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مدخل

بتعديل  املتعلق   126 رقم  القانون  صدر   2019/3/29 بتاريخ 
تاريخ   304 رقم  االشتراعي  باملرسوم  الصادر  البرية  التجارة  قانون 
عدل  كما  عليه  جديدة  أحكام  وإضافة  وتعديالته،   1942/12/24
الشركة،  بتعريف  املتعلقة  والعقود  املوجبات  قانون  من   844 امل��ادة 
ليصبح متالئماً مع التعديل الذي أدخله املشرع على الشركة احملدودة 

وحيد. تأليفها من شريك  أصبح ميكن  بحيث  املسؤولية، 

وقد نشر هذا القانون في العدد 18 من اجلريدة الرسمية الصادر 
بتاريخ 2019/4/1 على أن يعمل به مبوجب املادة األخيرة منه رقم 127 

بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره أي ابتداء من تاريخ 2019/7/2.

وقد جاء في األسباب املوجبة لهذا القانون ما يأتي:

األسباب املوجبة للقانون رقم 126 تاريخ 2019/3/29 )1).

املوجبة: األسباب 

إن قانون التجارة البرية الصادر عشية االستقالل )1942/12/24( 

يُعمل بهذا القانون بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره )مت نشره في اجلريدة الرسمية العدد   )1(
18 تاريخ 2019/4/1(، ص 1282.
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تضّمن القواعد األساسية التي ترعى األعمال التجارية والتجار والشركات 
والسندات إلخ... إال أنه خضع لتعديالت هامة اقتضتها طبيعة التطورات 
قانون  فيه  فأدخل  ق��رن،  نصف  من  أكثر  طيلة  املتالحقة  االقتصادية 
كما   )1967( املسؤولية  احمل��دودة  الشركات  وقانون  التجارية  املؤسسة 
أضيف إليه قانون التمثيل التجاري )1967 املعدل سنة 1975( وقانون 
 )1983( شور  األوف  شركات  نظام  وقانون  القابضة  الشركات  نظام 
تعديالت  والسندات شهدت  بالشركات  املتعلقة  األحكام  أن  كما  إلخ... 
متكررة نتيجة لتسارع التطورات االقتصادية املنّوه بها، وهو األمر الذي 
أملى حالياً ضرورة وضع اقتراح القانون املرافق الذي انطلق من مشاريع 
عديدة سابقة رمت بدورها إلى تعديل قانون التجارة البرية، السيما منها 
مشروع القانون احملال إلى مجلس النواب مبوجب املرسوم رقم 1270 
اقترحتها جلنة  التي  التعديالت  عن  هذا فضاًل   ،1999/9/10 تاريخ 
االقتراح  أخذ  وقد  والتخطيط.  والصناعة  والتجارة  الوطني  االقتصاد 
باالعتبار أيضاً ما جتلى بنتيجة التجربة والتطبيق الفعلي من ضرورات 
مثار جدل من جهة  كانت  التي  النقاط  التعديل من جهة وحسم بعض 

أخرى، ومنها على سبيل املثال:
أوًال: في الشركات على وجه عام:

إذا  منحلة  أنواعها  اختالف  على  التجارية  الشركات  اعتبار   -
احملافظة  مع  وذل��ك  قانوناً،  املفروض  العدد  عن  الشركاء  ع��دد  ق��لَّ 
على حقوق الغير، ومع وجوب إعالن احلل بحكم يصدر عن احملكمة 
األكثر  على  أشهر  ستة  مهلة  الشركة  منح  لها  يحق  التي  املختصة 

.)42 )املادة  لتصحيح وضعها 
- حتديد األساس القانوني جلنسية الشركات واعتبار الشركات 
املؤسسة في لبنان من اجلنسية اللبنانية بالرغم من كل نص مخالف 

)املادة 43(.
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- حتديد منطلق تاريخ اكتساب الشركة الشخصية املعنوية منعاً 
الشركة  شخصية  اعتبار  إلى  الذاهب  االجتهاد  وتكريس  لاللتباس، 
مسؤولية  وتبيان  أجلها،  متديد  أو  شكلها  تعديل  حال  في  مستمرة 

.)45 )املادة  التأسيس  قبل عملية  الشركة  باسم  العاملني 
املغفلة: الشركات  في  ثانيًا: 

- اعتبار الشركة املغفلة هي شركة يكون رأسمالها مقسماً إلى 
أسهم، أي أسناد قابلة للتداول، وهي تعمل حتت اسم جتاري وتؤلف 
بني عدد من األشخاص ال يقل عن ثالثة يكتتبون بأسهم، وال يكونون 

.)77 مسؤولني عن ديون الشركة إال بقدر مقدماتهم. )املادة 
- تشديد نص املادة 78 بحيث أصبح يجب أن يكون ثلث رأسمال 
الشركات املغفلة التي يكون موضوعها استثمار مصلحة عامة أو مرفقاً 
يتكون  لشركات  أو  طبيعيني  لبنانيني  ملساهمني  اسمية  أسهماً  عاماً 
رأسمالها من حصص أو أسهم اسمية عائدة ملكيتها بالكامل ألشخاص 
إال  فيها  األس��ه��م  أو  احل��ص��ص  ع��ن  ال��ت��ف��رغ  نظامها  ويحظر  لبنانيني 
ألشخاص لبنانيني، واعتبار أن أي تفرغ عن هذه األسهم بصورة مخالفة 

ألحكام الفقرة السابقة يكون باطاًل بطالناً مطلقاً. )املادة 78(.
- تخفيف وسائل النشر واإلعالن جتنباً إلرهاق الشركات، وفي 
النشر  يخالف موجب  بحق من  القانونية  النتائج  بعض  ترتيب  املقابل 

واإلعالن )املادتان 101 و102(.
منافع  أو  حقوق  ترتيب  على  الشركة  إق��دام  مسألة  ضبط   -
أسهمها  بعض  الشركة  شراء  ومسألة  موجوداتها،  على  للمساهمني 

.)115 باملال االحتياطي احلر )املادة 
بعد  )وض��ع  التفضيلية  باألسهم  يتعلق  جديد  فصل  إضافة   -
مكرر   121 إل��ى   1 مكرر   121 امل��واد:  يتضمن  بحيث   .)121 امل��ادة 
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12، وذلك لألسباب اآلتية:

الذي  التمويل  أن���واع  م��ن  ن��وع��اً  التفضيلية  األس��ه��م  تعتبر   -  1
النوع من األسهم  إليه الشركات لتعزيز أموالها اخلاصة. وهذا  تلجأ 
القطاع  في  بنجاح  استعماله  ومّت  العاملي  الصعيد  على  جداً  معروف 
 2001/4/3 تاريخ   308 رقم  القانون  بعد صدور  اللبناني  املصرفي 
الذي أتاح للمصارف إصدار أسهم تفضيلية بشروط معينة مما سمح 

الدولية. املتطلبات  مع  انسجاماً  مالءتها  نسبة  وبرفع  بالتوسع  لها 
بعدد من اخلصائص: التفضيلي  السهم  يتمتع   -  2

من  الكثير  تتطلب  وال  مكلفة  غ��ي��ر  إص����داره  عملية  إن   -
الوقت.

إن���ه ي��ؤم��ن ع���ائ���داً ث��اب��ت��اً، م��ح��ددة ش��روط��ه م��س��ب��ق��اً من   -
املصدر.

على  باحملافظة  العائلي  الطابع  ذات  للشركات  يسمح  أنه   -
حق  ال��س��ه��م  ص��اح��ب  إع��ط��اء  ع��دم  يجيز  ك��ون��ه  هيكليتها 
العادية  وغير  العادية  العمومية  اجلمعيات  في  التصويت 

اإلدارة. تولي عضوية مجلس  املعنية وعدم  للشركة 
في  التفضيلية  األسهم  إنشاء  ترعى  التي  األحكام  - حتديد   3
الشركات املغفلة جلهة إصدارها واالكتتاب بها وتوزيع أنصبة األرباح 

إلغائها. بغية  وشرائها  عادية  أسهم  إلى  وحتويلها 
4 - من أهم خصائص هذه األسهم:

وحق  األرباح  أنصبة  قبض  في  احلق  تخول صاحبها  إنها   <
في  واحلق  املال  رأس  زي��ادة  عند  االكتتاب  في  األفضلية 
موجودات  اقتسام  وح��ق  االسمية  السهم  قيمة  اس��ت��رداد 
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أسهمه. التفرغ عن  الشركة وحق 

إن إنشاءها يقتضي أن يقترن مبوافقة اجلمعية العمومية   <
املنافع  أو  احلقوق  أو  االمتيازات  تقرر  التي  العادية  غير 

بها هذه األسهم. تتمتع  التي  املادية 

خاصة  جمعية  التفضيلية  األسهم  أصحاب  من  يتكون  أنه   <
استشارياً  رأي��اً  تصدر  أن  ولها  مصاحلهم  متابعة  تتولى 
العمومية  اجلمعية  على  املعروضة  املواضيع  في  أكثر  أو 
إبداء  وج��وب  ت��رى  موضوع  أي  في  أو  الشركة  ملساهمي 

فيه. الرأي 

- متكني عضو مجلس اإلدارة املستقيل من الطلب مباشرًة من 
وذلك  الشركة،  ملف  في  استقالته  تسجيل  التجاري  السجل  أمانة 
قبل  من  املخالفات  ارتكاب  ل��دى  املسؤولية  قواعد  إلعمال  تسهياًل 

.)152 مجلس اإلدارة )املادة 

واملدير  اإلدارة  مجلس  يكون  بحيث   174 املادة  نص  تشديد   -
واملستندات  املعلومات  بجميع  املراقبة  مفوضي  بتزويد  ملزمني  العام 
واألوراق والصكوك والسجالت احلسابية الالزمة لهم إلمتام إجراءات 

.)174 وأعمال التدقيق وذلك في أي وقت من السنة. )املادة 

املسؤولية: احملدودة  الشركات  في  ثالثًا: 

- خفض عدد الشركاء في الشركة احملدودة املسؤولية، واعتماد 
مبدأ شركة الشخص الواحد املعتمد في بعض البلدان، وتعديل املادة 

844 من قانون املوجبات والعقود لتصبح على النحو اآلتي:

»ال��ش��رك��ة ع��ق��د م��ت��ب��ادل مب��ق��ت��ض��اه ي��ش��ت��رك ش��خ��ص��ان أو عدة 
الربح. أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من 



10

بعمل  تأسيسها  قانوناً،  عليها  املنصوص  احل��االت  في  ميكن، 
صادر عن إرادة شخص واحد«. )املادة 92(.

