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إىل رفيقة الدرب و خري ما أنعمنا هلل هبا و اليت تعترب مثال القوة و 
 املثابرة

  الغالية،أميو اإلصرار و اليت إستمدت منها إرادة التعلم و النجاح، 
  الغايل الذي كان خري مثال و مرشد يف حيايتأبيو إىل 

إىل جديت احلبيبة و الغالية اليت أحبها كثريا و إىل كل األقرباء و 
 األحباب

  الذي كان خري مرشدنسير رفيقإىل األستاذ احملرتم 
 إىل األساتذة الكرام الذين كانوا مرشدين و مسامهني يف تعليمنا

 إىل كل من ساىم  يف حتقيق ىذا العمل سواء
 من قريب أو من بعيد

 
 ليديا جمعة
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 الشكر هلل أوال  خري الذي وىب لنا العقل و العزمية على إمتام عملنا

 مث نتقدم خبالص شكرنا و كامل تقدرينا
 "نسير رفيق"لألستاذ احملرتم 

 الذي تفضل بقبولو اإلشراف على ىذه املذكرة و على كل النصائح
 و التوجيهات اليت قدمها لنا طوال فرتة إجنازنا هلذا العمل

 ونشكره شكرا جزيال على الوقت الذي كلفو من أجل تصحيحو
 هلذه املذكرة

 و كما نتقدم بالشكر اجلزيل
 إىل أعضاء جلنة املناقشة لقبوهلم اإلشراف على ىذه املذكرة
 و إىل كل األصدقاء و كل من ساعدنا على إمتام ىذا العمل

سواء من قريب أو من بعيد
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 مقدمة

تنقسـ الشركات التجارية إلى نوعيف شركات األشخاص و شركات األمواؿ إذ تقـو ىذه 

، و تعد شركات األمواؿ 1األخيرة عمى االعتبار المالي و يطغى عمييا صفة التنظيـ القانوني

متنوعة  مف أىميا شركات المساىمة التي تعتبر النموذج األمثؿ ليا، فيي تعمؿ و تيدؼ 

  2إلى تجميع رؤوس األمواؿ قصد القياـ باستثمارات و مشاريع صناعية و اقتصادية ضخمة

 بسبب حاجة الدوؿ 16 و 15  كاف ظيور ىذا النوع مف الشركات ما بيف القرنيف 

 .3المستعمرة، إلى رؤوس األمواؿ لمتزود بمواد الخاـ و الموارد الصناعية و الزراعية

تعرؼ شركات المساىمة بالعدد اليائؿ لمساىمييا فالمشرع الجزائري كغيره مف 

المشرعيف لـ يضع حدا أقصى لعدد األشخاص الذيف يريدوف االنضماـ إلى ىذا النوع مف 

، و ما تقتضيو القواعد (07)الشركات، و إف كاف قد وضع حدا أدنى ليا سبعة شركاء 

العامة و أف يشارؾ جميع المساىميف في إدارتيا باعتبارىـ مبلؾ لرأس الماؿ، و لكف مف 

الناحية التطبيقية يستحيؿ ىذا، و مف أجؿ ذلؾ تدخؿ المشرع الجزائري بوضع نصوص 

قانونية أمرة لتنظيـ إدارة و تسيير شركات المساىمة إذ أف نظرتو ليذا النوع مف الشركات 

ليس كغيرىا باعتبارىا أداة ذات صمة وثيقة باالقتصاد الوطني و تطوره في الدولة فجعؿ ليا 

قانوف أساسي شأنو شأف الدستور في الدولة الديمقراطية إذ نص عمى وجوب أف يكوف 

                                                           
1

 .149، ص 2007ط، داس اٌفىش اٌجاِؼٟ باإلعىٕذس٠ت، ِظش، .ِظطفٝ وّاي طٗ، اٌششواث اٌتجاس٠ت، د- 
2

س اٌّؼشفت، اط، د.، د(األػّاي اٌتجاس٠ت اٌتاجش ٚ اٌششواث اٌتجاس٠ت)س ػّٛسة، ششح اٌمأْٛ اٌتجاسٞ اٌجضائشٞ، اػُ- 

.  230، ص 2010اٌجضائش، 
3

، 2 ػّاسٞ، أػّاي اٌششواث اٌتجاس٠ت ٚفما ٌٕظٛص اٌتشش٠ؼ١ت ٚ اٌّشاع١ُ اٌتٕف١ز٠ت اٌحذ٠ثت، ط ةفت١حت ٠ٛعف اٌٌّٛٛد- 

 10، ص 2007 ٌٍٕشش ٚ اٌتٛص٠غ ، اٌجضائش، ٘ذٜداس اي
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لمشركة جمعية عامة تتداوؿ أمور نشاطيا كالبرلماف أو المجالس الشعبية في الدولة، و 

أوجب أف يكوف ليا مجمس إدارة أو مجمس مديريف حسب النظاـ المتبع ليقـو بتسيير شؤونيا 

 .1كالحكومة بالنسبة لمدولة

لقد نص القانوف التجاري عمى طريقتيف لتسيير شركات المساىمة، األولى تتمثؿ في 

، الذي يقضي بتسيير شركة بمجمس 75/59النظاـ الكبلسيكي القديـ الذي جاء في األمر 

وحيد و ىو مجمس اإلدارة أما النظاـ الحديث لمتسيير أضيؼ بموجب المرسـو التشريعي رقـ 

 ذو النظاـ المزدوج في التسيير الذي يكمؿ في كؿ مف مجمس المديريف و مجمس 93/08

 .المراقبة

يحؽ لكؿ شركة مساىمة أف تسمؾ في إدارتيا األسموب اإلداري الذي تختاره شرط أف 

تصرح بو في قانونيا األساسي إذ في حالة تبني الشركة النظاـ الحديث إلدارتيا يجب عمييا 

النص صراحة بو في قانونيا األساسي و في حالة ما إذا لـ يتـ االتفاؽ عمى نوع النظاـ 

المتبع فإف الشركة تسير بالنظاـ الكبلسيكي تمقائيا، أما في حالة ما إذا أراد المساىموف في 

تحويؿ اإلدارة مف النظاـ الكبلسيكي إلى النظاـ الحديث يستمـز ذلؾ صدور قرار مف الجمعية 

 .العامة

إف مجمس اإلدارة في النظاـ التقميدي ىو الجياز التنفيذي لكؿ أعماليا و ىو المسيطر 

عمى كؿ نشاطاتيا كونو يتمتع مف الناحية العممية و القانونية بسمطات واسعة سواء في 

                                                           
1

اٌششواث - ششواث اٌتضآِ- األحىاَ اٌؼاِت) اٌمأْٛ اٌتجاسٞ اٌجضائشٞ، اٌجضء اٌثأٟ، ششواث اٌتجاس٠ت ،أحّذ ِحشص- 

 . 281، ص 1980 ،ْ، اٌجضائش.د.، د02، طبؼت (ششوت اٌّغاّ٘ت- راث اٌّغؤ١ٌٚت اٌّحذٚدة
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اإلدارة الداخمية لمشركة المتمثمة في اتخاذ القرارات أو فيما يتعمؽ منيا باإلدارة الخارجية في 

مواجية الغير و كؿ ذلؾ في حدود ما ينص عميو القانوف و يقابؿ مجمس اإلدارة في النظاـ 

الحديث الذي يقـو عمى أساس وجود جيازيف متجاوريف أحدىما يسمى مجمس المديريف و 

يضـ طائفة مف المديريف المحترفيف و يتولى ميمة اإلدارة و الثاني يسمى مجمس المراقبة و 

يتكوف مف المساىميف فقط و يختص مراقبة أعماؿ مجمس المديريف بيدؼ حماية مصالح 

 1.الشركة

و رغبة في تشديد حماية الشركة عمد المشرع الجزائري إلى تمكيف الجمعية العامة 

لممساىميف لمباشرة رقابتيا عمى ىيئات التسيير و الرقابة سواء كاف ذلؾ في النظاـ 

 .الكبلسيكي أو لنظاـ الحديث

يعود اليدؼ مف ىذه الدراسة إلى تبياف األىمية البالغة لشركات المساىمة التي زادت 

أىميتيا كثيرا خاصة بعد حتمية االنتقاؿ مف االقتصاد المغمؽ المسير مركزيا إلى اقتصاد 

السوؽ الذي يحكمو قانوف العرض و الطمب إذ أصبحت الجزائر كغيرىا مف الدولة السائرة 

في طريؽ النمو التي ىي بحاجة ماسة لمتموؿ برؤوس األمواؿ إلعادة بناء اقتصادىا لذا 

استوجب عمينا أف نسمط الضوء عمى نظاـ اإلدارة في ىذه الشركات الذي يعتبر أحد عوامؿ 

: نجاحيا و بناء عمى ما تقدـ ذكره نطرح إشكالية
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 281أحّذ ِحشص، اٌّشجغ اٌغابك، ص - 
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 كيف نظم المشرع الجزائري إدارة و تسيير شركة المساىمة؟

و لئلجابة عمى ىذه اإلشكالية اعتمدنا خطة ثنائية التقسيـ فتناولنا في فصميا األوؿ 

النظاـ الكبلسيكي إلدارة و تسيير شركة المساىمة،  و خصصنا الفصؿ الثاني لمنظاـ 

الحديث في سبيؿ ذلؾ اعتمدنا في دراستنا المنيج التحميمي الوصفي بشكؿ عاـ إلبراز 

 .األحكاـ القانونية المتعمقة بنظاـ إدارة شركات المساىمة بوصفو و تحميمو بشكؿ واضح
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 اللررقة اللكالسلسة  إلااة  
 و تسسسر شركة المساهمة
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 : الفصل األول

 اللررقة اللكالسلسة  إلااة و تسسسر شركة المساهمة

و المتمثمة  لييئة واحدة في الشركة استند ىذا النظاـ عمى توكيؿ ميمة اإلدارة و التسيير

 .في مجمس اإلدارة

و فيما يمي سنتطرؽ إلى دراسة تشكيمة ىذا الجياز و ميامو و كذا السمطات الممنوحة 

لو في اإلدارة و التسيير، و مف أجؿ ذلؾ  قسمنا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف، بحيث سنتطرؽ 

و رئيس مجمس اإلدارة  (المبحث األوؿ)الى تكويف مجمس اإلدارة و شروط العضوية فيو في 

 .(المبحث الثاني)و مساعديو في 
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الممبح األول  

 مجلس ا إلااة

تضائؿ مبدأ ارتباط اإلدارة بالممكية كثيرا نتيجة التطورات االقتصادية و التيارات 

 إذ يتغير مفيـو الشركة مف مجرد خمية اقتصادية إلى خمية اقتصادية و اجتماعية ،الفكرية

تقـو عمى عنصري األمواؿ و العمؿ أيف أصبح عنصر العمؿ جّد ميـ في اإلدارة، مما جعؿ 

 العديد مف الدوؿ تتطرؽ اليو في

 قوانينيا الخاصة بالشركات، بينما فيما مضى كاف أساس اإلدارة يرتكز عمى رأس الماؿ 

بمعنى أف الشخص الذي يتولى اإلدارة ىو صاحب رأس الماؿ أو ساىـ بجزء منو، و عرؼ 

 و بصدور قانوف 16/11/1940ىذا النظاـ الكبلسيكي لدى المشرع الفرنسي منذ تشريع 

، و الذي أخذ بو المشرع 24/07/19661 المؤرخ في 66/537الشركات الفرنسي رقـ 

 .75/59الجزائري بموجب األمر رقـ 

                                                           
1

ِحّذ بٓ ج١ٍّت، ِغؤ١ٌٚت ِحافظ اٌحغاباث فٟ ِشالبت ششوت اٌّغاّ٘ت، ِزوشة ِاجغت١ش، جاِؼت ِٕتٛسٞ، لغٕط١ٕت، - 

. 03، ص 2011-2010اٌجضائش، اٌّٛعُ اٌجاِؼٟ 
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استحاؿ تطبيؽ ىذا المبدأ في شركات المساىمة نظرا لمعدد اليائؿ مف المساىميف و 

 لذا تـ إسناد ميمة التسيير و اإلدارة لجياز منتخب تمنح لو السمطة و ،قمة خبرة أغمبيتيـ 

 1.السيادة و المتمثمة في تولي االدارة

و نظرا ألىمية ىذا الجياز في حياة الشركة توجيت العديد مف التشريعات إلى تقديـ 

 تعريؼ لو 

 . و شروط العضوية فيو و كذا اختصاصاتو كما تبيف حدود اختصاصتو

المطمب )و لدراسة كؿ ىذه النقاط بالتفصيؿ سنتطرؽ إلى تنظيـ مجمس اإلدارة في

 (.المطمب الثاني)، ثـ إلى اختصاص مجمس اإلدارة (األوؿ

المللل األول  

 تنظسم مجلس ا إلااة

يعرؼ مجمس اإلدارة عمى أنو الجياز التنفيذي لمشركة كونو يقـو بتسيير مختمؼ 

أعماليا و ذلؾ بالسير عمى تطبيؽ كؿ ما يصدر مف الجمعية العامة لممساىميف مف أوامر 

 2.و قرارات مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ لمشركة

كما يعرؼ عمى أنو الييئة الرئيسية التي تقـو بميمة إدارة شركة المساىمة و تستولي و 

تييمف عمى كؿ أعماليا كما أنيا تصدر القرارات البلزمة مف أجؿ إنجاح و تحقيؽ ىدؼ 

                                                           
1

 اٌّتضّٓ اٌمأْٛ اٌتجاسٞ اٌّؼذي ٚ 1975 عبتّبش 26 اٌّٛافك 1395 سِضاْ ػاَ 20 اٌّؤسخ فٟ 75/59األِش سلُ -  

. اٌّتُّ
2

ِظطفٝ وّاي طٗ، اٌششواث اٌتجاس٠ت، األحىاَ اٌؼاِت فٟ اٌششواث، ششواث األشخاص، ششواث األِٛاي، أٔٛاع - 

. 280، ص 2000خاطت ِٓ اٌششواث، داس اٌّطبٛػاث اٌجاِؼ١ت، اإلعىٕذس٠ت، 
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المشروع بحيث إذا كانت السمطة العميا و السيادة القانونية لمجمعية العمومية لممساىميف فإف 

السيادة الفعمية تعود لمجمس اإلدارة، و ىذا يعود إلىماؿ المساىميف بحضور اجتمعات 

 1.الجمعية العامة مما يمنع إشرافيـ بشكؿ مباشر عمى أعماؿ الشركة

ىذا ما أدى إلى تدخؿ المشرع الجزائري كغيره مف المشرعيف بتنظيـ نشاط شركات 

المساىمة بحيث أصبح يأخذ طابع النظاـ القانوني بيدؼ الحفاظ عمى حقوؽ المساىميف و 

 2.الحقوؽ و المصالح االقتصادية لممجتمع بشكؿ عاـ

و سنتعرض إلى ىذه النقاط في ثبلثة فروع، حيث سنتطرؽ الى تكويف مجمس اإلدارة 

، و نختـ ىذا المطمب (الفرع الثاني)، تميو شروط العضوية في مجمس اإلدارة (الفرع األوؿ)

 .بانتياء العضوية

الفرر األول  

 تلورن مجلس ا إلااة

حدد القانوف التجاري تشكيمة مجمس اإلدارة بتبياف العدد األدنى و األقصى لعدد 

 .األعضاء فيو

 

 

                                                           
1

ػباط حٍّٟ إٌّضالٚٞ، اٌمأْٛ اٌتجاسٞ ششواث األِٛاي ٚ ششواث اٌّغاّ٘ت، د٠ٛاْ اٌّطبٛػاث اٌجاِؼ١ت، اٌجضائش، - 

 98-97، ص 1984
2

. 311 اٌتجاسٞ، ِٕشٛساث اٌحٍبٟ اٌحمٛل١ت، ب١شٚث ٌبٕاْ، ص اٌمأِْٛحّذ اٌغ١ذ اٌفمٟ، ِبادئ - 
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. العدإل األإلنى للق ائمسن با إلااة: أ

أعضاء عمى األقؿ بمعنى (3)يتولى إدارة شركة المساىمة مجمس إدارة يتألؼ مف ثبلثة

 3ال يمكف و ال يقبؿ إنشاء مجمس إدارة صحيح التشكيؿ إذا ما قؿ فيو عدد األعضاء عف 

 .ميما كانت األسباب

و يعتبر الحد األدنى لعدد األعضاء كشرط ابتداء و استمرار و إال فكؿ القرارات 

 .الناتجة عف  ىذا مجمس اعتبرت باطمة

. العدإل األقصى للق ائمسن با إلااة: ب

حدد القانوف التجاري الجزائري العدد األقصى لؤلعضاء القائميف باإلدارة بػ اثنتي عشر 

 عضوا و ىذا في الحالة العادية أي يمنع القانوف زيادة عدد القائميف باإلدارة وجعمو (12)

الحد األقصى، و لكف أشار إلى وجود حاالت استثناء يمكف فييا زيادة عدد القائميف باإلدارة 

 عضوا و لكف الـز توفر (24)و تكمف في حالة الدمج إذ أجاز رفعيـ إلى اربعة و عشروف

 .بعض الشروط لذلؾ

 6إذ يجب أف يكوف األعضاء الجدد القائميف باإلدارة قد مارسوا اإلدارة منذ أكثر مف 

 1. عضو في حالة الدمج(24)أشير دوف أف يتجاوز ىذا العدد  اربعة و عشروف

و المقصود بحالة الدمج ىو عممية قانونية تتوحد بمقتضاىا شركتاف أو أكثر و ذلؾ 

بانصيار شركة في شركة أخرى و تسمى ىذه الحالة باالندماج عف طريؽ الضـ أو 

                                                           
1

.  ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس610ٞاٌّادة - 
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االبتبلع، كما ىناؾ نوع ثاني مف االندماج و ذلؾ يتـ بمزج شركة بػشركة أخرى و خمؽ بيما 

 .شركة جديدة و ىو ما يسمى باالندماج عف طريؽ المزج

و أشار المشرع الجزائري إلى حالة الدمج نظرا ألثارىا اليامة عمى الشركة بصفة 

خاصة مف خبلؿ زيادة اإلنتاج و تحقيؽ األرباح و كذا أثاره مف الناحية االقتصادية عمى 

 1.الدولة بصفة عامة

. تعسسن الق ائمسن با إلااة   طر: نساثا

يتـ التعييف العادي لمقائميف باإلدارة عف طريؽ االقتراع السري و المباشر إذ تقـو 

الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية بانتخاب و انتقاء القائميف باإلدارة و 

 سنوات غير أف ىذا 6تقـو بتحديد مدة عضويتيـ في القانوف األساسي دوف أف يتجاوز ذلؾ 

 .المبدأ العاـ لتعييف القائميف باإلدارة يكوف بصورة مؤقتة فقط

يحؽ لمجمس اإلدارة ما بيف جمستيف عامتيف أف يتولي ميمة التعيينات المؤقتة في حالة 

فراغ منصب باإلدارة لسبب الوفاة و تجدر اإلشارة أف مجمس اإلدارة ليس ممزما بالقياـ بيذه 

 2.التعيينات إذا أف ىذا األمر جوازي و ليس وجوبي

 مف القانوف التجاري تجدر اإلشارة إلى الفرؽ بيف 3 و 2 فقرة 617بالنظر إلى المادة 

أف ينقص عدد األعضاء القائميف باإلدارة عف الحد األدنى المطموب قانونا و المحدد بػ ثبلثة 

                                                           
1

 385،386 ص، ِشجغ عابك، ٠ِٕٟحّذ فش٠ذ اٌؼش- 
2

. 154-153، ص ِشجغ عابكفت١حت ٠ٛعف اٌٌّٛٛد ػّاسٞ،- 

 ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاسٞ، 611اٌّادة - 

.  ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس617ٞاٌّادة - 
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أعضاء، و بيف الحد األدنى المنصوص عميو في القانوف األساسي لمشركة كأف يمـز  (3)

 . عضوا12 خمسة اعضاء و اثنتي عشر  و 5تراوح عدد األعضاء بيف 

 .حالة نقص عدد القائمين باإلدارة إلى ما دون الحد األدنى القانوني

في حالة ما إذا انخفاض عدد القائميف باإلدارة إلى ما دوف الحد األدنى المحدد قانونا 

في حالة شغور منصب أو أكثر بسبب حالة استقالة أو وفاة استوجب عمى األعضاء 

القائميف باإلدارة الباقيف أف يستدعوا فورا الجمعية العامة العادية لبلنعقاد قصد إتماـ عدد 

يجوز لمجمس اإلدارة بين " مف القانوف التجاري 617أعضاء المجمس إذ تنص المادة 

جمستين عامتين أن يسعى إلى تعيينات مؤقتة في حالة شغور منصب قائم باإلدارة أو أكثر 

 1."بسبب الوفاة أو االستقالة

حالة نقص القائمين باإلدارة أقل من الحد أدنى المنصوص عميو في القانون  . أ

 .األساسي دون أن تقل عن الحد األدنى القانوني

إذا انخفض عدد القائميف باإلدارة عف الحد األدنى المنصوص عميو في القانوف 

األساسي لمشركة، دوف أف يقؿ عمى ما ىو منصوص عميو في القانوف استوجب عمى 

 أشير ابتداء مف 3األعضاء الباقيف أف يقـو بالتعيينات المؤقتة قصد إتماـ العدد في أجؿ 

 .2 مف القانوف التجاري الجزائري617/3اليـو الذي وقع فيو الشغور وفقا لمنص المادة 

                                                           
1

. 154فت١حت ٠ٛعف اٌٌّٛٛد ػّاسٞ، ِشجغ عابك، ص - 
2

.  ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس617/3ٞفاٌّادة - 
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 مف المادة بيدؼ المصادقة عمييا و 3 و 1و تعرض ىذه التعيينات بموجب الفقرتيف 

في حالة عدـ مصادقة ىذه األخيرة عمييا فإف كؿ التصرفات التي قاـ بيا المجمس تعتبر 

 1. قانوف التجاري618صحيحة وفقا لنص المادة 

و في حالة ما إذا أىمؿ المجمس القياـ بالتعيينات المطموبة أو استدعاء الجمعية 

العامة، جاز لكؿ معني باألمر أف يطمب مف القضاء تعييف وكيؿ يكمؼ باستدعاء الجمعية 

 2.العامة إلجراء التعيينات أو المصادقة عمييا

. مدة عضورة الق ائمسن با إلااة: ثالثا

يتـ اختيار أعضاء مجمس اإلدارة عف طريؽ االنتخاب الذي تقـو بو الجمعية العامة 

العادية كأصؿ و يستوجب أف يكوف ىؤالء األعضاء مف المساىميف في الشركة و لكف 

يستثني مف ىذه الحالة مجمس اإلدارة النظامي إذ يتـ انتخاب أعضاءه و اختيارىـ منطرؼ 

المؤسسيف و يتـ تدويف أسمائيـ في النظاـ الداخمي لمشركة و بعد عرضو عمى الجمعية 

التأسيسية لممصادقة عمييا و يعتبر مجمس اإلدارة النظامي أوؿ مجمس يدير الشركة و تجدر 

 سنوات فيي مؤقتة و يتـ تدويف 6اإلشارة أف العضوية في مجمس اإلدارة ال يجوز أف تتعدى 

 .3ىذا الشرط في العقد التأسيسي لمشركة

في حالة انقضاء مدة العضوية يمكف أف ينص في القانوف األساسي لمشركة منع إعادة 

 .انتخابيـ
                                                           

1
. 233ٔاد٠ت فٛض١ً، ششواث األِٛاي فٟ اٌمأْٛ اٌجضائشٞ، د٠ٛاْ اٌّطبٛػاث اٌجاِؼ١ت، بٓ ػىْٕٛ، اٌجضائش، ص - 

2
.  ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس613/2ٞاٌّادة - 

3
- Michel De Juglart Et Benjamine, Les Société Commerciales, Cours De Droit Commercial, 

10éme Edition, Montchestien, Paris, 1999, P 465 
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كما يحؽ لمجمعية العامة العادية إعادة انتخابيـ أو وقفيـ عف العمؿ أو استبداليـ شرط 

 .أف يكوف ىناؾ سبب شرعي لذلؾ

 1.و يعتبر كؿ تعييف مخالؼ ليذه األحكاـ باطبل

الفرر الثانن  

 شروط العضورة فن مجلس ا إلااة و القسوإل الوااإلة علسه

أشرنا فيما سبؽ إلى كثرة عدد المساىميف في شركة المساىمة وىو السبب الذي أتى 

 .ضرورة منح فئة منيـ ميمة إدارة و تسيير الشركة مف أجؿ تحقيؽ ىدفيا

و نظرا ألىمية و خطورة ىذه المياـ و تأثيرىا الكبير عمى حياة و مستقبؿ الشركة 

وضع المشرع الجزائري ليا عدة شروط يستوجب توفرىا في العضو المرشح لتسيير مجمس 

 .اإلدارة كما وضع لو قيود يستوجب عميو احتراميا و بيف طرؽ انتيائيا

.شروط العضورة: أوال  

تجدر بنا اإلشارة إلى وجود نوعيف مف الشروط المستوجبة توفرىا في أعضاء مجمس 

اإلدارة إذ ىناؾ شروط واردة في القانوف التجاري و أخرى قد ترد في القانوف األساسي 

 .لمشركة

 

