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أحكام االتفاقيات املربمة بني شركة املسامهة ومسرييها من حيث األشخاص:
فرواين أمال ليندة
طالبة دكتوراه كلية احلقوق والعلوم السياسية

حوالف عبد الصمد
أستاذ حماضر"ب" كلية احلقوق والعلوم السياسية
امللخص :قد تربم شركة املسامهة مع ممثليها بعض العقود ،مما جيعل هذا األخري يف تضارب بني حتقيق مصاحله الشخصية ومصاحل الشركة

امللزم مبراعاهتا ،لذلك فرض املشرع عند عقد كل اتفاقية مع أشخاص يتواجدون يف وضعية قد ينجم عنها تغليب مصاحلهم الشخصية على مصلحة الشركة
جملموعة من األحكام.

من أبرز أنواع شركات األموال وأكثرها أمهية ،شركة املسامهة حيث يكمن دورها يف املسامهة بشكل فعال وظاهر يف التطوير االقتصادي
والصناعي ،بسبب قدرهتا على مجع رؤوس أموال ضخمة ،وتوسع نشاطاهتا يف التجارية ،وكثريا ما تضطر الشركة التعاقد مع ممثليها ،مما جيعله يف تضارب
بني مصاحل الشركة من جهة ،ومصاحله من جهة أخرى .وهذا ما أدى لفرض املشرع قيودا على هذا النوع من التعاقد منظما املسألة هذه يف شركة املسامهة
وحدها دون غريها ،وسواء ذات النمط الكالسيكي أو ذات النمط احلديث.1
وختتلف االتفاقيات املربمة بني شركات امل سامهة ومسرييها ابختالف موضوعها ،فاالتفاقيات موضوع الدراسة تستلزم إمتام إجراءات خاصة
لعقدها ،بدءا من فرض رقابة سابقة والحقة على إبرام العقد ،تتجسد أساسا يف واجب احلصول على ترخيص سابق للتعاقد من جملس اإلدارة أو جملس
املراقبة حسب احلالة ،مث عرض االتفاقية على املسامهني يف إطار اجلمعية العامة للمصادقة عليها بناء على تقرير خاص من حمافظي حساابت الشركة.
ونظرا لضرورة املعامالت التجارية قد تربم الشركة مع ممثليها بعض العقود ،مما جيعل هذا األخري يف تضارب بني حتقيق مصاحله الشخصية
ومصاحل الشركة امللزم مبراعاهتا ،وقد فرض املشرع عند عقد كل اتفاقية مع أشخاص يتواجدون يف وضعية قد ينجم عنها تغليب مصاحلهم الشخصية على
مصلحة الشركة "جمموعة من التنظيمات" ،وابلتايل ال ختضع االتفاقيات للرتخيص املسبق واملصادقة الالحقة ،إال مبا يتمتع به املتعاقد من سلطات ونفوذ
يف الشركة .ومن مث يتوجب حت ديد هؤالء األشخاص املتمتعني هبذا النفوذ من جهة(احملور األول) ،وكذا حتديد وضعيتهم ابلنظر لالتفاقية (احملور الثاين).

Abstract:

A joint stock company may enter into contracts with its representatives, which makes
conflict between the realization of his personal interests and the interests of the company obliged to
observe them. Therefore, when entering into an agreement with the law, the legislator may impose the
personal interests of the company on a set of provisions.
The company often has to contract with its representatives, which makes conflicts with the
company on one hand, its interests on the other.
The agreements concluded between the joint stock companies and their supervisors vary according to
their subject matter. The agreements in question require special procedures to be concluded, star ting
with the imposition of prior and subsequent supervision of the contract. This is mainly the duty to obtain
a prior license to be contracted by the Board or the Supervisory Board as the case may be. Then, present
to shareholders in the framework of the General Assembly for approval on the basis of a special report
from the company's accountants.
In view of the necessity of commercial transactions, the company may enter into contracts with
its representatives, which makes a conflict between the realization of his personal interests and the
interests of the company obliged to observe them. The legislator imposed upon each agreement with
persons in a situation that may result in the preference of their personal interests in the interest of the
 - 1تسير شركة المساهمة المزودة بالنظام التقليدي تسير من قبل مجلس اإلدارة ورئيس لهذا المجلس مع الجمعيات العمومية للمساهمين.
أما النمط الحديث ،فلقد سعى المشرع من خالل المرسوم التشريعي  ،08-93إلى الفصل بين التسيير والرقابة ،وهذا التنظيم الجديد
لشركات المساهمة ال يشكل شكال جديدا ومستقال لشركة تجارية ،وإنما يعتبر فقط حالة جديدة لتسيير شركات المساهمة ،ويجوز تبني هذا
النظام من بداية الشركة ،كما يجوز إدخاله أثناء نشاط الشركة.
وقد منح المشرع سلطة التسيير لمجلس المديرين ،وسلطة الرقابة فأرجعها إلى مجلس المراقبة.
الطيب بلولة ،قانون الشركات ،سلسلة القانون في الميدان ،برتي للنشر ،الجزائر  ،2008ص .79
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company " set of the regulations, "and therefore the agreements are not subject to prior authorization
and subsequent approval, except with the power and influence of the contractor in the company.