تاريخ   35 االشتراعي  املرسوم  من  األولى  املادة  وتعديل  كما   -
املسؤولية  »الشركة احملدودة  اآلتي:  النحو  على  لتصبح   1967/8/5
أو ع��دة ش��رك��اء ال يتحملون  ت��ؤل��ف م��ن ش��ري��ك  ه��ي ش��رك��ة جت��اري��ة 

مقدماتهم. إّال مبقدار  اخلسائر 
هذا  يسمى  واحد،  قبل شخص  من  املؤسسة  الشركة  حال  في 
الصالحيات  الوحيد  الشريك  ميارس  الوحيد«.  »الشريك  الشخص 

.)93 )املادة  الشركاء«.  املعطاة جلمعية 
تاريخ   35 االش���ت���راع���ي  امل���رس���وم  ف���ي  م����واد  ع����دة  ت��ع��دي��ل   -

التعديالت اجلديدة. مع  1967/8/5 لتتناسب 

وانشطارها: الشركات  اندماج  في  رابعًا: 
- إضافة باب تاسع إلى الكتاب الثاني من قانون التجارة يتعلق 

وانشطارها. الشركات  باندماج 
العمومية: اإليداع  إيصاالت  في  خامسًا: 

أضيف إلى الكتاب الرابع من قانون التجارة البرية باب جديد 
»إيصاالت اإليداع«. ب�  يتعلق  السادس(  )الباب 

وتهدف إيصاالت اإليداع العمومية إلى توفير التمويل للشركات 
اإليصاالت  هذه  ألن  اخل��ارج  في  باالنتشار  لها  تسمح  كما  التجارية 
في  كما  الداخل  في  املنظمة  املالية  األسواق  في  للتداول  قابلة  تكون 

اخلارج.
واسع،  بشكل  اإليصاالت  من  النوع  هذا  استعمال  عاملياً  ينتشر 
وقد أجاز مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات املالية شراء شهادات 
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إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها ضمن ضوابط وأطر محددة مبوجب 
.1999/10/29 7431 تاريخ  القرار األساسي رقم 

يلي: العمومية، بشكل خاص، ما  يتيح إصدار شهادات اإليداع 
العاملية. املالية  إلى األسواق  بالدخول  للشركات  إنه يسمح   -

الالزم  التمويل  على  احل��ص��ول  على  ال��ش��رك��ات  يساعد  إن��ه   -
ملشاريعها.

- إنه يحفز على االستثمار في لبنان من قبل املستثمرين األجانب 
مادية  منفعة  على  احلصول  بغية  استثماراتهم  تنويع  ي��ودون  الذين 

إدارتها. املباشر في  التدخل  بأرباح شركة محددة دون  مرتبطة 
رساميل  زي��ادة  على  حتفز  التي  الوسائل  إح��دى  يشكل  إن��ه   -

الشركات.
إنشاء  ترعى  التي  األح��ك��ام  بوضوح  حت��دد  املقترحة  امل��واد  إن 
يناط  أنه  يلي:  ما  خصائصها  أبرز  من  العمومية.  اإلي��داع  إيصاالت 
الثالثني  نسبتها  تتجاوز  وال  مالية،  أو  مصرفية  مبؤسسة  إصدارها 
مع  امل��ص��درة،  الشركة  ل��رأس��م��ال  املكونة  األس��ه��م  مجموع  م��ن  باملئة 

معينة. شروط  وفق  استبدالها  إمكانية 
املفلس: سادسًا: في حقوق زوجة 

ت��رع��ى ح��ق��وق زوج��ة املفلس،  لقد ج��رى وض��ع أح��ك��ام ج��دي��دة 
لبنان  أبرمها  التي  الدولية  االتفاقيات  أحكام  مع  انسجاماً  وذل��ك 
املواد  تعديل  فجرى  والرجال،  النساء  بني  املساواة  إلى  تهدف  والتي 

629 وفق املبادئ اآلتية: 625 إلى  من 
- إبقاء أموال الزوج غير املفلس التي يثبت أنها مشتراة بنقود 
من  اإلفالس  إعالن  لتاريخ  السابقة  اخلمس  السنوات  خالل  املفلس 
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التفليسة. موجودات  ضمن 
- اعتبار أموال الزوج غير املفلس التي يثبت أنها مشتراة بنقود 
من  اإلفالس  إعالن  لتاريخ  السابقة  اخلمس  السنوات  خالل  املفلس 

التفليسة. موجودات  ضمن 
البينة  ط��رق  بجميع  ذكرها  املتقدم  الواقعة  إثبات  إمكانية   -
إقامة  مجرد  كافياً  إثباتاً  يُعّد  أن  على  التجارية.  املواد  في  املقبولة 
الدليل على أنه لم يكن للزوج غير املفلس أية موارد شخصية بتاريخ 

متلك تلك األموال، ما لم يقدم هذا األخير برهاناً على العكس.
أو  تاجراً  يصبح  ال��ذي  ال��زوج  ميلكها  التي  العقارات  اعتبار   -
التي آلت إليه عن طريق اإلرث أو الهبة بني األحياء تكون هي وحدها 
املادة  من   3 الفقرة  في  عليه  املنصوص  اإلجباري  للتأمني  خاضعة 

.3339 بالقرار رقم  العقارية الصادر  /131/ من قانون امللكية 
األخرى: املسائل  في  سابعًا: 

- ت��ع��دي��ل م��ق��دار امل��ب��ال��غ امل��ت��ن��وع��ة س���واًء جل��ه��ة ال��رس��ام��ي��ل أو 
النقدية احلالية. الغرامات أو سواها مبا يتالءم مع األوضاع 

وانشطارها،  الشركات  اندماج  يعالج  جديد  باب  استحداث   -
املوضوع. بهذا  املتعلقة  التفاصيل  أدق  وتضمينه 

التمثيل  املدرج في عقد  التحكيمي  البند  اعتماد مبدأ صحة   -
يضع  ما  ذلك  وفي  اللبناني.  للقانون  العقد  إخضاع  شرط  التجاري 
حداً للتباين االجتهادي حول هذه املسألة، وما يراعي مصلحة املمثل 
التجاري القائمة على تطبيق القانون اللبناني باعتباره قانوناً حمائياً. 

الدولية. التجارة  مقتضيات  نفسه  الوقت  في  يراعي  التعديل  وهذا 
األحكام  وسائر  وعقوباتها  املالية  اجلرائم  وتفصيل  حتديد   -
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 Abus املتعلقة بها واستحداث جرمية إساءة استعمال أموال الشركة 
صحيحة  غير  وحسابات  ميزانية  نشر  وجرمية   de biens sociaux
وجرمية استعمال القيمني على الشركة ألموال يعرفون عدم مشروعية 

مصدرها.
اقتراح  تضمنها  ال��ت��ي  األس��اس��ي��ة  ال��ك��ب��رى  اخل��ط��وط  ه��ي  ه��ذه 
على  ذلك،  عن  فضاًل  انطوى،  أنه  إلى  اإلش��ارة  من  بد  وال  القانون. 
في  ال��غ��رام��ات  مقادير  ورف��ع  بعضها  ط��اول��ت  أخ��رى  تعديلية  أح��ك��ام 
الدقة  من  ملزيد  الصياغات  بعض  اآلخر  بعضها  وتناول  املواد،  بعض 

النصوص. في  والتوضيح 
الكرمي  النيابي  املجلس  إلى  هذا  القانون  باقتراح  نتقدم  وعليه 

املوجبة(. االسباب  )انتهت  وإقراره.  مناقشته  آملني 
السابق  القانون  م��واد  بعض  اجل��دي��د  القانون  ه��ذا  ألغى  وق��د 
مواده  بعض  ع��دل  كما  ج��دي��دة،  قانونية  ب��أح��ك��ام  عنها  واس��ت��ع��اض 

السابق. القانون  لم يكن منصوصاً عليها في  وأضاف مواد جديدة 
واملستعاض عنها مبواد جديدة هي: امللغاة  فاملواد 

التجارية  ال��دف��ات��ر  أي  املهنية  ال��ت��ج��ار  م��وج��ب��ات  ف��ي   -  1
التجاري: والسجل 

التجارة واستعيض  قانون  16 و18 و26 و27 من  املواد  ألغيت 
مواد  تعديل  يقتضي  وكان  نفسها.  األرقام  جديدة حتمل  مبواد  عنها 

املعدلة. املواد  مع  لتنسجم  التجارية  الدفاتر  أخرى في 
التجارية: الشركات  2 - في 

و84  و82  و81  و80  و78  و77  و45  و43   42 امل���واد  ألغيت 
و85 و98 و100 و101 و102 و104 و107 و108 و109 و110 من 

نفسها. األرقام  واستعيض عنها مبواد جديدة حتمل  التجارة  قانون 
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3 - في اإلفالس:
ألغيت املواد 625 و626 و627 و628 و629 من قانون التجارة 
عنها مبواد جديدة حتمل  واستعيض  املفلس  زوج  بحقوق  تتعلق  وهي 

نفسها. األرقام 
أما املواد األخرى التي تناولها القانون اجلديد بالتعديل فلم تلغ 

املواد السابقة بل اكتفت بتعديلها، وهي معظم مواد القانون اجلديد.
لها مقابل فهي اآلتية: لم يكن  والتي  املواد املستحدثة  أما 

1 - في الشركات املغفلة - األسهم:
الفصل  من  )األس��ه��م(  األول  اجل��زء  إل��ى  اآلتية  امل��واد  أضيفت 
الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون التجارة البرية: 
و121   4 مكرر  و121   3 مكرر  و121  مكرر2  و121  مكرر1   121
مكرر 5 و121 مكرر 6 و121 مكرر 7 و121 مكرر 8 و121 مكرر 9 
و121 مكرر 10 و121 مكرر 11 و121 مكرر 12 وهذه املواد تتعلق 

التفضيلية. باألسهم 
وقد أشار إليها املشرع في األسباب املوجبة مبا يأتي:

»إضافة فصل جديد يتعلق باألسهم التفضيلية )وضع بعد املادة 
وذلك   12 121 مكرر  إلى  121 مكرر1  امل��واد  يتضمن  بحيث   )121

اآلتية: لألسباب 
التي  التمويل  أن���واع  م��ن  ن��وع��اً  التفضيلية  األس��ه��م  تعتبر   -  1
النوع من األسهم  إليه الشركات لتعزيز أموالها اخلاصة. وهذا  تلجأ 
القطاع  في  بنجاح  استعماله  ومت  العاملي  الصعيد  على  جداً  معروف 
 2001/4/3 تاريخ   308 رقم  القانون  بعد صدور  اللبناني  املصرفي 
الذي أتاح للمصارف إصدار أسهم تفضيلية بشروط معينة مما سمح 
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الدولية. املتطلبات  مع  انسجاماً  مالءتها  نسبة  وبرفع  بالتوسع  لها 
2 - يتمتع السهم التفضيلي بعدد من اخلصائص:

الوقت. الكثير من  - إن عملية إصداره غير مكلفة وال تتطلب 
ثابتاً محددة شروطه مسبقاً من املصدر. إنه يؤمن عائداً   -

على  باحملافظة  العائلي  الطابع  ذات  للشركات  يسمح  إن��ه   -
في  التصويت  حق  السهم  صاحب  اعطاء  عدم  يجيز  كونه  هيكليتها 
اجلمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركة احمللية وعدم تولي 

اإلدارة. عضوية مجلس 
في  التفضيلية  األسهم  إنشاء  ترعى  التي  األحكام  - حتديد   3
الشركات املغفلة جلهة إصدارها واالكتتاب بها وتوزيع أنصبة األرباح 