                                                           
1

 234ٔاد٠ت فٛض١ً، ِشجغ عابك، ص - 

 ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاسٞ، 611اٌّادة - 

 ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاسٞ، 613اٌّادة - 

.  ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس614ٞاٌّادة - 
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 :الشروط الواردة في القانون التجاري . أ

 اكتساب صفة التاجر .1

 المتعمؽ بالسجؿ التجاري المعدلة و 90/22ر مف القانوف 31يظير مف خبلؿ المادة 

 عمى المشرع  منح أعضاء مجمس صفة التاجر متى 96/07المتمـ بموجب األمر رقـ 

ت اإلدارة المتعمقة باإلفبلس و التسوية القضائية التي . ؽ224تتبلئـ مع أحكاـ المادة 

تقضي أنو في حالة اإلفبلس أو التسوية القضائية لمشخص المعنوي يجوز أف يتـ إشيار ذلؾ 

 1.شخصيا عمى مدير قانوني أو ظاىري أو باطني مأجور كاف أوغير مأجور

 .أن يكون عضو اإلدارة شخص طبيعي أو معنوي .2

اليمكن لشخص طبيعي االنتياء ":  مف القانوف التجاري عمى ما يمي612تنص المادة 

مجالس إدارة لشركة مساىمة يوجد مقرىا  (5)في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة 

 .بالجزائر

و يجوز تعين شخص معنوي قائما باإلدارة في عدة شركات و في ىذه الحالة ال 

 .تطبق أحكام المقطع األول عمى الممثمين الدائمين لألشخاص المعنويين

و يجب عمو عند تعيينو اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط و الواجبات و 

يتحمل نفس المسؤوليات المدنية و الجزائية كما لو كان قائما باإلدارة باسمو الخاص، 

 .دون المساس بالمسؤولية التضامنية لمشخص المعنوي الذي يمثمو

                                                           
1

 153-152عابك، ص ص  سجغَفت١حت ٠ٛعف اٌٌّٛٛد اٌؼّاسٞ، - 
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و عندما يقوم الشخص المعنوي يعزل ممثمة، يجب عميو العمل في نفس الوقت عمى 

 ."استبدالو

مف خبلؿ نص ىذه المادة يظير أف القانوف سمح لعضو مجمس اإلدارة أف يكوف إما 

 .شخص طبيعي أو شخص معنوي

لكف فرؽ بيف ىاتيف الحالتيف بحيث منع عمى الشخص الطبيعي أف يكوف عضوا قائما 

و عكس 1باإلدارة و في أكثر مف خمسة مجالس إدارة شركة المساىمة يوجد مقرىا بالجزائر

ىذا سمح لمشخص المعنوي بذلؾ أي أف ينتمي إلى عدة مجالس إدارة في نفس الوقت إاّل أنو 

خصص لو عّدة شروط و التزامات إذ يستوجب عمى الشخص المعنوي أف يقـو فور تعيينو 

بتحديد ممثؿ دائـ لو، تكوف لو نفس االلتزامات و الشروط المستوجبة في باقي أعضاء 

المجمس، كما تقع عمى عاتقو نفس المسؤوليات المدنية و كذا الجزائية التي سنتطرؽ إلى 

ذكرىا فيما بعد ويجب عمى ممثؿ الشخص المعنوي أف يتولى مياـ اإلدارة باسمو الخاص أي 

 .2ال تسري أثار مسؤولية عمى الشخص المعنوي الذي يمثمو

و في حالة ما إذا أتاح الشخص المعنوي ممثمو أي قاـ بعزلو مف ميمتو استوجب عميو 

 3.العمؿ عمى استبدالو في نفس الوقت

 

 
                                                           

1
. 235، ص ِشجغٔاد٠ت فٛض١ً، - 

2
 525-524أحّذ ِحشص، ِشجغ اٌغابك، ص ص - 

3
 128-127، ص ِشجغ عابكػّاس ػّٛسة، - 
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 :توفر صفة المساىم .3

يعتمد ذا الشرط عمى أساس مبدأ ارتباط الحؽ باإلدارة بممكية رأس الماؿ و ىذا معناه 

 1.أف كؿ عضو قائـ باإلدارة في مجمس اإلدارة يجب أف يكوف مساىما في الشركة

 مف القانوف التجاري عمى وجوب و إلزامية تقديـ مجمس 619بحيث تنص المادة 

اإلدارة لضماف و الذي يتمثؿ في امتبلؾ مجمس اإلدارة لعدد مف األسيـ تمثؿ عمى األقؿ 

 مف رأس ماؿ الشركة تسمى أسيـ الضمانات و وفقا لما يحدده القانوف %20شؤوف 

األساسي لمشركة بحيث في حالة عدـ توفر العدد المطموب مف األسيـ فقط لتصحيح 

 .وضعيتو

و في حالة ما إذا قدـ عضو مجمس اإلدارة استقالتو و قبمت فيتـ تعييف عضوا أخر في 

مكانو أو في حالة وفاتو فإف القانوف أجاز لورثتو التصرؼ في أسيـ لمضماف التي خمفيا بعد 

 .مصادقة الجمعية العامة اإلدارية عمى حسابات السنة المالية األخيرة و المتعمقة بإدارتو

و يعود سبب وضع المشرع الجزائري ليذا الشرط ىو الحث و الحرص عمى عمؿ 

العضو القائـ باإلدارة عمى نجاح الشركة و بالتالي السير عمى حسف تسييرىا و إدارتيا 

 261نص المادة  (تقديـ الضماف) و بالتأكيد عمى أىمية ىذا الشرط أي 2لوجود لو مصمحة

مف القانوف التجاري عمى أنو يسير مندوبي الحسابات عمى صحة تقديـ الضماف و ألزميـ 

                                                           
1

. 92عؼ١ذ ٠ٛعف اٌبغتأٟ، لأْٛ األػّاي ٚ اٌششواث، ِٕشٛساث اٌحٍبٟ اٌحمٛل١ت، ص - 
2

 285أحّذ ِحشص ، ِشجغ عابك، ص - 
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بالتبميغ عمى أي مخالفة يكتشفونيا بموجب تقريرىـ السنوي الذي يقدمونو إلى الجمعية 

 .العمومية

لكف تجدر اإلشارة أف مبدأ ارتباط حؽ اإلدارة بممكية رأس الماؿ ال يسري في كؿ الدوؿ 

إذ أتاحت بعضيا بتعييف أعضاء أراء أي يؤدوف وظيفة اإلدارة مقابؿ أجر كتعييف مدير 

لمشركة مف الشركاء أو غير الشركاء مقابؿ أجر و مف المشرعيف العامميف بيذا النظاـ نذكر 

 .1المشرع اإلنجميزي و األلماني و اليولندي و البمجيكي

أما المشرع الجزائري فسمح لؤلجير المساىـ في الشركة أف ينتخب قائما باإلدارة بشرط 

أف يكوف عقد عممو في الشركة كاف سابقا بنسبة واحدة أو أكثر مف يـو تعينو كما يشترط أف 

يكوف عقد عممو مطابقا و مناسب لمنصب العمؿ الفعمي و ىذا بالحفاظ عمى منفعة عقد 

 .العمؿ و يعتبر كؿ تعييف األعضاء مجمس اإلدارة مخالؼ ىذه الفقرة باطبل

لكف ال يعني أف ىذا البطبلف يؤدي إلى إلغاء المداوالت التي شارؾ فييا القائـ باإلدارة 

 1.2 فقرة 615المعيف بصورة مخالفة لمقانوف وفقا لنص المادة 

أما في حالة الدمج، أجاز القانوف أف يكوف عقد العمؿ قد أبـر مع إحدى الشركات 

 .615المدمجة وفقا لنص المادة 

 

                                                           
1

. 269، ص 2008أوشَ ٠اٍِىٟ، اٌمأْٛ اٌتجاسٞ، اٌششواث، دساعت ِماسٔت، داس اٌثمافت ٌٍٕشش ٚ اٌتٛص٠غ، - 
2
- Yves guyon, Droit Des Affaire, Tome 1, Droit Commercial Général Et Société, 7 Eme 

Edition, Economica, 1992, P P 323-324 
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 :الشروط التي قد ترد في القانون األساسي لمشركة . ب

يختمؼ القانوف األساسي لمشركة باختبلؼ موضوعيا و موطنيا و كذا أىدافيا و مف 

 .الشروط التي قد ترد في القانوف الداخمي لمشركة نذكر

 :النزاىة .1

ال يوجد في القانوف التجاري الجزائري نص صريح حوؿ ىذا الشرط لكف يمكف اعتباره 

مف األعراؼ المعموؿ بيا في القانوف التجاري منذ القدـ إذ اليمكف إعطاء ميمة إدارة شركة 

المساىمة لمشخص ذو سمعة سيئة أو يفتقر لكؿ الصفات المادية و المعنوية المطموبة ليذا 

المنصب الميـ كتعييف شخص يتميز بسوء سيرتو و ذو سوابؽ عدلية، كارتكابو لجناية أو 

 .جنحة التزوير أو السرقة أو االحتياؿ

إذ اشترط في األعضاء القائميف باإلدارة أف يتميز بسيرة و سمعة حسنة كما يجب أف 

يكوف ليـ مقومات مادية مف حيث إمكانيتيـ بتنفيذ أسيـ الضماف و كذا امتبلكيما الكفاءات 

المينية و الثقافية و الفكرية ليتمكنوا مف مزاولة أعماليـ في اإلدارة و التسيير بصورة تسمح 

 1.بتحقيؽ ىدؼ الشركة

 

 
                                                           

1
  -272. 269أوشَ ٠اٍِىٟ، ِشجغ عابك، ص - 
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 :وجوب عدم كون الشخص موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة .2

و رد ىذا الشرط في القانوف الشركات األردني بحيث استوجب عمى الشخص الذي 

يرشح نفسو إلدارة شركة المساىمة أف ال يشغؿ وظيفة في الحكومة كأف يكوف ىذا الشخص 

مف دستور المممكة األردنية الياشمية لسنة  (44)وزير و قد ورد ىذا الشرط في المادة 

، مف بيف السمطات الممنوعة عمى الوزير إذ يمنع عميو أف يبتاع أو يستأجر شيء 1902

مف أمبلؾ الدولة أو يكوف مف أعضاء مجمس إدارة عامة كمجمس الدولة أو وزير العدؿ أف 

 .يكوف عضو في إدارة شركة المساىمة

و يكمف الغرض مف وضع ىذا الشرط ىو حماية مصمحة الشركة و ذلؾ بالحرص 

عمى تكريس وقت و جيود العضو القائـ باإلدارة في خدمة الشركة بالعمؿ عمى حسف 

تسييرىا و كذلؾ حرصا عمى عدـ تأثير السمطات و النفوذ التي يممكيا ىؤالء األعضاء عمى 

 .الشركة
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 :شرط عدم كون الشخص محكوما عميو باإلفالس و لم يرد لو اعتباره .3

مثمما أشرنا سابقا عمى شرط اكتساب عضو مجمس اإلدارة لصفة التاجر فإف الشخص 

الذي صدر في حقو حكـ باإلفبلس ميما كاف نوعو و لـ يرد لو اعتباره يمنع عميو أف يكوف 

 .عضو قائـ باإلدارة

و الحكمة مف ىذا الشرط ىي استبعاد ىذا النوع مف األشخاص و احتياليـ و كذا منع 

عديمي اليقظة مف تولي اإلدارة و إذا أف الشخص الذي ال يحافظ عمى أموالو و مصالحو ال 

 .يصمح الئتمانو عمى أمواؿ الغير مف المساىميف

 :قيود العضوية في مجمس اإلدارة. ج

منع المشرع الجزائري كغيره مف المشرعيف عمى عضو مجمس اإلدارة القياـ ببعض 

األعماؿ و التصرفات مف شأنيا أف تضر بمصمحة الشركة و ذلؾ بوضع لو قيود نجد 

 .بعضيا في القانوف التجاري و أخرى قد ترد في القانوف األساسي لمشركة

 :القيود الواردة في القانون التجاري الجزائري:ثانيا 

 مجالس يقع مقرىا في 5منع تولي الشخص الطبيعي اإلدارة في أكثر من  .1

 :الجزائري

يمنع القانوف عمى الشخص الطبيعي االنتياء و المشاركة بصفتو الشخصية و في نفس 

الوقت في إدارة و تسيير أكثر مف خمسة مجالس إدارة الشركات مساىمة التي يكوف مقر 
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، و الحكمة مف ىذا الشرط ىو الحد مف احتكار عدد قميؿ مف رجاؿ 1تواجدىا بالجزائر

األعماؿ عمى تسير عدة مجالس إدارة شركات مساىمة و كذا بيدؼ ضماف الجدية في 

العمؿ نظرا الصعوبة تحمؿ شخص واحد كؿ الضغوطات و األعباء الخاصة بإدارة و تسيير 

 2.عدة شركات

 :أن ال يكون عضو مجمس اإلدارة صاحب أجل و مساىم في نفس الوقت .2

يمنع القانوف عمى الشخص األجير و المساىـ في الشركة في نفس الوقت أف يتولى 

ميمة اإلدارة في شركة المساىمة بمعنى يحظر عميو القياـ بأي وظيفة أو عمؿ في الشركة 

مقابؿ أجر أو تعويض أو مكافأة إال في حالة ما إذا كاف عقد عممو في تمؾ الشركة قبؿ سنة 

 .واحدة عمى األقؿ مف يـو تعيينو

و يجب أف يكوف عقد العمؿ الذي يزاولو مطابؽ لمنصب العمؿ الذي يقـو بو أي عمؿ 

الفعمي الذي شكمو أي ال يجوز لو أف يعيف في منصب عممو مختمفة عف الذي كاف يزاولو و 

 3. قانوف التجاري615بالتالي يعتبر كّؿ تعييف مخالؼ ليذا المبدأ باطبل وفقا لنص المادة 

ال يجوز لقائم باإلدارة أن يقبل ":  مف القانوف عمى ذلؾ صراحة616إذ نصت المادة 

 ".من الشركة عقد عمل بعد تعيينو فييا

 

                                                           
1

. 128-127، ِشجغ عابك، ص ص ٠ِٕٟحّذ فش٠ذ اٌؼش- 
2

اٌّحً - اٌششواث اٌتجاس٠ت- اٌتجاس–ِظطفٝ وّاي طٗ ٚائً أٔٛس بٕذق، أطٛي اٌمأْٛ اٌتجاسٞ ٌألػّاي اٌتجاس٠ت - 

 456-453، ص ص 2007اٌتجاسٞ، ٌٍّى١ت اٌظٕاػ١ت، د ط، دسا اٌفىش اٌجّاػٟ، ِظش، 
3

.  لأْٛ اٌتجاسٞ، اٌّشجغ اٌغابك615ساجغ ٔض اٌّادة - 
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 :عدم جواز تعامل عضو مجمس اإلدارة بأسيم الشركة .3

يجب عمى مجمس اإلدارة أن ":  مف القانوف التجاري619نصت عمى ىذا القيد المادة 

 من رأسمال الشركة، و يحدد القانون %20يكون مالكا لعدد من األسيم يمثل عمى األقل 

األساسي العدد األدنى من األسيم التي يحوزىا كل قائم باإلدارة، تخصص ىذه األسيم 

بأعماليا لضمان جميع أعمال التسيير، بما فييا األعمال الخاصة بأحد القائمين باإلدارة، 

 ...".و ىي غير قابمة لمتصرف فييا 

يمنع القانوف عمى أعضاء مجمس اإلدارة لمس أو استغبلؿ أسيـ الضماف باعتبارىا 

تمثؿ رأسماؿ الشركة و بالتالي توضع لحماية و ضماف أعماؿ الشركة و استمرارىا و كذا 

 .حماية لمصالح المساىميف في الشركة في حالة إفبلس الشركة

 :منع إفشاء أعضاء مجمس اإلدارة ألسرار الشركة .4

يمـز القانوف عمى أعضاء مجمس اإلدارة لدى مزاولتيـ أعماؿ اإلدارة و التسيير 

كحضور اجتماعات مجمس اإلدارة أف يمتـز بكتماف المعمومات و األخبار التي تمتاز بالطابع 

السري  أي مف شأف ىذه المعمومات التأخير عمى مركز الشركة و أعماليا وفقا لنص المدة 

 . مف القانوف التجاري627
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 :قيد منع أي عقد أو اتفاق بين الشركة مع أحد أعضاء مجمس اإلدارة .5

يحظر القانوف التجاري الجزائري و يوقع تحت طائمة البطبلف كؿ اتفاقية تتـ بيف 

الشركة مع أحد األعضاء القائميف بإدارتيا ميما كانت طريقة القياـ بذلؾ أي بصورة مباشرة 

عف طريؽ عقد االتفاؽ أو العقد باسمو الخاص أو بصورة غير مباشرة كاستخداـ وسيط و 

يكوف ىذا اإلجراء صحيح إذ قبمت بو الجمعية العامة مسبقا أي قبؿ انتياء االتفاقية و كذلؾ 

 .بعد تقديـ تقرير مف مندوب الحسابات

كما منع القانوف عمى القائميف باإلدارة عقد أي اتفاقية بيف الشركة التي يتولوف فييا 

أعماؿ اإلدارة مع مؤسسة أخرى يكوف ىذا األخير شريكا فييا أو مسيرا و قائما باإلدارة أو 

 .مدبرا ليذه المؤسسة

و يحظر القانوف التجاري كذلؾ عمى القائـ باإلدارة في الشركة أف يقترضوا مف الشركة 

قرضا أو أف يفتحوا حساب جاري ليـ مف أمواؿ الشركة سواء عمى المكشوؼ أو بأي طريقة 

 .أخرى

و يمنع عمى القائـ باإلدارة في الشركة أف يجعؿ منيا كفيبل لو أو ضامنا احتياطيا 

اللتزاماتيما اتجاه الغير لدى مزاولتيـ ألعماؿ أخرى خارج نطاؽ عمميـ في الشركة و ىذا 

كمو لمحفاظ عمى ماؿ الشركة و بالتالي أمواؿ المساىميف فييا و منع لمقائميف باإلدارة 
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 مف 627باستعماؿ مركزىـ في الشركة لخدمة مصالحيـ الخاصة فقط، وفقا لنص المادة 

 .1القانوف التجاري

 القيود التي قد ترد في القانون األساسي لمشركة: 

إضافة إلى القيود التي وردت في القانوف ىناؾ بعض الشركات و حرصا منيا عمى 

حماية مصالحيا تقـو بوضع جممة مف القيود عمى األعضاء القائميف باإلدارة في القانوف 

 :الداخمي ليا، و منيا

 :عدم جواز الجمع بين إدارة شركات متنافسة في أعماليا .1

يمنع عمى القائميف باإلدارة أف يتولوا اإلدارة في شركة أخرى تكوف أعماليا منافسة 

بحيث يؤدي ىذا األمر إلى اإلضرار بمصمحة الشركة و ذلؾ نتيجة ميوؿ القائـ باإلدارة إلى 

خدمة شركة عمى األخرى تكوف لو مصمحة و كذا إمكانية إفشاء أسرار كؿ مف الشركتاف لذا 

 2.ىناؾ بعض الشركات تنص عمى ىذا القيد في قانونيا األساسي

 الفرر ثالح

 انتهاء العضورة

تختمؼ طرؽ انتياء العضوية مف شركة إلى أخرى و كذا شروطيا و مدتيا و فيما 

يتعمؽ بانتياء العضوية في مجمس اإلدارة فيي محددة في كؿ مف القانوف األساسي لمشركة و 

 .كذا في القانوف التجاري و سنبيف فيما يمي ذلؾ
                                                           

1
، لأْٛ اٌتجاسٞ 627ساجغ ٔض اٌّادة - 

2
. 155فت١حت ٠ٛعف اٌٌّٛٛدة ػّاسٞ، ِشجغ عابك، ص - 
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 :للشركة األالاالن الق انون فن المبدإلة المدة بانتهاء العضورة انتهاء .1

 التأسيسية العامة الجمعية تنتخب" :يمي ما عمى التجاري القانوف مف 611 المادة تنص

 األساسي القانون في عضويتيم مدة تحدد و باإلدارة، القائمين العادية العامة الجمعية أو

 "سنوات (6) ذلك يتجاوز أن دون

 بمدة العضوية مدة تجدد لمشركة التأسيسية العامة الجمعية أف يظير المادة ىذه خبلؿ مف

 .المدة ىذه مف أقؿ تكوف أف يمكف أي سنوات ستة تتعدى ال

 :العضو االتق الة طررق عن العضورة انتهاء .2

 يممؾ لـ إذا تمقائيا مستقبل اإلدارة مجمس عضو فإف تجاري قانوف 619 المادة لنص وفقا

 ىذا و تعينو، يـو منو المطموب األساسي القانوف في المحددة األسيـ مف المحدد األدنى الحد

 .أشير 3 أجؿ في وضعيتو يصحح لـ إذا

 في اإلدارة مجمس رئيس إلى مباشرة استقالتو يقدـ أف باإلدارة القائـ لمعضو يمكف كما

 المجمس، لرئيس أو اإلدارة لمجمس اببلغيا تاريخ مف نافذة تكوف و العمؿ ترؾ في رغبتو حالة

 بالتعويض المستقؿ العضو ألـز إال و 1نية سوء عف مناسب غير وقت في ذلؾ يتـ ال أف شرط

 .2استقالتو تسبب أضرار مف الشركة يمحؽ ما عف

 

 
                                                           

1
. 125، ص 2007ٌذاس اٌجاِؼ١ت ٌٍٕشش، اإلعىٕذس٠ت، ا وّاي أباضت، اٌتاجش ٚ األػّاي اٌتجاس٠ت ٚ اٌششواث، د ط، ٚج١ٗ- 

2
 155فت١حت ٠ٛعف اٌٌّٛٛد ػّاسٞ، ِشجغ عابك، ص - 
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 :العزل طررق عن العضورة انتهاء .3

 القائمين انتخاب إعادة يجوز" :يمي ما ى عؿ التجاري القانوف مف 613 المادة تنص

 ".وقت أي في عزليم العادية العامة لمجمعية يجوز كما باإلدارة

 باإلدارة القائميف األعضاء عزؿ العادية العامة لمجمعية أف المادة ىذه خبلؿ مف يظير

 ىذه قياـ حالت في مثبل أو األىمية كفقدانو العضوية شروط ألحد األخير ىذا مخالفة حالة في

 دوف بالعزؿ القياـ العادية العامة لمجمعية أف اإلشارة يجب و إليو المنسوبة باألعماؿ األخيرة

 1.ذلؾ إلى بيا أدت التي األسباب حتى أو مبررات تقديـ

 :با إلااة الق ائم بوف اة ا إلااة مجلس فن العضورة انتهاء .4

 حقوؽ أف غير باإلدارة، القائـ بوفاة المساىمة شركة إدارة مجمس في العضوية تنقضي

 إما أي الضماف أسيـ في التصرؼ حرية استرجاع لورثتو يحؽ إذ تضيع ال األخير ىذا

 و الشركة مف االنسحاب أو األرباح فوائد عمى الحصوؿ و الشركة في كمساىميف االستمرار

 متعمقة تكوف التي األخيرة المالية السنة حسابات عمى العادية العامة الجمعية مصادقة بعد ىذا

 .بإدارتيا

 باإلدارة القائـ العضو في تستوجب التي القيود و الشروط مف دراستو تـ ما كؿ خبلؿ مف

 الشركة عمى مباشرة تأثيره خبلؿ مف الجياز ىذا حساسية و أىمية مدى تظير منفردة بصفة

                                                           
1

.  لأْٛ تجاس620ٞاٌّادة - 
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 نضمف التسيير و اإلدارة عمؿ مزاولة مف الممثميف باإلدارة القائميف انتقاء عمى بالسير بحيث

 .خاصة بصفة المساىميف مصالح و عامة بصفة الشركة مصالح تحقيؽ

الثانن   المللل

 ا إلااة مجلس اختصاصات

 ممارسة مف تمكنو امتيازات و سمطات عدة المساىمة شركة إدارة لمجمس القانوف يخوؿ

 المتعّددة السمطات ىذه أف غير الشركة، غرض لتحقيؽ الواجبة المادية و القانونية أعمالو

