفع :الفرع الثاني 

170.......آلیات صاحب حق االنتفاع لممارسة حقه والمحافظة علیه:الفرع الثالث 

170...................................................أعمال اإلدارة: أوال 

171.................................حق المنتفع في استغالل السهم:ثانیا 

173..........................مدى سلطة المنتفع على الشيء المنتفع:الفرع الرابع 

173...................................................أعمال اإلدارة: أوال 

175................................................أعمال التصرف:ثانیا 

176.....................................م إلى الورثةانتقال األسه:المطلب الثاني 

176..................................كیفیة انتقال األسهم إلى الورثة:الفرع األول 

انتقال األسهم إلى الورثة من وجهة نظر المشرع الكویتي :الفرع الثاني 
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177...................................................................األردني و

178........انتقال األسهم إلى الورثة من وجهة نظر المشرع الفرنسي:الفرع الثالث 

179...............................................رهن األسهم :المبحث الثالث 

180...........التنظیم القانوني للرهن الحیازي في القانون الجزائري:المطلب األول 

180................................تعریف الرهن الحیازي و شروطه:الفرع األول 

181.........................................رهن الحیازة في المنقول: أوال 

181....................شروط صحة عقد الرهن الحیازي في المنقول:ثانیا 

184...................................................ل الحیازةنق:الفرع الثاني 

185..................................نقل الحیازة في المنقول المادي: أوال 

186................................نقل الحیازة في المنقول المعنوي:ثانیا 

187..........................................إنشاء رهن األسهم:المطلب الثاني 

187........................................مفهوم عقد رهن األسهم:الفرع األول 

187........................................تعریف عقد رهن األسهم: أوال 

188........................................طبیعة عقد رهن األسهم:ثانیا 

190...........هن األسهم االسمیة واألسهم اإلذنیة واألسهم لحاملهار : الفرع الثالث 

190...........................................رهن األسهم االسمیة: أوال 

191...........................................رهن األسهم اإلذنیة:ثانیا 
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191..........................................لحاملهارهن األسهم :ثالثا 

197............................الحقوق المقررة للمساهم على السهم:الفرع الرابع 

198............................اآلثار المترتبة على رهن األسهم:المطلب الثالث 

198......................)المساهم(التزامات وحقوق المدین الراهن :الفرع األول 

198......................................تسلیم األسهم محل الرهن: أوال 

199..........................................ضمان سالمة الرهن:ثانیا 

200........................ممارسة الحقوق المتعلقة بسالمة الرهن:ثالثا 

201........................التصرف في األسهم المرهونة وٕادارتها:رابعا 

203..........................تبدیل محل الرهن والحلول العیني:خامسا 

204..............................حقوق والتزامات الدائن المرتهن:الفرع الثاني 

204...............................المحافظة على األسهم المرهونة: أوال 

206................إخطار الدائن الشركة بسرقة أو ضیاع األسهم:ثانیا 

206...................مسؤولیة الدائن عن هالك األسهم المرهونة:ثالثا 

207..............................تحصیل الدائن ألرباح األسهم:رابعا 

208...............وحق األفضلیة وحق الحبسالحق في التتبع :خامسا 

210..............................التنفیذ على األسهم المرهونة:سادسا 
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الفصل الثاني

212تداول األسهم في البورصة

-البورصة في الجزائردراسة حالة –

213....................................المبحث األول تعریف البورصة ووظائفها

213............................................تعریف البورصة:المطلب األول 

213............................................أصل كلمة بورصة:الفرع األول 

214.............................................تعریف سوق المال:الفرع الثاني 

215...................................................تعریف السوق: أوال

216...................................تعریف المال لغة واصطالحا:ثانیا 

216...........................تعریف سوق األوراق المالیة وأنواعها:الفرع الثالث 

216.....................................تعریف سوق األوراق المالیة: أوال 

217......................................أنواع سوق األوراق المالیة:ثانیا 

220...........................................وظائف البورصة:المطلب الثاني 

الوظائف االقتصادیة ألسواق األوراق المالیة األولیة :الفرع األول

221............................................................)سوق اإلصدار(

الفرع الثاني الوظائف االقتصادیة الخاصة بأسواق التداول الثانویة 
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222..................................................................)البورصة(

224.....................................إنشاء بورصة الجزائر:المبحث الثاني 

225..............اإلصالحات االقتصادیة وٕانشاء بورصة الجزائر:المطلب األول 

225..................الخوصصة في الجزائر ودوافع إنشاء البورصة:الفرع األول 

225..........................................الخوصصة في الجزائر:أوال 

226......................................دوافع إنشاء بورصة الجزائر:ثانیا

226.....................................الفرع الثاني مراحل إنشاء بورصة الجزائر

226..............................)..1992-1990(المرحلة التقریریة :أوال

228).............................1996-1993(المرحلة االبتدائیة :ثانیا 

228...........إلى وقتنا الحالي 1996من (مرحلة االنطالقة الفعلیة :ثالثا

230........................التنظیم الهیكلي لبورصة القیم المنقولة:المطلب الثاني 

230...........................لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة:الفرع األول 