الغائها. بغية  وشرائها  عادية  أسهم  إلى  وحتويلها 
4 - من أهم خصائص هذه األسهم:

وحق  األرباح  أنصبة  قبض  في  احلق  تخول صاحبها  أنها   <
في  واحلق  املال  رأس  زي��ادة  عند  االكتتاب  في  األفضلية 
موجودات  اقتسام  وحق  اإلسمية،  السهم  قيمة  استرداد 

أسهمه. التفرغ عن  الشركة، وحق 
إن انشاءها يقتضي أن يقترن مبوافقة اجلمعية العمومية   <
املنافع  أو  احلقوق  أو  االمتيازات  تقرر  التي  العادية  غير 

بها هذه األسهم. تتمتع  التي  املادية 
خاصة  جمعية  التفضيلية  األسهم  أصحاب  من  يتكون  أن��ه   <
تتولى متابعة مصاحلهم ولها أن تصدر رأياً استشارياً أو أكثر 
ملساهمي  العمومية  اجلمعية  على  املعروضة  املواضيع  في 

الشركة أو في أي موضوع ترى وجوب إبداء الرأي فيه.
مباشرة  الطلب  من  املستقيل  اإلدارة  مجلس  متكني عضو   -
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ملف  ف��ي  استقالته  تسجيل  التجاري  السجل  أم��ان��ة  م��ن 
لدى  املسؤولية  ق��واع��د  إلع��م��ال  تسهياًل  وذل��ك  ال��ش��رك��ة، 
.)152 ارتكاب املخالفات من قبل مجلس اإلدارة )املادة 

تشديد نص املادة 174 بحيث يكون مجلس اإلدارة واملدير   -
املعلومات  بجميع  املراقبة  مفوضي  بتزويد  ملزمني  العام 
احلسابية  والسجالت  والصكوك  واألوراق  واملستندات 
في  وذلك  التدقيق  وأعمال  إجراءات  إلمتام  لهم  الالزمة 

.)174 أي وقت من السنة )املادة 
التفضيلية  باألسهم  املتعلقة  املضافة  امل��واد  ش��رح  ج��رى  وق��د 

شرحاً وافياً في منت هذا الكتاب.
2 - في بعض اجلرائم املالية:

ال��ث��ان��ي م��ن ق��ان��ون وال��ت��ج��ارة )الشركات  ال��ك��ت��اب  إل��ى  أض��ي��ف 
التجارية( باب ثامن حتت عنوان في بعض اجلرائم املالية، وخصص 
له املواد: 253 مكرر1 و253 مكرر 2 و253 مكرر 3 وقد جرى شرح 

الكتاب. املواد تفصياًل في هذا  هذه 
الشركات وانشطارها: اندماج  3 - في 

يتعلق  التجارة  قانون  من  الثاني  الكتاب  إلى  تاسع  باب  أضيف 
في  وارداً  امل��وض��وع  ه��ذا  يكن  ول��م  وانشطارها.  الشركات  باندماج 

التجارة. قانون 
ويتألف هذا الباب من أربعة فصول هي:

الفصل األول: أحكام عامة.
املساهمة. بالشركات  خاصة  إضافية  أحكام  الثاني:  الفصل 

املسؤولية. بالشركات احملدودة  أحكام خاصة  الثالث:  الفصل 
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مختلفة. أحكام  الرابع:  الفصل 
وقد استغرق هذا الباب املواد اآلتية:

الفصل األول )املواد: 210 و211 و212 و213 و213 مكرر 1 
و213 مكرر 2(.

.16 213 مكرر  3 حتى  213 مكرر  الفصل الثاني )املواد: من 
.)18 17 و213 مكرر  213 مكرر  الفصل الثالث: )املواد 

.)26 213 مكرر  19 حتى  213 مكرر  الفصل الرابع: )املواد 
وقد شرحنا الباب التاسع هذا شرحاً مفصاًل ومعمقاً في هذا 
وانشطارها  الشركات  الندماج  الدولي  باملفهوم  مسترشدين  الكتاب 
وبعض  الفرنسي  التشريع  أهمها  من  متعددة  تشريعات  تتضمنه  وما 

احلديثة. العربية  التشريعات 
العمومية: - إيصاالت اإليداع   4

من  وغيرها  التجارية  األسناد  )في  الرابع  الكتاب  إلى  أضيف 
األسناد القابلة للتداول( من قانون التجارة البرية باب جديد )الباب 
 458 املواد  في  وذلك  العمومية،  اإليداع  بايصاالت  يتعلق  السادس( 

مكرر 1 و458 مكرر 2 و458 مكرر 3.
وقد ورد في األسباب املوجبة لهذا الباب ما يأتي:

للشركات  التمويل  توفير  إلى  العمومية  اإليداع  إيصاالت  »تهدف 
التجارية كما تسمح لها باالنتشار في اخلارج ألن هذه اإليصاالت تكون 
قابلة للتداول في األسواق املالية املنظمة في الداخل كما في اخلارج.

واسع،  بشكل  اإليصاالت  من  النوع  هذا  استعمال  عاملياً  ينتشر 
وقد اجاز مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات املالية شراء شهادات 
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إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها ضمن ضوابط وأطر محددة مبوجب 
.1999/10/29 7431 تاريخ  القرار األساسي رقم 

يلي: العمومية بشكل خاص، ما  يتيح إصدار شهادات اإليداع 
العاملية. املالية  إلى األسواق  بالدخول  للشركات  أنه يسمح   -

الالزم  التمويل  على  احل��ص��ول  على  ال��ش��رك��ات  يساعد  أن��ه   -
ملشاريعها.

- أنه يحفز على االستثمار في لبنان من قبل املستثمرين األجانب 
مادية  منفعة  على  احلصول  بغية  استثماراتهم  تنويع  ي��ودون  الذين 

ادارتها. املباشر في  التدخل  بأرباح شركة محددة دون  مرتبطة 
رساميل  زي��ادة  على  حتفز  التي  الوسائل  إح��دى  يشكل  أن��ه   -

الشركات.
إنشاء  ترعى  التي  األح��ك��ام  بوضوح  حت��دد  املقترحة  امل��واد  إن 

يلي: ما  أبرز خصائصها  العمومية. من  اإليداع  إيصاالت 
تتجاوز  وال  مالية،  أو  مصرفية  مبؤسسة  إص��داره��ا  يناط  أن��ه 
الشركة  لرأسمال  املكونة  األسهم  مجموع  من  باملئة  الثالثني  نسبتها 

معينة«. وفق شروط  بأسهم  استبدالها  إمكانية  مع  املصدرة، 
ال���ت���ح���س���ي���ن���ات ال���ت���ي أدخ���ل���ه���ا ال����ق����ان����ون اجل����دي����د رق���م 

التجارة: قانون  على   ،2019/126

مي��ك��ن أن ت��ت��ل��خ��ص ال��ت��ح��س��ي��ن��ات ال��ت��ي أدخ��ل��ه��ا ال��ق��ان��ون رقم 
2019/126 مبا يأتي:

املهنية: التجارة  - في موجبات  أ 
الدفاتر  واستعمال  مسك  طريقة  اجلديد  القانون  ح��ّدث   - 1
ال��دف��ات��ر اإلل��زام��ي��ة. وأج���از مسكها  ال��ت��ج��اري��ة وحت��دي��د 
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بعد  إلزامياً  يصبح  أن  على  الرقمي،  التطبيق  بواسطة 
القانون اجلديد. تاريخ صدور  سنتني من 

حت��دي��ث ب��ع��ض ق��واع��د ال��س��ج��ل ال��ت��ج��اري: ب��ح��ي��ث أوجب   - 2
الشركاء  م��ن  ك��ل  وش��ه��رة  اس��م  تسجيل  اجل��دي��د  ال��ق��ان��ون 

ومحلها. والدته  وتاريخ  منهم  كل  وجنسية  واملساهمني، 
كما أوجب تسجيل عقد إيجار املكان الذي ستمارس فيه الشركة 

االقتصادي. أو أصحاب احلق  عملها، وتسجيل هوية صاحب 
ب - في موضوع الشركات:

الشركة: - جنسية   1
الفقرة  ف��ي  الشركة  جلنسية  القانوني  األس��اس  حتديد  ج��رى 
يكون  أن  »يجب  يأتي:  مبا  التجارة  قانون  من   43 امل��ادة  من  الثانية 
من  وتعتبر  فيه،  رئيسي  مركز  لبنان  في  املؤسسة  الشركات  جلميع 

مخالف«. كل نص  من  بالرغم  اللبنانية  اجلنسية 
للشركة: املعنوية  الشخصية   -  2

 45 أوجب القانون اجلديد في التعديل الذي أدخله على املادة 
حال  في  للشركة  املعنوية  الشخصية  استمرار  التجارة،  قانون  من 
تعديل شكلها. بحيث تبقى الشخصية املعنوية قائمة وتستمر الشركة 

التحويل. قبل  كانت  التي  ذاتها  املعنوية  بالشخصية  اجلديدة 
:78 3 - تشديد نص املادة 

78 م��ن قانون  ش��دد امل��ش��رع ف��ي ال��ق��ان��ون اجل��دي��د ن��ص امل���ادة 
التجارة بحيث أصبح يجب أن يكون ثلث رأسمال الشركة املغفلة التي 
يكون موضوعها استثمار مصلحة عامة أو مرفقاً عاماً اسهماً إسمية 
رأسمالها من حصص  يتكون  أو لشركات  لبنانيني طبيعيني  ملساهمني 
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ويحظر  لبنانيني  ألشخاص  بالكامل  ملكيتها  عائدة  إسمية  أسهم  أو 
لبنانيني،  أو األسهم فيها إال ألشخاص  التفرغ عن احلصص  نظامها 
واعتبار أن أي تفرغ عن هذه األسهم بصورة مخالفة ألحكام الفقرة 

مطلقاً. بطالناً  باطاًل  السابقة 
النشر واإلعالن: 4 - تخفيف وسائل 

إلرهاق  جتنباً  واإلع��الن  النشر  وسائل  اجلديد  القانون  خفف 
يخالف  من  بحق  القانونية  النتائج  بعض  رتب  املقابل  وفي  الشركات، 

101 و102(. موجب النشر واإلعالن )املادتان 
موجودات  ع��ل��ى  للمساهمني  ح��ق��وق  ت��رت��ي��ب  ض��ب��ط   -  5

الشركة:
ضبط القانون اجلديد مسألة إقدام الشركة على ترتيب حقوق 
بعض  الشركة  شراء  ومسألة  موجوداتها،  على  للمساهمني  منافع  أو 
أسهمها باملال االحتياطي احلر. وذلك في نص املادة 29 من القانون 

115 من قانون التجارة. اجلديد الذي عدل نص املادة 
6 - تنظيم حقوق االنتفاع على أسهم معينة في الشركة:

االنتفاع  ح��ق��وق  ب��ني أص��ح��اب  ال��ع��الق��ة  ال��ق��ان��ون اجل��دي��د  نظم 
املادة  عدلت  التي  منه   30 امل��ادة  في  وذل��ك  الرقبة.  حق  وأص��ح��اب 

116 من قانون التجارة وأضافت إليها تنظيم العالقة املذكورة.