 .المسؤوليات عميو أوقعت و لعقوبات تعرض إال و عميو و حدود، و لقيود تخضع

 نبيف كذا و (األوؿ الفرع) اإلدارة مجمس سمطات مف كؿ دراسة إلى يمي فيما وسنتطرؽ

 .(الثاني الفرع) في السمطات ىذه حدود

األول   الفرر

 ا إلااة مجلس الللات

 السمطات كل اإلدارة لمجمس يخول" يمي ما عمى التجاري القانوف مف 622 المادة تنص

 مع الشركة موضوع نطاق في السمطات ىذه يمارس و الشركة باسم الظروف كل في لمتصرف

 ".المساىمين لجمعيات القانون في صراحة المسندة السمطات مراعاة
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 الشركة في التنفيذية لمسمطة بمثابة يعتبر اإلدارة مجمس أف المادة نص خبلؿ يظير

 التي لممساىميف العامة الييئة رقابة تحت لمشركة إدارة تتولى التي الرئيسية الييئة كذلؾ باعتباره

 .الشركة في العميا السمطة صاحبة تعد

 سواء الشركة، إدارة حسف يقتضييا التي األعماؿ جميع ممارسة اإلدارة لمجمس يحؽ إذ

 في الممارسة ىذه كؿ تكوف أف يستوجب و لمتصرؼ أعماؿ مف أو اإلدارة في األعماؿ كانت

 لجمعيات الممنوحة االمتيازات و السمطات عمى التعدي دوف كذا و الشركة موضوع حدود

 .1المساىميف

 نظاـ في تحديده يمكف كما التجاري القانوف في اإلدارة لمجمس الممنوحة السمطات نجد

 مؤسسو قبؿ مف عمييا المتفؽ التنظيمية و التفصيمية األحكاـ كؿ عمى يحتوي الذي الشركة

 يحؽ فيما السمطات ليذه تحديد لمشركة الداخمي القانوف في يرد لـ إذا ما حالة في و الشركة،

 دوف الشركة غرض ال يتطمبيا التي القرارات كؿ اتخاذ و التصرفات بكؿ القياـ اإلدارة لمجمس

 2.لممساىميف العامة الجمعية قرار أو األساسي القانوف في الموضوعة القيود عمى التعدي

 أعضاء كؿ عمييا يوافؽ قرارات بإصدار أي جماعي بشكؿ أعمالو اإلدارة مجمس يتولى

 القائميف األعضاء أحد عمى يمنع فمثبل الشركة نظاـ يحدده لما وفقا أغمبيتيـ أو المجمس

 .العمؿ ذلؾ القانوف أو المجمس لو أجاز إذا إال بالشركة متعمؽ قرار أي اتخاذ باإلدارة

                                                           
1
 - Michel De Juglart Et Benjamin Ippolito, Op Cit, P 474 

2
 .122باضت، ِشجغ عابك، ص ي اٚج١ٗ وّا- 



 

30 
 

 و رئيسو، مف بطمب اإلدارة مجمس يجتمع إذ اإلدارة مجمس باجتماعات يعرؼ ما ىذا و

 .المشرع حددىا الشروط و األحكاـ مف لجممة االجتماعات ىذه تخضع

 ىذه تكوف أف يشترط لـ و لكف اإلدارة مجمس اجتماعات تكوف أف القانوف يشترط أوليا و

 الحرية ىذه وراء اليدؼ و 1الشركة األساسي لمنظاـ األمور ىذه ترؾ إذ منتظمة، بصفة األخيرة

 كونو اإلدارة مجمس لرئيس االمتيازات و السمطات مف التوسيع ىو لمشركة المشرع منحيا التي

 مف بو القياـ يستوجب بما أعمـ كذا و الشركة بيا تمر التي لمظروؼ تقدير أحسف و أعميـ

 .عمييا الحفاظ و الشركة ىدؼ لتحقيؽ أعماؿ

 اشترط أو حدد لو أفضؿ و أوفؽ كاف حيث اإلجراء ىذا في تصب لـ المشرع أف غير

 األعضاء إطبلع ليضمف منتظمة بصفة شير كؿ واحدة مره االجتماع اإلدارة مجمس عمى

 اإلدارة في فعالة بصورة مشاركتيـ عمى منو حرصا كذا و الشركة بتطورات باإلدارة القائميف

 إعطاء عف عوضا اإلدارة، في فعالة بصورة مشاركتيـ عمى منو حرصا كذا و الشركة بتطورات

 .لمشركة العاـ المدير لكونو اإلدارة مجمس لرئيس الكاممة الحرية

 األعضاء عدد نصؼ حضور صحيحا اإلدارة مجمس اجتماع العتبار القانوف يشترط

 عمى لمشركة األساسي القانوف بنص لـ إذا ما حالة في ىذا و الرئيس، فييـ بما األقؿ عمى

 .االجتماع لحضور األعضاء نصؼ مف أكبر عدد يشترط كأف ذلؾ، خبلؼ

                                                           
1
 - Tayeb BelloulaDroit des Sosiété، 2éme edition berti،alger، P P 159-160 
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 غير جمسات حضور في بعضا بعضيـ ينوب أف اإلدارة مجمس ألعضاء القانوف يجيز

 جدية ضماف بيدؼ ىذا و .واحد عضو مف أكثر المجمس عضو ينوب أف منع أنو

 .االجتماعات

 ليـ الممثميف أو األعضاء مف الحاضريف أصوات بأغمبية اإلدارة مجمس قرارات تصدر

 .األصوات مف خاص عدد لمشركة األساسي النظاـ يمـز لـ إذا ما حالة في

 فيو يكوف الذي الجانب يرجع القرارات إصدار لدى األعضاء أصوات تساوي حالة في و

 القانوف في ذلؾ خبلؼ عمى القانوف ينص مالـ مقامو يقـو مف أو اإلدارة مجمس رئيس

 .األساسي

 جمسة كؿ بعد منتظمة، بصفة اإلدارة مجمس اجتماعات محاضر تدويف يتـ أف يجب و

 .السر كاتب كذا اإلدارة مجمس رئيس عميو يوقع خاص دفتر في

 كذا و حضروا الذيف األعضاء أسماء  عمى يحتوي محضر تدويف جمسة كؿ في يتـ و

 .االجتماع في يحظر لـ مف أسماء

 مجمس أعضاء مسؤولية قياـ حالة في اإلجراء ىذا أىمية تعود و غيابيـ سبب بياف مع

 بوصفو االجتماعات يحضر كاف إذا عضو كؿ صفة تدويف المجمس عمى يجب كما اإلدارة

 .1حدى عمى عضو كؿ مسؤولية تحديد أجؿ مف األعضاء  أحد عف نائب يقـو ػو أصيبل

                                                           
1

 246ٔاد٠ت فٛض١ً، اٌّشجغ اٌغابك، ص - 
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 مدى ما و القانوف ألحكاـ المجمس احتراـ مدى معرفة في اإلجراء ىذا أىمية تتجمى و

 1.اإلدارة مجمس عف الناتجة القرارات صحة

 :منيا أخرى سمطات عدة القرارات اتخاذ إلى باإلضافة اإلدارة مجمس يتولى

 المقر فييا يتواجد التي المدينة نفس داخؿ الشركة مقر نقؿ بميمة اإلدارة مجمس يتكفؿ .1

 2.التجاري قانوف 625 المادة لنص وفقا األصمي

 وضع خبلؿ مف الشركة تأسيس بصحة التحقيؽ اإلدارة لمجمس المسندة مياـ مف .2

 .قانونيتيا مدى و تأسيس إجراءات بصحة تقرير

 واحد كؿ يتمكف حتى أعضاءه بيف العمؿ تقسيـ و توزيع ميمة اإلدارة مجمس يتولى .3

 حسف بيدؼ بينيـ األمور اختبلط و تشابؾ لعدـ ضماف دوره، ممارسة و أعمالو مزاولة منيـ

 .اإلدارة سير

 الشروط، مف لجممة وفقا االنتخاب طريؽ عف رئيسو انتقاء سمطة اإلدارة لمجمس يعود .4

 أجره، تقدير و تحديد سمطة اإلدارة مجمس كذلؾ يممؾ و طبيعيا شخصا الرئيس يكوف أف كشرط

 636 و 635 المادة لنص وفقا منصبو مف إزاحتو و رئيس استبداؿ اإلدارة لمجمس يحؽ كما

 .التجاري القانوف مف

                                                           
1

. 166-164ِحّذ فش٠ذ اٌؼش٠ٕٟ، اٌّشجغ اٌغابك، ص ص - 

. 293-292 صِظطفٝ وّاي طٗ، اٌّشجغ اٌغابك، ص أٔظش وزٌه - 

.  ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس626ٞساجغ ٔض اٌّادة - 
2

.  ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس632ٞساجغ ٔض اٌّادة - 

. 312، ص 1998ٌٟ، اٌمأْٛ اٌتجاسٞ، ِىتبت اٌثمافت ٌٍٕشش ٚ اٌتٛص٠غ، ػّاْ، ٞػض٠ض اٌؼه- 

. 295- 294ِظطفٝ وّاي طٗ، ِشجغ عابك، ص  



 

33 
 

 و اإلدارة مجمس رئيس يخمفوف نواب عدة أو نائبا اختيار سمطة اإلدارة لمجمس يعود و

 .تجاري قانوف 639 المادة لنص وفقا ميامو في يساعدونو

 يأذن أن اإلدارة لمجمس يجوز" :يمي ما عمى التجاري القانوف مف 634 المادة تنص .5

 في باإلدارة القائمون أداىا التي المصاريف كذا و التنقالت و السفر مصاريف بتسديد

 ".الشركة مصمحة

 طريؽ عف اإلذف تقديـ في الحؽ اإلدارة المجمس أف يتبيف المادة ىذه نص خبلؿ مف

  باإلدارة القائميف األعضاء دفعتيا التي األمواؿ كؿ تسديد و المصاريؼ كؿ بتحمؿ قرار إصدار

 بيا يقـو التي التنقبلت كؿ و السفر كمصاريؼ التنقؿ مصاريؼ منيا لمياميـ أدائيـ أثناء

 .مصالحيا و الشركة أعماؿ مزاولتيـ أثناء في تكوف أف شرط باإلدارة القائميف

 أحد شغور حالة في القائميف تعييف ميمة اإلدارة مجمس سمطات ضمف كذلؾ يدخؿ .6

 قانوف 617 المادة لنص وفقا العزؿ أو الوفاة أو االستقالة حالة سبب المجمس داخؿ المناصب

 .تجاري

 بتقديـ لمشكة العاـ المدير أو لرئيس اإلذف إعطاء سمطات اإلدارة لمجمس القانوف يجيز .7

 .لمغير الشركة باسـ الكفالة أو االحتياطية الضمانات

 يشير و الكفالة مبمغ قيمة يعطيو الذي اإلذف في يبيف أف اإلدارة مجمس عمى يستوجب و

 أو المكفوؿ االلتزامات مدة و نوع كانت ميما واحدة سنة مدة األذوف ىذه تجاوز عدـ شرط إلى

 .المضمونة
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 أجاز إذ المذكورة، األحكاـ و القاعدة عمييا يطبؽ ال استثناء حالة إلى أشار القانوف لكف

 الضمانات أو الكفالة بتقديـ إذف يقدـ أف العاـ المدير أو اإلدارة مجمس رئيس مف لكؿ

 تحديد شرط دوف ىذا و  الجمركية اإلدارة و الجبائية اإلدارة مف لكؿ الضمانات أو االحتياطية

 لنص وفقا تحديده القانوف يشترط لـ فينا المبمغ حتى و واحدة سنة في المتمثمة الزمنية المدة

 .4 ،3 ،2 ،1 الفقرة مف كؿ في التجاري القانوف مف 624 المادة

 أجر مقابؿ ألعضاء المخصصة المكافأة تقديـ و توزيع سمطة اإلدارة لمجمس تعود .8

 جرت مضى فيما لكف و اإلدارة لمجمس المكافأة ىذه توزيع في السمطة تكوف و بالمكافأة يسمى

 مبالغ في اإلفراط خبلؿ مف ذلؾ و المساىميف باقي عف اإلدارة مجمس أعضاء بتمييز العادة

 بتمييز العادة جرت مضى فيما لكف و اإلدارة لمجمس المكافأة باقي عف اإلدارة لمجمس المكافأة

 تؤثر مما المكافأة مبالغ في اإلفراط خبلؿ ذلؾ و المساىميف باقي عف اإلدارة مجمس أعضاء

 حدود بوضع المشرع تدخؿ بالتالي و الشركة في المساىميف باقي عمى و الشركة عمى سمبا

 أدى ىذا و األخرى بالنسبة المزايا و جمسات عف حضور كبدؿ و األعضاء يتقاضاه بما قصوى

  .اإلسراؼ و لمتبذير

 :نوعيف إلى المكافآت تنقسـ و

 ىذه و الجمسات عف حضور بدؿ سنويا ثابت مبمغ بتعييف تكوف األولى الطريقة . أ

 ما عادتا و خسائرىا أو الشركة أرباح بنسبة االىتماـ اإلدارة مجمس أعضاء تحث ال الطريقة

 .ليـ المسندة األعضاء إىماؿ إلى تؤدي بحيث لمشركة مضرة الطريقة ىذه تكوف



 

35 
 

 أف شرط لمشركة الصافية األرباح مف معينة نسبة فييا المكافآت تكوف الثانية الطريقة . ب

 و الضرائب و االحتياطيات مبمغ خصـ بعد الصافي الربح مف بالمائة 10 المكافآت ىذه تزيد ال

 ازدىار و األرباح زيادة أجؿ مف مجيودات ببذؿ باإلدارة القائميف األعضاء تشجيع بيدؼ ىذا

 .الشركة

 غيرىا و المجانية المساكاف و السيارات كمنحيـ ليؤالء المزايا بعض تضاؼ أف يمكف كما

 1.التشجيعات مف

 أو بيا يكفميـ التي األعماؿ و المياـ مقابؿ استثنائية أجور تقديـ اإلدارة لمجمس يجوز .9

 مندوبي لرقابة األجور ىذه تخضع أف القانوف اشترط و2ليـ بيا المعيود الوكاالت مقابؿ

 المنصوص لمشروط مخالؼ إجراء أي يعتبر بحيث االستغبلؿ تكاليؼ حكـ تأخذ و الحسابات

 .باطؿ التجاري القانوف مف 630 و 628 المادة مف كؿ في عميو

 بعض مداولة بيدؼ المساىميف جمعيات استدعاء ميمة اإلدارة مجمس يتولى .10

 اختصاص مف تكوف التي بعضيا عمى لممصادقة أو اإلدارة مجمس عف الصادرة القرارات

 السنة الجمعية تجمع" :يمي ما عمى تنص التي التجاري القانوف مف 676 المادة جمعيات

 إلى المديرين مجمس أو اإلدارة مجمس طمب عمى بناء األجل ىذا تمديد عدا فيما المالية،

 الحصيمة و التمخيصية الوثائق و النتائج حسابات جدول تقريره تالوة بعد العامة الجمعية

 الجمعية اجتماع أجؿ تمديد في الحؽ اإلدارة لمجمس أف يظير المادة نص خبلؿ مف ..."

 التي المختصة القضائية الجية مف بأمر لكف و الحالة حسب أشير 6 مف أكثر العادية العامة

                                                           
1

.  ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس633ٞساجغ ٔض اٌّادة - 
2

 250-248ٔاد٠ت فٛض١ً، اٌّشجغ اٌغابك، ص ص 
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 القضاء عف الصادر األمر يقبؿ ال و الدعوي عريضة عمى بناء ذلؾ و الطمب ىذا في تنظر

 .طعف أي

 كؿ كذا و النتائج حسابات جدوؿ العامة لمجمعية يقدـ أف اإلدارة مجمس عمى يجب و

 .الخاص لتقريره تبلوتو بعد الحصيمة و التمخيصية الوثائؽ

 أف أو المساىمة شركة أعضاء بتبميغ يقـو أف اإلدارة مجمس عمى القانوف يمـز و .11

 إدارة أعماؿ  عمى دقيقة بصورة اإلطبلع مف لتمكنيـ الضرورية الوثائؽ تصرفيـ تحت يضع

 .العامة الجمعية انعقاد موعد مف يوما ثبلثيف قبؿ ذلؾ و سيرىا و الشركة

 قد المشرع أف ىذا كؿ مف يظير التجاري القانوف مف 677 المادة لنص وفقا .12

 لتحقيؽ ىذا و الشركة إدارة و بتسيير تخص و تتعمؽ أمور عدة في اإلدارة مجمس يد وضع

 لمييئات الممنوحة الواجبات و الحقوؽ عف األخير ىذا تعدي لعدـ ضماف كذا و الشركة ىدؼ

 السمطات بعض إضافة في الحؽ ليا منح األخيرة ليذه أكثر حرية لمنح و الشركة في األخرى

 .متطمباتيا و الشركة نوع حسب و اإلدارة لمجمس

 كاتخاذ الشركة غرض عمى األخير ىذا تعدي عدـ في تكوف حدود عدة ليا وضع لكف

 .1لممساىميف الممنوحة السمطات مف تكوف ما غالبا التي بالشركة متعمقة حصرية قرارات

 عزل اإلدارة لمجمس يجوز" :يمي ما عمى التجاري قانوف 640 المادة تنص .13

 ..."الرأيين اقتراح عمى بناء وقت، أي في العامين المدرين

 العاميف المديريف عزؿ قرار اتخاذ سمطة اإلدارة لمجمس أف يظير المادة ىذه خبلؿ مف

 .المجمس رئيس مف بطمب لكف و لمشركة
                                                           

1
. 288، ص 2002ػباط ِظطفٝ اٌّظشٞ، تٕظ١ُ اٌششواث اٌتجاسٞ، داس اٌجاِؼت اٌجذ٠ذة ٌٍٕشش - 
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 اإلدارة مجمس يحدد" :يمي ما عمى التجاري القانوف مف 641 المادة تنص .14

 ..."العامين لممديرين المخولة السمطات مدى رئيس مع باالتفاق

 الثانن الفرر

 ا إلااة مجلس الللات حدوإل

 و السمطات كؿ تحديد و انتقاء سمطة 641 المادة نص خبلؿ مف اإلدارة لمجمس تعود

 مسبقا باالتفاؽ ذلؾ و عمميما مدة تحديد سمطة لو تكوف كما العاميف لممديريف المخولة المياـ

 .اإلدارة مجمس رئيس مع

 .القانونية القيود :أوال

 :منيا القانونية النصوص ببعض اإلدارة مجمس سمطات تتوقؼ

 في الشركة مقر نقل يكون" :يمي ما عمى التجاري القانوف مف 625 المادة تنص .1

 اإلدارة، مجمس من بقرار المدينة نفس

 العامة الجمعية اختصاص من يكون القرار فإن المدينة ىذه خارج في تقمو تقرر إذا أما

 ".العادية

 اإلدارة مجمس سمطات مف موطنيا مف الشركة نقؿ سمطة أف يظير المادة نص خبلؿ مف

 .سابقا إليو اإلشارة تـ كما المدينة نفس داخؿ نقؿ مكاف كاف إذا ما حالة في

 اختصاص مف ىذا ألف المدنية خارج  إلى الشركة مقر نقؿ اإلدارة مجمس عمى يمنع لكف

 .العادية العامة الجمعية
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 القائميف أحد إلى نوعو كاف ميما نقدي قرض أي تقديـ اإلدارة مجمس عمى يمنع .2

 إذا ما حالة في إال أزواجيـ أو كأوالدىـ فروعيـ أو أموليـ إلى حتى أو لرئيس حتى و باإلدارة

 ذلؾ و االقتراض ليا يجوز الحالة ىذه في بحيث كالبنوؾ المالية الشركات مف الشركة كانت

 أسيـ رىف اإلدارة مجمس عمى يمنع كما زبائنيا مع بيا تتعامؿ التي الشروط و ألحكاـ وفقا

 1.التجاري القانوف 715 المادة لنص وفقا الخاصة الغير الشركة

 مف إنقاص أو بزيادة قرار أي إصدار بات منعا اإلدارة مجالس عمى القانوف يمنع .3

 الشركات مراقب إلى بو المكتب الماؿ رأس زيادة أو تخفيض طمب تقديـ دوف الشركة رأسماؿ

 لكونو عميو وافقت قد العامة الجمعية تكوف أف بشرط ىذا و ذلؾ إلى الداعية السبب تقديـ مع

 قانوف 712 المادة كذا و تجاري قانوف 700 المادة لنص طبقا ليا الممنوحة السمطات مف

 .التجاري قانوف 691 المادة كذا تجاري

 السمطات مف كونو الشركة بتصفية قرار إصدار اإلدارة مجمس عمى القانوف يمنع .4

 الجمعية تتخذ" :التجاري قانوف 715 المادة تنص إذ العادية غير العامة لمجمعية الممنوحة

  ..."المساىمة الشركة حل قرار العادية غير العامة

 شركة مع الشركة بدمج قرار اتخاذ أو إصدار اإلدارة مجمس عمى القانوف يمنع كما .5

 2.العامة الجمعية مف بتسريح إال أخرى

 أو اإلدارة مجمس لرئيس الممنوحة لمسمطات عمى يتعدى أف اإلدارة لمجمس يجوز ال .6

 1.اإلنجاز و العمؿ في بالسرعة تتميز باعتبارىا العاـ المدير

                                                           
1

 .295أوشَ ٠اٍِىٟ، ِشجغ اٌغابك، ص - 
2

. 288، ص 2002اٌتجاس٠ت، داس اٌجاِؼت اٌجذ٠ذة ٌٍٕشش، اث اط ِظطفٝ اٌّظشٞ، تٕظ١ُ اٌششنػب- 
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 .النظامية أو االتفاقية القيود :ثانيا

 العادية العامة الجمعية كذا و المساىميف بيف المبرمة االتفاقيات مجمع القيود ىذه تشمؿ

 تاريخ إلى الشركة تأسيس منذ لمشركة الداخمي النظاـ ضبط و تنظيـ تتولى التي العادية الغير و

 .حياتيا نياية

 ىذه تكوف ال بحيث الغير امتياز إعطاء أو لمغير الشركة يعود العقار بيع قرار كاتخاذ

 أماـ القيود بيذه االحتجاج يمكف و لممساىميف العمومية الجمعية مصادقة إال نافذة القرارات

 .القانونية بالطرؽ النظامية القيود ىذه تشير أف بشرط لكف الغير

 األمر فيختمؼ المساىميف و الشركة بيف و اإلدارة مجمس بيف العبلقة أف اإلشارة يجدر و

 أثارىا األخيرة ىذه تنتج بحيث لمشركة التأسيسي النظاـ في الواردة لمقيود بالنسبة الغير عف

 الحسف الغير اتجاه اإلدارة مجمس و الشركة بمسؤولية يعرؼ ما ىو و نشرىا يتـ لـ لو و عمييـ

 2.النية

 .الغير اتجاه المجمس تصرفات و بأعمال الشركة إلتزام مدى :ثالثا

 الغير مع عبلقاتيا في الشركة يمتـز" :يمي ما عمى التجاري القانوف مف 623 المادة تنص

 يعمؿ كاف الغير أف أثبت إذا إال الشركة بموضوع تتصؿ ال التي اإلدارة مجمس بأعماؿ حتى

 المستبعد مف و لمظروؼ مراعاة يجيمو أف يستطيع ال كاف أو الموضوع ىذا تجاوز العمؿ بأف

                                                                                                                                                                                     
1

. 295أوشَ ٠اٍِىٟ، ِشجغ عابك، ص - 

.  ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس712ٞ، 700، 691ساجغ ٔض اٌّادة - 

. 241- 240ٔاد٠ت فٛض١ً، ِشجغ عابك، ص ص - 
2

. 399عؼ١ذ ٠ٛعف اٌبغتأٟ، ِشجغ عابك، ص - 
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 القانوف بأحكاـ الغير عمى يحتج ال البينة ىذه إلقامة كاؼ وحده األساسي القانوف نشر يكوف أف

 .اإلدارة مجمس صبلحيات مف تحد التي األساسي

 المعامبلت كؿ عف مسؤولية الشركة أف تجاري قانوف 623 المادة نص خبلؿ مف يظير

 وضع المشرع فإف األخير ليذا حماية و الغير مع معامبلتيا في بيا تقـو التي لمتصرفات و