Key words: Shareholder Companies, Members of administrative bodies, controlling
Shareholder Company, The interests of the contractor, the interests

احملور األول :األشخاص املعنية بنظام الرتخيص املسبق
خيص القانون القائم ابإلدارة ومن مث املسريين لشركة املسامهة بنظاميها ،الذين يقومون إببرام اتفاقيات مباشرة ومرخصة مع الشركة.2
وعموما يتمثل األشخاص اخلاضعني إللزامية الرتخيص املسبق عامة يف أعضاء هيئات اإلدارة والتسيري والرقابة ،حسب القانون
التجاري.
وابإلضافة هلؤالء األشخاص األعضاء ،هنالك أشخاصا آخرين يتمتعون ابلنفوذ والصالحيات ،هم* :الرئيس أو املدير العام* ،املديرين
العامني املساعدين* ،املسامهني بنسبة عشرة ابملئة.3
أوال :أعضاء هيئات إدارة ورقابة شركة املسامهني
أخضع املشرع اجلزائري ،4كل اتفاقية تربم مع القائم ابإلدارة سواء كان شخصا طبيعيا او معنواي ،لنظام الرتخيص املسبق،
نظرا لتمتع هذا االخري بنفس الصالحيات والسلطات للشخص الطبيعي.
ويندرج ضمن هذه الطائفة رئيس جملس اإلدارة ،5وحىت املدير العام ابلرغم من عدم ذكر املشرع له ،إال أنه يستفاد من
نص املادة  629ضرورة حصول املدير العام على ترخيص مسبق إذا ما تعاقد مع الشركة ،على أساس أن العواقب الضارة ابلشركة
من جراء االتفاقيات غري املوافق عليها ميكن ان تلقى على عاتق القائم ابإلدارة أو املدير العام املعين.
وأمهية الذكر الصريح للمدير العام ،تتجلى عند اختياره من خارج جملس اإلدارة فال يعد قائما ابإلدارة -املديران العامون
قد خيتارون من بني القائمني ابإلدارة أو من غريهم خارج جملس اإلدارة وحىت من غري املسامهني شرط أن يكوان أشخاصا طبيعية،6-
ابلتايل ال خيضع ألحكام اإلذن السابق القتصار املشرع على ذكر القائم ابإلدارة يف النص دون غريه.7
ابلرجوع ألحكام املادة  612من القانون التجاري ،جند املشرع قد أخضع ممثل الشخص املعنوي القائم ابإلدارة لنفس
التزامات القائم ابإلدارة الشخص الطبيعي ومحله نفس مسؤولياته املدنية واجلزائية،فيمكن اعتباره من األشخاص اخلاضعني إللزامية
احلصول على إجازة من جملس اإلدارة.
أما عن شركة املسامهة ذات النظام اجلديد ،فقد أخضع املشرع 8أعضاء جملس املراقبة وجملس املديرين لواجب احلصول على
ترخيص من جملس املراقبة قبل إبرام أية اتفاقية مع الشركة.
وعن ممثل الشخص املعنوي هنا ،يطبق عليه نظام االتفاقيات على أساس خضوعه لنفس شروط والتزامات عضو جملس
املراقبة الشخص الطبيعي ،9ابلرغم من عدم النص صراحة على الزامية حصوله على الرتخيص.
وعن املدير الفعلي الذي يعترب كل شخص يتدخل يف تسيري وإدارة الشركة من دون أتهيل قانوين ،فلم ينص التشريع على
اعتباره ضمن قائمة األشخاص اخلاضعني هلذا النظام ،وأمام ضرورة التفسري الضيق ألحكام االتفاقيات املتعلقة ابلنظام العام ال جيوز
- SALAH (M) les conventions soumise à autorisation et contrôle : détermination du champ
d’application des personnes concernée, Revue d’entreprise et commence, 2009, n°5, P. 17.
2

http/www.prosoiétés.com, Art L225-38 C .Com.fr
 - 4المادة  628ق.ت.ج.
 - 5المادة  635ق.ت.ج.
 - 6المادة  641فقرة أولى ق.ت.ج.
 - 7المادة  628فقرة أولى ق.ت.ج.
 - 8المادة  670ق.ت.ج.
 -9مادة  663ق.ت.ج.
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إدراجه ضمن القائمة ،ما ينجم عنه إمكانية إفالته من النظام الرقايب ،ذلك على أساس متتعه بسلطات أكثر من تلك اليت يتمتع هبا
املدير القانوين ،والنفوذ األقوى اليت يتمتع هبا أيضا ،إذ ميكنه إبرام اتفاقيات فيها تغليب ملصاحله دون رقابة… ،وابلرجوع لألحكام
العامة تكون االتفاقية قابلة لإلبطال على أساس الغلط الذي يشوهبا كسبب من أسباب إبطال العقود ،فتبطل االتفاقية بناء على
10
أحكام العيوب اليت تشوب الرضا ابعتباره ركن من أركان العقد.
وجتدر اإلشارة لعدم تطبيق إلزامية الرتخيص املسبق على االتفاقيات املربمة مع :املدير ،أو عضو هيئة اإلدارة أو الرقابة،
قبل تعيينه يف هذا املنصب ،وحىت إن تواصل تنفيذها ملا بعد ذلك إذ أن العربة بزمن التعاقد ال بوقت دخوهلا حيز التنفيذ وبداية
سراين اآلاثر النامجة عنها.11
وتستثىن من جمال االتفاقيات املنظمة أيضا ،االتفاقيات املربمة بعد فقد املتعاقد املدير أو عضو هيئة اإلدارة أو الرقابة،
الصفة ألي سبب من األسباب إال إذا احتفظ بنفوذه السيما يف حالة االستقالة السابقة بوقت وجيز للتعاقد وثبت أهنا ما كانت
إال حتايال منه إلبرام اتفاقيات فيها تغليب ملصاحله حيث تبطل بسبب التدليس.
وخيرج يف هذا السياق ومن هذا اجملال كل شخص مل يذكره املشرع لضرورة التوقف عند إرادته مثل :املدير التقين أو التجاري
أو املايل ،وعامة إطارات املديرية املرتبطني مع الشركة بعقد عمل.

اثنيا :األشخاص غري املديرين املعنية ابلرتخيص املسبق
ميتد نظام االتفاقيات املرخصة إىل فئة أخرى غري أعضاء هيئات اإلدارة والرقابة ،هذا عن املشرع الفرنسي حيث مشل فئة
اثلثة مل يشملها نظريه اجلزائري ،تتجسد يف نوع من املسامهني ،والشركات املراقبة لبعض الشركات املسامهة يف رأمسال الشركة.