7 - إضافة فصل جديد:
قدمنا أنه أضيف فصل جديد يتعلق باألسهم التفضيلية، وضع 
 1 121 مكرر  املواد  ويتألف من  التجارة،  قانون  121 من  املادة  بعد 

إلى 121 مكرر 12.
وقد جرى شرح هذا الفصل في منت هذا الكتاب.
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من  أو  املساهمني  من  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب   -  8
املساهمني: غير 

من   147 امل��ادة  أحكام  اجلديد،  القانون  من   41 امل��ادة  عدلت 
قانون التجارة، وال سيما جلهة إمكانية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
التجارة  قانون  من   147 املادة  أصبحت  بحيث  املساهمني.  غير  من 
تنص على ما يأتي: »تنتخب اجلمعية العمومية العادية أعضاء مجلس 

اإلدارة من املساهمني أو من غير املساهمني«.
9 - إم��ك��ان��ي��ة ت��أس��ي��س ال��ش��رك��ة احمل����دودة امل��س��ؤول��ي��ة من 

وحيد: شريك 
احملدودة  الشركة  ف��ي  الشركاء  ع��دد  اجل��دي��د  القانون  خفض 
معظم  في  املعتمد  الواحد  الشخص  شركة  مبدأ  واعتمد  املسؤولية 
من   844 املادة  نص  عدل  السبب  ولهذا  والعربية.  األجنبية  البلدان 
عقد  »الشركة  أن  على  تنص  كانت  التي  والعقود  املوجبات  ق��ان��ون 
متبادل مبقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد 

الربح«. ينتج عنه من  أن يقتسموا ما 
في  »ميكن  يأتي:  ما  على  تنص  املادة،  هذه  إلى  فقرة  فأضاف 
ارادة  ع��ن  ص��ادر  بعمل  تأسيسها  قانوناً  عليها  املنصوص  احل��االت 

واحد«. شخص 
والسبب في إضافة هذه الفقرة هو االنسجام مع مبدأ اعتماد 

املسؤولية. الشركة احملدودة  الواحد في  الشخص  شركة 
35 تاريخ  كما جرى تعديل بعض مواد املرسوم االشتراعي رقم 
مبدأ  مع  لتنسجم  املسؤولية،  احملدودة  بالشركة  املتعلق   1967/8/5
من  ال��ن��وع  ه��ذا  ف��ي  ال��واح��د  الشخص  شركة  نظام  اعتماد  امكانية 

الشركات.
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10 - في بعض اجلرائم املالية:
التجارة  قانون  من  الثاني  الكتاب  إلى  اجلديد  القانون  أضاف 
هذا  في  وق��رر  املالية«.  اجلرائم  بعض  »ف��ي  عنوان  حتت  ثامناً  باباً 
واملديرين  اإلدارة  وأعضاء مجلس  رئيس  الباب عقوبات جديدة على 
سوء  عن  بالشركة  اإلض��رار  على  يقدمون  الذين  بالتوقيع  املفوضني 
للشركة،  احلقيقي  ال��وض��ع  إخ��ف��اء  ب��ه��دف  ق��ص��داً،  ي��ق��وم��ون  أو  ن��ي��ة، 
على  عقوبات  قرر  كما  غير صادقة.  مالية  بيانات  ونشر  تنظيم  على 
اإلخفاء في  يقدمون عن قصد على عمليات  الذين  املراقبة  مفوضي 

تقاريرهم.
وذلك بإضافة املواد 253 مكرر 1 و253 مكرر 2 و253 مكرر 

.3
وانشطارها: الشركات  اندماج   -  11

الكتاب  إلى  تاسعاً  باباً  أضاف  اجلديد  القانون  أن  إلى  أشرنا 
وانشطارها. الشركات  باندماج  يتعلق  التجارة،  قانون  من  الثاني 

العمومية: - إيصاالت اإليداع   12
الرابع  الكتاب  إلى  أضاف  اجلديد  القانون  أن  إلى  أشرنا  كما 
يتعلق  الذي  الباب السادس  باباً جديداً هو  البرية  التجارة  من قانون 

العمومية. اإليداع  بإيصاالت 
13 - في حقوق زوج املفلس:

التجارة  قانون  من   628  -  625 امل��واد  اجلديد  القانون  ألغى 
الشأن  هذا  في  جديدة  أحكاماً  ووضع  املفلس،  زوج  بحقوق  املتعلقة 
في املواد من قانون التجارة التي حتمل األرقام نفسها، مراعياً بذلك 
الواقع الراهن واملتطور الذي أصبح معه من املمكن أن متارس الزوجة 
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التجارة بصفة تاجر من دون موافقة زوجها على ذلك. أعمال 
14 - تعديل مبالغ:

سيما  وال  املبالغ،  في  متنوعة  تعديالت  اجلديد  القانون  أجرى 
النقدية  األوضاع  مع  يتالءم  وسواها مبا  والغرامات  الرساميل  جلهة 

احلالية.
التحسينات  عن  مناذج  إال  هي  ما  إليها  املشار  التحسينات  إن 
التي أدخلها املشرع على قانون التجارة مبوجب القانون اجلديد رقم 
2019/126. وثمة تعديالت أخرى، ادخلت على قانون التجارة، وهي 

مبينة تفصياًل في شرح كل مادة من مواد هذا القانون اجلديد.
في  مهمة  قانونية  أحكام  استحداث  في  املشرع  تقصير 

التجارة: قانون 
قد   2019/126 رقم  القانون  اللبناني مبوجب  املشرع  كان  إذا 
لم  أنه  ذلك  يعني  فال  التجارة،  قانون  على  مهمة  حتسينات  أح��دث 
نقول  ب��ل  ال��ق��ان��ون،  ه��ذا  على  مهمة  أخ��رى  حتسينات  إدخ���ال  يهمل 
صراحة إنه قّصر في مواطن كثيرة كان يجب اإلنتباه إليها وتعديلها. 
ترقيع  وكأنه  جديدة  مواد  وإضافة  بتعديالته  اجلديد  القانون  فأتى 
لثوب قدمي، بينما كان يجب أن يأتي في ثوب جديد يجاري مقتضيات 

التشريعات. أحدث  ويواكب  العصر 
القانون اجلديد ما يأتي: ومما يؤخذ على 

التجارية: الشركات  التجارة عن قانون  أ - فصل قانون 
1 - وضع قانون خاص بالشركات:

للشركات  جديداً  قانوناً  اللبناني  املشرع  يضع  أن  يقتضي  كان 
القانون  في  األم��ر  هو  كما  التجارة.  قانون  عن  منفصاًل  التجارية، 
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في  الفرنسي  املشرع  وضع  حيث  العربية.  القوانني  ومعظم  الفرنسي 
سنة 1966 قانوناً خاصاً بالشركات. وسارت معظم القوانني العربية 
عن  منفصلة  بالشركات  خاصة  قوانني  وضعت  أي  اخلطة  هذه  على 
املثال وليس احلصر: القوانني، على سبيل  التجارة. ومن هذه  قانون 

قانون  بإصدار  املتعلق   1981 سنة   159 رقم  املصري  القانون 
ذات  وال��ش��رك��ات  ب��األس��ه��م  التوصية  وش��رك��ات  املساهمة  ال��ش��رك��ات 

احملدودة. املسؤولية 
.1997 22 لسنة  وقانون الشركات األردني رقم 

2015/1437 م. ونظام الشركات السعودي 
 .2011 29 ل��ع��ام  وق��ان��ون ال��ش��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��س��وري رق��م 

.)2012 25 لسنة  الكويتي )مرسوم بقانون رقم  وقانون الشركات 
 1974 سنة   74/4 رق��م  العماني  التجارية  الشركات  وق��ان��ون 
رقم  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  التجارية  الشركات  وقانون 

2 لسنة 2015.
العربية. التشريعات  من  وسواها 

للشركات  خ��اص��اً  قانوناً  يسن  أن  اللبناني  امل��ش��رع  على  وك��ان 
يجمع فيه جميع أنواع الشركات أي شركة التضامن وشركة التوصية 
وشركة  املسؤولية  احمل���دودة  وال��ش��رك��ة  احمل��اص��ة،  وش��رك��ة  البسيطة 
والشركة احملصور نشاطها في  القابضة  والشركة  باألسهم،  التوصية 
ارتأى  إذا  ال��ش��رك��ات  م��ن  أخ��رى  أن��واع��اً  إليها  يضيف  وأن  اخل���ارج، 

ذلك.
 1 امل���ادة  م��ن  م���واد متسلسلة  ب��أرق��ام  ال��ق��ان��ون  ي��أت��ي ه��ذا  وأن 
أن  اآلن حيث يالحظ  عليه  الوضع  هو  بدًال مما  األخيرة،  املادة  إلى 
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رقم  االشتراعي  باملرسوم  تنظيمها  املسؤولية جرى  احملدودة  الشركة 
فتغير  التجارة  قانون  في  حشراً  وحشرت   ،1967/8/5 تاريخ   35
شركات  نهاية  ف��ي   253 امل��ادة  إل��ى  وص��ل  أن  فبعد  م���واده.  تسلسل 
وبتسلسل  ذلك  بعد  يأتي  املذكور  االشتراعي  باملرسوم  إذ  احملاصة، 
فتأتي  األولي  التسلسل  يتابع  ثم   .35 املادة  إلى   1 باملادة  يبدأ  مواد 

املادة 253 مكرر 1.
كما يالحظ أن قانون الشركات القابضة )هولدنغ( جرى تنظيمه 
مستقل  وه��و   ،1983/6/24 ت��اري��خ   45 رق��م  االش��ت��راع��ي  باملرسوم 
وخارج عن قانون التجارة، وكذلك هو األمر في املرسوم االشتراعي 
احملصور  بالشركات  واملتعلق   1983/6/24 بتاريخ  الصادر   46 رقم 

لبنان )أوف شور(. نشاطها خارج 
وفضاًل عن ذلك فقد استحدث املشرع اللبناني مبوجب املرسوم 
للسندات  خاصاً  نظاماً   1977/6/16 تاريخ   54 رق��م  االشتراعي 
املادة  من  بدءاً  مادة،  تسع عشرة  تضمن  أسهم،  إلى  التحويل  القابلة 

.1
الثالث  اجلزء  عنوان  االشتراعي حتت  املرسوم  هذا  وقد وضع 
أنه بعد هذه املادة نعود إلى  التجارة أي  143 من قانون  وبعد املادة 

.144 19، وبعدها نعود إلى املادة  1 إلى املادة  املادة رقم 
 ،1977/5/26 41 الصادر في  كما وضع املشرع املرسوم رقم 
األسهم  فقدان حيازة  اتباعها عند  الواجب  األصول  بتحديد  واملتعلق 
وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم املنقولة حلامله. وأحكام 
وفقدانها.  السندات  بحيازة  مباشرة  تدخل  االشتراعي  املرسوم  هذا 

وقد وضعت في مكان مستقل عن موضوعها.
2019/126 اض��ط��ر امل��ش��رع إلى  ال��ق��ان��ون اجل��دي��د رق��م  وف��ي 
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فوضعها  بالشركات  تتعلق  التجارة  قانون  إلى  جديدة  م��واد  إضافة 
1 و2 إلخ... حتت عناوين مواد مكرر 

قانوناً  اللبناني  املشرع  ينظم  أن  واألنسب  األفضل  من  فكان 
القانونية  األحكام  كل  ويضم  جميعاً  يضمها  فقط  للشركات  موحداً 
املتعلقة بها، فيكون بذلك قد نظم تشريعاً جديداً متطوراً على غرار 
ما  وه��ذا  التجارية،  بالشركات  املتعلقة  احلديثة  التشريعات  معظم 
يسهل على رجال القانون واحملاكم والباحثني أمر الوصول بسهولة إلى 
مقتضيات  مواكبة  عن  فضاًل  بالشركات،  املتعلقة  القانونية  األحكام 

واالرتقاء. التطور 

الشركات: للتجارة ال يتضمن موضوع  2 - وضع قانون 

وكان على املشرع اللبناني أيضاً، أن يضع قانوناً خاصاً للتجارة 
اآلتية: املواضيع  يضم  البرية 

واملؤسسات  التجارية  واألعمال  والتجار  عام  وجه  على  التجارة 
االحتياطي  والصلح  التجارية  واألسناد  التجارية  والعقود  التجارية، 

واإلفالس.