  .المسؤولية ىذه قياـ حدود و شروط

 لمتصرفات و أعماليا عف الناتجة اآلثار بكؿ االلتزاـ الشركة عمى القانوف استوجب بحيث

 شخص سواء الشركة مع متعامؿ كؿ بالغير يقصد و الغير مع تعامميا لدى بيا تقـو التي

 .باإلدارة قائما يكوف أف يشترط أي خدماتيا عمى يحصؿ أو الشركات منتوجات يشتري

 تكوف التي و المجمس بيا يقـو التي باألعماؿ حتى الغير اتجاه مسؤولة الشركة تكوف و

 .الشركة موضوع عف خارجو و متصمة غير

 اكتشاؼ مف تمكنو عدـ و جيمو الغير إثبات القانوف اشترط المسؤولية ىذه لتقـو لكف و

 .الشركة بيا قامت التي التجاوزات ىذه

 األخيرة ليذه يجوز ال و مسؤوليتيا تحمؿ الشركة عمى استوجب اإلثبات مف تمكف متى و

 شيوىا تـ لو و لمشركة األساسي بالقانوف اتجاىو االحتجاجات طريؽ عف التنصؿ محاولة

 لدى الشركة تضعيا التي القيود كؿ لمشركة األساسي بالقانوف يقصد و القانونية بالطرؽ

 .الداخمي قانونيا في تأسيسيا
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 المخولة السمطات اعتبارىا عمى العرؼ جرى التي باألعماؿ حتى ممزمة الشركة أف كما

  .اإلدارة لمجمس

 المرونة و السرعة المثابرة كذا و الغير بحماية المشرع رغبة في يعود ىذا وراء اليدؼ و

 مع التعامؿ يريد شخص كؿ يقـو أف المعقوؿ غير مف إذ التجارية األعماؿ عمييا تعتمد التي

 كبينة األساسي القانوف استعماؿ إمكانية المشرع أبعد ليذا األساسي القانوف بمراجعة الشركة

 من "... :التجاري قانوف 623 المادة مف 2 الفقرة في ذلؾ يظير و المسؤولية، مف لتصؿ

 الغير عمى يحتج ال و البينة ىذه إلقامة كاف وحده األساسي القانون نشر يكون أن المستبعد

 ".اإلدارة مجمس صالحيات من تعد التي األساسي القانون بأحكام

 أضفى المشرع أف معناه ليس الغير اتجاه بمسؤوليتيا الشركة إلزاـ أف اإلشارة تجدر لكف

 1.الشركة فييا تنسب التي التجاوزات عمى الشرعية مبدأ

 يمكف ما قميبل الذي الشركة عمى الغير تحايؿ خطورة يزيد لمغير الزائدة الحماية أف غير

 الحماية ىذه تؤدي كما فييا، بالمساىميف و بالشركة األضرار يمحؽ مما اتجاىيما نواياه إثبات

 2.لمشير القانونية القيمة إنقاص و إضعاؼ إلى الزائدة

 

 

                                                           
1

. 242-240ٔاد٠ت فٛض١ً، ِشجغ عابك، ص ص - 
2

. 173-172، ِشجغ عابك، ص ص ٠ِٕٟحّذ فش٠ذ اٌؼش- 
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 يجب باإلدارة القائميف األعضاء بيا يقـو التي بالتجاوزات الغير اتجاه كذلؾ الشركة تمتـز

 محدد و سنة لمدة المجمس يعطيو الذي اإلذف مدة تكوف أف بحيث خاص بإذف مسبوؽ تكوف أف

 عمى يجب و لغير بيا االحتجاج يمكف ال و باطؿ فيو الشروط ليذه وفقا يتـ لـ إذا و المبمغ

 624 المادة مف السابعة و الرابعة الفترة مف كؿ في جاء ما ىذا و المسؤولية العمؿ الشركة

 1.تجاري قانوف

  

                                                           
1

. 7، 4 فمشة 624ساجغ ٔض اٌّادة - 
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الثانن   الممبح

 ا إلااة مجلس ائسس

 عدة يممؾ و المجمس يترأس باعتباره باإلدارة القائميف األعضاء أىـ مجمس رئيس يعد

 بصورة الشركة أمور تنظيـ و التسيير و اإلدارة ميمة تولي مف التمكنو امتيازات و سمطات

 أعمالو في لو مساعديف باختيار الحؽ القانوف لو منح ميامو و إنشغالتو لكثرة نظرا و فعالة

 مطمبيف، إلى المبحث ىذا تقسيـ إلى إرتئينا لذا غيابو، في عميو ينوبوف و ميامو في يساعدونو

 عف سنتحدث ثـ ،(األوؿ المطمب) مساعديو و اإلدارة مجمس رئيس تعييف طرؽ إلى سنتطرؽ و

 .(الثاني المطمب) لمياميـ مخالفتيـ حالة في عمييـ تقع التي المسؤولية و مياميـ

األول   المللل

 مساعدره و ا إلااة مجلس ائسس تعسسن

 إلى في نعرض بحيث اإلدارة، مجمس أعضاء تعييف طرؽ إلى المطمب ىذا في سنتطرؽ

 .(الثاني الفرع) مساعديو تعييف ثـ ،(األوؿ الفرع) اإلدارة مجمس رئيس تعييف

األول   الفرر

 ا إلااة مجلس ائسس تعسسن

 القائميف األعضاء بيف مف الرئيس اختيار يتـ إذ االنتخاب، عف مجمس رئيس تعييف يتـ

 إتباعيا القانوف يستمـز إجراءات و شروط لعدة وفقا ذلؾ و انتخابات إجراء طريؽ عف باإلدارة



 

44 
 

 الشركات في بحيث ليا، التأسيسي النظاـ باختبلؼ اإلدارة مجمس رئيس تعييف طرؽ يختمؼ

 يتـ أف يمكف الحالة ىذه في الشركاء مف محدد عدد بيف مغمقا تأسيسا تأسيسيا في تعتمد التي

 التأسيسي العقد في اسمو ذكر يتـ و اإلدارة مجمس رئيس سيكوف مف عمى مسبقا االتفاؽ

 تعيينو تـ بؿ انتخابو يتـ لـ ألنو النظامي بالمدير بؿ اإلدارة مجمس بػرئيس يسمى ال لكف لمشركة

 رئيس بتعييف تقـو ال فيي العاـ لبلكتتاب أسيميا بطرح تأسس التي الشركات في بينما .مباشرة

 .1اإلدارة مجمس األعضاء قبؿ سف انتخابو يتـ بؿ ليا التأسيسي العقد في مسبقا اإلدارة مجمس

 أعضاءه بين من اإلدارة مجمس ينتخب" :يمي ما عمى تجاري قانوف 635 المادة تنص

 مجمس يحدد كما تعيينو بطالن طائمة تحت ذلك و طبيعيا شخصا يكون أن شريطة لو رئيس

 ".أجره اإلدارة

 اإلدارة مجمس رئيس يكوف أف اشترط الجزائري المشرع أف يظير المادة نص خبلؿ مف

 في أعمالو تأدية أثناء قياده حالت في عميو العقاب توقيع إمكانية لضماف ىذا و طبيعيا شخصا

 مثبل الشركة، ستار تحت و الخاص باسمو قانونية تجاوزات و بمخالفات لمتسيير و اإلدارة

 .الحبس عقوبة تطبيؽ

 ممثمي عمى تطرأ التي التغيرات تفادي ييدؼ الطبيعي الشخص شرط وضع كذا و

 .اإلدارة مجمس داخمي النظاـ و االستقرار لضماف كذا و المعنوي الشخص

                                                           
1

، (اٌششواث اٌتجاس٠ت- اٌّحً اٌتجاسٞ- ٔظش٠ت اٌتاجش- األػّاي اٌتجاس٠ت،)، ِبادئ اٌمأْٛ اٌتجاسٞ بم١شاثػبذ اٌمادس اي- 

 141، ص 2012اٌطبؼت اٌثا١ٔت، د٠ٛاْ اٌّطبٛػاث اٌجاِؼ١ت، اٌجضائش، 
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 رغـ و معنوية أشخاصا الشركة في المساىميف كؿ يكوف حيث الحاالت بعض ىناؾ

 اشترط القانوف إف إال المجمس مستوى عمى يمثمو طبيعي لمشخص ىؤالء مف واحد كؿ وضع

 مخالفة حالو في و التسيير و اإلدارة ميمة يتولى لممجمس كرئيس طبيعي شخص وضع عمييـ

 حالة في بحيث باطمة المعنوي شخص عف ممثؿ يترأسيا التي المداوالت كؿ تعتبر الشروط ىذه

 عمى يستمـز الشركة تسيير و باإلدارة خاصة قرارات اتخاذ أجؿ مف اإلدارة مجمس اجتماع

 كاف حالة في لكف الرئيس صوت يرجح أصواتيـ تعادلت إذا و التصويت المشاركيف األعضاء

 أجؿ مف اإلدارة مجمس اجتماع حالة في بحيث باطمة المعنوي الشخص عف ممثبل الرئيس

 إذا و التصويت المشاركيف األعضاء عمى يستمـز الشركة تسيير و باإلدارة خاصة قرارات اتخاذ

 فإف المعنوي لمشخص ممثبل الرئيس كاف حالة في لكف الرئيس صوت يرجح أصوتيـ تعادلت

 كؿ يجعؿ العيب ىذا تصحيح وعدـ بعيب مشبوىة االجتماع ىذا أثناء تتـ التي المداوالت كؿ

 2 فقرة 626 المادة نص مع يتناقض كونو البطبلف معرض المجمس ىذا عف الصادرة القرارات

 .3 و

 ال لمدة الرئيس يعين" :يمي ما عمى الجزائري التجاري القانوف مف 636 المادة تنص

 أن اإلدارة لمجمس يجوز و انتخابو إلعادة بل قابل ىو و باإلدارة كقائم نيابتو مدة تتجاوز

 ".وقت أي في يعزلو

 مدة بنفس محددة اإلدارة مجمس رئيس تعتي مدة أف المادة ىذه نص خبلؿ مف يظير

 و اإلدارة القائميف األعضاء زمبلئو قبؿ مف انتخابو إعادة القانوف يجيز و باإلدارة كقائـ تعيينو

 رئيس انتخاب إعادة فييا يمكف التي المرات عدد لمشركة التأسيسي العقد في يرد ما غالبا
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 السمطات و االمتيازات سحب و مركزه مف عزلو في الحؽ ليؤالء منح كما اإلدارة، مجمس

 الشخص حسبو و سف تحدد مادة أي ترد لـ الجزائري التجاري القانوف في أنو غير لو الممنوحة

 الشروط ىذه بتحديد الشركة لمنشئ الحرية ترؾ بؿ اإلدارة لمجمس كرئيس لتعيينو تشترط التي

 قانونا المحددة بالعضوية المتعمقة الشروط و القيود تجاوز لكف الشركة لي التأسيسي العقد في

 المجمس، رئيس العضو ليكوف الواجب السف حدد أنو إذ الفرنسي المشرع عكس ىذا و كأىمية،

 .بالجنسية يتعمؽ فيما األمور أوضح كذا و

 و (65) سنة الستيف و الخامس اإلدارة مجمس رئيس سف تعدي عدـ عمى أوجب حيث

 يكوف أف أجاز الجنسية يخص فيما أما لمشركة التأسيسي العقد في ذلؾ تحديد عدـ حالة في ىذا

 بطاقة مع األجنبي التاجر بطاقة األخير ىذا يممؾ أف شرط أجنبية جنسية ذو المجمس رئيس

 حماية ىو الحدود و الشروط ىذه كؿ مف والحكمة نشاطو فيو يمارس الذي البمد في إقامتو

 مجمس لرئيس الممنوحة السمطات باستعماؿ االحتياؿ و االستغبلؿ مف المساىميف و الشركة

 1.لمشركة العاـ المدير بالرئيس يسمى كما أو اإلدارة

 و بالسمطات يتمتع كونو باإلدارة القائميف األعضاء باقي عف اإلدارة مجمس رئيس يختمؼ

 لكونو كذا و القرارات كؿ في األخيرة الكممة صاحب كونو منيـ أسمى مرتبة في تجعمو امتيازات

 2.اإلدارة مجمس أعضاء قيمتيا تحديد ميمة يتولى شيرية أجره يتقاضى

                                                           
1

، ص ص 2009صوٛدة خاٌذة، ِزوشة ١ًٌٕ شٙادة اٌّاجغت١ش فٟ اٌمأْٛ اٌخاص، ِجٍظ اإلداسة فٟ ششوت اٌّغاّ٘ت، - 

64-68 .
2

 249ٔاد٠ت فٛض١ً، ِشجغ عابك، ص - 

.  لأْٛ اٌتجاس637ٞساجغ ٔض اٌّادة - 
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 عمى تأثيرىا و ميامو و أعمالو كثرة جراء اإلدارة مجمس رئيس منصب ألىمية نظرا و

 إليو سنتطرؽ ما ىذا و لتسيير و اإلدارة في مساعديو اختيار األخير ليذا القانوف أجاز الشركة

 .الثاني الفرع في

الثانن   الفرر

 ا إلااة مجلس ائسس مساعدي تعسسن

 في إذ لميامو، توليو أثناء كبرى مسؤوليات و مياـ اإلدارة مجمس رئيس عاتؽ عمى تقع

 ميامو و أعمالو لتعدد الفعمية اإلدارة بأعماؿ القياـ مف المجمس رئيس يتمكف ال كثيرة حاالت

 ميامو، أداء مف تمكنو دوف يحوؿ مانع لو يحصؿ قد مثمما كميا، ليا التفرغ مف يمنعو مما

 .عزلو أو منصبو مف استقالتو كذا كالوفاة، قاىرة لقوة كتعرضو أو السفر أو كالمرض

 مجمس أعضاء عمى باالقتراح اإلدارة مجمس لرئيس الحؽ القانوف منح الظروؼ ليذه نظرا

 نسبة و الشركة أىمية حسب عاميف كمديريف جانبو إلى اثنيف أو نائب تعييف يتـ أف اإلدارة

 .أعماليا

 عودتو غاية إلى الرئيس عف ينوب شخص تعييف اإلدارة مجمس ألعضاء كذلؾ يمكف كما

 أو منصبو مف استقالتو حالة في أو كالسفر لمرئيس مؤقت مانع وقوع حالة في ىذا و عممو إلى

 في و الرئيس، بوظائؼ ليقـو باإلدارة قائما ينتدبوا أف اإلدارة مجمس ألعضاء يجوز بحيث عزلو

 تكرر أو غيابو مدة زادت كمما لمتجديد قابمة محددة لمدة االنتداب يمنح المؤقت المانع حالة

 .المؤقت المانع
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 انتخاب غاية إلى االنتداب مدة تستمر منصبو مف الرئيس إقالة أو استقالتو حالة في أما

 1.جديد رئيس

 حدا عمى المساعديف ىاذيف مف كؿ تعريؼ و دراسة إلى سنتطرؽ منو و

. العام المدرر :أوال

 .انشغاالتو في المجمس رئيس لمساعدة أكثر أو عاـ مدير تعييف التجاري القانوف يجيز

 حالة في شخصيا أي نفسو العاـ المدير الرئيس طرؽ مف فقط العاـ المدير تعييف يتـ

 .لو مانع وجود

 ىذا أف حيث لو المسندة المياـ خبلؿ مف المساعديف باقي عف العاـ المدير تمييز يتـ

 غيابو، خبلؿ العاـ المدير الرئيس عف ينوب أو يتخمؼ ال كونو المدير نائب عف يختمؼ األخير

 ترأس ال و القرارات اتخذ لو يحؽ ال و لمشركة اليومية األعماؿ إدارة في أعمالو تقتصر بؿ

 رئيس عدوة حيف إلى األمور ىذه تترؾ و تؤجؿ بؿ المجمس أعضاء بيا تقـو التي االجتماعات

 عودة حيف إلى االنتظار يمكنيا ال التي إستعجالية و خاصة حاالت في إال اإلدارة مجمس

 .الرئيس

 الذي التقني لممدير عكس الغير اتجاه العاـ المدير تصرفات عف مسؤولية الشركة تعتذر

 األخير ليذا يحؽ كما العاـ، المدير الرئيس يطمبيا و يحددىا تقنية بمياـ مكمؼ خبيرا يعتبر

 أف حيف في اإلدارة مجمس أعضاء إلى طمب بتقديـ منصبو عف عزلو و العاـ المدير إقالة

                                                           
1

.  ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس637ٞساجغ ٔض اٌّادة - 
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 لتوفر كذا و عمؿ بعقد بالشركة مرتبط كونو العمؿ قانوف إلى عزلو أثناء يخضع التقني المدير

 .إنذار لو توجيو العمؿ مف طرده قبؿ يستمـز فمثبل األجير العامؿ في نجدىا التي المزايا كؿ فيو

 بحؿ المختصة المحاكـ في التقني المدير و العاـ المدير بيف االختبلؼ يظير كذا و

 حؿ في التجارية المحكمة تختص بحيث الخصومة في طرفا أحدىما يكوف حيف النزاعات

 بحؿ المدنية المحكمة تختص بينما العاـ المدير الرئيس و العاـ المدير تخص التي النزاعات

 .العمؿ عبلقات في تنظر كونيا التقني بالمدير المتعمقة النزاعات

 باعتبار الشركة نفس داخؿ العاـ المدير و التقني المدير وظيفة بيف الجمع القانوف أجاز

 بالتالي و لمشركة قني=تؼ كمدير تعيينو تـ الذي الشخص أف إذ األخرى عف مستقمة وظيفة كؿ

 .تقني كمدير منصبو مف إقالتو عميو يترتب ال عاـ كمدير منصبو مف الشخص ىذا عزؿ فإف

 و الغير مف أو باإلدارة القائميف المساىميف بيف مف إما لمشركة العاـ المدير انتقاء يتـ

 السف يخص فيما أما لمرئيس المساعدة تقديـ مف يتمكف حتى طبيعيا شخصا يكوف أف يشترط

 ليا يخضع التي اإلجراءات و الشروط لنفس يخضع فيو جنسيتو و العاـ المدير في البلزمة

 بطاقة عمى حصولو و الستيف و الخامسة لسف تجاوزه عدـ في المتمثمة و اإلدارة مجمس رئيس

 .اإلدارة مجمس رئيس في المستوجبة الشروط مف غيرىا و أجنبي كاف إذا ما حالة في اإلقامة

 تسري بالتالي الشركة في اإلدارة أعماؿ يتولى كونو التاجر حكـ في العاـ المدير يعتبر

 يظير كذلؾ اإلدارة مجمس رئيس مثؿ مثمو التجاري السجؿ قانوف مف 31 المادة نص عميو

 أو الشركة إفبلس شير حالة في لحضورىما نظرا التاجر حكـ في العاـ المدير و الرئيس كوف
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 إفبلس لشير كذلؾ يخضع أف يمكف أي اإلجراءات نفس ليا القضائية التسوية إعبلف في حتى

 .القضائية التسوية أو منيما كؿ

 عزل اإلدارة لممجمس يجوز" :يمي ما عمى التجاري القانوف مف 640 المادة تنص

 استقالتو، أو الرئيس وفاة حالة في و الرئيس اقتراح عمى بناء وقت أي في عامين الديرين

 إذا إال جديد، رئيس تعيين تاريخ إلى إختصاصاتيما و بوظيفتيما العامين المديران يحتفظ

 ".مختمف قرار المجمس اتخذ

 المدير عزؿ قرار اتخاذ في الحؽ اإلدارة مجمس لرئيس أف يظير النص ىذا خبلؿ مف

 في عزلو قرار اتخاذ اإلدارة لمجمس يجوز كذا تعيينو سمطة لو مثمما منصبو مف إقالتو و العاـ

 .لو الممنوحة السمطات عمى تعدى أو بوجبات أخؿ إذا ما حالة

. المفوض با إلااة الق ائم :ثانسا

 يعيف أف يستوجب مما عديدة ألسباب منصبو عف اإلدارة مجمس رئيس يغيب قد مثمما

 أف معينة حاالت في األخير ىذا يحتاج بالتالي ميامو، في يساعده و عميو لينوب العاـ المدير

 :إذا ما حالة في عنو لينوب باإلدارة قائـ يفوض

 كذا ،1وفاتو أو منصبو مف استقالتو حالة في أو ميامو أداء مف تمكنو دو يحوؿ ما حدث

 المشرع أشار و سابقا إليو أشرنا مثمما منصبو مف العاـ المدير إتاحة تـ إذا ما حالة في

 لمرئيس مؤقت مانع وقوع حالة في" :تجاري قانوف 637 المادة في الحاالت ىذه إلى الجزائري

                                                           
1
- Michel De Juglart Et Benjamin Ippolito, Op Cit, P485 
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 بوظائف ليقوم باإلدارة قائما ينتدب أن اإلدارة لمجمس يجوز عزلو، أو استقالتو أو وفاتو أو

 ..." الرئيس

 .المؤقت المانع مفيـو تحديد عف أغفؿ الجزائري المشرع أف المادة نص خبلؿ مف يظير

 6 بتاريخ فرنسا بباريس االستئناؼ مجمس عف الصادر القرار إف المؤقت المانع مفيـو

 في االستمرار مف تمكنو دوف يحوؿ و لمرئيس يقع حادث كؿ أنو عمى عرؼ 1982 جويمية

 طواؿ العاـ المدير الرئيس ميمة يتولى المفوض باإلدارة القائـ يظير منيا و وظائفو ممارسة

 التجاري القانوف مف 637 المادة عميو نصت ما ىذا و منصبو إلى عودتو حيف إلى غيابو مدة

 الرئيس وفاة حالة في لو الممنوحة التسيير و اإلدارة مياـ يتولى كما الثانية الفقرة في الجزائري

 تكوف الشركة أف اإلشارة تجدر جديد إدارة مجمس رئيس تعييف و انتخاب غاية إلى استقالتو أو

 مركز في يعتبره الغير أف باعتبار باإلدارة القائـ بيا يقـو التي األعماؿ عف الغير إتجاه مسؤولة

 لو الممنوحة السمطات و لممياـ المفوض باإلدارة القائـ تعدي حالة في لكنو العاـ المدير الرئيس

 باإلدارة القائـ بيا يقـو التي األعماؿ عف الغير اتجاه مسؤولة تكوف في تصرفاتو تكوف أف أي

 باإلدارة القائـ تعدي حالة في لكنو العاـ المدير الرئيس مركزه في باعتباره الغير أف باعتباره

 المسؤولية تقـو بؿ ذلؾ عمى مسؤولة تكوف ال فإنيا لو الممنوحة السمطات و لممياـ المفوض

 .األخير ىذا عمى
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يشترط تعييف القائـ باإلدارة المفوض نفس الشروط الواجبة توفرىا في تعييف الرئيس 

المدير العاـ، كشرط أف يكوف ىذا األخير شخصا طبيعيا كما يخضع لنفس إجراءات 

 .التعييف

غير أف القائـ باإلدارة المفوض يحؽ لو ممارسة ميامو و في مختمؼ شركات 

المساىمة في نفس الوقت، بحيث ال تطبؽ عميو قاعدة منح الجميع بيف ىذه المناصب مثؿ 

الرئيس المدير العاـ، باعتبار أف مياـ القائـ باإلدارة المفوض ليست دائمة بؿ مؤقتة و 

 .محدودة بقرار مف مجمس إدارة الشركة

يشترط اإلعبلف عف تعييف القائـ باإلدارة المفوض نفس الطرؽ و اإلجراءات التي تـ 

 .إتباعيا لتعييف الرئيس المدير العاـ

 :تنتيي وظائؼ القائـ باإلدارة المفوض لعدة أسباب منيا

 ،في حالة وفاتو 

 ،في حالة تقديمو الستقالتو مف المنصب الذي يشغمو 

  في حالة ما إذا اتخذ مجمس اإلدارة قرار بعزلو إذا ما ارتكب خطأ أو خالؼ القانوف

 أو تعدى عمى السمطات الممنوحة لو،

 1.فحالة ما إذا تـ انتخاب أو تعييف رئيس مدير عاـ جديد 

                                                           
1

 77-64، ِشجغ اٌغابك، ص ةوٛد خاٌذص- 

 لأْٛ تجاسٞ، 640- 639- 637اٌّادة - 
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كما تنتيي السمطات الممنوحة لو أي بالتالي عزلو عف منصبو إذا ما انتيى المانع 

المؤقت أي يعوده الرئيس المدير العاـ إلى عممو و قد يكوف ذلؾ بطمب مف رئيس مجمس 

 1.اإلدارة

 .كاتب مجمس اإلدارة: ثالثا

لـ يرد في القانوف التجاري نص حوؿ ضرورية وجود ىذا األخير أو طرؽ تعيينو بؿ 

 .ترؾ الحرية لمنشئ الشركة بحيث يمكف تعيينو في العقد التأسيسي لمشركة

يتـ انتقاء كاتب مجمس اإلدارة بعناية فائقة بحيث يستوجب توفر فيو كفاءات مينية 

كبيرة و كذا يشترط فيو الخبرة و األقدمية و المستوى و تجدر اإلشارة إلى أف ىذا األخير 