املؤسسات املرتبطة أبعضاء هيئات إدارة ورقابة شركة املسامهة املتعاقدة
.1
لقد ألزم املشرع ،12املؤسسة املرتبطة أبحد أعضاء جمالس اإلدارة أو املديرين أو املراقبة لشركة املسامهة املتعاقدة ،أاي كان االرتباط إداراي
او اشرتاك ،احلصول على الرتخيص املسبق قبل إبرام االتفاقية معها.
وقد اشرتك املشرع يف اعتبار الطرف املتعاقد مع الشركة يتجسد يف "مؤسسة" واملقصود هبا يف نظام االتفاقيات 'املؤسسات الفردية
على اختالف طبيعة نشاطها وحجمها ،وصوال للشركات املدنية والتجارية كيف ما كانت عمومية أو خاصة ،وطنية أو أجنبية'.13
وال تطبق أحكام الرتخيص املسبق يف املؤسسة األجنبية إال إذا كان املعين ابألمر يف إحدى الوضعيات احملددة مبوجب النص القانوين.
وخبصوص اجلمعيات ،فمن حيث املبدأ يتوجب استبعادها من جمال تطبيق النص القانوين لعدم اختاذها شكل املؤسسة ،فهنا يكمن
اخلالف بني التشريع اجلزائري ،حيث مل مينع هذا األخري اجلمعيات من إمتام تصرفات فيها حتقيق الربح واكتفى حبظر توزيعها.14
وذلك ما يفسر وجود مجعيات يف املنظومة التشريعية الفرنسية تقرتب من املؤسسة التجارية ،ومن مت ختضع االتفاقيات معها
إللزامية الرتخيص املسبق واملصادقة الالحقة إذا ما اشرتكت مع الشركة املتعاقدة يف املسريين محاية ملصلحة الشركة.
وخبصوص املؤسسة املتجسدة يف جتمع ذي منفعة اقتصادية ،مل يسمح املشرع اجلزائري إال لألشخاص املعنوية لتكوين هذا
التجمع ،15على خالف نظريه الفرنسي الذي أجاز لألشخاص الطبيعية هي األخرى بتأسيس جتمع.
 -10سعيد بوقور ،االتفاقيات بين شركة المساهمة ومديريها أو الشركاء ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق ،تخصص قانون
االعمال ،جامعة وهران ،كلية الحقوق  ،2012ص149
 -11سعيد يوسف البستاني وعلي شعالن ،عواضة الوافي في أساسيات قانون التجاوز التجار ،الشركات التجارية ،المؤسسة التجارية،
اإلسناد التجارية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت الطبعة األولى  ،2011ص151
 -12المادة  628فقرة  2ومادة  670فقرة  3ق.ت.ج.
 -13بوقرور سعيد ،المرجع السابق ،ص .155
 -14انظر ،المرجع نفسه ،ص.157 .
 -15المادة  796ق.ت.ج.
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وبذلك أوجب املشرع يف شركة املسامهة ذات جملس املديرين إتباع إجراءات الرتخيص املسبق واملصادقة الالحقة ،مىت كان
أحد القائمني إبدارهتا ،مالكا ،شريكا ،مسريا ،قائما ابإلدارة أو مديرا للمؤسسة املتعاقدة.16
وإذا كان ممثل الشخص املعنوي عضو جملس اإلدارة ،مسريا قائما إبدارة املؤسسة املتعاقدة أو مديرا هلا ،استلزم األمر
احلصول على اإلذن إلبرام أية اتفاقية بني الشركة واملؤسسة املذكورة ،ألن وضعيته ينجم عنها مصاحل مباشرة له ،واصطالح "مديرا
للمؤسسة" املستخدم يف املادة  628فقرة  ،2يشمل كل أنواع املديرين :املدير العام ،إطارات املديرية ،املدير الفعلي ،أعضاء جملس
املديرين ،ابستثناء أعضاء جملس مراقبة شركة املسامهة وشركة التوصية ابألسهم ،إذ أن اجمللس هنا ال يعد هيئة إدارية بل هيئة رقابية،17
ورغم عدم التصريح يف النص بعضو جملس املراقبة من جهة التعاقد مع املؤسسة ،إال أن االتفاقيات املربمة مع مؤسسته ختضع إللزامية
الرتخيص املسبق واملصادقة الالحقة من جهة احتمال املصلحة غري املباشرة.
أما عن التشريع الفرنسي ،فقد استقر على إلزامية احلصول على الرتخيص املسبق من كان أحد القائمني ابإلدارة أو املدير
العام او أحد املديرين العامني املفوضني ،أو أحد أعضاء جملس املديرين أو جملس املراقبة ،مالكا للمؤسسة ،شريكا مسؤوال من غري
حتديد ،مسريا ،قائما ابإلدارة ،عضوا يف جملس املراقبة وبصفة عامة مديرا هلذه املؤسسة.18
كما أن نفس احلكم ينطبق على ممثل الشخص املعنوي القائم ابإلدارة أو العضو يف جملس املراقبة ،على أساس خضوعه
لنفس واجبات والتزامات الشخص الطبيعي القائم ابإلدارة أو عضو جملس املراقبة.19
وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع قد بدأ أبهم وضعية يكون فيها عضو اجمللس ،وهي تلك املتعلقة مبلكية املؤسسة ،فمىت كان
هذا العضو مالكا هلا استوجب إتباع اإلجراءات القانونية للرقابة السابقة والالحقة ،ولعل أفضل مثال يضرب على هذه احلالة :هو
التعاقد مع املؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة ،الذي يعد مبثابة التعاقد مع مالكها الوحيد ،وطبيعي أن يغلب
مصلحة مؤسسته على مصلحة شركة املسامهة العضو يف إحدى جمالسها ،ولو كان يف الوقت ذاهتا فيها شريكا.
وفيما خيص تطبيق إجراءات الرتخيص املسبق حول التجمع ذو املنفعة االقتصادية ،عند إبرام اتفاقية معه إذا كان مدير
الشركة املتعاقدة عضوا فيه ،حسب رأي جانب من الفقه جواز تطبيق أحكام الرتخيص السابق على االتفاقيات املربمة مع التجمع،
أما الرأي الثاين ذهب إىل عكس ذلك أي عدم خضوع االتفاقيات مع التجمع إىل الرقابة السابقة مىت كان املعين ابألمر عضوا فيه،
على أساس عدم اتصافه بصفة الشريك ،وإن كان يتحد يف طبيعة املسؤولية مع الشريك املسؤول مطلقا عن ديون الشركة.
ويستبعد التفسري الضيق لألحكام القانونية أي عدم مشول االتفاقية إلزامية الرتخيص املسبق خبصوص عضو التجمع،
استثناء حالة ثبوت املصلحة الغري مباشرة (أو التعاقد ابلوساطة) ،كما ان التفسري الواسع يؤدي ملخالفة األساس القانوين ،اذ ينجر
20
عنه مشول االتفاقات املربمة مع التجمع مىت كان مدير الشركة املتعاقدة عضوا فيه.
ويف مجيع احلاالت ،خيضع ممثل الشخص املعنوي القائم ابإلدارة أو عضو جملس املراقبة ،الذي يشغل إحدى الوضعيات
املذكورة كامللكية والشراكة يف املؤسسات املتعاقدة للحكم املطبق على من ميثله.21
ومىت كان مدير شركة يشغل إحدى الوضعيات املذكورة مع مؤسسة اثنية ،بغض النظر إذا كانت له مصلحة أو ال يف
التعاقد ،فقد أوجب املشرع احلصول على الرتخيص املسبق مبناسبة تعاقد الشركة مع املؤسسة ،فاملصلحة مفرتضة مبجرد وجود مديرين