236................................شركة إدارة بورصة القیم المنقولة:الفرع الثاني 

236..........................تعریف شركة إدارة بورصة القیم المنقولة:أوال 

238............................إدارة بورصة القیم المنقولةمهام شركة :ثانیا 

239.................................الوسطاء في عملیات البورصة:الفرع الثالث 

239..................................................تعریف الوسیط:أوال 
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240...............................تصنیف الوسطاء وكیفیة اعتمادهم:ثانیا

243.................................المؤتمن المركزي على السندات:الفرع الرابع 

243..........................تعریف المؤتمن المركزي على السندات: أوال 

244............................مهام المؤتمن المركزي على السندات:ثانیا 

245..............عقد بیع األسهم في البورصةباألحكام الخاصة :الثالث المبحث 

246..............................................أوامر البورصة:المطلب األول 

247..........................................تعریف أوامر البورصة:الفرع األول 

249..........................................البورصةتحریر أوامر :الفرع الثاني 

250...........................................أنواع أوامر البورصة:الفرع الثالث 

250...................األوامر التي تتضمن شروط بخصوص السعر: أوال 

251...................................األوامر المحددة لوقت التنفیذ:ثانیا 

252..................................األوامر المتعلقة باألجوبة الكلیة:ثالثا

252..............................األوامر من حیث مصدر الـأوامر:رابعا 

254....................................تسعیر األسهم بالبورصة:المطلب الثاني 

254.........................................تعریف سعر البورصة:ل الفرع األو 

255................................................أشكال التسعیر:الفرع الثاني 

255....................................................نقطة التوازن: أوال 
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256.................................................الثابتالتسعیر :ثانیا 

التسعیرة :ثالثا 

256...............................................المستمرة

257............................المراحل التي یمر بها نظام التسعیر:الفرع الثالث 

257.....................................الجلسةمرحلة ما قبل افتتاح : أوال 

257....................................مرحلة ما بعد افتتاح الجلسة:ثانیا 

258.............)تسلیم األسهم ودفع الثمن (تنفیذ أوامر البورصة :المطلب الثالث 

258............................................التزام البائع بالتسلیم:الفرع األول 

259...............................العملیات العاجلة والعملیات اآلجلة:الفرع الثاني 

260................................................العملیات العاجلة: أوال 

261................................................العملیات اآلجلة:ثانیا 

265أوجه المقاربة بین نظام الدعامات المحسوسة والقید المركزي:المبحث الرابع 

267سلبیات نظام الدعامات المحسوسة وممیزات نظام القید المركزي:المطلب األول 

267.............................سلبیات نظام الدعامات المحسوسة:الفرع األول 

268.....................................نظام القید المركزيممیزات:الفرع الثاني 

268........................اإلیداع المركزي لألسهم في البورصة:المطلب الثاني 

269...................التزام البنك بالحفظ المادي والقانوني للسندات:الفرع األول 
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271...................ي ماسك الحساباتالشروط الواجب توفرها ف:الفرع الثاني 

271..............................................بالنسبة لالنخراط: أوال 

272...............................................بالنسبة للتأهیل:ثانیا 

273...........تكییف نقل ملكیة األسهم وفق نظام القید المركزي:المطلب الثالث 
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ملخص

العالمي،األمر فرض نظام اقتصاد السوق على الجزائر االنفتاح على االقتصاد 

الذي اقتضى تعدیل قوانینھا وفق متطلبات ھذا النظام، و من معالم ھذه الحریة 

االقتصادیة فتح المجال أمام القطاع الخاص للقیام بالمشاریع االقتصادیة عن طریق 

تشجیع حریة التجارة و الصناعة و الدعوة إلى توظیف األموال و استثمارھا و 

م ھو البورصة و لجأت في سبیل ذلك إلى المضاربة من خالل سوق منظ

.الخوصصة

و تتطلب عملیة دخول شركات األموال إلى البورصة لطرح أسھمھا للجمھور 

جملة من الشروط ، منھا ما یتعلق بالجانب المالي و منھا ما یتعلق بالجانب القانوني 

اري ھي ، و بین قبول و رفض ھذه الشركات في البورصة تبقى أحكام القانون التج

.الضابطة لتداول األسھم و التصرف فیھا خارج البورصة

résumé

imposer un système d'économie de marché sur l'Algérie

ouverture à l'économie mondiale, qui a nécessité de modifier ses lois en

conformité avec les exigences de ce système, ainsi que des

caractéristiques de cette liberté économique, ouvrir la voie pour le

secteur privé pour réaliser des projets économiques en encourageant le

libre-échange, l'industrie et appeler à l'investissement des fonds et des

investissements et la spéculation sur un marché réglementé est le

marché boursier et ont eu recours à cette fin à la privatisation.

Et l'entrée des sociétés de capital sur le marché boursier de

vendre des actions au public nécessite un certain nombre de conditions,

y compris celles relatives à la partie financière et celles concernant

l'aspect juridique, et entre l'acceptation et le rejet de ces entreprises sur

la bourse restent les dispositions du Code de commerce est le contrôle

de négociation d’action en dehors de la bourse.