 .مستقبؿ عف الشركة

بحيث يجب أف ال يكوف قائما باإلدارة و ال مساىما فييا و العبلقة الوحيدة التي تربطو 

 .الشركة ىي عبلقة عمؿ

تعتبر الوظائؼ و لممياـ المسندة لو جد ميمة و صعبة نظرا ألىميتيا في حسف إدارة 

 .و تسيير الشركة

و في حالة تعذر ىذا األخير عف القياـ بمياـ كغيابو عف منصبو لمانع مؤقت أو 

استقالتو أو عزلو عف منصبو يستوجب تعييف كاتب أخر محمو يدعى كاتب الجمسة و 

 1.يستجوب أف تتوفر فيو كؿ الشروط المستوجبة في كاتب مكتب مجمس اإلدارة

                                                           
1

 ِٕتذٜ اٌّحاِْٛ ، اٌمٛا١ٔٓ ٚ اٌتشش٠ؼاث اٌّظش٠ت ٚ اٌؼشب١ت - 
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 المللل الثانن

 مهام ائسس مجلس ا إلااة و مساعدره

حدد المشرع لكؿ مف رئيس مجمس اإلدارة و مساعديو مياـ مختمفة كما بيف السمطات 

كؿ منيـ عمى حدا و سنتطرؽ لذلؾ مف خبلؿ اإلشارة إلى أىـ مياـ و سمطات الرئيس و 

 .ثانيا إلى مياـ مساعديو كما سنشير إلى المسؤولية الموقعة عمى كؿ منيما عمى حدا

 الفرر األول

 مهام ائسس مجلس ا إلااة

يتولى رئيس مجمس اإلدارة تحت " قانوف تجاري عمى ما يمي 638تنص المادة 

 .مسؤوليتو اإلدارة العامة لمشركة و يمثل الشركة في عالقتيا مع الغير

يتمتع الرئيس بالسمطات التي يخوليا القانون صراحة لجمعيات المساىمين و كذا 

 ..."السمطات المخصصة بكيفية خاصة لمجمس اإلدارة و في حدود موضوع الشركة 

يظير مف خبلؿ نص المادة أف رئيس مجمس اإلدارة يقـو بمياـ و تصرفات كثيرة بإسـ 

 .الشركة إذ انو يتولى ميمتيف أساسيتيف

تتمثؿ الميمة األولى في القياـ بأعماؿ اإلدارة و التسيير كعضو في مجمس اإلدارة، و 

لكف بالنظر غمى السمطات و االمتيازات الممنوحة لو مقارنة بباقي األعضاء القائميف باإلدارة 

                                                                                                                                                                                     
1
- Gourloy Conseil D’administration De La Société Anonyme, 1967, P. 122 
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فيو يتركز في مكانو تمنحو الحؽ في اتخاذ القرارات الخاصة باإلدارة اليومية لمشركة ألحد 

 .4 فقرة 624مساعديو وفقا لنص المادة 

كما يتولى رئيس مجمس اإلدارة ميمة ترأس اجتماعات مجمس اإلدارة و كذا اإلصبلح 

 1.عمى مختمؼ العقود و االتفاقيات التي تقـو بيا الشركة مع الغير و بالتوقيع عمييا

كما تقع عمى عاتؽ رئيس مجمس اإلدارة ميمة تعييف كاتب الجمسة و كذا يقـو بإعطاء 

األمر لتوجيو االستدعاء إلى المراقبة العاـ لمشركات بيدؼ اعتماد محضر االجتماع 

التأسيسي و كذا االعتماد اجتماعات مجمس اإلدارة و إصدار شيادة بمضمونيا و غيرىا مف 

 .2األعماؿ

يعتبر كذلؾ رئيس مجمس اإلدارة و الممثؿ القانوني لمشركة في عبلقاتيا مع الغير و 

ذلؾ بانتقالو إلى باقي لمؤسسات و الشركات األخرى مف أجؿ إبراـ العقود و االتفاقيات 

باعتبارىا أشخاص معنوية و كذا األشخاص الطبيعية كونو يتمتع بالسمطات الواسعة 

لمتصرؼ باسـ الشركة في جميع الظروؼ لكف اشترط عميو القانوف عدـ تجاوز السمطات 

الممنوحة لجمعيات المساىمة كذلؾ يمنع عميو التعدي عمى السمطات المخصصة قانوف 

بصفة خاصة لمجمس اإلدارة و ىذا حماية لكؿ المساىميف بصفة عامة و لمشركة بصفة 

 3.خاصة مف تعسؼ ىذا األخير في استعماؿ سمطات و بالتالي حماية مصالح الشركة

                                                           
1

، 292أحّذ ِحشص، ِشجغ عابك، ص - 

 . لأْٛ تجاس624/4ٞجغ اٌّادة اس- 
2

، ص ص 2005أحّذ ػبذ اٌشح١ُ ِحّٛد ػٛدة، األطٛي اإلجشائ١ت ٌٍششواث اٌتجاس٠ت، داس ٚائً ٌٍٕشش، اٌطبؼت األٌٚت، - 

154-155 
3

 .19ػبذ اٌمادس اٌبم١شاث، اٌّشجغ اٌغابك، ص - 
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 الفرر الثانن

 مهام مساعدي ائسس مجلس ا إلااة

يشترط القانوف مثمما أثرنا إليو سابقا عمى شرطة أف رئيس مجمس اإلدارة شخصا 

ينتخب مجمس اإلدارة من بين أعضاءه رئيسا " قانوف التجاري 635طبيعيا وفقا لنص المادة 

 ..."لو شريطة أن يكون شخصا طبيعيا

باعتبار رئيس مجمس اإلدارة شخص طبيعي فإف ىذا األخير قد تقع عميو صعوبات و 

موانع تجوؿ دوف تمكنو مف أداء كؿ ميامو اليومية في إدارة و تسيير الشركة مما يتطمب 

مساعدة مف طرؼ  مدير أو مدير بيف وفقا لحجـ الشركة و أىميتيا أو عدة مساعديف 

 1.آخريف يكمفوف بمياـ مختمفة

إذ تتمثؿ مياـ المدير العاـ المساعد في تقديـ يد العوف في إدارة األعمار اليومية 

الخاصة بالشركة كاتخاذ بعض القرار اليامة ذلؾ الطابعة اإلستعجالي في حالة غياب 

 .الرئيس

كما يمكف لمرئيس مجمس اإلدارة اختيار النائب الذي يستخمفو في حالة غيابو بسبب 

السفر أو المرض و لكف تعتبر ميامو محددة و ال تشمؿ كؿ مياـ و سمطات رئيس مجمس 

اإلدارة، شأنو شأف القائـ باإلدارة المفوض أف ىذا األخير يتـ تعيينو مف الرئيس المدير العاـ 

 .إلى حيث عودتو إلى منصبو و زواؿ المانع

                                                           
1

.  لأْٛ تجاس635ٞساجغ ٔض اٌّادة - 
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نائب كاتب مجمس اإلدارة دور جد ميـ في اإلدارة و تسيير الشركة يحرص عمى حسف 

السير و التنظيـ الداخمي لمكتب الرئيس كالتكفؿ باألشغاؿ اليومية لممكتب، منيا فؿ إرساؿ و 

 . سجيؿ كؿ الرسائؿ

كذلؾ يقـو بتحضير اجتماعات مجمس اإلدارة و يحث اإلستدعاءات إلى األعضاء 

 .القائميف باإلدارة

القياـ بتحرير القرارات الصادرة عف اجتماعات مجمس اإلدارة و يقـو بتسجيؿ كؿ 

 .المبلحظات التي تسييرىا لؤلعضاء مجمس اإلدارة

 1.يتكفؿ كذلؾ بتحرير تقرير االجتماع بمساعدة مف الرئيس المدير العاـ

 الفرر الثالح

 مسؤولسة أعضاء مجلس ا إلااة

باإلضافة إلى األحكاـ العامة لممسؤوليتيف المدينة و الجنائية التي تقع عمى كؿ مف 

بمسؤولية . سبب ضررا لمغير فإف المشرع الجزائري خصص جزء ميـ مف األحكاـ الخاصة

كؿ مف الرئيس مجمس اإلدارة و مساعديو و كؿ األعضاء القائميف باإلدارة تمخيصا لكؿ ما 

يعد القائمون باإلدارة مسؤولين ":  عمى ما يمي23 مكرر 715تطرقنا إليو إذ تنص المادة 

عمى وجو اإلنفراد أو بالتضامن حسب الحالة تجاه الشركة أو الغير إما عن المخالفة 

الماسة باألحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة عمى شركات المساىمة، و إما عن خرق 
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 77سوٛدٖ خاٌذة، ِشجغ عابك، ص - 
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القانون األساسي أو عن األخطاء المرتكبة أثناء تسييرىم، إذا شارك عدد كبير من 

 ".القائمين باإلدارة في نفس األفعال، فأن المحكمة تعدد حصة كل واحد في تعويض الضرر

تمنح لشركة لمجمس اإلدارة كؿ السمطات و االمتيازات التي تمكنيا مف أداء ميامو في 

اإلدارة و التسيير لتحقيؽ غرضيا كما توقع عميو التزامات و واجبات تمكف في عدـ التعدي 

عمى السمطات المشار إلييا بنصوص خاصة في القانوف أو في نظاـ الشركة كذلؾ التي 

 .تدخؿ في اختصاص الجمعية العامة، كاتخاذ قرارات مصيرية تتعمؽ بالشركة

و تكوف الحكمة مف ىذه الحدود و االلتزامات في حماية الشركة مف سوء نية القائميف 

باإلدارة و كذا حماية لمغير الحسف النية الذي يتعامؿ مع الشركة مف خبلؿ مجمس إدارتيا، و 

 .كؿ مف رئيس المجمس و المديريف أو حتى الموظفيف و الوكبلء في الشركة

إذ يجوز لشركة مف الناحية القانونية أف تواجو الغير حسف النية باألخطاء و التجاوزات 

التي يرتكبيا األعضاء القائميف باإلدارة أي ال يمكنيا التيرب ممف تحمؿ مسؤولية األضرار 

التي تمحقيا بالغير باعتبار الشركة شخص معنوي أمكنيا القانوف مف محاسبة و معاقبة 

أعضاء مجمس اإلدارة أو حتى الرئيس عف طريؽ توجيو دعوى قضائية ضدىـ إذا ما قاـ أي 

منيـ بعمؿ أو تصرؼ أضر بالشركة، كتبذير أمبلؾ الشركة كسحب مبالغ ضخمة مف أمواؿ 

الشركة و استغبلليا لمصالح الشخصي أو االقتراض مف الغير مما يزيد مف مديونية الشركة 

أو حتى بإىماؿ العمؿ الخاص باإلدارة و لمتسيير مما يعرقؿ مف  (إفبلسيا)ما قد يؤدي إلى 

 .حسف تقدـ الشركة
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و يترتب عف ارتكاب أعضاء مجمس اإلدارة ليذه األفعاؿ قياـ نوعيف مف المسؤولية إما 

مسؤولية إما مسؤولية فردية ضد أحد األعضاء أو بصفة جماعية ضد مجموعة مف 

األعضاء شرط توفر شروط و أحكاـ قياـ المسؤولية التقصيرية التي تمـز المتضرر إثبات 

بشتى الطرؽ ىذا الضرر و قد يكوف ىذا الشخص مف المساىميف في الشركة أو مف لمغير 

 1.الغريبة عف الشركة

 المسؤولية المدنية المترتبة عمى أعضاء مجمس اإلدارة: أوال

 مف القانوف المدني الجزائري عمى أف كؿ مف يقـو بفعؿ أو عمؿ 124تنص المادة 

 .يسبب ضررا لمغير يجب أف يمتـز بالتعويض لو

 و منو باعتبار 2و يقصد في ىذه المادة كؿ مف الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي

الشركة المساىمة شخص معنوي فإف القانوف أجاز ليا رفع دعوى المسؤولية اتجاه كؿ مف 

تسبب ليا بأضرار و في حالة ما إذا تقاعست عف  حقيا فإنو يعود لممساىميف باعتبارىـ 

ينتموف إلى الشركة و ليـ مصمحة فييا كما يحؽ لمغير مف الدائنيف المتعامموف مع الشركة 

أف يرفعوا دعاوييـ الفردية ضد الشركة و ضد األعضاء القائميف باإلدارة في حالة ما إذا 

 .أصابيـ ضرر منيا

يعد القائموف باإلدارة : " تقنيف تجاري عمى ما يمي23 مكرر 715إذ تنص المادة 

مسؤولية عمى وجو اإلنفراد أو بالتضامف حسب الحالة اتجاه الشركة أو الغير، غما عف 
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. 289، 288، 287، ص ص ِشجغ عابكاٌّظشٞ، ٌؼباط ِظطفٝ.د- 
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المخالفات الماسة األحكاـ التشريعية أو التنظيمية المطبقة عمى الشركة المساىمة، و إما عف 

 .خرؽ القانوف األساسي أو عف األخطاء المرتكبة أثناء تسيره

يظير مف خبلؿ نص ىذه المادة أف أعضاء مجمس اإلدارة يعتبروف مسؤولية إزاء 

لمشركة و بالتالي في حالة قياميـ بأي عمؿ في اإلدارة بسبب الضرر لمشركة أو لمغير 

كمخالفتيـ لمقانوف الخاص بتنظيـ و التسيير شركات المساىمة أو حتى مخالفتيـ لمنظاـ 

الداخمي لمشركة يستوجب عمييـ التعويض عف ىذه األضرار و قد تكوف ىذه المسؤولية 

 كإبراـ 1جماعية و تكوف في حالة مشاركة العديد مف القائميف باإلدارة في نفس األفعاؿ

 قانوف 629اتفاقيات و عقود مع الغير دوف موافقة الجمعية العامة عمييا وفقا لنص المادة 

 2.التجاري

كما قد تكوف المسؤولية فردية في حالتيا إذا ارتكابيا أحد األعضاء القائميف باإلدارة 

 .بصورة منفردة كرئيس مجمس كاإلدارة

تعدد أنواع المسؤولية القائمة اتجاه أعضاء مجمس اإلدارة وفقا لنوع الخطأ أو المخالفة 

 .و نذكر بعضيا
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 :المسؤولية الناتجة عمى أعمال الغش .1

يسأؿ أعضاء مجمس اإلدارة بصورة جماعية أو بصورة فردية عف كؿ األعماؿ 

المغشوشة الصادرة عنيـ، كأعضاء معمومات كاذبة حوؿ أعمبل الشركة و تقديـ و عود 

 .كاذبة لدفع الغير لمتعامؿ مع الشركة

 :المسؤولية الناتجة عن مخالفة القانون .2

يقـو ىذا النوع مف المسؤولية في حالة مخالفة أعضاء مجمس اإلدارة لمقانوف و المراسيـ 

التشريعية و التنظيمية الخاصة بشركات بصفة عامة و شركة المساىمة بصفة خاصة، كعدـ 

 .احتراـ القانوف مف اختصاص الجمعية العامة مثؿ تغيير موطف الشركة إلى ببمد أخر

 .أو عدـ دفع الضرائب السنوية

 :المسؤولية الناتجة عن مخالفة نظام الشركة .3

يختمؼ القانوف الداخمي لكؿ شركة باختبلؼ موضوع الشركة و ىدفيا و حماية لمغير و 

لشركة مف األضرار الناتجة عف مخالفة النظاـ الداخمي لمشركة أوجب القانوف عمى كؿ 

أعضاء مجمس اإلدارة مف الرئيس المدير العاـ غمى باقي األعضاء تحمؿ مسؤولية ىذه 

 .األفعاؿ، بالتعويض عنيا
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 :المسؤولية الناتجة عن األخطاء الواردة في اإلدارة .4

يقـو ىذا النوع مف المسؤولية نتيجة اإلىماؿ أو التعاوف مف أعضاء مجمس اإلدارة 

خاصة الرئيس المدير العاـ و ذلؾ بعدـ نيؿ مجيودات في تطوير الشركة بزيادة إنتاج و 

أرباح الشركة بعدـ الحرص عمى احتراـ برنامج الشركة أو ترأس اجتماعات مجمس اإلدارة 

 .شخصيا

 :المسؤولية الناتجة في حالة إفالس الشركة .5

في حالة ما إذا أدت األخطاء و المخالفات التي يرتكبيا أعضاء مجمس اإلدارة إلى 

إفبلس الشركة فإف مسؤولية دفع ديوف الشركة قد تقع عمييـ سواء بصورة كمية أو جزئية وفقا 

لحجـ األخطاء و التجاوزات التي ارتكبوىا إلى أف المسؤولية الكبرى تقع عمى عاتؽ رئيس 

 .مجمس اإلدارة لكونو المشرؼ و مسير عمى أعماؿ الشركة و مف بيف ىذه األخطاء

إبداء الموافقة بتقديـ قروض ضخمة ألشخاص ظاىري اإلعسار أو االندفاع إلى 

 1.معامبلت و مضاربات طائشة قد تؤدي إلى انييار رأس ماؿ الشركة

و يشترط لقياـ المسؤولية عف ديواف الشركة، أف تكوف ىذه األخيرة إما في حالة إفبلس 

أو في حالة تصفية قضائية و يجب كذلؾ أف يظير لدى الشركة عجز مالي في رأس حاليا، 

 2.خاصة و في أمواليا بصورة عامة
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و تعود لممحكمة المختصة سمطة تقدير الديواف التي األعضاء بصورة منفردة كما يمكف 

 .اف يمتزموا بالتعويض

إذا كانوا مسؤوليف بالتضامف و تمتـز كذلؾ الشركة بتحديد قيمة كؿ واحد منيـ عمى 

 .حدا

إجاز القانوف لكؿ متضرر بسبب التجاوزات التي يقـو بيا أعضاء مجمس اإلدارة يرفع 

 .دعوى قضائية لممطالبة بتعويضو عف األضرار البلحقة بو أماـ المحكمة المختصة

و بدييي أف الذي يرفع دعوى المسؤولية ىو المتضرر عف األعماؿ الخاطئة ألعضاء 

 .مجمس اإلدارة

و حماية ليؤالء الثبلثة فقد منع المشرع الجزائري أف يكوف رفع دعوى المسؤولية مقيد 

 .بأخذ مسبؽ لمجمعية العامة

كل شرط في القانون ":  قانوف تجاري25 مكرر 715و ىذا ما نصت عميو المادة 

األساسي يقتضي بجعل ممارسة دعوى الشركة مشروط يأخذ الرأي المسبق لمجمعية العامة 

 ..."أو إذنيا أو يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة ىذه الدعوى، يعد كان لم يكن

و طبقا لنص ىذه المادة فغف كؿ شرط يرد في القانوف التأسيسي لمشركة يمنع كؿ 

متضرر مف رفع دعوى تعويض الضرر ضد الشركة أو أحد األعضاء القائميف باإلدارة يعد 

 .باطبل و ليس لو أساس قانوني
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 .و الدعاوي التي تقاـ أربعة أنواع

 :دعوى الشركة الجماعية .1

يحؽ لمشركة في حالة ما إذا أصابتيا أضرار نتيجة األخطاء و الخبلفات التي يرتبيا 

األعضاء القائميف باإلدارة أف ترفع دعوى باسـ جميع المساىميف ضدىـ جميعا أو ضد 

أحدىـ و يكوف ذلؾ بقرار مف الجمعية العمومية بصفتيا الوحيدة التي ليا صبلحية و سمطة 

محاسبة مجمس اإلدارة إما بعزؿ العضو المرتكب لمخطأ أو بعزؿ جميع األعضاء و 

 .استبداليـ بأعضاء آخريف أىؿ لمثقة و لممنصب

و أجاز القانوف لمشركة التنازؿ عف الدعوى اتجاه العضو المخطئ أو كؿ األعضاء 

المسؤوليف في حالة بحيث ىناؾ أعضاء قد ينفذوف مف المسؤولية في حالة ما إذا رفضوا 

 .المصادقة عمى ذلؾ القرار أو الفعؿ الخاطئ

يكوف مف .  و في حالة ما إذا كانت الشركة في مرحمة التعميمية فإف رفع الدعوى

اختصاص وكيؿ التعميمية ألف الشركة تقصد حقوقيا في المواجية و التعاطي بعد إشيار 

 .إفبلسيا

 :دعوى الشركة المرفوعة من المساىمة .2

و يقصد جيزه الدعوى تمؾ التي يتولى المساىـ رفعيا ضد مف سبب بالضرر لمشركة 

 .في حالة تياوف الشركة بالقياـ بذلؾ و عدـ المطموبة بحقوقيا
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و يشترط في ىذا النوع مف الدعوى أف يكوف المساىمة ال زاؿ مختص بيذه الصفة و 

 .لـ يقـ سحب أسيمو مف الشركة أو التنازؿ عنيا لصالح شخص أخر

و يشترط كذلؾ و ىذا النوع مف الدعاوي أف يكوف التعويض الذي يطالب بو ىذا 

كمساىـ بصفة منفردة أو باتفاؽ جماعة المساىميف أو ال يكوف األضرار التي أصابتيـ 

بصفة شخصية بؿ يجب أف تكوف لصالح الشركة و لو بعد ذلؾ الطمب مف الشركة بتعويضو 

 1.عف المصاريؼ القضائية

 :دعوى المساىمة الفردية .3

يحؽ لممساىـ أف يرفع دعوى تعويض عف األضرار التي تصيبو بصورة خاصة و 

منفردة الناتجة عف األخطاء التي يرتكبيا أعضاء مجمس اإلدارة، كمنع المساىـ المتضرر 

رفع دعوى تقصيرية اتجاه كاألعضاء القائميف باإلدارة المسبب لمضرر ز ال تستند ىذه 

الدعوى إلى عبلقة تعتمد عمى عقد بيف المساىـ و مجمس اإلدارة باعتبار ىذا األخير  ليس 

 .وكيا عنو

 . قانوف المدني124و تخضع ىذه الدعوي لمقواعد العامة المنصوص عمييا في المادة 

و تختمؼ عف دعوى الشركة المرفوعة عف المساىـ في كوف أف المساىـ لو الحؽ في 

رفع الدعوى و لو تنازؿ عف أسيمو لمغير وقت رفع الدعوى عكس الدعوى التي تكوف في 

 .صالح الشركة
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و يكوف الدعوى باسمو الشخصي و ال تتأثر إذا أسقطت دعوى الشركة بالتقادـ 

 1.الحولي

 :دعوى الغير .4

يقصد بالغير كؿ غريب عف الشركة أي يجب أف ال يكوف مساىمة فييا و ال قائما 

باإلدارة أصابو أضرار نتيجة خطأ في اإلدارة أو سبب مخالفة األعضاء لنظاـ الشركة أو 

 .القانوف العاـ أو سبب تدليس أو غش في التعامؿ معو

و يحؽ ليذا األخير رفع دعوى ضد الشركة إذ لـ يكف أعضاء مجمس اإلدارة قد ارتكبوا 

 .الخطأ الذي أصابو بالضرر

كما يحؽ لو في حالة ما إذا كاف أحد األعضاء القائميف باإلدارة ىو مف أضر بو مثبل 

 .تحايؿ عميو أف يرفع دعوى ضد ىذا الشخص

و ال يمكف لمشركة التممص عمى ىذا األخير بالقانوف الداخمي ليا و ال بقرارات الجمعية 

 2.العامة لميروب مف المسؤولية

تسقط دعوى المسؤولية المدنية اتجاه الشركة أو القائميف باإلدارة إما بتنازؿ المضرور 

 .عنيا أو بالتسوية و المصالحة بيف المضرور و الضار أو بالتقادـ
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تتقادم دعوى "... :  مف القانوف التجاري عمى ما يمي26 مكرر 415إذ تنص المادة 

المسؤولية ضد القائمين باإلدارة فردية كانت أو مشتركة بمرور ثالثة سنوات من وقت 

ارتكاب العمل الضار، أو من وقت العمم بو إذا كان قد أخفى، غير أن الفعل المرتكب أذا 

 ..." سنوات10كان مكون لجناية فإن الدعوى في ىذه الحالة تتقادم بمرور 

مف خبلؿ نص ىذه المادة فإف القانوف بـ يكتؼ بتطبيؽ جزاءات تقـو عمى المسؤولية 

المدنية بؿ ىناؾ أعماال و أفعاؿ يعاقب عمييا بموجب نصوص مدرجة في قانوف العقوبات 

أو نص القانوف الداخمي لمشركة عمى مرتكبييا بتوقيع عمييـ عقوبات جزافية و بالتالي قياـ 