 -16المادة  628فقرة  2ق.ت.ج.
 -17المواد  643فقرة  654 ،2و 655بالنسبة لشركة المساهمة ،والمادة  715ثالثا  7بالنسبة لشركات التوصية باألسهم ق.ت.ج.
18
- Art L. 225-38 al.3 et L. 225-86 al.3 c. com.fr.
19
- 2 Art L.225-20 et L.225-76 C.com.fr
 - 20سعيد بوقرور ،المرجع السابق ،ص. 172.
21
- M.SALAH, les convention soumises à autorisation et contrôle, op.cit.,P.57
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مشرتكني بني الشركتني املتعاقدتني ،فال داعي إلثبات املصلحة غري املباشرة للمعين ،ويكفي إثبات أنه يشغل إحدى الوضعيات
املذكورة يف النص ،حىت تطبق إجراءات الرتخيص املسبق واملصادقة الالحقة.22
وجتدر اإلشارة أن التعاقد بني شركة ومؤسسة يشرتكان يف املديرين كثريا ما يتجسد من الناحية العملية داخل جمموعة
الشركات ،ما يؤدي إىل تنازع بني مصلحة اجملموعة من جهة ،ومصلحة الشركة العضو يف اجملموعة من جهة أخرى ،حيث إبمكان
املدير تغليب مصلحة على أخرى ،حبكم انتفاعه من الشركة األقرب إىل مصلحته الشخصية.
وذلك ما دفع ابملشرع إىل إخراج هذا النوع من االتفاقيات من دائرة التعاقد احلر وإخضاعه اىل واجب احلصول على
اإلجازة القبلية والرقابة ،محاية ملصلحة الشركتني معا ،جملرد تواجد مسريين مشرتكني ،حيث قام بتحديد روابط العضوية اليت جتمعهما،
ومن مت تطبيق أحكام االتفاقيات املنظمة ،وإن كانت الشركة التابعة مملوكة كليا للشركة االم وبغض النظر عن طبيعة املساعدات
اإلدارية ،احملاسبة ،جتارية ،كفالة  ...إال إذا كانت العملية تتعلق ابلنشاط العادي للشركة ومربمة بشروط مألوفة ،وما أكثرها داخل
جمموعة الشركات ،23إال أن فرض هذه اإلجراءات يتعارض مع الغاية من تكوين اجملموعة ،وهي تسهيل املعامالت والعالقات بني
األعضاء وحتريرها من القيود من أجل حتقيق األهداف املشرتكة ،ابلتايل يتوجب توسيع دائرة االتفاقيات احلرة يف عالقات أعضاء
اجملموعة الواحدة.
وأخريا مل يوضح املشرع موقفه خبصوص ممثل الشخص املعنوي القائم اإلدارة أو عضو جملس املراقبة ،فهو أيخذ نفس حكم من ميثله
وعليه ختضع االتفاقيات املربمة مع املؤسسة اليت حيتل فيها هذا املمثل أحد املراكز احملددة يف النص إللزامية الرتخيص املسبق.24
االتفاقيات املربمة بني شركة املسامهة وشركائها أو الشركة املراقبة للمساهم الشخص املعنوي:
.2
لقد اقتصر األمر على املديرين منذ صدور أول تشريع ينظم هذه االتفاقيات يف فرنسا ،ابعتبارهم أصحاب السلطة والنفوذ
يف الشركة.
وإن التعاقد مع املساهم ال خيلو من اخلطورة ،حيث أظهرت احلياة العملية للشركات أن بعض املسامهني احلائزين على نسبة
معتربة من حقوق التصويت يف اجلمعيات العامة يتمتعون بنفوذ يفوق ذلك الذي يتمتع به املديرين ،حيث اقرتحت جلنة عمليات
البورصة إلزام املساهم احلائز لنسبة  5%من رأس املال إبجراءات الرتخيص املسبق والرقابة الالحقة ،واألمر كذلك داخل جمموعة
الشركات مىت كانت شركة متلك نفس النسبة يف شركة أخرى.
وبذلك أصبح املسامهون ذوي النفوذ واملديرون يف حيز أحكام االتفاقيات املنظمة ،محاية للمصاحل داخل الشركة أو التجمع
وأيضا محاية ألقلية املسامهني ،إال أن نسبة  5%الضئيلة ،أدت إىل توسيع دائرة املسامهني املعنيني ابلتنظيم بشكل كبري ،واىل إثقال
إدارة الشركة ابستصدار الرخص املسبقة كلما أراد مساهم ميتلك تلك النسبة للتعاقد مع الشركة ،25ذلك ما دفع املشرع الفرنسي إىل
رفع النسبة إىل  10%ختفيضا من إصدار الرتاخيص املسبقة واليت استقر عليها حاليا.26
ويستخلص من األحكام التشريعية الفرنسية أنه مل يكتف إبدراج املساهم الذي حيوز نسبة  10%من حقوق التصويت
ضمن فئة األشخاص املعنية ابالتفاقيات وإمنا مد مبوجب القانون  ،2001-420جمال تطبيق الرتخيص املسبق إىل االتفاقيات