م��ع اإلش����ارة إل���ى أن أح��ك��ام امل��ؤس��س��ة ال��ت��ج��اري��ة ح��ل��ت محل 
املادتني 40 و41 من قانون التجارة، وجرى تنظيمها مبوجب املرسوم 
 46 مواده  عد  وبلغ   1967/7/11 في  الصادر   11 رقم  االشتراعي 
مادة، وبدأ التسلسل في هذه املواد من املادة 1 إلى املادة 46 مبعنى 
أنه بعد املادة 39 من قانون التجارة عدنا إلى ترقيم املواد من املادة 
42. وهذا  املادة  1 إلى املادة 46 وبعد هذه املادة األخيرة عدنا إلى 
ما يشكل خلاًل في تسلسل املواد وكان يجب القضاء عليه في القانون 

.2019/126 اجلديد رقم 
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ب - في اعتبار الشركات املعروفة حاليًا واحملددة أنظمتها 
عملها: موضوع  كان  مهما  جتارية  شركات  قانونًا 

الشركات  يقسم  التقليدي  والفقه  الكالسكية  التشريعات  كانت 
مدنية وجتارية. إلى قسمني: 

معيارين: بأحد  أو جتارية  مدنية  تعتبر  الشركة  وكانت 
كانت  إذا  إال  جت��اري��ة  يعتبرها  ال  ال���ذي  امل��وض��وع��ي:  امل��ع��ي��ار 

التجارية. األعمال  ملفهوم  وفقاً  فعلية،  متارس عماًل جتارياً بصورة 
الشركة  تعتمده  الذي  بالشكل  يكتفي  الذي  الشكلي:  واملعيار 

عليها. التجارية  الصفة  إلضفاء 
احلديثة  التشريعات  معظم  ف��ي  تغير  التقسيم  ه��ذا  أن  غير 
قانون  اعتمد  فقد  العربية.  القوانني  ومعظم  الفرنسي  القانون  ومنها 
نشاطها،  موضوع  كان  أياً  الشركة  شكل  احلديث  الفرنسي  الشركات 
لتحديد صفتها التجارية، فاعتبر شركات التضامن والتوصية البسيطة 
موضوع  عن  النظر  بصرف  جتارية  واملساهمة  املسؤولية  واحمل��دودة 
النشاط الذي متارسه. حتى ولو كانت تقوم بأعمال مدنية متميزة عن 

وغيرها. واالستشفاء  والزراعة  كالتعليم  التجارية  األعمال 
احلديثة.  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ت��ش��ري��ع��ات  معظم  ف��ي  األم���ر  ه��و  وك��ذل��ك 
إلى  التجارية  صفتها  يعطيها  الذي  هو  الشركة  شكل  يكون  وبالتالي 

املوضوع. كان هذا  جانب موضوعها ومهما 
أما في قانون التجارة اللبناني فالفقرة األولى من املادة 9 منه، 
تنص على ما يأتي: »التجار هم: أوًال: األشخاص الذين تكون مهنتهم 

بأعمال جتارة. القيام 
موضوعها جتارياً«. يكون  التي  الشركات  ثانياً: 
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املوضوعي  املعيار  اعتمد  اللبناني  املشرع  أن  يالحظ  وهكذا 
الذي ال يعتبر الشركة تاجراً إال إذا كان موضوعها جتارياً.

على  فتنص  التجارة  قانون  من   9 املادة  من  الثانية  الفقرة  اما 
اتخذت  ولكنها  مدنياً  موضوعها  يكون  التي  الشركات  »اما  يأتي:  ما 
صفة الشركات املغفلة أو شركات التوصية املساهمة فتخضع جلميع 
موجبات التجار املهنية في الفصلني الثاني والثالث اآلتيتني، وألحكام 
هذا  من  اخلامس  الكتاب  في  املقررة  واإلف��الس  االحتياطي  الصلح 

القانون«.
كان  وإن  املساهمة  الشركات  أن  الفقرة  هذه  من نص  ويالحظ 
ملسك  أي  املهنية،  التجار  ملوجبات  تخضع  فهي  مدنياً،  موضوعها 
ألحكام  تخضع  كما  التجارة.  سجل  في  وللتسجيل  التجارية  الدفاتر 

التجار. لها  يخضع  التي  واإلفالس  االحتياطي  الصلح 
التشريعية  اإلجت��اه��ات  م��واك��ب��ة  واالن��س��ب  األج���دى  م��ن  وك���ان 
احلديثة في هذا املجال واعتبار كل الشركات التي تتخذ شكل شركة 
الشركة  أو  املسؤولية  احمل��دودة  أو  البسيطة  التوصية  أو  التضامن 
كان  مهما  جت��اري��ة  ش��رك��ات  امل��س��اه��م��ة،  ال��ت��وص��ي��ة  ش��رك��ة  أو  املغفلة 
فقرة  وإضافة  التجارة،  قانون  من   9 املادة  بتعديل  وذلك  موضوعها، 
الثانية  الفقرة  إلى  احلاجة  تنتفي  وبذلك  الشأن.  بهذا  إليها  جديدة 
9 املالية من قانون التجارة، كما تنتفي احلاجة إلى تعريف  من املادة 

بكونها شركة جتارية. املسؤولية  احملدودة  الشركة 
املادة )1( من  الوارد في  الشركة  أن تعريف هذه  مع املالحظة 
فقهياً  ج��دًال  أث��ار   1967/8/5 تاريخ   35 رق��م  االشتراعي  املرسوم 
الشركة  تعتبر  ال  التي   9 امل��ادة  ضوء  في  التعريف  هذا  مفهوم  حول 
تاجراً إال إذا كان موضوعها جتارياً. وقد تصدينا في مؤلفات كثيرة 
إلى شرح ومعاجلة هذا املوضوع، وال نرى لزوماً إلعادة البحث فيه.
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اتباع التطور التشريعي احلديث  ولكننا نلفت النظر إلى وجوب 
التجارية. الشركة  في صفة  الشكلي  املعيار  واعتماد 

واملعدلة،  اجل��دي��دة  امل��واد  بعض  ح��ول  أخ��رى  مالحظات  وثمة 
البحث: في سياق  عليها  التعليق  جرى 

البحث: منهجية 
قانون  من  املعدلة  املواد  ومضامني  مفاهيم  لشرح  تصدينا  لقد 
ولم  عليه،  أدخلت  التي  احلديثة  امل��واد  لشرح  تصدينا  كما  التجارة، 
باملنهجية  وذل��ك   2019/126 رق��م  القانون  قبل  فيه  م��وج��ودة  تكن 

اآلتية:
1 - وضعنا نص املادة اجلديدة املعدلة.

2 - ثم وضعنا نص املادة القدمية قبل تعديلها.
3 - وبّينا ما هي التعديالت التي حلقت باملواد املعدلة، وشرحنا 

التعديالت. وأهداف هذه  مضمون 
وكان  ذلك،  األمر  استلزم  كلما  التعديالت،  على  علقنا  ثم   -  4

التعديالت. أبعاد  تناول  نقد علمي  التعليق عبارة عن  هذا 
5 - أما بالنسبة إلى األبواب والفصول واملواد املستحدثة والتي 
 2019/126 رقم  القانون  قبل  التجارة  قانون  في  موجودة  تكن  لم 
فقد شرحناها في العمق في ضوء التشريعات الدولية وسائر األحكام 

القانونية.
رقم  اجلديد  القانون  لهذا  التصدي  في  املجازفة  متت  وهكذا 
في  نقّصر  ول��م  ش��رح��ه،  على  فأقدمنا   ،2019/3/29 ت��اري��خ   126
ومع  إليه،  صبوت  فيما  وفقت  قد  أكون  أن  فعسى  واملقارنة،  البحث 
لله  فالكمال  الشأن،  هذا  في  به  قمت  فيما  الكمال  أدعي  فال  ذلك 
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إلى عملي هذا، بكل  لتقبل أي نقد يوجه  وحده، وأني على استعداد 
وخدمة  هنات،  أو  تقصير  من  يقع  قد  ملا  تصويباً  ومسؤولية،  امتنان 
أو  العربي  أو  احمللي  املستوى  على  س��واء  والثقافة  واملعرفة  للعلم 

العاملي.
والله املوفق ملا فيه اخلير والفالح
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في التعديالت التي أدخلها القانون رقم 126 تاريخ 2019/3/29 
على قانون التجارة البرية الصادر باملرسوم االشتراعي رقم 304 تاريخ 
املوجبات  ق��ان��ون  م��ن   844 امل���ادة  وتعديل  وتعديالته،   1942/12/24
والعقود، مبا فيها من تعديالت، أو الغاء مواد واالستعاضة عنها مبواد 

جديدة أو إضافة أحكام جديدة عليه.