 .المسؤولية الجزائية عمييـ

.المسؤولية الجزائية عمى أعضاء مجمس اإلدارة: ثانيا  

تختمؼ األعماؿ و األخطاء التي قد يرتكبيا أعضاء مجمس اإلدارة و تتعدد و منيا 

 :عمى سبيؿ المثاؿ

يعاقب رئيس مجمي اإلدارة إذا كاف يشغؿ منصب مدير عاـ في حالة ما إذا قاـ 

 .بإصدار شيؾ بدوف رصيد

كذلؾ في حالة ما إذا قاـ بالتوقيع عمى وثائؽ مزورة تتنافى و موضوع الشركة، إذ 

يتعرض كؿ مف رئيس و أعضاء مجمس اإلدارة إلى العقاب إذ ما شكمت أعماليـ جريمة 

 .التزوير و االحتياؿ المعاقب عمييا بالحبس
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و مف أمثمة جرائـ االحتياؿ في شركة المساىمة ىي إقناع الغير عمى االكتتاب بأسيـ 

و سندات الشركة بطرؽ و باستعماؿ وسائؿ الغش و االحتياؿ، و كذا التغطية التطورات 

ألسيـ االكتتاب و نشر منشورات و بيانات و ميزانية تكوف عكس الحقيقة التي تعيشيا 

 .الشركة 

و مف أمثمة حوؿ جرائـ التزوير و استعماؿ المزور في الشركة فتمثؿ في قياـ بتزوير 

إمضاء الرئيس أو استبداؿ سندات أصمية بأخرى مغشوشة مف قبؿ أحد األعضاء القائميف 

باإلدارة مما يسبب غمى تخمؼ مشاكؿ و تغيرات، و كذا أضرار مادية و معنوية و حتى 

 1.اجتماعية لمشركة مف خبلؿ تشويو صورة الشركة التجارية

أوجب المشرع الجزائري كغيره مف المشرعيف عدة عقوبات لردع ىذا النوع مف األعماؿ 

 : قانوف تجاري عمى ما يمي811إذ نصت المادة 

 دج أو 20 000يعاقب بالحبس مف سنة واحدة إلى خمسة سنوات و بغرامة مف 

بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط أي إما الحبس أو الغرامة المالية و ىذا يكوف في الحاالت 

 .التالية

إذ قاـ رئيس مجمس اإلدارة أو أحد مساعديو أو المدريف العاميف الذيف يتعمدوف نشر أو 

تقديـ ميزانية لممساىميف غير مطابقة لمواقع أي التحايؿ عمى الغير لعدـ معرفة حالة الشركة 

 .الحقيقة و لو في حالة عدـ وجود توزيع األرباح

                                                           
1

 .411عؼ١ذ ٠ٛعف اٌبغتأٟ، ِشجغ عابك، ص - 
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إذا قاـ رئيس الشركة أو القائموف بإدارتيا أو مديرىا العاموف باستعماؿ عف سوء النية 

أمواؿ الشركة أو سمعتيا في غايات شخصية أو مخالفة ألغراضيا أو رغبة منيـ في تفضيؿ 

 .أو بتقديـ مركز شركة أخرى تكوف ليـ مصالح فييا عمى الشركة

إذ قاـ األعضاء القائموف باإلدارة أو الرئيس أو المديريف العاموف الذي سيستعمموف 

 .1سمطتيـ في الشركة لبموغ أغراض شخصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

.  لأْٛ تجاس812ٞساجغ اٌّادة - 

.  لأْٛ اٌتجاس812ٞساجغ ٔض اٌّادة - 

 . لأْٛ اٌتجاس813ٞساجغ ٔض اٌّادة - 
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 :الفصل خالصة

 كونو المساىمة شركة تسيير و إدارة في كبيرة أىمية اإلدارة لمجمس أف نستنتج ىنا مف

 بالتالي و الشركة، لقانوف أعضاءه احتراـ مدى مراقبة كذا و الشركة شؤوف تنظيـ ميمة يتولى

 إال و الجياز ىذا تنظيـ و تشكيؿ بحسف يتعمؽ ما كؿ في تتياوف أف األخيرة ليذه يمكف ال

 .الشركة حياة انتياء إلى تؤدي قد فادحة بخسائر ذلؾ عمييا انعكس
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 الثانن الفصل

 اللررقة البدرثةالإلااة وتسسسر شركة المساهمة

 

 

 

 

 

 

 فصل الثانن
 اللررقة البدرثة  إلااة و
  تسسسر شركة المساهمة
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 يعود أصؿ ىذا النظاـ الحديث في إدارة و تسيير شركات المساىمة إلى ألمانيا و 

 30، إذ قاـ المشرع الفرنسي بنقمو مف القانوف األلماني الصادر في 1870تحديدا إلى عاـ 

 1965، و الذي انتقمت معالمو الرئيسية تحديدا إلى التشريع الصادر سنة 1934جانفي 

 1.بألمانيا

و نظرا لآلثار اإليجابية ليذا النظاـ الجديد عمى الشركات المساىمة قاـ المشرع 

الفرنسي باقتباس ىذا النظاـ إذ أدخؿ ىذا األخير في القانوف التجاري الجزائري، و منح 

الحرية لمؤسسي شركات المساىمة باالختيار بيف النظاـ الكبلسيكي أو الحديث إلدارة ىذه 

 .الشركات

و يعتمد ىذا النظاـ الحديث عمى وجود جيازيف عوضا عمى وجود مجمسيف في اإلدارة 

 2(مجمس اإلدارة)و ىو مجمس المديريف و مجمس المراقبة عوضا عف مجمس واحد 

 و لدراسة ىذا 3و الحكمة مف إتباع المشرع الجزائري ىذا النظاـ الشركات ىو تطويرىا

النظاـ الحديث سنتطرؽ إلى مجمس المديريف في المبحث األوؿ و إلى مجمس المراقبة و 

 .المبحث الثاني

 

 

                                                           
1

حّذٞ ِحّٛد باسٚد، اٌؼض٠ٛت فٟ ِجٍظ إداسة ششوت اٌّغاّ٘ت، ِجٍظ جاِؼت األص٘ش بغضة، عٍغٍت اٌؼٍَٛ اإلٔغا١ٔت، - 

.  ٚ ِا ١ٍ٠ٙا5، ص 2010، 02، اٌؼذد 12غضة فٍغط١ٓ، اٌّجٍذ 
2
 - BounardJérovine, Droit Des Société, 8 Eme Edition Hachette, Paris, 2011, P 110 

3
. 258ص ÷ ٔاد٠ت فٛض١ً، اٌّشجغ اٌغابك،- 
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الممبح األول  

 مجلس المدارن

مختمفة في اختصاصاتيا و "تباشر إدارة شركة المساىمة بواسطة أجيزة متعددة و 

 1."متفاوتة في قوتيا

مما أدى إلى استحداث مجمس أخر إلى جانب مجمس اإلدارة كنظاـ جديد و قد تضمنو 

القانوف التجاري الجزائري بموجب التعديبلت التي أدخمت بموجب المرسـو التشريعي رقـ 

 .2 المتضمنيف القانوف التجاري93-08

و المتمثؿ في مجمس المديريف الذي يعتبر بمثابة جياز حديث لئلدارة و تسيير أمور 

الشركة و يعد ىذا النظاـ نمط جماعي و يفضمو أغمبية المساىميف مقارنة بالنمط األوؿ كونو 

 .يدعـ الرقابة و الحماية لمشركة بصفة عامة و مصالح المساىميف بصفة خاصة

و يترؾ القانوف الحرية التامة لمشركة في اختيار النظاـ الذي تراه مناسبا ليا بحيث 

في القانوف األساسي  (مجمس اإلدارة)يمكف لمجمعية العامة أف تختار ىذا النمط مف اإلدارة 

لمشركة أي منذ تأسيسيا كما يمكف ليا تغيير نظاـ التسيير مف مجمس اإلدارة إلى الجمعية 

 .3العامة المخولة سمطة التعديؿ

                                                           
1

. 142ِحّذ فش٠ذ اٌؼشفٟ، ِشجغ عابك، ص / د- 
2

 عبتّبش 26 ِؤسخ فٟ 59-75، ٠ؼذي ٚ ٠تُّ األِش سلُ 1993 أفش٠ً عٕت 25 ِؤسخ فٟ 08-93اٌّشعَٛ تشش٠ؼٟ سلُ - 

. 1993 افش٠ً 27، اٌظادس فٟ 27ِتضّٓ اٌمأْٛ اٌتجاسٞ اٌجش٠ذة اٌشع١ّت ٌٍجّٙٛس٠ت اٌجضائشٞ، اٌؼذد 
3

.  لأْٛ تجاس642ٞاٌّادة - 
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سنتناوؿ خبلؿ ىذا المبحث دراسة تشكيمية ىذا الجياز و سمطاتو و كذا المسؤولية 

 .المترتبة عمى أعضاءىا التشكيمة

 المللل األول

 تشلسلة مجلس المدارن

يخضع مجمس المديريف إلى ضوابط قانونية مف حيث تشكيمتو، بحيث سنتطرؽ في 

شروط العضوية  (الفرع الثاني)إلى تنظيـ مجمس المديريف، ثـ سنعرض في  (الفرع األوؿ)

 .في مجمس المديريف

 الفرر األول

 تنظسم مجلس المدرررن

يتكوف مجمس المديريف مف أعضاء حدد المشرع الجزائري العدد األقصى ليـ و كذا 

الشروط الواجبة فييـ لممارسة مياميـ، وطرؽ تعيينيـ و كيفية انقضاء عضويتيـ و كذا 

 .التدقيقات الخاصة بالرئيس و أخيرا طرؽ تحديد أجورىـ

أعضاء إلى خمسة  (3) يتولى إدارة الشركة مجمس مديريف يتشكؿ مف ثبلثة :أوال

يدير شركة المساىمة مجمس " قانوف تجاري 643/1أعضاء و ىذا مانصت عميو المادة 

 ..."أعضاء عمى األكثر  (5)إلى خمسة  (3)مديرين يتكون من ثالثة 

يظير مف خبلؿ نص المادة أف المشرع الجزائري ألـز عدـ تعدي عدد : العدد األقصى

 .أعضاء مجمس المديريف خمسة فما فوؽ ميما كاف رأس ماؿ الشركة مرتفعا
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 كما ألـز عدـ جواز نزوؿ العدد عف ثبلث أعضاء في أقؿ مف ذلؾ كاف :العدد األدنى

و لـ ينص القانوف عمى أي استثناء حوؿ زيادة العدد 1يصؿ عدد األعضاء إلى عضو واحد، 

عكس ما ىو معموؿ بو في مجمس اإلدارة بحيث في الشركات ذات النمط الكبلسيكي ىناؾ 

 2.إمكانية تسيير كؿ أعماؿ الشركة مف طرؼ شخص واحد

 3.أما فيما يتعمؽ الرئاسة مجمس المدريف فيعود لشخص واحد فقط مف األعضاء

 .تعيين أعضاء مجمس المديرين: ثانيا

مف اختصاصات مجمس المراقبة تعييف و انتقاء أعضاء مجمس المديريف و ذلؾ بعد  .1

التأكد مف توفر فييـ كؿ الشروط القانونية و الكفاءات الثقافية و الفكرية األزمة ليذا المذىب 

 .التي نتطرؽ إلييا فيما بعد

يعين مجمس الرقابة أعضاء مجمس ":  قانوف تجاري عمى ما يمي644تنص المادة 

 ..."المديرين 

يظير مف خبلؿ نص ىذه المادة أف المشرع الجزائري أو كؿ ميمة أعضاء مجمس 

 لضماف عدـ تبلعب باقي اليياكؿ في الشركة 4المديريف لمجمس المراقبة و تصوره واضحة

 .بيذه النقطة

                                                           
1

.  لأْٛ تجاس643ٞساجغ ٔض اٌّادة - 
2
 -Pierre Bézard, La Socièté Anonyme, Edition Moutcherestien, Paris, 1986, P 103. 

3
. 259ٔاد٠ت فٛض١ً، ِشجغ عابك، ص - 

4
- Loure Sine, Droit Des Société, 3 Eme Edition Dumod, Paris, 2000, P 61. 

.  لأْٛ تجاس644ٞساجغ ٔض اٌّادة - 



 

76 
 

كما تطرؽ المشرع الجزائري إلى توضيح اإلجراءات فييا يخص حاالت شغور منصب 

و في حالة الشغور، يتم تعيين الخمف لمفترة "... : مف مناصب مجمس عمى ما يمي

 ".المتبقية، إلى غاية تجديد مجمس المديرين

يظير مف خبلؿ نص المادة أف في حالة ما إذ فرغ أحد مناصب مجمس المديريف 

بسبب مثبل استقالة أو وفاة أحد أعضاء مجمس المديريف فيجب أف يتـ استخبلؼ شخص 

 .أخر مؤقتا أي طوؿ المدة المتبقية فقط لمعضوية إلى حيف تجديد مجمس المدريف

كما يظير مف خبلؿ نص المادة أف كؿ تعييف ألعضاء مجمس المدريف مف غير 

 1.مجمس المراقبة يعد باطؿ لكونو مخالؼ لمقانوف

 :انتخاب رئيس مجمس المدرين .2

يمنح القانوف لمجمس المراقبيف سمطة إسناد رئاسة مجمس المديريف ألحد أعضائو و 

يشترط فيو نفس الشروط المطموبة في باقي األعضاء كشرط أف يكوف رئيس مجمس المدريف 

 2.شخص طبيعي

و تكمف ميمة الرئيس في تمثيؿ الشركة في عبلقاتيا و معامبلتيا مع الغير سواء 

الشركات األخرى أو األشخاص و يمكف أف يجيز القانوف األساسي لمشركة لمجمس المراقبة 

 3.بمنح السمطة تمثيؿ الشركة لعضو عدة أعضاء آخريف في مجمس المدريف

                                                           
1

. 2003ٔغش٠ٓ شش٠فٟ، اٌششوت اٌتجاس٠ت، اٌطبؼت األٌٚٝ، داس بٍم١ظ ٌٍٕشش، اٌجضائش، - 

.  لأْٛ اٌتجاس644ٞساجغ ٔض اٌّادة - 
2
 -Pierre Bézard, La Société Anonyme, P 108. 

  لأْٛ اٌتجاس644ٞساجغ ٔض اٌّادة - 
3

 261ٔاد٠ت فٛض١ً، اٌّشجغ اٌغابك، ص - 
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و اليدؼ مف جواز منح أعضاء آخريف مف مجمس المدريف بتمثيؿ الشركة ىو الحد 

مف السمطات التي يتمتع بيا رئيس مجمس المدريف و كذا حماية لو في مواجية الغير أو 

المساىميف بصورة شخصية و فردية في حالة إلحاؽ ضرر بيـ أو بالشركة و كذلؾ ييدؼ 

المشرع مف خبلؿ ىذا إلى إظيار و تجار أف أعضاء مجمس المدريف المخولوف ليتمثؿ 

 قانوني تجاري عمى مايمي إف ميمة إذ 653الشركة متساووف في ىذه الميمة إذ تنص المادة 

ميمة رئيس مجمس المديريف ال تمنح لصاحبيا سمطة إدارة أوسع مف تمؾ مع مراعاة أحكاـ 

 قانوف تجاري التي تمنع دفع الشركة و االجتماع عمى الغير باألحكاـ التي 652المادة 

 1.جاءت في القانوف األساسي لمشركة

الفرر الثانن  

 شروط العضورة فن مجلس المدرررن

 .أوجب القانوف جممة مف الشروط يستمـز توفرىا في أعضاء مجمس المدريف

حيث أورد بعضيا في القانوف التجاري و ترؾ بعضيا األخر لمؤسسي الشركات 

المساىمة حتى تتمكف كؿ منيا مف وضع الشروط البلزمة و المبلئمة لموضع الشركة و 

ىدفيا و سنحاولمف خبلؿ ىذا ذكر أىـ ىذه الشروط و كذا المدة المحددة لمعضوية في 

 .مجمس المديريف

  

                                                           
1

 3، فمشة 652ساجغ ٔض اٌّادة - 
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 .شروط العضورة: أوال

 :شرط الشخص الطبيعي .4

مجمس )يستوجب القانوف أف يكوف األعضاء القائميف باإلدارة في النظاـ الحديث 

 1.لمشركات المساىمة األشخاص طبيعية و يعتبر كؿ تعبير ليذا الشرط باطؿ (المديريف

 :القدرات الفكرية و العممية .5

يشترط في أعضاء القائميف باإلدارة في مجمس المدرييف نفس القدرات الفكرية و العممية 

 .و المؤىبلت المشترطة في األعضاء القائميف باإلدارة في مجمس اإلدارة

 :الجنسية .6

أجاز القانوف أف يكوف األشخاص األجانب أعضاء في مجمس المديريف شرط الحصوؿ 

عمى بطاقة اإلقامة و كذا اشترط توفر بطاقة التجار األجنبي في كؿ مف رئيس مجمس 

 .المديريف و المدير العاـ و الرئيس المدير العاـ في النظاـ التقميدي بالنسبة ليذيف اآلخريف

 :عدم العضوية في مجمس المراقبة .7

يمنع القانوف منعا باتا عمى انتماء أعضاء مجمس المديريف إلى مجمس المراقبة في 

نفس الوقت و العكس صحيح بحيث يمنع كذلؾ عمى أعضاء مجمس المراقبة العضوية في 

 قانوف التجاري في حالة ما إذا تـ تعييف أحد أعضاء 661مجمس المدرييف وفقا لنص المادة 

                                                           
1

. 257ػّاس ػّٛسة، ِشجغ عابك، ص - 
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مجمس المراقبيف كعضو في مجمس المديريف في نفس الشركة تنقضي في الحيف عضويتو 

 .في مجمس المراقبة و يكوف ذلؾ بمجرد بداية عممو في مجمس المديريف

و في حالة مخالفة ىذا الشرط يعتبر ىذا التعييف باطبل و كذا كؿ القرارات و حتى 

 1.األعماؿ التي قاـ بيا خبلؿ فترة التعييف تعتبر باطمة

 :غياب شرط صفة المساىم .8

ال يشترط في أعضاء مجمس المديريف أف يكوف مساىميف في الشركة عكس أعضاء 

مجمس اإلدارة في الشركة المساىمة ذات النظاـ القديـ في اإلدارة، بحيث يمكف اختيار 

 2.أعضاء مجمس المديريف مف الغير و يعتبر ىذا بمثابة امتياز ليذا النظاـ الحديث

. مدة العضورة فن مجلس المدرررن: ثانسا

يحدد القانون األساسي مدة ":  قانوف تجاري عمى ما يمي1/ 646تنص المادة 

العضوية مجمس المديرين ضمن حدود تتزاوج من عامين إلى ست سنوات، و عند عدم 

 ..."وجود أحكام قانونية أساسية صريحة تقدر مدة العضوية بأربعة سنوات 

ترؾ المشرع الجزائري لمقانوف األساسي الشركة سمطة تحديد مدة العضوية و لكف جعؿ 

ليا حدود تتراوح مف عاميف أي ال يجوز أف تكوف أقؿ مف ىذه المدة، كما حدد الحد األقصى 

 .لمدة العضوية بمدة ست سنوات أي منع تجاوز ىذه المدة

                                                           
1
- PiereBézard, Op Cité, P 104- 105 

2
 - Yues Guyon, Droit Des Affaires, Op Cit, P 355. 
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و نص عمى حالة استثناء تمكف إذا لـ يقـ مؤسسي الشركة المساىمة ذات النظاـ 

الحديث بعدـ تحديد و تبايف مدة العضوية ىنا تدخؿ المشرع حرصا عمى حسف تنظيـ 

الشركة حفاظا و لعدـ وقوع تجاوزات أوجب أف تكوف مدة العضوية أربعة سنوات و تحدد 

 1.ىذه المدة تمقائيا وفقا لنص المادة أعبله

.  العضورة فن مجلس المدرررنانتهاء: ثالثا

باعتبار أعضاء مجمس المديريف أشخاصا طبيعية فإف المدة المتفؽ عمييا في عقد 

 . سنوات كحد أقصى6التعييف تتراوح مف سنتيف إلى 

كذلؾ تنتيي العضوية بإحالة عضو مجمس المديريف الذي بمغ سنة الخامسة و الستيف 

 .عاما إلى التقاعد

و مف طرؼ انقضاء العضوية كذلؾ بالطرؽ القانونية العزؿ إذ يمكف لمجمس المراقبة 

اقتراح عزؿ أحد أعضاء مجمس المديريف إذ رأى سببا وجييا لذلؾ و تعود سمطة العزؿ إلى 

و يجب عمى مجمس المراقبة تقديـ السبب و التوضيح الذي أدى بيا . الجمعية العامة العادية

 2.إلى المطالبة بعزؿ العضو

و في حالة ما إذا كاف العضو المعني بأمر العزؿ مرتبط بعقد عمؿ مع الشركة و في 

ىذه الحالة ال يؤدي عزلو مف مجمس المدريف إلى فسخ عقد العمؿ بؿ يتـ إعادة إدماجو في 

                                                           
1

. 163فت١حت ٠ٛعف اٌٌّٛٛدة ػّاسٞ، ِشجغ عابك، ص - 
2

. 67س٠ٓ شش٠فٟ، ِشجغ عابك، ص ٔظ- 
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منصب عممو األصمي أو في منصب عمؿ مماثؿ لمنصبو األصمي و يعتبر ىذا مف 

 1.الضمانات القانونية

. لمدرررنملاف أة أعضاء مجلس ا: اابعا

يحصؿ أعضاء مجمس المديريف مقابؿ األعماؿ اإلدارة و التسيير التي يقوموف بيا 

عمى أجؿ و يحدده عقد التعييف الذي تقـو بو الشركة طريقة دفع أعضاء مجمس المدريف و 

 .مبمغ ذلؾ

يحدد عقد التعيين كيفية دفع أجر ":  قانوف تجاري عمى ما يمي647إذ تنص المادة 

 ".أعضاء مجمس المديرين و مبمغ ذلك

يختص مجمس المراقبة بتعييف أعضاء مجمس المديريف بموجب عقد و يمتـز بتحديد 

 2.أجره كؿ عضو مف أعضاءه و طريقة دفعيا و يكوف ذلؾ مباشرة بعد اتخاذ قرار التعييف

و الحكمة مف كوف أعضاء المديريف أجراء في الشركة ىو تسييؿ عمى غير 

المساىميف في الشركة مف االشتراؾ في ميمة إدارة و تسيير الشركة المساىمة عكس النظاـ 

الذي يشترط صفة المساىـ في أعضاء مجمس 3.الكبلسيكي إلدارة ىذا النوع مف الشركات

 قانوف التجاري و الغالب أف عدـ اشتراط مف التقنيات و 619اإلدارة وفقا لنص المادة 

القدرات و كذا األفكار و األعماؿ التي قد يتمتع بيا الغير و التي تحتاج ليا الشركة مف أجؿ 

 .إنجاح و تحقيؽ األرباح
                                                           

1
- TayebBelloula,opcit, P 169. 