- M.SALAH, les convention soumises à autorisation et contrôle, op.cit., P.57
 -23عن المشرع الفرنسي ،حيث مد بموجب قانون التنظيمات االقتصادية الجديد مجال تطبيق الترخيص المسبق على االتفاقيات المبرمة
مع الشركة المراقبة ( )Art. 111-1 loi n° 2001-420وذلك الحتمال تعارض المصالح ،إال أنه لم يخص بالذكر إخضاع أعضاء
الشركات التابعة في التجمع لنظام الترخيص المسبق ،وإنما حصر الحكم على الشركة المراقبة.
 - 24المادة  628فقرة  2و  670فقرة  3ق.ت.ج.
 -25سعيد ،بوقرور ،المرجع السابق ،ص.180 .
 -26غادة أحمد عيسى ،االتفاقيات بين المساهمين في الشركات المساهمة ،مطبقة برجي ،طرابلس ،لبنان ،الطبعة األولى  ،2008ص .87
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املربمة مع الشركة املراقبة (سواء ذات جملس اإلدارة او جملس املديرين وجملس الرقابة) ،لكل شركة مسامهة حتوز نسبة  10%من
حقوق التصويت.27
ابملقابل فان املشرع اجلزائري مل يدرج املساهم ضمن قائمة األشخاص امللزمني بنظام االتفاقيات ،الذي ميتلك نسبة معتربة
من حقوق التصويت داخل اجلمعيات العامة للشركة ،وكذلك املؤسسات املراقبة للمساهم الشخص املعنوي ،حيث ابستطاعتهم ابرام
اتفاقيات مع الشركة بكل حرية دون إجراءات الرتخيص املسبق والرقابة الالحقة  ...وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد جانب الصواب
بعدم ادراجه هؤالء األشخاص يف قائمة األشخاص اخلاضعني لإلذن ،ويكون قد منحهم بطريقة غري مباشرة استغالل سلطتهم
ونفوذهم وتغليب مصلحتهم الشخصية على مصلحة الشركة.
احملور الثاين :مصلحة املتعاقد يف االتفاقية
بغض النظر عن طريقة التعاقد ما إذا كانت شخصية أم غري شخصية ،فإن االتفاقية ختضع للتنظيم كلما كان للمعين ابألمر
مصلحة مباشرة يف إبرامها (فرع أول) أو مصلحة غري مباشرة (فرع اثين).

أوال :املصلحة املباشرة
مىت كان املعين ابألمر مهتما شخصيا ابالتفاقية ،كان له مصلحة مباشرة ،غري أن ابرامها يكون على طريقتني خمتلفتني :
 تتجسد الطريقة األوىل كلما تعاقد املعين ابألمر شخصيا مع الشركة.أما عن الطريقة الثانية ،فتتحقق عند التعاقد ابلوساطة او ابسم مستعار.28