في الدفاتر التجارية

2019/126: يلغى نص املادة  املادة األولى من القانون رقم 
بالنص اآلتي: 16 من قانون التجارة ويستعاض عنه 

16 اجلديدة: املادة 
»على كل شخص طبيعياً كان أو معنوياً له صفة التاجر أن ميسك 
خصائصه  تتطابق  محصن  رقمي  تطبيق  بواسطة  أو  يدوية  بطريقة 
وزيري  اقتراح  على  بناء  يصدر  مرسوم  مبوجب  احملددة  املعايير  مع 

التالية: املستندات  واملالية،  العدل 
دفتر اليومية الذي تسجل فيه العمليات املالية يوماً فيوماً   -
العمليات شهرياً، إذا  نتائج تلك  كحد أدنى أو تسجل فيه 
كان نوع العمل يحول دون ذلك، شرط أن يحتفظ في هذه 
تدقيق  اج��راء  م��ن  متكن  التي  كافة  باملستندات  املسألة 

فيوماً. يوماً  عليها 

ومتابعتها. احلسابات  لفتح  األستاذ  دفتر   -

ي��ج��ري ج���ردة س��ن��وي��ة جل��م��ي��ع عناصر  أن  أي��ض��اً  وع��ل��ي��ه   
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مؤسسته، وأن يوقف جميع احلسابات بغية وضع امليزانية 
املتعلقة  الوثائق  تنظم  أن  ويجب  النتيجة«  »حساب  ووضع 
 19 بها وأن حتفظ خالل املدة املنصوص عليها في املادة 

التجارة. قانون  من 

يصبح مسك الدفاتر بواسطة التطبيق الرقمي املقرر في   -
القانون«. إلزامياً بعد سنتني من تاريخ هذا  هذه املادة 

 1942/304 16 وتعديالتها من قانون التجارة رقم  املادة 
تاريخ   2019/126 رق����م  اجل���دي���د  ب��ال��ق��ان��ون  ال��غ��ائ��ه��ا  ق��ب��ل 

.2019/3/29

املادة تنص على ما يأتي: كانت هذه 

أن  التاجر،  صفة  له  معنوياً،  أو  كان  حقيقياً  شخص  كل  »على 
تعود  التي  األعمال  جميع  فيوماً  يوماً  فيه  يسجل  يومية  دفتر  ميسك 
بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري، أو على األقل، عندما يحول 
تلك  نتائج  فيه شهرياً  أن يسجل  املؤسسة،  العمل في  نوع  ذلك،  دون 
الوثائق  جميع  يحفظ  أن  األخ��ي��رة،  احلالة  ه��ذه  في  ش��رط  األعمال 
املدة  ط��وال  فيوماً  يوماً  األعمال  تلك  صحة  مراقبة  من  متكن  التي 

التجارة. 19 من قانون  املادة  املنصوص عليها في 

مؤسسته  عناصر  جلميع  سنوية  ج��ردة  يجري  أن  أيضاً  وعليه 
وأن يوقف جميع احلسابات بغية وضع املوازنة، ووضع حساب األرباح 
األرباح  وح��س��اب   Bilan امل��وازن��ة  األق��ل  على  ي��دون  وأن  واخل��س��ائ��ر، 
واخلسائر في دفتر اجلرد. وإذا خال هذا الدفتر من عناصر اجلردة 
التفصيلية، يجب أن تنظم الوثائق املتعلقة بها وأن حتفظ طوال املدة 

التجارة«. 19 من قانون  املادة  املنصوص عليها في 
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رقم  القانون  من  األولى  املادة  أحدثتها  التي  التعديالت 
16 وتعديالتها وامللغاة من القانون رقم  2019/126 على املادة 

:1942/304
قبل شرح التعديالت املستحدثة مبوجب املادة األولى من القانون 
 1942/304 القانون  من  امللغاة   16 امل��ادة  على   2019/126 رق��م 
 15 إلى   1 املواد من  تعديل على  أي  يجِر  لم  أنه  إلى  اإلش��ارة  جتدر 
سارية  ت��زال  ما  والتي   1942/304 رق��م  التجارة  قانون  من  ضمناً 
من  والثاني  األول  البابني  في  ال��واردة  تلك  هي  املواد  وهذه  املفعول. 
القانون 1942/304، وفي الفصل األول من الباب الثالث منه، وهي 
 )8  –  6( التجارية  وباألعمال   )5  -  1 )امل��واد  عامة  بأحكام  تتعلق 

.)15 وبالتجار على وجه عام وفي األهلية املطلوبة لالجتار )9 – 
يتعلق  وكونه  التجارة،  قانون  بنطاق  يتعلق  تعديل  فال  وبالتالي 
األعمال  مفهوم  على  أيضاً  تعديل  وال  التجارية،  واألعمال  بالتجار 
باألعمال  أو  بالتبعية  أو  بطبيعتها  جتارية  أعماًال  وكونها  التجارية 
التجار،  ه��م  م��ن  حتديد  على  أي��ض��اً  تعديل  وال  البحرية.  التجارية 
وكونهم إما أشخاصاً تكون مهنتهم القيام بأعمال جتارية، أو شركات 
يتعاطون  ال��ذي��ن  األف���راد  على  وال   )9 )م  جت��اري��اً  موضوعها  ي��ك��ون 
األعمال  ملمارسة  املرأة  أهلية  وعلى  بسيطة،  أو حرفة  جتارة صغيرة 

التجارية)1(.
وبحسب ما هو متبع في معظم التشريعات العربية واالجنبية كان 
على املشّرع اللبناني ان يضيف إلى املادة 6 من قانون التجارة املتعلقة 
السحب  الذاتية، موضوع سندات  ماهيتها  التجارية بحسب  باالعمال 
والسندات ألمر والشك، وتعدادها من بني هذه االعمال التجارية على 

العربية احلديثة. القوانني  الفرنسي ومعظم  القانون  غرار 

لشرح مفهوم هذه األحكام راجع كتابنا األعمال التجارية والتجار، ص 11 – 322.  )1(
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ولقد ألغى املشرع في املادة األولى من القانون رقم 2019/126 
 16 باملادتني  عنهما  واستعاض  التجارة  قانون  من  و18   16 املادتني 

اآلتية: التعديالت  تناولت  اللتني  و18 اجلديدتني، 
القانون  من  األولى  املادة  في  الواردة  التعديالت  في  أوًال: 

التجارية: الدفاتر  مبسك  واملتعلقة   2019/126
بالطريقة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��دف��ات��ر  م��س��ك  األول:  ال��ت��ع��دي��ل 

االلكترونية:
أن  معنوياً،  أو  طبيعياً  شخصاً  كان  سواء  للتاجر،  املشرع  أجاز 
الكترونية نصت  بطريقة  أو  يدوية،  بطريقة  التجارية  الدفاتر  ميسك 
تطبيق  بواسطة  تكون  بأن  اجلديد  القانون  من  األول��ى  امل��ادة  عليها 
مبوجب  توضع  محددة  معايير  مع  خصائصه  تتطابق  محصن  رقمي 

العدل واملالية. اقتراح وزيري  بناء على  مرسوم يصدر 
يحدد  تنظيمياً،  مرسوماً  يستلزم  التعديل  ه��ذا  أن  يعني  مما 
األلكترونية.  بالطريقة  التجارية  ال��دف��ات��ر  ملسك  ال��واج��ب��ة  املعايير 
التاجر من  ليتمكن  املرسوم،  اإلسراع في إصدار هذا  يتم  أن  فعسى 

األلكترونية. بالطريقة  التجارية  دفاتره  مسك 
وأكثر من ذلك فإن الفقرة األخيرة من املادة األولى من القانون 
يصبح  األلكترونية  بالطريقة  الدفاتر  مسك  أن  على  تنص  اجل��دي��د، 
إلزامياً بعد سنتني من تاريخ صدور القانون اجلديد، أي ابتداء من 29 
آذار 2021 حيث يتوجب على التاجر بعدئٍذ أن ميسك دفاتره بالطريقة 
األلكترونية، وفقاً ملا يحدده املرسوم التنظيمي بهذا الشأن وميتنع عليه 

بعد التاريخ املذكور أن ميسك دفاتره التجارية بالطريقة اليدوية.
اإللزامية: التجارية  الدفاتر  تعديل  الثاني:  التعديل 

تتضمن  وتعديالتها   1942/304 القانون  من   16 امل��ادة  كانت 
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 )livre journal( اليومية  دفتر  هي:  اإللزامية،  التجارية  الدفاتر  أن 
األستاذ  دف��ت��ر  تعتبر  تكن  ول��م   )livre d’inventaire( اجل��رد  ودف��ت��ر 

)le grand livre( من الدفاتر اإللزامية.
غير أن املادة 8 من املرسوم رقم 4665 تاريخ 1981/12/26 
هو  األستاذ  دفتر  أن  اعتبرت  عام،  محاسبي  تصميم  بوضع  املتعلق 

يأتي: اإللزامية، عندما نصت على ما  الدفاتر  من 
إلزامية هي: الواجب مسكها بصورة  »إن دفاتر احملاسبة 

فيوماً،  يوماً  املالية  العمليات  فيه  تسجل  الذي  اليومية  دفتر   -
على  الشهر  في  مرة  إجمالية،  بصورة  العمليات،  تلك  فيه  تسجل  أو 
املالية  الدائرة  من  بذلك  إذن  على  املؤسسة  أن حتصل  األقل، شرط 
متكن  التي  املستندات  بكافة  احلالة  هذه  في  حتتفظ  وأن  املختصة، 

فيوماً. يوماً  عليها  التدقيق  إجراء  من 
ومتابعتها. احلسابات  لفتح  األستاذ  دفتر   -

- دفتر االلتزامات حيث تسجل وفقاً لتاريخ عقدها أو تصفيتها، 
املتبادلة. أو  املعطاة  أو  املأخوذة  والضمانات  التعهدات 

وامليزانية  وامليزانية حيث تسجل عناصر اجلرد  - دفتر اجلرد 
النتيجة«. وحساب 

التي  اإللزامية  احملاسبة  دفاتر  تكون  أن  توجب  امل��ادة  هذه  إن 
األستاذ  ودفتر  اليومية  دفتر  هي:  أربعة  مسكها  التاجر  على  يتوجب 

وامليزانية. اجلرد  ودفتر  اإللتزامات  ودفتر 
1942/304 فكانت توجب  16 وتعديلها من القانون  أما املادة 
اجلرد  ودفتر  اليومية  دفتر  هي:  اإللزامية  الدفاتر  من  نوعني  مسك 
املادة  لتعدل   2019/126 رق��م  م��ن  األول���ى  امل���ادة  ف��أت��ت  وامل��وازن��ة. 
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دفتر  اجل��رد،  ودفتر  اليومية  دفتر  إل��ى  أضافت  بحيث  امل��ذك��ورة   16
وهذا  ومتابعته«.  احلسابات  لفتح  األستاذ  »دفتر  بقولها:  األستاذ. 
 4665 رق��م  امل��رس��وم  من  الثامنة  امل��ادة  في  ال��وارد  نفسه  هو  النص 
ورد  حيث  ع���ام(.  محاسبي  تصميم  )وض��ع   1981/12/26 ت��اري��خ 
املشرع  يكون  وقد  ومتابعتها«.  احلسابات  لفتح  األستاذ  »دفتر  أيضاً: 
في تعديله للمادة 16 املذكورة قد استقى النص املتعلق بدفتر األستاذ 

4665 املذكور. من املرسوم رقم 
تقدماً  أكثر  ج��اء   1981/4665 رق��م  امل��رس��وم  ان  يبدو  ولكن 
االلتزامات  دفتر  وضع  ألنه  اجلهة،  لهذه   2019/126 القانون  من 
الغائه  في  املشرع  على  وكان  مسكها.  الواجب  اإللزامية  الدفاتر  بني 
اجلهة،  لهذه  العام  احملاسبي  بالتصميم  يأخذ  أن  جتارة،   16 للمادة 
فيضيف دفتر اإللتزامات كدفتر إلزامي في املادة األولى من القانون 