2
. 260ٔاد٠ت فٛض١ً، ِشجغ عابك، ص - 

3
- Yues Guyon, Op, Cit, P 355. 
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الثانن المللل  

 المدرررن مجلس الللات

 محور باعتباره المساىمة شركات في األجيزة و اليياكؿ أىـ مف المديريف مجمس يعد

 تخولو اختصاصات و سمطات عدة القانوف لو يمنح و القرارات، اتخاذ مركز كذا و األعماؿ

 وضع بؿ مطمقة 1الحرية مف يجعؿ لـ المشرع لكف و الشركة، باسـ الظروؼ كؿ في التصرؼ

 مجمس حدود و اختصاصات سنتناوؿ يمي فيما و عندىا يتوقؼ قيود و حدود المديريف لمجمس

 .الثاني الفرع في المدريف مجمس أعضاء مسؤولية إلى سنتطرؽ و األوؿ الفرع في المديريف

األول   الفرر

 علسها الوااإلة القسوإل و المدرررن مجلس اختصاصات

 ما ىذا و اإلدارة أعماؿ مزاولة مف تمكنو التي السمطات بكؿ المديريف مجمس يتمتع :أوال

 لمتصرف الواسعة بالسمطات المدرين مجمس يتمتع" :تجاري قانوف 648 المادة عميو نصت

 .الظروف كل في الشركة باسم

 يخوليا التي السمطات مراعاة مع الشركة موضوع حدود في السمطات يمارسيذه و

 "المساىمين جمعيات و المراقبة لمجمس صراحة القانون

                                                           
1

. 261فٛض١ً، ِشجغ عابك، ص  ٔا٠ذة- 
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 و التصرؼ يمكنو و واسعة جد المديريف مجمس السمطات أف المادة نص مف يظير

 1.موضوعيا حدود في لكف و الشركة انشغاالت و ظروؼ كؿ في التدخؿ

 :نذكر المديريف مجمس اختصاصات مف و

 حوؿ المراقبة لمجمس تقريرا مالية سنة كؿ نياية عند و أشير ثبلثة كؿ مرة بتقديـ التزامو

 2.المدة ىذه خبلؿ بيا قاـ التي األعماؿ كؿ إلى التقرير ىذا في تسيير و تسييره

 و 1 /716 المادة في عمييا المنصوص الشركة وثائؽ بتقديـ كذلؾ المدريف مجمس يمتـز

 و االستغبلؿ حساب النتائج، حسابات جدوؿ في الوثائؽ ىذه تتمثؿ و التجاري، القانوف مف 2

 .3المنصرمة المالية السنة أثناء نشاطيا و الشركة حالة عف مكتوبا تقريرا وضع مع األرباح

 ثبلثيف قبؿ تصرفيـ تحت وضع أو المساىمة تبمغ و باإلعبلـ المديريف مجمس يمتـز كما

 ما كؿ في دقيؽ إصدار و رأييـ إبداء مف تمكنيـ و األعماؿ العامة الجمعية انعقاد مف يوما

 .تسييرىا و الشركة أعماؿ إدارة يخص

 بيدؼ المساىمف جمعيات بإستدعات القياـ كذلؾ المديريف مجمس اختصاصات مف

 التي غير أخرى مدينة إلى الشركة مقر كنقؿ بالشركة الخاصة الحساسة القرارات بعض اتخاذ

 ².العادية العامة الجمعية السمطة بيذه يختص إذ تجاري قانوف 615 المادة لنص وفقا فييا وجد

 

                                                           
1

. 164فت١حت، ٠ٛعف اٌٌّٛٛدػّاسٞ، ِشجغ عابك، ص - 
2

.  لأْٛ تجاس1ٞ/ 656اٌّادة - 

 165فت١حت ٠ٛعف اٌٌّٛٛد ػّاسٞ، ٔفظ اٌّشجغ، ص - 
3

 . لأْٛ اٌتجاس677ٞٔض اٌّادة - 
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 .المديرين مجمس عمى الواردة القيود :ثانيا

 بيا القياـ المديريف مجمس عمى يمنع باإلدارة الخاصة األعماؿ و القرارات بعض ىناؾ

 :نذكر مثبل

 بالشركة، الخاصة العقارات عف التنازؿ منع -

 التجارية، المشاريع بعض عف التنازؿ عمييـ يمنع كذا -

 أو االحتياطية الضمانات أو الكفالة األعضاء إلى الضمانات بتأسيس األمر منع -

 .لمغير الشركة باسـ الضمانات

 مجمس قبؿ مف مسبؽ ترخيص عمى الحصوؿ األعماؿ ىذه كؿ تستوجب بحيث

 1.المراقبة

 .مداولتو و المديرين مجمس اجتماعات :ثالثا

 يتخذ و المدرين مجمس يتداول" :يمي ما عمى التجاري القانوف مف 650 المادة تنص

 ".األساسي القانون يحددىا التي الشروط حسب قراراتو،

 الجتماع توفرىا الواجبة الشروط بتحديد الشركة لمؤسسي الحرية الجزائري المشرع ترؾ

 القانوف في ىذا يكوف و قراراتو المجمس التخاذ حضورىـ الواجب األعضاء عدد كذا و المجمس

 .لمشركة األساسي

 
                                                           

1
. 164فت١حت ٠ٛعف، اٌٌّٛٛد ػّاسٞ، ص - 
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 الفرر الثانن

 مسؤولسة أعضاء مجلس المدرررن

في حالت ما إذا تجاوز مجمس المديريف حدود سمطاتو فإف الشركة تبقى ممتزمة اتجاه 

الغير الذي تكوف عمى عبلقة عمؿ معو بكؿ ىذه التصرفات و األخطاء التي ارتكبيا 

األعضاء أثناء تولييـ لميمة اإلدارة و تكوف ممزمة حتى باألعماؿ الخارجة عف موضوع 

 .الشركة

لكف يستوجب القانوف عمى الغير أف يثبت عدـ عممو بأف العمؿ تجاوز موضوع الشركة 

 .أو لـ يتمكف مف اكتشاؼ ىذا التعدي نظرا لمظروؼ

 و ىذه المسؤولية 1.و يستبعد القانوف كؿ دفع ىذا الغير يشير القانوف األساسي لمشركة

تتحمميا الشركة كما قرار المشرع الجزائري أحكاما خاصة بمسؤولية أعضاء مجمس المديريف 

 .تقـو بارتكابيـ لتجاوزات و أخطاء أثناء تأدية مياميـ مما يسبب أضرار لمشركة و الغير

 .المسؤولية المدنية ألعضاء مجمس المديرين: أوال

يخضع أعضاء مجمس المديريف إلى نفس المسؤولية المدنية التي يخضع ليا األعضاء 

مجمس اإلدارة في النظاـ التقميدي إلدارة الشركة و تختمؼ ىذه المسؤولية حسب األحواؿ فقد 

تكوف المسؤولية، شخصية متعمقة بأحد أعضاء مجمس المديريف كما يمكف أف تكوف تضامنو 

فيما بينيـ، و في حالة إفبلس الشركة أو التسوية القضائية يمكف أف يتحمؿ أعضاء مجمس 
                                                           

1
. 164فت١حت ٠ٛعف اٌٌّٛٛدػّاسٞ، اٌّشجغ اٌغابك، - 

.  لأْٛ تجاس649ٞساجغ ٔض اٌّادة  -
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المدريف المسؤولية عف ديوف الشركة و يخضعوف لموانع سقوط الحؽ المنصوص عميو في 

 1.مواد اإلفبلس

 . مف القانوف التجاري28 مكرر 715و ىذا ما نصت عميو المادة 

 .المسؤولية الجزائية ألعضاء مجمس المديرين: ثانيا

تقد عمى أعضاء مجمس المديريف إلى جانب المسؤولية المدنية مسؤولية جزائية بصفتيـ 

مسيريف في الشركة و تنتج في حالة عدـ االلتزاـ بنظاـ و قواعد سير الشركة أو في حالة 

عدـ دفع االلتزامات الجبائية المتعمقة بالشركة و كذا ارتكابيـ لكؿ الجرائـ المنصوص عمييا 

 2. مف القانوف التجاري28 مكرر 715في قانوف العقوبات و المادة 

و نذكر عمى سبيؿ المثاؿ بعض األخطاء و التجاوزات التي تحكميا قواعد جبائية 

كالتعسؼ في استعماؿ السمطة و استغبلؿ أمواليا لمصالح شخصية، توزيع و اختبلس 

 :مخازف السمع التابع لمشركة

 تقديـ معمومات خاطئة تتعمؽ بالميزانية إلخفاء وضع الشركة الحقيقي، -

 توزيع أرباح صورية، -

 إختبلس و سرقة مخزوف السمع التابع لمشركة، -

 التعسؼ في استعماؿ السمطة و سوء استغبلؿ أمواليا، -

                                                           
1

 263ٔاد٠ت فٛض١ً، ِشجغ عابك، ص - 

.  لأْٛ اٌتجاس28ٞ ِىشس 715ساجغ ٔض اٌّادة - 
2
-Tayeb Belloula, Op Cit, P 169. 
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منافسة الشركة بالعمؿ لصالح شركة أخرى أيف يتمتع فييا المسيريف بصفة الشريؾ  -

 المساىـ،

 ...تبييض األمواؿ و اإلفبلس بالتدليس و اإلستبلء عمى ماؿ الشركة -

و تجدر اإلشارة أف القانوف أشار إلى ىذه األعماؿ المجرمة عمى سبيؿ المثاؿ ال 

 إلى 811)الحصر و التي يعاقب عمييا بموجب األحكاـ النصوص عمييا في المواد مف 

قانوف تجاري المتعمؽ بأعضاء مجمس اإلدارة في النظاـ الكبلسيكي وفقا لنص المادة  (813

 . قانوف التجاري المذكور أنفا28 مكرر 715
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 الممبح الثانن

 مجلس المراقمة

 صعب 1إف كثرة المساىميف في شركة المساىمة و كثرة نشاطاتيا وضخامة رأسماليا

ميمة إدارة و حسف تسيير ىذا النوع مف الشركات و كذا جعؿ ضماف الشفافية والنزاىة في 

أعضاء مجمس المديريف أكثر صعوبة، مما استوجب إنشاء جياز يتولى الرقابة لحماية 

الشركة و المساىميف و يتمثؿ ىذا الجياز في مجمس المراقبة، و سنتناوؿ في ىذا المبحث 

دراسة ىذا الجياز في مطمبيف إذ سنتطرؽ خبلؿ المطمب األوؿ إلى تشكيمة مجمس المراقبة 

و طرؽ تعييف أعضاءه و الشروط المستوجبة بيا أما في المطمب الثاني سنتطرؽ إلى دراسة 

 .سمطات ىذا الجياز و المسؤولية المترتبة عمى أعضاءىا

 المللل األول

 تنظسم مجلس المراقمة  

يشبو مجمس المراقبة في تنظيمو و تشكيمتيـ مجمس اإلدارة في النظاـ التقميدي في إدارة 

الشركات المساىمة كونو جياز جماعي و لكنو يختمؼ عنو في األعماؿ رو المياـ و كذا 

 2.الصبلحيات المسندة لو

                                                           
1

 293، ص ِشجغ عابك ،  وّاي طِٗظطفٝ- 
2
- Yeves Guyon, Op, Cit, P 363. 
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يتولى ىذا الجياز الرقابة عمى مدى حرص مجمس المديريف عمى حسف إلدارة و تسيير 

 1.الشركة و ينشأ ىذا الجياز في الشركة المساىمة ذات النظاـ الحديث في اإلدارة

سنتناوؿ في ىذا المطمب دراسة طرؽ تعييف أعضاء مجمس المراقبة و تحديد شروط 

العضوية و القيود الواردة عمييـ و سنتناوؿ في الفرع الثاني  اختصاصات ىذا الجياز و 

 . المسؤولية التي تقع عمى أعضائيا

 الفرر  األول

 تعسسن أعضاء مجلس المراقمة  

تتولى الجمعية العامة التأسيسية أو :طرق تعيين أعضاء مجمس المراقبة:أوال 

الجمعية العامة العادية تعييف أعضاء مجمس المراقبة بانتخابيـ و يمكف القانوف إعادة 

انتخابيـ مرة أخرى في حالة ما إذا لـ يرد في القانوف األساسي ما يمنع ذلؾ وفقا لنص 

ينتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية "، قانوف تجاري 662المادة 

أعضاء مجمس المراقبة، و يمكن إعادة انتخابيم ما لم ينص القانون األساسي عمى 

 ..."خالف ذلك 

أعضاء  (7) يتكوف مجمس المراقبة مف سبعة :عدد أعضاء مجمس المراقبة:ثانيا 

عضوا عمى األكثر كما أشار القانوف إلى حالة استثناء ليذا  (12)عمى األقؿ و اثني عشر 

                                                           
1

. 254ػّاسة ػّٛسة، اٌّشجغ اٌغابك، ص - 
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النص إذ وضح المشرع الجزائري إمكانية تجاوز ىذا العدد إلى أربعة و عشروف عضوا في 

 . و سنتناوؿ كؿ حالة عمى حدا1 قانوف تجاري،658حالة الدمج وفقا لنص المادة 

 العدد األدنى لألعضاء مجمس المراقبة. 1

أعضاء و في  (7)أوجب القانوف عدـ نزوؿ عدد أعضاء مجمس المراقبة عف سبعة 

حالة ما إذا تـ تشكيؿ مجمس مراقبة بعدد أقؿ منو يعتبر باطؿ التشكيمة و يستوجب عمى 

الجمعية العمامة إصبلح الوضع و ىذا عكس القانوف الفرنسي الذي يشكؿ مجمس مراقبة فيو 

 مف قانوف 129 في المادة 2أعضاء (3)أعضاء إذ يصؿ إلى ثبلثة  (7)مف أقؿ مف سبعة 

1966.3 

 :العدد األقصى ألعضاء مجمس المراقبة. 2

 (12)أوجب القانوف في الحالة العادية عدـ تعدي أعضاء مجمس المراقبة إثنى عشر 

عضو إال في حاالت جمع الشركة بشركة أخرى، و ىنا شريطة أف يكوف األعضاء ممارسيف 

 658 أشير في الشركات المدمجة و ذلؾ تطبيقا لنص المادة 6كمياـ الرقابة منذ أكثر مف 

 4.قانوف تجاري و تعتبر حالة استثناء

و سنتطرؽ فيما يمي إلى التعيينات المؤقتة ألعضاء مجمس المراقبة في الظروؼ 

 .االستثنائية

                                                           
1

، لأْٛ تجاسٞ 657ساجغ ٔض اٌّادة، - 
2
- Pier Bezard, Op, Cit, P 111. 

3
- Loi 1966, Art, 129, Al 1. 

4
. ، لأْٛ تجاس658ٞساجغ ٔض اٌّادة - 
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تطرأ عمى أعضاء مجمس المراقبة ظروؼ خاصة تؤدي إلى غياب أحدىـ أي شغور 

 ...أحد مناصب أو أكثر بسبب الوفاة أو االستقالة أو المرض و غيرىا 

منح المشرع الجزائري لمجمس المراقبة سمطة القياـ بالتعيينات المؤقتة بيف جمستيف 

عاميف في حالة شغور منصب عضو أو أكثر في مجمس المراقبة و ىناؾ حالتيف أشار إلييا 

 . قانوف تجاري665في المادة 

 :حالة انخفاض عدد أعضاء مجمس المراقبة عن الحد األدنى القانوني. أ

أوجب القانوف عمى مجمس المديريف استدعاء الجمعية العامة العادية النعقاد فورا بيدؼ 

 في حالة انخفاض عدد أعضاء مجمس المراقبة مف الحد 1إتماـ عدد أعضاء مجمس المراقبة،

 أعضاء أو أقؿ بسبب الوفاة أو استقالة العضو و غير 6األدنى القانوني كأف يصبح عددىـ 

 2.ذلؾ

 

 

 

 

                                                           
1

 267ٔغش٠ٓ شش٠فٟ، اٌّشجغ اٌغابك، ص - 

. ، لأْٛ اٌتجاس665/1ٞساجغ ٔض اٌّادة - 
2

. 166فت١حت ٠ٛعف اٌٌّٛٛدة ػّاسٞ، اٌّشجغ اٌغابك، ص - 
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انخفاض عدد أعضاء مجمس المراقبة عن الحد األدنى المطموب في القانون . ب

 .األساسي

يرد في القانوف األساسي لبعض الشركات المساىمة العدد األدنى ألعضاء مجمس 

قانوف  (657)المراقبة و لكف دوف أف يخالؼ العدد األدنى المنصوص عميو قانونا في المادة 

 . أعضاء7تجاري و ىو 

إذ يمكف أف ينص القانوف األساسي لمشركة عمى أف يكوف الحد األدنى ألعضاء مجمس 

 أعضاء، ففي ىذه الحالة يجب عمى مجمس 9 عضوا و ينخفض العدد إلى 11المراقبة ىو 

 عضو في أجؿ 11المراقبة أف يسعى في التعيينات المؤقتة إلتماـ العدد و ذلؾ بإصالو إلى 

 .أشير (3)ثبلثة 

يكوف ابتداء مف اليـو الذي وقع فيو الشغور، و يجب أف تعرض ىذه التعيينات عمى 

الجمعية العامة العادية في االجتماع المقبؿ المصادقة عمييا، و في حالة عد مصادقة ىذه 

األخيرة عمى ىذه التعيينات، فإف كؿ المداوالت و األعماؿ التي قاـ بيا المجمس سابقا تعد 

 .صحيحة

في حالة ما إذا أىمؿ المجمس القياـ بالتعيينات المطموبة، أو لـ يستدع الجمعية العامة 

العادية إلتماـ الشغور الحاصؿ يجوز لكؿ مف ييمو األمر أف يطمب مف القضاء تعييف 

 1.وكيؿ، يكمؼ باستدعاء الجمعية العامة العادية إلجراء التعيينات و المصادقة عمييا

                                                           
1

. 265-264ٔاد٠ت فٛض١ً، اٌّشجغ اٌغابك، ص ص - 

. 665ساجغ ٔض اٌّادة - 
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 الفرر  الثانن

 شروط العضورة فن أعضاء مجلس المراقمة و القسوإل الوااإلة علسهم

أشرما فيما سبؽ أف مجمس المراقبة شبيو في التنظيـ مجمس اإلدارة في النظـ 

الكبلسيكي و بالتالي فإف أعضاء مجمس المراقبة لو نفس المركز القانوني ألعضاء مجمس 

 حيث أف أفضؿ دليؿ ليذا ىو كوف المواد القانونية المتعمقة بأعضاء مجمس المراقبة 1اإلدارة

 .ماىي إال تكرار لما جاء عف أعضاء مجمس اإلدارة

 :شروط العضوية و مدتيا. أوال

ألـز القانوف عمى أعضاء مجمس المراقبة أو يحوزا : وجوب حيازة أسيم الضمان. 1

 مف 9&6أسيـ الضمانات الغامضة بتسييرىـ وفقا لمشروط المنصوص عمييا في المادة 

القانوف التجاري التي تنص عمى أف مجمس اإلدارة يجب أف يممؾ عدد مف األسيـ التي 

يحوزىا كؿ العضو، و كذلؾ ىو األمر لمجمسو المراقبة فعمية ىو األخر أف يمتمؾ عدد مف 

 مف رأسماؿ الشركة، و يجب أف يحدد القانوف األساسي %20األسيـ أو ما ال يصؿ عف 

لمشركة، و يجب أف يحدد القانوف األساسي لمشركة الحد األدنى مف األسيـ التي يجب عمى 

 2.كؿ عضو في مجمس المراقبة يمتمكو

و اليدؼ مف ىذا الضماف ىو الحرص عمى الجدية في العمؿ بالنسبة لمجمس المراقبة، 

 .و السير عمى خدمة مصالح الشركة باعتبارىا مف مصمحة أعضاء المجمس

                                                           
1
 - Annette Relord, , L’essentiel Du Droit De L’entreprise, Ellipses Edition, Paris, 2008. P 71 

2
.  ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس659ٞساجغ ٔض اٌّادة - 
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 :تعيين الشخص المعنوي في مجمس المراقبة كممثل دائم لو. 2

لـ يقيد المشرع الجزائري بأف يكوف كؿ أعضاءه أشخاص طبيعية مثمما ىو الحاؿ 

بالنسبة ألعضاء مجمس المديريف بؿ يسمح تعييف شخص معنوي في مجمس المراقبة، شرط 

أف يقـو بتعييف ممثبل دائما عند تعيينو و يخضع لنفس الشروط و االلتزامات و تقع عمو 

نفس المسؤوليات الجزائية و المدنية كما لو كاف عضوا باسمو الخاص و ذلؾ دوف تجاوز 

 .ىذه المسؤولية إلى حد المساس بالمسؤولية التضامنية لمشخص المعنوي الذي يمثمو

و في حالة ما إذا قاـ الشخص المعنوي بعزؿ ممثمو وجب عميو استخبلفو في نفس 

 1.الوقت

 :مدة العضوية في مجمس المراقبة. ثانيا

تختمؼ مدة العضوية ألعضاء المراقبة باختبلؼ طرؽ تعيينيـ، ففي حالة ما إذا تـ 

تعييف أعضاء مجمس المراقبة في القانوف األساسي لمشركة فبل يجوز أف تتجاوز مدة 

عضويتيـ ست سنوات، أما في حالة انفصاؿ الشركة مف شركة أخرى أو في حالة ما إذ 

اندمجتا فيتـ تعييف أعضاء مجمس المراقبة مف طرؼ الجمعية العامة غير العادية وفقا لنص 

 .2 قانوف تجاري622المادة 

                                                           
1

 . ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس663ٞساجغ ٔض اٌّادة - 

 
2

. 265ٔاد٠ت فٛض١ً، اٌّشجغ اٌغابك، ص - 

.  ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس392ٞ/ 622ساجغ ٔض اٌّادة - 
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و يؤخذ مف ىذا النص أف تحديد مدة العضوية في مجمس المراقبة يكوف بموجب 

 1.القانوف األساسي

 :القيود الواردة عمى أعضاء مجمس المراقبة. ثالثا

وضح المشرع الجزائري بعض القيود عمى العضوية في مجمس المراقبة التي تؤدي في 

 :حالة اإلخبلؿ ببعضيا إلى نياية ىذه العضوية و ىو ما سنتطرؽ إليو بعد ذكر ىذه القيود

 :منع الجمع بين عضوية مجمس المراقبة و مجمس المديرين. 1

يحظر القانوف عمى مجمس المراقبة سواء كاف شخص معنوي أو طبيعي أف ينتموا في 

 . مف القانوف التجاري661 وفقا لنص المادة  2نفس الوقت إلى مجمس المديريف أو العكس

 .عدم االنتماء إلى أكثر من خمسة مجالس مراقبة. 2

 مف القانوف التجاري عمى عدـ جواز االنتماء الشخص الطبيعي و 664تنص المادة 

مجالس مراقبة لشركات مساىمة يكوف مقرىا في  (05)في نفس الوقت إلى أكثر مف خمسة 

الجزائر و ال يطبؽ ىذا القيد عمى الشخص المعنوي إذ يستوجب عمى ىذا األخير تعييف 

شخص طبيعي ينقمو و يخضع لنفس الشروط و نفس المسؤوليات كما لو كاف عضو باسمو 

 3.الخاص، و ليس ممثبل لمشخص المعنوي

                                                           
1
- ,Elise Grosjean-LecciaEt Christiane LamassaEt Marie-Claude Rialland, Droit 

Des Sociétés, Edition Hachette, Paris, 2012. P 41 
2
- Loure Siné, Op, Cit, P 60. 