التعاقد الشخصي
.1
أخضع املشرع االتفاقيات اليت تعقد مباشرة بني الشركة وأحد مديريها أو املسامهني للرتخيص املسبق واملصادقة الالحقة،29
وقد نص على ذلك صراحة ابلنسبة لشركة املسامهة ذات جملس اإلدارة ،وابلنسبة لشركة املسامهة ذات جملس املديرين فقد صرح هبذه
الوضعية ضمنيا ،وإن كان -التعبري الضمين أو التعبري الصريح ،-يؤداين إىل نفس النتيجة ،وهي خضوع االتفاقية املربمة سواء مع
القائمني ومن يف حكمهم او مع أعضاء جملس املديرين وجملس املراقبة إىل الرتخيص املسبق حتت طائلة البطالن.
وطريقة التعاقد الشخصي :تقتضي تويل املعين ابألمر إبرام االتفاقية شخصيا ،أي ابمسه اخلاص ،سواء كان هو املباشر
إلجراءات التعاقد بنفسه أي التعاقد بني حاضرين ،أو بواسطة رسول أي تعاقد بني غائبني.30
وعن احلالة األخرية  ،التعاقد بواسطة رسول ،فهي تندرج ضمن التعاقد الشخصي واملباشر ،ذلك أن املبعوث تتحدد مهامه
يف نقل التعبري عن االدارة دون ان يكون طرفا يف التعاقد وال تؤخذ إرادته بعني االعتبار ،31كتعاقد الشركة مع أحد مديريها الغائب
عن جملس التعاقد.
كما أن التعاقد مع مؤسسة ملك للمعين ابألمر يعترب تعاقدا مباشرا ،على أساس احتاد الذمة املالية للمؤسسة بذمة مالكها.
 -27ونذكر بعض األمثلة للشركات المراقبة:
*شركة "أ" تحوز أكثر من  %10من حقوق التصويت في الجمعيات العامة للشركة "ب" وفي نفس الوقت تمتلك "أ" كل رأسمال الشركة
"ج" أو أغلبية بشكل يجعلها مراقبة لها ،فإن االتفاقيات المبرمة بين "ب" و "ج" ال تخضع إللزامية اإلذن المسبق على أساس التعاقد
المباشر حيث تعقد بكل حرية.
*اتفاقيات مبرمة "ب" والشركة "د" أخت الشركة "أ" (أي تابعين لشركة واحدة) ،يكون لها نفس الحكم المطبق في المثال األول.
Guillaume wadoux, op .cit, P.11
 - 28سعيد بوقرور ،المرجع السابق ،ص.199 .
 - 29المادتان  628فقرة أولى و  670فقرة أولى ق.ت.ج.
 - 30المادتان  64و  67ق.م.ج.
 - 31سعيد بوقرور ،المرجع السابق ،ص.202 .
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وال شك يف ااثرة طريقة التعاقد الشخصي تنازع للمصاحل ،نظرا الحتمال تعارض مصلحة املتعاقد مع مصلحة الشركة،
فحتما جيب اخضاع االتفاقية لإلذن السابق مبجرد تويل الشخص املعين ابلتنظيم إجراءات التعاقد ،بغض النظر عما إذا كان يتصرف
ملصلحته أم ملصلحة شخص آخر.
وتدخل ضمن طائفة التعاقد املباشر "النيابة يف التعاقد" ،32وتعرف النيابة أبهنا حلول إرادة شخص معني يسمى النائب،
حمل إدارة شخص آخر هو األصيل ،يف إنشاء تصرف قانوين تنصرف آاثره إىل ذمة األصيل ال إىل ذمة النائب ،وتقسم إىل نيابة
قانونية ونيابة اتفاقية ،وعن هذه األخرية يستمد النائب سلطته يف التعاقد من إرادة األصيل مبوجب عقد الوكالة الذي يبني حدود
الوكالة .واهم صورة جتسد هذه الوضعية ،هي حالة التعاقد مع الشخص املعنوي ،الذي يتم بواسطة ممثله الشخص الطبيعي ابعتباره
انئبا عنه.

التعاقد غري املباشر (االسم املستعار)
.2
يف هذه احلالة ال يظهر اسم املعين ابألمر يف االتفاقية ،إال أن مصلحته تكون دائما مباشرة من االتفاقية ،وإن حدث وتعاقد
بواسطة وكيل فهذا األخري ال يظهر أنه يتصرف بصفته انئبا ويتعاقد ابمسه الشخصي ،وهذا ما يعرف ابلوساطة اخلفية أو املسترتة أو
التعاقد ابلتسخري أو االسم املستعار.
يكمن الفرق بني طريقة التعاقد املباشرة وطريقة التعاقد غري املباشرة ،ففي األوىل تعلم الشركة أن االتفاقية تربم ملصلحة املعين
ابألمر وآاثرها ستنقلب إليه بغض النظر عن شخص املتعاقد (مبعوث أو انئب أو هو شخصيا أو نتيجة حلتمية الظروف احمليطة
ابلتعاقد) ،يف حني أن الطريقة الثانية الشركة ال تعلم أن املتعاقد ينوب عن املعين ابألمر الذي يتعاقد ابسم مستعار (كالوكالة
ابلعمولة).
وعن هذا األخري التعاقد ابالسم املستعار ،ال يعد تصرفا ابطال ،إمنا هو جائز من الناحية القانونية ،غري أن آاثر العقد
ترجع إىل الوكيل املتعاقد.33
وابلرجوع للتشريع اجلزائري ،فانه ذكر التعاقد غري املباشرة من احلاالت الالزمة إلخضاع االتفاقية للرتخيص املسبق،34
وتبقى طريقة التعاقد ابلوساطة مشمولة ابلنص رغم عدم التصريح هبا ،إال أن موقف املشرع يبقى منتقدا سواء إللغائه صورة التعاقد
ابلوساطة من احكام اتفاقيات شركة املسامهة الكالسيكية وجلمعه بني الوساطة واملصلحة غري املباشرة يف شركة املسامهة ذات النظام
اجلديد.
والتعاقد ابسم مستعار يتوجب إثباته وال يفرتض ،فهي مسألة واقع ختضع للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع ،وعبئ اإلثبات
يقع على عاتق الشركة ،حيث يكفي إثبات الوساطة بغض النظر عن املصلحة احملققة منها حىت ختضع االتفاقية للتنظيم.
مىت تبني أن املزااي النامجة عن العقد تعود للمدير أو املساهم ،وأن املتعاقد مل يكن إال وكيله املسترت ،وجب هنا استصدار
الرتخيص املسبق من جملس اإلدارة أو جملس املراقبة قبل التعاقد ،مث عرض االتفاقية ملصادقة اجلمعية العامة العادية للمسامهني.
إال أن اإلثبات هذا قد يصعب حتقيقه ال سيما قبل التعاقد ،إذ قد يتوفر بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ وأثناء نقل
احلقوق النامجة عنها للمعين ابألمر ،مما يعرضها للبطالن ،ومن مث على الشركة االستعانة بكل ظرف من شأنه املسامهة يف تكوين هذا
االثبات.