.2019/126

ودفتر األستاذ هو الدفتر الذي تنقل إليه القيود التي سبق تدوينها 
في دفتر اليومية، وترتب فيه بحسب نوعها، أو بحسب أسماء العمالء أي 
أن يتكون لكل عميل أو لكل نوع من أنواع األعمال حساب مستقل. كما لو 
خصص التاجر في دفتر األستاذ صفحة لكل عميل، ونقل إليها بالتتابع 
عميل،  كل  باسم  اليومية  دفتر  في  املدونة  القيود  واألرق��ام  وبالتواريخ 
أو لو خصص صفحة في دفتر األستاذ لكل نوع من أنواع احلسابات، 
كاحلساب اجلاري مثاًل، وحساب االعتماد املستندي، وحساب البضاعة، 
املال،  رأس  وحساب  الصندوق،  وحساب  التجارية،  األوراق  وحساب 

وحساب األرباح واخلسائر، وغيرها من احلسابات.
اجلانب  ف��ي  أح��ده��م��ا  م���زدوج،  قيد  عملية  ك��ل  ب��ش��أن  وي��ج��ري 
في  واآلخ��ر  مديناً،  احلساب  يجعل  وهو   )doit( التاجر  من  املطلوب 
اجلانب املطلوب له )avoir(، وهو يجعل احلساب دائناً. كما لو اشترى 
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اجلانب  في  الثمن  فيقيد  ثمنها،  دفع  بعدما  وتسلمها  بضاعة  التاجر 
»منه« في حساب البضاعة الذي يعتبر مديناً بهذا الثمن بعد استالم 
دائناً  يعتبر  الذي  الصندوق  في حساب  »له«  اجلانب  وفي  البضاعة، 

دفعه. الذي  بالثمن 
أما إذا باع التاجر البضاعة، فيجري قيد الثمن في جانب »له« 
وتسليم  البيع  بعد  بالثمن  دائ��ن��اً  أصبح  ال��ذي  البضاعة  حساب  في 
البضاعة، وفي جانب »منه« في حساب الصندوق الذي أصبح مديناً 

إياه. تسلمه  بعد  بالثمن 
دفتر  ف��ي  امل��درج��ة  العمليات  م��ن  لكل  امل���زدوج  للقيد  ونتيجة 
التي  احل��س��اب��ات  جلميع  املدينة  األرص���دة  مجموع  يصبح  األس��ت��اذ، 
يتيح  مما  الدائنة،  أرصدتها  ملجموع  م��ع��ادًال  الدفتر  ه��ذا  يتضمنها 
ميكن  بحيث  ودقة،  وسهولة  بيسر  املؤسسة  أعمال  نتائج  استخالص 

إلى صحتها. الركون 
رقم  االشتراعي  املرسوم  من   9 املادة  إلى نص  اإلشارة  وجتدر 
81/4665 التي تنص على ما يأتي: »ميكن للمؤسسة أن تستعمل دفاتر 
وحاجاتها،  ملتطلباتها  وفقاً  مساعدة  أستاذ  ودفاتر  مساعدة  يومية 
ويتم بصورة دورية، جتميع املعطيات املسجلة في اليوميات املساعدة 

وأستاذ مركزيني«. يومية  دفتري  في 
واألستاذ  اليومية  دفتري  عن  فضاًل  أنه  املادة،  هذه  من  ويفهم 
املركزيني األساسيني، ميكن للتاجر، بحسب طبيعة احلال ومعطياتها، 
يتم  أن  على  مساعد،  أستاذ  ودفتر  مساعد  يومية  دفتر  يستعمل  أن 

فيهما. املسجلة  املعطيات  دورية جتميع  بصورة 
وتصفيتها،  عقدها  بتواريخ  فيه،  فتسجل  االلتزامات  دفتر  أما 
األفراد  التاجر مع  يعقدها  التي  والعقود  االلتزامات  وبالتتابع، جميع 
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والضمانات  التعهدات  وأهم خصائص  واخلاصة،  العامة  واملؤسسات 
هذه  بأن  علماً  عليه.  أو  التاجر  ملصلحة  كانت  س��واء  أنواعها،  على 
قد  كما  عينية،  أو  شخصية  تكون  فقد  ومتنوعة  متعددة  الضمانات 

متبادلة. أو  معطاة  ومصرفية،  مالية  تكون 
والعقود،  التعهدات  مختلف  ضبط  للتاجر،  الدفتر  هذا  ويتيح 
مالية،  نتائج  من  عليها  أو  لها  يترتب  وما  وضماناتها،  حركتها  وسير 
املؤقتة  وتصفيتها  وتسليمها،  وتسلمها  فيها،  العمل  ب��دء  وت��اري��خ 
الدولة  ملصلحة  تتم  كانت  إذا  عليها،  املترتبة  والتوقيفات  والنهائية، 

العشرية. كالتوقيفات  العامة،  واملؤسسات 
كما يبني هذا الدفتر املدفوعات املترتبة على التاجر في سبيل 
القيام بالعمل املطلوب منه، واملقبوضات املستحقة له، والسلفات إذا 

والتعهدات. بالعقود  يتعلق  ما  كل  وباالجمال  ذلك.  األمر  اقتضى 
املرسوم  8 من  املادة  الدفاتر اإللزامية املنصوص عليها في  إن 
قبل  م��ن  مسكها  ال��واج��ب  ه��ي   ،1981/12/26 ت��اري��خ   4665 رق��م 
 16 املادة  تعديل  يأت  لم  ذلك  ومع  االلتزامات.  دفتر  ومنها  التاجر، 
وكان  ذك��ره��ا،  على   2019/126 القانون  من  األول��ى  امل��ادة  مبوجب 
عليه أن يذكرها، طاملا أنها مقررة في املرسوم املذكور املتعلق بوضع 

العام. احملاسبي  التصميم 
النتيجة: حساب  الثالث:  التعديل 

تنص   1942/304 رقم  القانون  من  وتعديالتها   16 املادة  كانت 
في فقرتها الثانية على أنه يتوجب على التاجر: »أن يجري جردة سنوية 
جلميع عناصر مؤسسته، وأن يوقف جميع احلسابات بغية وضع املوازنة 
 Bilan ووضع حساب األرباح واخلسائر، وأن يدون على األقل املوازنة
وحساب األرباح واخلسائر في دفتر اجلرد. وإذا خال هذا الدفتر من 
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عناصر اجلردة التفصيلية يجب أن تنظم الوثائق املتعلقة بها وأن حتفظ 
طوال املدة املنصوص عليها في املادة 19 من قانون التجارة«.

فجاء التعديل على الشكل اآلتي: »وعليه أيضاً أن يجري جردة 
بغية  احلسابات  جميع  يوقف  وأن  مؤسسته،  عناصر  جلميع  سنوية 
الوثائق  تنظم  أن  ويجب  النتيجة،  حساب  ووضع  امليزانية،  وضع 
املتعلقة بها وأن حتفظ طوال املدة املنصوص عليها في املادة 19 من 

القانون«. هذا 
يأتي: الذي طرأ، يتضمن ما  التعديل  وهذا 

وقف  إل���ى  تشير   16 امل���ادة  ت��ك��ن  ل��م  - وق���ف احل��س��اب��ات:   1
احلسابات بل كانت تشير إلى تدقيق جميع احلسابات، فأتى التعديل 

امليزانية. ليضع  احلسابات  جميع  بوقف  التاجر  ليلزم 
عبارة  إلى  تشير   16 امل��ادة  تكن  لم  النتيجة:  حسابات   -  2
حساب  ووضع  املوازنة  وضع  على  تنص  كانت  بل  النتيجة،  حسابات 
في  واخلسائر  األرب��اح  وحساب  املوازنة  وتدوين  واخلسائر،  األرب��اح 

إذا كان ثمة جردة تفصيلية. دفتر اجلرد. 
أما التعديل فأشار إلى وجوب وقف احلسابات ووضع امليزانية 
ووضع حساب النتيجة، ولعل هذا التعديل مستوحى من نص املادة 
تنص  ال��ت��ي   1981/12/26 ت��اري��خ   4665 رق��م  امل��رس��وم  م��ن   )10(
موجوداتها  عناصر  بجرد  تقوم  أن  مؤسسة  كل  »على  يأتي:  ما  على 
جميع  ت��وق��ف  وأن  األق���ل  ع��ل��ى  ال��س��ن��ة  ف��ي  واح���دة  م��رة  ومطلوباتها 

ميزانيتها«. ووضع  أعمالها  نتيجة  بهدف حتديد  حساباتها 
التي  النتيجة يعني احلسابات  النص أن حساب  ويفهم من هذا 

املؤسسة. أعمال  نتيجة  إلى حتديد  تهدف 
ويتطابق ما ورد في املادة 16 امللغاة مع ما ورد في املادة األولى 
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املتعلقة  الوثائق  تنظم  أن  يجب  أنه  جلهة   ،2019/126 القانون  من 
من   19 امل��ادة  في  عليها  املنصوص  امل��دة  ط��وال  وأن حتفظ  باجلردة 
ال��ت��اج��ر أن  »ي��ج��ب على  ي��أت��ي:  م��ا  ال��ت��ي تنص على  ال��ت��ج��ارة،  ق��ان��ون 

سنوات«. اختتامها سحابة عشر  بعد  الدفاتر  يحفظ 

نشير إلى أن التاجر، فضاًل عن وجوب مسك الدفاتر اإللزامية، 
اختيارية تساعده على ضبط حساباته، ومن  دفاتر  أن ميسك  ميكنه 
املخزن،  ودفتر  الصندوق،  ودفتر  الرسائل،  دفتر صور  الدفاتر:  هذه 
األستاذ  ودف��ت��ر  امل��س��اع��د،  اليومية  ودف��ت��ر  التجارية  األوراق  ودف��ت��ر 

الدفاتر)1(. ودفتر اخلرطوش، وسواها من  املساعد، 

:2019/126 القانون رقم  الثانية من  املادة 

بالنص  التجارة، ويستعاض عنه  قانون  18 من  املادة  يلغى نص 
اآلتي:

18 اجلديدة: املادة 

وأن  أرق��ام،  يدوية  بطريقة  املمسوكة  للدفاتر  توضع  أن  »يجب 
تنعقد  التي  املدن  في  االبتدائية  احملكمة  رئيس  ويوقعها  عليها  يعلّم 

احملكمة«. هذه  فيها 

التجارة: امللغاة من قانون   18 املادة 

»يجب أن توضع للدفاتر املذكورة أرقام وأن يعلم عليها ويوقعها 
فيها  تنعقد  التي  املدن  البدائية في  رئيس احملكمة  أو  الصلح  قاضي 

احملكمة«. هذه 

للتوسع في أحكام الدفاتر التجارية اإللزامية واإلختيارية، راجع كتابنا، األعمال التجارية   )1(
والتجار، ص 337 – 348.
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التعديالت:
األول: التعديل 

جلهة  األولى  املادة  في  الوارد  التعديل  عن  التعديل  هذا  ينبثق 
في  ألن��ه  األلكترونية.  بالطريقة  التجارية  ال��دف��ات��ر  مسك  إمكانية 
احملكمة  رئيس  من  عليها  التعليم  عملياً  يتعذر  األخيرة  احلالة  هذه 
 ،2019/126 القانون  من  الثانية  املادة  نص  أتى  وبذلك  االبتدائية. 
أن  ميكن  حيث  فقط،  اليدوية  بالطريقة  املمسوكة  بالدفاتر  متعلقاً 

االبتدائية. رئيس احملكمة  ويوقعها  عليها  يعلم  وأن  ترقم 
املادة األولى، جلهة وجوب إصدار  إلى ما ذكر في  مع اإلشارة 
وأنه  الكترونية،  بطريقة  الدفاتر  مسك  كيفية  يحدد  تنظيمي  مرسوم 
بعد مرور سنتني من تاريخ صدور القانون 2019/126 يتوجب مسك 
املادة  عن  يستغنى  وبالتالي  األلكترونية،  بالطريقة  التجارية  الدفاتر 

18 اجلديدة.