3
. 167فت١حت ٠ٛعف اٌٌّٛٛدة ػّاسٞ، اٌّشجغ اٌغابك، ص - 
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منع القروض و الضمانات عمى األشخاص الطبيعيين ألعضاء مجمسي المديرين . 3

 .و المراقبة

يمنع القانوف عمى أعضاء مجمس المديريف، و كذا أعضاء مجمس المراقبة، األشخاص 

الطبيعييف و كذا الممثميف األشخاص المعنوية باستثناء األشخاص المعنوية، أف يطمبوا أي 

تعرض ميما كاف نوعو مف الشركة، كما يمنع عمييـ أف يجعموا الشركة كفيبل و ضامنا 

 1.احتياطيا اللتزاماتيـ الشخصية نحو الغير

 :انتياء العضوية في مجمس اإلدارة

يجب اإلشارة إلى وجود اختبلؼ ما بيف انتياء مدة العضوية في مجمس المراقبة و بيف 

 .انتياء ميا أعضاء مجمس المراقبة و سنتطرؽ فيما يمي إلى ذكر كؿ حالة عمى حدا

 سنوات في 3بانتياء المدة المحددة بػ : تنتيي مدة العضوية في مجمس المراقبة. 1

 سنوات إذا تـ تعييف األعضاء 6حالة التعييف بموجب القانوف األساسي و دوف تجاوز مدة 

 2.مف طرؼ الجمعية العامة لممساىمة التي يمكف أف تعزليـ في أي وقت

 :انتياء ميام أعضاء مجمس المراقبة:ثانيا 

تنتيي مياـ أعضاء مجمس المراقبة باإلضافة إلى أشرنا إليو لعبة أسأت أخرى منيا 

 قد تطرأ عمى عضو مجمس المراقبة، قوة قاىرة تؤدي إلى 3الوفاة أو االستقالة أو العزؿ

                                                           
1

. ، لأْٛ تجاس671ٞساجغ ٔض اٌّادة، - 
2

. 151، ص 2009س ب١شٟٔ ٌٍٕشش، اٌجضائش، داػبذ اٌّؼ١ذ اٌضػالٟٔ، ِٛعٛػت اٌمأْٛ اٌجضائشٞ، طبؼت ِظغشة، - 
3

. 662ساجغ ٔض اٌّادة - 

.  ٚ ِا ١ٍ٠ٙا165فت١حت ٠ٛعف ٌِٛٛدة ػّاسٞ، اٌّشجغ اٌغابك، ص - 
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وظائؼ مما ينتيي ميامو، كما أف عضو مجمس المراقبة لو الحرية في ترؾ ميامو بتقديـ 

 .استقالتو ألسباب خاصة بو و لكف، يجب عميو أف يرعى في قرارات إستقالو مطمعة الشركة

كما قد تنتيي مياـ العضو بسبب عزلو في حالة ما التعدي و تجاوز ميامو و كذا في 

 .حالة عدـ توفر فيو شروط العضوية أو بغير أىمية مثبل أعضاء مجمس اإلرادة

 المللل الثانن

 اختصاص مجلس المراقمة

يتولى مجمس المراقبة ميمة الرقابة الدائمة لمشركة إذ يمكف أف ينص القانوف األساسي 

 بمعنى أف ميمة 1لمشركة عمى إخضاع العقود التي يحددىا لترخيص مجمس المراقبة مسبقا،

ىنا األخير ليست إدارة الشركة و إنما مراقبة أعماؿ مجمس المديريف أثناء تسييرىـ لمشركة 

 2.المساىمة

و اعتمادا عمى ىذا األساس سنطرؽ إلى سمطات مجمس المراقبة و مداولتو و كذا 

 .طرؼ مكافأة أعضاء في الفرع األوؿ و إلى مسؤوليتيـ في الفرع الثاني

 

 

 

                                                           
1

. 268ػّاسة ػّشٚة، اٌّشجغ اٌغابك، ص - 
2
- Yves Guyon, Op, Cit, P 364. 
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 الفرر األول

 الللات مجلس المراقمة

يخوؿ القانوف لمجمس المراقبة عدة سمطات مف شأنيا تمكنو مف ممارسة عمؿ الرقابة 

بالطريقة التي يراىا ضرورية لحسف سير شؤوف الشركة بيدؼ تحقيؽ غرضيا و مف بيف ىذه 

 :السمطات نذكر

 :منح الترخيص لمجمس المديرين عن بعض العقود و أعمال التصرف. 1

يمكف أف يرد في القانوف األساسي لمشركة شرط إخضاع بعض العقود التي تبرميا 

الشركة لترخيص مسبؽ مف قبؿ مجمس المراقبة، شأنو شأف بعض أعماؿ التصرؼ في 

العقارات كالتنازؿ عنيا كذا لتخمي عف الضمانات االحتياطية و العادية و التي يستوجب 

 ؽ 645 وفقا لنص المادة 1القانوف حصوليا عمى ترخيص صريح مف طرؼ مجمس المراقبة

 .ت ج

 

 

 

 

                                                           
1

 143ػبذ اٌمادس اٌبم١شاث اٌّشجغ اٌغابك، ص - 
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 :اإلطالع عمى الوثائق و مراقبة الحسابات عن طريق تقارير مجمس المديرين. 2

ينمح القانوف لمجمس المراقبة بإجراء الرقابة في أي وقت مف السنة يراىا ضرورية لمقياـ 

يقوم مجمس المراقبة في أي وقت " قانوف تجاري عمى مايمي 655 إذ تنص المادة 1بأعمالو،

 ".من السنة بإجراء الرقابة التي يراىا ضرورية لمقيام بميمة

 مف القانوف التجاري، يمكف لمجمس المراقبة مف سنة، تقاريرا حوؿ 656تنص المادة 

تسيير الشركة مف طرؼ مجمس المديريف، كما يقدـ ىذا األخير بعد قفؿ كؿ سنة مالية 

 :لمجمس المراقبة الوثائؽ التالية

 جرد يتعمؽ بمختمؼ عناصر و األصوؿ و الديوف الموجودة في ذلؾ التاريخ، -

 حساب االستغبلؿ العاـ و حساب الخسائر و األرباح و الميزانية، -

 .تقريرا مكتوبا عف حالة الشركة و نشاطا أثناء السنة المالية المنصرمة -

و ذلؾ حتى يتمكف لمجمس المراقبة مراجعتيا و الحرص عمى مدى صحتيا و قانونيتيا 

بمعنى مراقبة مراجعتيا لمقواعد القانونية، و القانوف األساسي لمشركة و بناء ذلؾ يقـو مجمس 

المراقبة بتقديـ مبلحظاتو حوؿ تقرير مجمس المدريف و عمى حسابات السنة المالية لمجمعية 

... : " مف القانوف التجاري التي تنص عمى ما يمي656/3 وفقا لنص المادة 2العامة العادية

يقدم مجمس المراقبة لمجمعية العامة مالحظتو عمى تقرير مجمس المديرين و حسابات 

 ".السنة المالية

                                                           
1
- Jean-Marc Moulin, Op, Cit. P 141. 

2
- Michel De Juglart Et Benjamin Ippolito, Op, Cit, P 506 
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 :ترخيص االتفاقيات بين الشركة و أحد أعضاء مجمسي المراقبة و المدرين. 3

يستوجب القانوف أف تخضع كؿ اتفاقية تعقد بيف الشركة ما أو أحد أعضاء مجمس 

المديريف أو مجمس المراقبة في الشركة المساىمة غمى ترخيص مسبؽ مف مجمس المراقبة و 

يكوف األمر كذلؾ بخصوص االتفاقيات و العقود التي ييدؼ فييا احد أعضاء المشار إلييـ 

أنفا، إلى إبراميا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بطريؽ استعماؿ الوسطاء، كما تخضع 

لمترخيص المسبؽ كذلؾ االتفاقيات التي تعقد بيف الشركة و أحد المؤسسات التي يكوف فييا 

أحد أعضاء مجمس المديريف أو مجمس مراقبة الشركة ما أو شريكا أو مسير أو قائما باإلدارة 

أو مديرا عاما لممؤسسة و تعد كؿ اتفاقية تبـر دوف مراعاة الشروط المذكورة أعبله باطمة 

 . مف القانوف التجاري670، و ذلؾ وفقا لنص المادة 1بطبلف مطمقا

وفي حالة ما إذا أرد أحد أعضاء مجمس المديريف أو أحد أعضاء مجمس المراقبة أف 

يبـر عقدا مع الشركة التي ينتمي إلييا وجب عميو أف يطمع مجمس المراقبة بذلؾ العقد أو 

االتفاؽ و إذا كاف المعطي عضوا في مجمس المراقبة فبل يجوز لو أف يشارؾ في التصويت 

، ىذا و يمتـز رئيس مجمس المراقبة بإشعار مندوبي الحسابات بكؿ 2عمى الترخيص المطموب

 3.االتفاقيات المرخصة و يخضعيا إلى مصادقة الجمعية العامة العادية

 

 
                                                           

 
2

. 267ٔاد٠ت فٛض١ً، اٌّشجغ اٌغابك، ص - 
3

.  ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس672ٞساجغ ٔض اٌّادة - 
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 :انتخاب رئيس مجمس المراقبة. 4

 مف القانوف 66ينتخب مجمس المراقبة مف بيف أعضاءه رئيسا لو، وفقا لنص المادة 

ينتخب مجمس المراقبة عمى مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجمس و إدارة : "التجاري

 ".المنافسة و تعادل مدة ميمة الرئيس مدة ميمة مجمس المراقبة

 مداوالت مجمس المراقبة . 5

مف اختصاصات مجمس المراقبة القياـ بمداوالت مف اجؿ اتخاذ القرارات المتعمقة 

بالشركة و يشترط القانوف حضور نصؼ عدد أعضائو عمى األقؿ إذ تتخذ ىذه القرارات 

بأغمبية الحاضريف أو الممثميف ما لـ ينص القانوف األساسي عمى أغمبية أكثر و يرجح 

 1.صوت الرئيس عند تعادؿ األصوات

و يجيز القانوف ألحد أعضاء المجمس في حالة غياب الرئيس، أف يقـو بتكويف عضو 

أخر لتمثيمو و لكف في جمسة واحدة فقط لمجمس المراقبة و ال يستطيع أف يحوز عضو 

 2.مجمس المراقبة إال عمى وكالة واحدة في نفس الجمسة

 :تحديد أجرة أعضاء مجمس المراقبة. 6

يتمتع أعضاء مجمس المراقبة بالحؽ في نوعيف مف اإلجراء أحداىما يكوف بقرار مف 

الجمعية العامة العادية كمبمغ ثابت، أما النوع الثاني فيمنحو مجمس المراقبة بصفة استثنائية 

 .1عف المياـ أو الوكاالت المجيود إلييـ
                                                           

1
. 271ض١ً، اٌّشجغ، ص ٚٔاد٠ت ف- 

2
-Michel De Juglart Et Benjamin Ippolto, Op, Cit, P 505. 
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 مف القانوف التجاري أنو يجوز لمجمس المراقبة أيضا أف يمنح 669إذ تنص المادة 

أجور استثنائية عف المياـ الخاصة أو االستثنائية الموكمة لبعض أعضائو بمجمس المراقبة 

أو مجمس المديريف، و التي تكوف عمى ترخيص مسبؽ و المتعمقة باالتفاقيات و العقود 

المبرمة بشكؿ مباشر أو غير مباشر بينيـ و بيف الشركة و ىذه األجور مقيدة أيضا في 

تكاليؼ االستغبلؿ، كما يجب عمى العضو المعني أف يطمع مجمس المراقبة عمى صفة في 

االتفاؽ أو العقد المراد إبرامو و إذا كاف العضو في مجمس المراقبة يمنع لو المشاركة في 

 .التصويت عمى الترخيص الذي يمنح لو

 الفرع الثاني

 مسؤولية أعضاء مجمس المراقبة

قد يرتكب أعضاء مجمس المراقبة أثناء قياميـ بالعماؿ المسندة إلييـ أخطاء تختمؼ 

جسامتيا باختبلؼ المخالؼ لمرتكبيو و قد تكوف ىذه األخطاء عمديو كما يمكف أف تكوف 

غير عمدية و في كمتا الحالتيف يتولد مف ذلؾ قياـ مسؤولية مدنية أو مسؤولية جزائية، 

 :سنتناوؿ فيما يمي كؿ نوع مف المسؤولية عمى حدا

 :المسؤولية المدنية ألعضاء مجمس المراقبة. أوال

يعتبر أعضاء مجمس المراقبة مسؤوليف مسؤولية شخصية عف األخطاء التي يرتكبونيا 

أثناء أدائيـ لمياـ الرقابة و باعتبارىـ ال يممكوف سمطة اإلدارة فيـ ال يتحمموف أية مسؤولية 

                                                                                                                                                                                     
1

.  ِٓ اٌمأْٛ اٌتجاس٠ت668ساجغ ٔض اٌّادة - 
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بسبب أعماؿ التسيير و نتائجيا إال أنيـ يسالوف مدنيا عف الجنح التي يرتكبوىا أعضاء 

 1.مجمس المديريف في حالة ما إذا لـ يبمغوا الجمعية العامة بيا رغـ عمميـ بذلؾ

يعتبر "مف القانوف التجاري بقوليا  (29 مكرر 715المادة )ىذا ما قضت بو صراحة 

أعضاء مجمس المراقبة مسؤولية عن األخطاء الشخصية المرتكبة أثناء ممارسة وكالتيم 

و ال يتحممون أية مسؤولية بسبب المرتكبة أثناء ممارسة وكالتيم، و ال يتحممون أية 

 "مسؤولية بسبب أعمال التسيير و نتائجيا

و يمكف اعتبارىـ مسؤولية مدنيا عف الجنح التي يرتكبيا أعضاء مجمس المدريف في 

 .حالة درايتيـ بيا و عدـ إخبار الجمعية العامة بذلؾ

 . المذكوريف أعبلىا26 مكرر 715 و 25 مكرر 715تطبؽ أحكاـ المادتيف 

ىذا و قد قرار المشرع الجزائري، أف يكوف أعضاء مجمس المدريف و أعضاء مجمس 

المراقبة الذيف يخضعوف لحضر االفتراض مف الشركة، أو أف يجعموا منيا كفيبل أو ضامنا 

 .2اإللتزاماتيـ  نحو الغير مسؤوليف عف ديوف الشركة في حالة التسوية القضائية أو اإلفبلس

يمكن اعتبار أعضاء مجمس المديرين و " القانوف التجاري 673وفقا لنص المادة 

 أعاله، مسؤولين عن ديون الشركة 671أعضاء مجمس المراقبة، المذكورين في المادة 

 ".في حالة التسوية القضائية أو اإلفالس

 
                                                           

1
-Michel De Juglart Et Benjamin Ippolto, Op, Cit, P 509. 

2
 168فت١حت ٠ٛعف اٌٌّٛٛدة ػّاسٞ، اٌّشجغ اٌغابك، ص - 
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 :المسؤولية الجزائية ألعضاء مجمس المراقبة. ثانيا

إف النظاـ الحديث إلدارة شركة المساىمة في القانوف الجزائري، مأخوذ مف التشريع 

الفرنسي لكف المشرع الجزائري لـ يتعرض لممسؤولية الجزائرية ألعضاء مجمس المراقبة في 

 (Article N° : L 242- 30)القانوف التجاري عكس المشرع الفرنسي الذي قرر في المادة 

إف العقوبات المنصوص "مف القانوف التجاري الفرنسي بقولو  (30 مكرر 242ؿ : رقـ)أي 

و  (Article N° : L 242-24)إلى  (Article N° : L 242-01)عمييا في المواد مف 

تقريبا المتعمقة برؤساء  (836 إلى 806)التي يقابميا في القانوف التجاري الجزائري المواد مف 

المجمس و المدراء العامييف و مسيري شركات المساىمة تطبؽ عمى أعضاء مجمس المديريف 

و أعضاء مجمس المراقبة، حسب اختصاصات كؿ منيما في شركات المساىمة التي تتبع 

إلى  (Article n° L 225-57)النظاـ الحديث في إدارتيا، و التي تنظميا المواد مف 

(93-225 Article n°: L)1 و يقابؿ ىذه المواد في القانوف التجاري الجزائري أيضا المواد 

 25 المؤرخ في 93/08التي أضافتيا بموجب المرسـو التشريعي رقـ  (673 إلى 242)مف 

 . المتضمف تعديؿ القانوف التجاري1993أفريؿ 

يعاقب "مف القانوف التجاري الجزائري التي جاء فييا  (811المادة )و بالرجوع إلى نص 

 دج و 200.000 إلى 20.000بالحبس مف سنة واحدة إلى خمسة سنوات و بغرامة مف 

 .إحدى ىاتيف العقوبتيف فقط
                                                           

1
- L’article N° L 242-30 Du Code De Commerce Français « Les peines prévues par les 

articles L 242- 24 pour les présidents, les directeurs généraux et administrations des sociétés 

anonymes sont applicables, selon leur attributions respective, aux membres du directoire et 

aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonyme régies par les disposition des 

article L 225-57 à L 225-93 … » 
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رئيس شركة المساىمة و القائموف بإدارتيا و مديروىا العاموف الذي يباشروف عمدا . 1

 .توزيع أرباح صورية عمى المساىميف دوف تقديـ قائمة لمجرد و بتقديـ قوائـ جرد مغشوشة

رئيس شركة المساىمة و القائموف بإدارتيا أو مديروىا العاموف الذيف يتعمدوف نشر . 2

أو تقديـ ميزانية لممساىميف غير مطابقة مواقع إلخفاء حالة الشركة الحقيقة و لو في في 

 .حالة عدـ وجود توزيع لؤلرباح

رئيس شركة المساىمة و القائموف بإدارتيا أو مديروىا العاموف الذيف يستعمموف عف . 3

سوء نية أمواؿ الشركة أو سمعتيا أو غابات يعمموف أبنيا مخالفة لمصمحتيا ألغراض 

 .شخصية أو بتفضيؿ شركة أو مؤسسة أخرى ليـ فييا مصالح مباشرة أو غير مباشرة

رئيس شركة المساىمة و القائموف بإدارتيا أو مديروىا العاموف الذيف يستعمموف عف . 4

سوء نية و بيذه الصفة ماليـ مف السمطة أو حؽ في التصرؼ في األصوات إستعماال 

يعمموف أنو مخالؼ لمصالح لمشركة لبموغ أغراض شخصية أو تفضيؿ شركة أو مؤسسة 

 .أخرى ليـ فييا مصالح مباشرة أو غير مباشرة

يعاقب بالغرامة مف " مف نفس القانوف أيضا 30/8و لقد جاء في نص المادة 

 دج الرئيس و القائموف باإلدارة أو المديروف العادوف لمشركة 200.000 دج إلى 20.000

 :المساىمة و الذيف
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يختمفوف في كؿ سنة مالية عف وضع حساب االستغبلؿ العاـ و حساب الخسائر و . أ

األرباح و الجرد و الميزانية و التقدير الكتابي عف حالة لمشركة و نشاطيا أثناء السنة 

 .المنصرمة

يختمفوف في إعداد ىاتو المستندات عف استعماؿ نفس األشكاؿ و الطرؽ التقدير . ب

 .548المتبعة في السنيف السابقة و ذلؾ مع مراعاة التعديبلت المقدمة طبقا لممادة 

نستنتج مما سبؽ و قياسا عميو، أف العقوبات المسمطة عمى القائميف باإلدارة في 

الشركة المساىمة التي تتبع النظاـ الكبلسيكي في إدارتيا، تطبؽ عمى أعضاء مجمس 

 عمى اعتبار أنيـ ىـ كذلؾ أعضاء في شركات 1المراقبة بمناسبة االختصاص المسنة إليو

 .المساىمة، التي تتبنى النظاـ الحديث في إدارتيا

  

                                                           
1
 - Philipe Merle, Op, Cit, P 535 
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 :خالصة الفصل

نستخمص مما سبؽ عمى أف النظاـ الحديث ىو نظاـ مزدوج يعتمد عمى جيازيف 

متكامميف مف حيث العمؿ إذ يتولى مجمس المديريف ميمة إدارة الشركة و يقـو الجياز الثاني 

 المتمثؿ في مجمس المراقبة بالسير عمى حسف تطبيؽ الجياز األوؿ لمقانوف و مدى احترامو 

لمبادئ الشركة و حدود موضوعيا و تتجسد أىمية ىذا النظاـ في تكريس حماية 

قصوى ألمواؿ الشركة و مصالحيا مف االحتياؿ و النصب الذي تعاني منو أغمب الشركات 

 .في العصر الحديث
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 خاتمة

 عف الشركات التجارية  إدارتيا شركات المساىمة تختمؼ في أفنستخمص مما سبؽ 

 رقـ األمرنظاـ كبلسيكي قديـ قرره  ,اإلدارة لنظاميف مف األخيرة تخضع ىذه إذ، األخرى

 بموجب المرسـو أضيؼو نظاـ حديث ,  المتضمف القانوف التجاري 1975 لسنة 75/59

 المشرع أعطى المتضمف تعديؿ القانوف التجاري و 1993 لسنة 93/08التشريعي رقـ 

 يتـ أف القانوني الذي تراه مبلئما ليا بشرط النظاـالجزائري الحرية لشركة المساىمة اختيار 

 النظاـ الحديث في إتباع لمشركة يظير األساسي نص قانوني صريح في القانوف إدراج

 . الشركة بالنظاـ الكبلسيكي إدارةالتسيير و في حالة غياب ىذا الشرط يتـ 

 الذي اإلدارة يعتمد عمى ىيكؿ وحيد يتمثؿ في مجمس أحادي نظاـ األخير يعتبر ىذا إذ

 أو التأسيسية مساىميف في الشركة يتـ تعيينيـ مف طرؼ الجمعية العامة أعضاءيتكوف مف  

 مجمس أعضاءو يقـو ,الجمعية العامة العادية وفقا لجممة مف الشروط الواجبة توفرىا فييـ 

 .يتولى ميمة تمثيؿ الشركة حتى مجمس اؿ بانتخاب مف بينيـ رئيس اإلدارة

 عدة سمطات و امتيازات اإلدارة و رئيس مجمس أعضاءو يمنح القانوف لكؿ مف 

كما وضع ليـ المشرع قيود و حدود ,لمتصرؼ و ممارسة مياميـ في نطاؽ موضوع الشركة 
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 كمتا المسؤوليتيف بيدؼ ضبط أو الجزائية أو مخالفتيا قياـ المسؤولية المدنية جزاءيترتب 

.  قانونا ما خوؿ ليـإطارتصرفاتيـ في 

 يتمثبلف في جيازيف يتكوف مف باعتبارهبينما يعرؼ النظاـ الحديث بالنظاـ المزدوج 

. مجمس المديريف و مجمس المراقبة 

 ال يشترط فييـ صفة المساىـ  بيدؼ فتح أعضاء يتكوف مجمس المديريف مف بحيث

 الشركة المساىمة و إدارةالمشاركة في بذوي الكفاءات و القدرات العممية و الفكرية ؿ لمجاؿا

.  مجمس المديريف عمىرقابةباؿ كذلؾ قـو تعيينيـ مجمس المراقبة الذي يولىيت

 مجمس المراقبة لنفس مسؤوليات  أعضاء مجمس المديريف و أعضاء يخضع كؿ مف   

لئلدارة  لمنظاـ الحديث الجزائري المشرع إدراجو اليدؼ الحقيقي مف اإلدارة،  مجمس أعضاء

 في النيوض بالمجاؿ االقتصادي و  االجتماعي  لمدولة تتجسد تسيير شركات المساىمة في

 ثري التي تاألمواؿ ىذا النوع مف الشركات الذي يجمب االستثمارات و إصبلحمف خبلؿ ,

 جراء أمواليـ دوف الخوؼ عمى تشجيع العمبلء لممساىمة فيياالمجاؿ االقتصادي و كذا 

 أمواؿ كالتحايؿ و سرقة ا االمتيازات الممنوحة لو وسمطاتاؿ في استخداـ اإلدارةتعسؼ 

 .المساىميف و الشركة 
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: ق ائمة المراجع

 :باللغة العربسة اللتل: أوال

أحمد عبد الرحيـ محمود عودة، األصوؿ اإلجرائية لمشركات التجارية، دار وائؿ  .1

 .2005، ولىلمنشر، الطبعة األ

األحكاـ )أحمد محرز القانوف التجاري الجزائري، الجزء الثاني، شركات التجارية  .2

، طبعة (شركة المساىمة- الشركات ذات المسؤولية المحدودة- شركات التضامف- العامة

 .1980، الجزائر 02

أكـر ياممكي، القانوف التجاري، الشركات، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،  .3

2008. 

حمدي محمود بارود، العضوية في مجمس إدارة شركة المساىمة، جامعة األزىر  .4

 .2010بغزة، سمسمة العمـو اإلنسانية، غزة فمسطيف، 

لعباس مصطفى المصري، تنظيـ الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  .5

2002. 

محمد السيد الفقي، مبادئ االقانوف التجاري، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت  .6

. لبناف
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محمد فريد العريني، القانوف التجاري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  .7

1999 .

مصطفى كماؿ طو، الشركات التجارية، األحكاـ العامة في الشركات، شركات  .8

األشخاص، شركات األمواؿ، أنواع خاصة مف الشركات، دار المطبوعات الجامعية، 

. 2000اإلسكندرية، 

مصطفى كماؿ طو، الشركة التجارية، بدوف طبعة، دار الفكر الجامعي،  .9

 .2007ية، مصر، رباإلسكند

شركات األمواؿ في القانوف الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية : نادية فوضيؿ .10

. ، بف عكنوف، الجزائر

نسريف شريفي، الشركة التجارية، الطبعة األولى، دار بمقيس لمنشر، الجزائر،  .11

2003 .

. سعيد يوسؼ البستاني، قانوف األعماؿ و الشركات، منشورات الحمبي الحقوقية .12

عباس حممي المنزالوي، القانوف التجاري شركات األمواؿ و شركات المساىمة،  .13

. 1984ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، دار الجامعة الجديدة لمنشر ةعباس مصطفى المصري، تنظيـ الشركات التجاري .14

2002 .
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ار بيرني ديد الزعبلني، موسوعة القانوف الجزائري، طبعة مصغرة، جعبد الـ .15

 .2009لمنشر، الجزائر، 

. 1998لي، القانوف التجاري، مكتبة الثقافة لمنشر و التوزيع، عماف، يعزيز العؾ .16

عمار عمورة، الوجيز في شرح القانوف التجاري، شركة األمواؿ، دار المطبوعات  .17

 .1999الجامعية، 

جامعة ، محاضرات في مادة القانوف التجاري الجزائري،عبد القادر البقيرات  .18

. كمية الحقوؽ،الجزائر

فتيحة يوسؼ المولودة عماري، أحكاـ الشركات التجارية وفقا لمنصوص التشريعية  .19

 .و المراسيـ التنفيذية الحديثة، دار الغرب لمنشر و التوزيع 

. المذكرات: ثانسا

زكودة خالدة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الخاص، مجمس اإلدارة في  .1

 .2009شركة المساىمة، 

محمد بف جميمة، مسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساىمة، مذكرة  .2

 .2010ماجستير، جامعة المنتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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. النصوص الق انونسة:لثااث

 :األوامر

 75، يعدؿ و يتمـ األمر رقـ 1993 أفريؿ سنة 25 مؤرخ في 08-93 رقـ أمر-

 سبتمبر متضمف القانوف التجاري الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائري، 26 مؤرخ في 59

 .1993 افريؿ 27، الصادر في 27العدد 

  سبتمبر 26 الموافؽ 1395 رمضاف عاـ 20 المؤرخ في 75/59األمر رقـ 

 .، المتضمف القانوف التجاري المعدؿ و المتمـ1975

 وثائق أخرر  : اابعا

 منتدى المحاموف ، منتدى القوانيف و التشريعات المصرية و العربية  .1
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