 - 32المادة  571وما بعدها ق.م.ج.
 - 33المادة  75ق.م.ج.
 - 34المادة  628فقرة أولى و  670فقرة ثانية ق.ت.ج.
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وجتدر اإلشارة إىل أن تعاقد الشركة مع أقارب وزوج املدير أو املساهم ،ال يكون ابلضرورة لصاحل هذا األخري ،وال يفرتض
حتما بقوة القانون االسم املستعار ،35وما يوجب كذلك إثبات القريب أو الزوج أنه تصرف ملصلحة قريبه املعين ابالتفاقية .وأيضا ما
جتدر اإلشارة له أنه يتوجب الرتخيص املسبق ابالتفاقيات املربمة إذا كان القائم ابإلدارة أو من يف حكمه أو عضو جملس املديرين أو
جملس املراقبة مالكا للمؤسسة املتعاقدة مع الشركة أو شريكا مبسؤولية مطلقة أو فقط شريكا يف التشريع اجلزائري او حيتل وضعية
إدارية فيها ،وهذه احلاالت خصها املشرع ابلذكر أين افرتض التعاقد ابالسم املستعار أو املصلحة غري املباشرة بقرينة قانونية قاطعة
حيث ألزم إخضاعها للرقابة مبجرد احتالل األشخاص املعنيني ابلنص يف املؤسسة إحدى الوضعيات ،36وأهم مثال من الناحية
الواقعية خبصوص التعاقد ابسم مستعار هو عند التعاقد مع املؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة ،ملك للمدير
أو املساهم املعين ابألمر ليتخفى وراءها ،ابعتبارها شخصا معنواي يف التعاقد ،حتقيقا ملصاحله الذاتية مسترتا حتت غطاء استقاللية
الذمة املالية بني الشخصيتني ،مث يقوم بنقل احلقوق النامجة عن االتفاقيات املربمة مع املؤسسة إىل ذمته املالية الشخصية.37
اثنيا :املصلحة غري املباشرة
وتتجسد الصورة هنا دون تدخل املدير أو املساهم أو من يف حكمه يف إمتام االتفاقية ،حيث يكون له منها مصلحة غري
مباشرة حمققة بصفة نظامية ،فالتعاقد هنا يكون دائما مع شخص أجنيب عن املدير أو من يف حكمه يتصرف ملصلحته الشخصية أو
ملصلحة اآلخرين ،وال يكون أبي حال وكيال عن املستفيد ،ال بصفته انئبا وال مسخرا يتعاقد ابمسه املستعار.
والفرق بني التعاقد الشخصي للمصلحة املباشرة والتعاقد للمصلحة غري املباشرة ،يكمن يف أن األول يشرف املعين ابألمر
شخصيا على إبرام االتفاقية أو عن طريق وكيله الظاهر ،يف حني يكون املتعاقد يف الصورة الثانية دائما شخصا أجنبيا.
إال أن الفرق ال يكاد يتضح بني التعاقد ابالسم املستعار للمصلحة الشخصية املباشرة ،وحتقيق مصلحة غري مباشرة من
االتفاقية ،حيث ذات احلالة الظاهرة يف هذه األخرية هي يف احلالة األوىل أي التصرف ملصلحة املدير أو من يف حكمه شخصيا
ابالتفاقية إلبرام هذه األخرية ابمسه الشخصي وكأنه أجنيب عنه ،ابلرغم من أنه وكيل خفي وإليضاح الفرق ،نقدم مثاال:
حسب قرار حمكمة النقض الفرنسية ،عند فصلها يف قضية تتعلق بوعد بيع جزء من عقار الشركة ،مربم بينها عن طريق
رئيسها املدير العام من جهة ،وزوجة هذا األخري من جهة أخرى اليت تسكن العقار موضوع الوعد ابلبيع رفقة زوجها ،وقد قررت
احملكمة بطالن االتفاقية لعدم إتباع إجراءات الرتخيص املسبق ،مسببة قرارها اترة بوجود مصلحة غري مباشرة لرئيس الشركة ما دام
أنه سكن مع زوجته يف نفس العقار ،حىت وإن كان زواجهما مبنيا على نظام الفصل بني الذمتني ،واترة أخرى تعلل القرار على
أساس اعتبار الزوجة اسم مستعار لزوجها الرئيس املدير العام الذي تعاقد بواسطتها وهو املستفيد املباشر من التصرف.38
كما جت در اإلشارة إىل ان املصلحة غري املباشرة ال تظهر إال عند إنتاج االتفاقية آلاثرها ،أي بصفة الحقة إلبرامها ،يف
حني أن التعاقد ابالسم املستعار يظهر مىت تصرف هذا األخري ملصلحة موكله أي حلظة ابرام العقد على اعتبار هذا األخري املستفيد
املباشر من التصرفات موضوع التوكيل.
ورجوعا للتشريع اجلزائري اخلاص ابالتفاقيات ،ال جنده جيعل املصلحة غري املباشرة من دواع الرتخيص املسبق ،فيما خيص
شركة املسامهة ذات جملس اإلدارة ،39وسبب هذا هو نقل األحكام من التشريع الفرنسي القدمي.
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وعموما يف كال نظامي شركة املسامهة ،ميكن االعتماد على روح وأصل النص وكذا قصد املشرع عند تنظيمه لتنازع املصاحل،
يف محاية مصلحة الشركة من تعسف أصحاب السلطة والنفوذ فيها ،وذلك ابعتبار املقصود من عبارة "االتفاقيات اليت تعقد بصورة
40
غري املباشرة" هو املصلحة غري املباشرة اليت حيصل عليها املعين ابألمر من االتفاقيات بعد إبرامها
واما اتساع مفهوم املصلحة غري املباشرة وعدم حتديد املشرع املقصود به ،رأى جانب من الفقه 41إىل ضرورة التفسري الضيق للنص،
حيث قال أبن إخضاع االتفاقية للرتخيص املسبق وتطبيق نظرية املصلحة غري املباشرة ،ال يتجسد إال بتوافر عنصرين أساسيني مها:
 -1أن يكون لعضو اجمللس او املساهم املشمول بنظام االتفاقيات املنظمة منفعة حيققها من املعاملة دون أن يكون طرفا يف ابرام
االتفاقية (سواء منفعة مادية او معنوية).
 -2ضرورة متتع عضو اجمللس أو املساهم املستفيد من االتفاقية بسلطات ونفوذ من شأنه التأثري يف ابرام االتفاقية (بقدرته على قيادة
املفاوضات والتعاقد لرتجيح مصاحل املتعاقد على حساب مصاحل الشركة).
وبتوافر هاذين العنصرين جمتمعني نستنتج توافر املصلحة غري املباشرة من عدمها ،ومن مت اخضاع االتفاقية إلجراءات
الرتخيص املسبق واملصادقة الالحقة.
ونظرا الرتباط العنصرين مبوضوع ومالبسات االتفاقية ،فإنه يرجع إىل قضاة املوضوع دون سواهم بصفة استشارية سلطة تقدير
توافرها.42
وابنعدام هاذين العنصرين ،فال وجود للمصلحة غري املباشرة ،وعليه فمجرد االنتماء للشركتني املتعاقدتني غري كاف إلخضاع
كل االتفاقيات املربمة إللزامية الرتخيص املسبق واملصادقة الالحقة.
ونذكر قضية قررت حمكمة النقض الفرنسية توافر مصلحة غري مباشرة لفائدة رئيس شركة مسامهة ،يف اتفاقية متوين مربمة
بصفة حصرية مع شركة ذات مسؤولية حمدودة ملك ألبناء الرئيس.43
كما أيضا قضى جملس قضاء ابريس بوجود مصلحة غري مباشرة للمدير العام للشركة ،يف اتفاقية الكفالة املربمة بني هذه
األخرية وشركة أخرى يشغل فيها منصب الرئيس املدير العام ،بسبب االستفادة من االمتيازات واألجور النامجة عن استغالل هذا
املنصب ،غري أنه كان على القضاة األخذ بوضعية التعاقد مع مؤسسة يشغل فيها املدير العام منصب مسري ،دون عناء البحث عن
وجود مصلحة غري مباشرة.44
وما ميكن استخالصه من هذه املمارسات القضائية ،أن معيار املصلحة غري املباشرة واسع ويتسم ابملرونة ،حيث يشمل
العديد من الوضعيات ،ولقضاة املوضوع استخدام سلطتهم التقديرية يف استنباط عناصر املصلحة غري املباشرة ،كما يتوجب إثبات
املصلحة الغري مباشرة اليت ال ميكن افرتاضها إال يف احلاالت االستثنائية اليت جاء هبا النص التشريعي ،حيث افرتض املصلحة غري
املباشرة أو التعاقد ابسم مستعار يف االتفاقيات املربمة بني الشركة واملؤسسة اليت حيتل فيها القائم ابإلدارة أو عضو جملس املديرين أو
جملس املراقبة ،ومن يف حكمهم ،إحدى الوضعيات احملددة يف النص بذاته.45
ففي احلالة األخرية ،تفرتض املصلحة الغري مباشرة مىت ثبت شغل املعين ابألمر وضعية حمددة قانوان وال حاجة اإلثبات،
وعند عدم أخذ املعين هذه الوضعية ،وجب إقامة الدليل على اقتنائه مصلحة من االتفاقية املربمة ،وإن كانت مع مؤسسة له فيها
مصاحل كأن يكون شريك وذلك إبثبات استفادته من العقد حيث ال يكفي االدعاء مبلكيته ألغلبية رأس مال املؤسسة املتعاقدة.
40
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اخلامتة:

إن جمال االتفاقيات املربمة بني شركة املسامهة ومسرييها ،يقوم على فكرة ضبط تنازع املصاحل املتضاربة ،وذلك حلماية
مصلحة الشركة من جهة ،والدائنني من جهة أخرى وأيضا لتحقيق التوازن بني هذه املصاحل.
وجتسيدا ملبدأ الشفافية يف اإلدارة والتسيري للشركة ،استوجب األمر فرض إجراءات خاصة للتعاقد بني الشركة ومسرييها،
حفاظا على مبدأ املساواة بني املسامهني وحقهم يف الرقابة على تصرفات اإلدارة.
والتعاقدات اليت تشكل خطرا على الذمة املالية للشركة تكون حمظورة بقوة القانون وابطلة بطالان مطلقا إذا ما متت ،أما عن التعاقدات
العادية واليت تتم بشروط مألوفة واملسموح هبا فهي ال تشكل خطرا ما دامت عادية ومتكررة ،إال أن األمر يستوجب خصها مبراقبة
كإجراء فحص لتحديد طبيعتها والتأكد منها  -على خالف املشرع الفرنسي الذي قام هبذا اإلجراء يف إطار اجملموعة خبصوص
االتفاقيات املنظمة.
وأما عن االتفاقيات حمل الدراسة فهي جائزة مىت رخص هبا اجمللس (جملس املراقبة أو جملس اإلدارة حسب احلالة) ،شرط
تدا وهلا يف إطار اجلمعية العامة العادية بناء على تقرير خاص من قبل حمافظي حساابت الشركة ،وهذه االتفاقيات األخرية ختضع
لنظام وقائي فعال يف شركة املسامهة دون غريها ،نظرا لدورها املؤثر على االقتصاد الوطين ،حيث ختضع لرقابة سابقة من اختصاص
اهليئة اإلدارية املتجسدة يف جملس اإلدارة أو املراقبة الذي مينح رخصة مسبقة إلجازة االتفاقية قبل إبرام هذه األخرية ،وأيضا ختضع
لرقابة الحقة من اختصاص اجلمعية العامة العادية للمسامهني ،واليت تنظر يف االتفاقيات املربمة إما ابملصادقة أو عدم املصادقة.
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