وتوقيعها: الدفاتر  على  التعليم  سلطة  الثاني:  التعديل 
التجارية  ال��دف��ات��ر  على  التعليم  اجل��دي��دة   18 امل���ادة  ح��ص��رت 
هذه  فيها  تنعقد  التي  املدن  في  االبتدائية  احملكمة  برئيس  وتوقيعها 
العمل ميكن أن يتم من قبل قاضي الصلح. احملكمة. بينما كان هذا 

ومبا أنه في التنظيم القضائي احلالي، لم يعد ثمة قاضي صلح، 
االبتدائية. باحملكمة  الدفاتر  على  والتوقيع  التعليم  فقد حصر 

االبتدائية: احملكمة  الثالث:  التعديل 
البدائية«،  »احمل��ك��م��ة  تسمية  يتضمن  ال��ق��دمي  ال��ن��ص  ك���ان 
بدًال من احملكمة  »احملكمة االبتدائية«  النص اجلديد  فأصبح في 

وموضوعياً. لغوياً،  األسلم  وهو  البدائية، 



42

من   17 للمادة  تعدياًل  اجلديد  القانون  يتضمن  لم  مالحظة: 
1942/304، التي تنص على ما يأتي: »يجب أن تنظم  القانون رقم 
الدفاتر التجارية اإلجبارية بحسب التواريخ وبال بياض وال فراغ وال 

نقل إلى الهامش وال حتشية بني السطور وال محو.
ويبدو أن هذه االجراءات والتحذيرات تتعلق بالدفاتر التجارية 
اليدوية وال تتعلق بالدفاتر التجارية األلكترونية، مع أن هذه الدفاتر 
يأخذ  أن  املشرع  على  وكان  اجلديد،  القانون  في  مستحدثة  األخيرة 

هذا األمر بعني االعتبار.
هذه هي التعديالت التي أدخلت على النصوص املتعلقة بالدفاتر 
بعد  التجارية  الدفاتر  مدة حفظ  على  تعديل  أي  يجِر  ولم  التجارية. 
الدفاتر  حجية  على  وال   .)19 )م  س��ن��وات  عشر  سحابة  اختتامها 
20 و21(، وال على اجلزاءات املترتبة  التجارية في اإلثبات )املادتان 
واملنصوص  نظاميتها،  ع��دم  أو  التجارية  الدفاتر  مسك  ع��دم  على 
املواد  وف��ي  ع��ق��وب��ات،  و691  و689  و462   461 امل���واد:  ف��ي  عليها 
634، خامساً و639 و640 من قانون التجارة وفي املادة 30 املعدلة 

الدخل)1(. قانون ضريبة  من 
من  و21  و20   19 امل��واد  يعدل  ان  امل��ش��رع  على  ك��ان  تعليق: 
مع  تنسجم  بطريقة  التجارية  بالدفاتر  متعلقة  وهي  التجارة  قانون 
والسيما  االخيرة،  املادة  هذه  مع  منسجمة  لتصبح   16 للمادة  تعديله 

االلكترونية. أو  الرقمية  بالطريقة  الدفاتر  مسك  جلهة 

راجع كتابنا األعمال التجارية والتجار، ص 355 وما يليها.  )1(
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في سجل التجارة

:2019/126 القانون رقم  الثالثة من  املادة 
بالنص  عنه  ويستعاض  التجارة  قانون  من   26 املادة  نص  يلغى 

اآلتي:
26 اجلديدة: املادة 

»إن الشركات التي لها مركز رئيسي في لبنان يجب تسجيلها في 
الشركة  ممثل  على  ويجب  مركزها  املختص مبنطقة  التجارة  سجل 

تأسيسها. يلي  الذي  الشهر  التسجيل في خالل  أن يطلب 
ويقدم طالب التسجيل لقلم احملكمة نسخة عن صك التأسيس 
وعلى  الطوابع  على  ومشتملة  نسختني  على  مكتوبة  عنه  وخالصة 

اآلتية: البيانات  خاص،  بوجه  ومتضمنة  توقيعه 
1 - اسم وشهرة كل من الشركاء واملساهمني وجنسية كل منهم 

ومحلها. والدته  وتاريخ 
2 - اسم الشركة التجارية أو تسميتها.

3 - موضوع الشركة.
4 - األماكن التي فيها للشركة فروع أو وكاالت سواء كانت في 

لبنان أو في اخلارج.
في  لهم  املرخص  اآلخرين  األشخاص  أو  الشركاء  أسماء   -  5

التوقيع عنها. أو  إدارة الشركة 
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6 - رأسمال الشركة واملبالغ أو األوراق املالية املترتب تقدميها 
للشركة  يقدم  ما  قيمة  وكذلك  التوصية  شركاء  أو  املساهمني  على 

سواء اكان من النقود أو من أموال أخرى.

انتهائها. 7 - تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ 

8 - نوع الشركة.

9 - احلد األدنى لرأسمال الشركة إذا كانت ذات رأسمال قابل 
. للتغيير

10 - عقد إيجار املكان الذي ستمارس فيه الشركة عملها، أو 
مستند مبلكيتها له، أو مستند يفيد إتخاذها محل إقامة لدى ممثلها 
اشغال  يبرر  النافذة  القوانني  جتيزه  قانوني  سند  أي  أو  القانوني 

الشركة. مركز 

11 - هوية صاحب أو أصحاب احلق االقتصادي«.

:1942/304 القانون رقم  امللغاة من  26 القدمية  املادة 

كانت هذه املادة تنص على ما يأتي:

»إن الشركات التي لها محل رئيسي في لبنان أية كانت جنسيتها 
ويجب  مركزها  مبنطقة  املختص  التجارة  سجل  في  تسجيلها  يجب 
يطلبوا  أن  ادارتها  مجلس  أعضاء  أو  الشركة  اشغال  مديري  على 

تأسيسها. يلي  الذي  الشهر  التسجيل في خالل 

التأسيس  لصك  خالصة  احملكمة  لقلم  التسجيل  طالبو  ويقدم 
مكتوبة على نسختني ومشتملة على الطوابع وعلى توقيعهم ومتضمنة 

اآلتية: البيانات  بوجه خاص 

وشركاء  املساهمني  عدا  ما  الشركاء  من  كل  وشهرة  اسم   -  1
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ومحلها. والدته  وتاريخ  منهم  كل  وجنسية  التوصية، 

2 - اسم الشركة أو تسميتها.

3 - موضوع الشركة.

4 - األماكن التي فيها للشركة فروع أو وكاالت سواء كانت في 
لبنان أو في اخلارج.

في  لهم  املرخص  اآلخرين  األشخاص  أو  الشركاء  أسماء   -  5
التوقيع عنها. أو  وتدبير أمورها  الشركة  إدارة 

6 - رأسمال الشركة واملبالغ أو األوراق املالية املترتب تقدميها 
للشركة  يقدم  ما  قيمة  وكذلك  التوصية  شركاء  أو  املساهمني  على 

سواء أكان من النقود أو من أموال أخرى.

7 - ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها.

8 - ماهية الشركة.

9 - احلد األدنى لرأسمال الشركة إذا كانت ذات رأسمال قابل 
. للتغيير«

التعديالت:

مركز: بكلمة  محل  كلمة  استبدل  األول:  التعديل 

كانت املادة 26 امللغاة من قانون التجارة تنص على أن الشركات 
لبنان... رئيسي في  لها محل  التي 

مركز. بكلمة  محل  كلمة  ليستبدل  التعديل  فجاء 

ويقتصر هذا التعديل على الصياغة فقط. وهي أن يقال مركز 
بدًال من محل رئيسي. رئيسي 
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أشغال  م��دي��ر  م��ن  ب��دًال  الشركة  ممثل  ال��ث��ان��ي:  التعديل 
أو أعضاء مجلس اإلدارة: الشركة 

26 امللغاة من قانون التجارة تتضمن عبارة »ويجب  كانت املادة 
على مديري اشغال الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها. فجاء التعديل 

القانوني(«. الشركة  »)ممثل  بعبارة  العبارة  هذه  ليستبدل 

واحلقيقة هي أنه من ميثل شركة األشخاص هو مبدئياً املدير 
ذكر  من  فبدًال  إدارت��ه��ا.  مجلس  هو  األم��وال  شركة  ميثل  ومن  فيها، 
املديرين وأعضاء مجلس اإلدارة، رأى املشرع أن يكون أكثر دقة وداللة 
الشركة  ممثل  عبارة  معتمداً  النص  فعدل  التعبير،  في  واختصاراً 
نفسها،  والنتيجة  نفسه،  املعنى  تضمن  وإن  التعديل،  وهذا  القانوني، 

القانونية. النصوص  أكثر حتديداً ومهنية في صياغة  أنه  إال 
التسجيل«،  »طالبو  ع��ب��ارة  اس��ت��ب��دال  ال��ث��ال��ث:  التعديل 

التسجيل«: »طالب  بعبارة 
عبارة  تتضمن  ال��ت��ج��ارة  ق��ان��ون  م��ن  ال��ق��دمي��ة   26 امل���ادة  ك��ان��ت 
بكلمة  »طالبو«  كلمة:  ليستبدل  التعديل  فأتى  التسجيل«  »يقدم طالبو 

طالب.
ولكنه  بالصياغة.  بل  واملعنى  باملضمون  يتعلق  ال  التعديل  وهذا 
أن ممثل  فطاملا  إليها،  املشار  الشركة  ممثل  عبارة  مع  منسجماً  أتى 
املشرع  رأى  الصيغة  هذه  مع  وانسجاماً  املفرد،  بصيغة  أتى  الشركة 
ال  كان  وإن  التعديل  وهذا  »طالبو«  من  بدًال  طالب،  كلمة  استعمال 

يتناول املضمون فهو أكثر دقة مما ورد في املادة امللغاة.
التوصية: وشركاء  املساهمني  أسماء  الرابع:  التعديل 

الفقرة )1(  التجارة تنص في  امللغاة من قانون   26 املادة  كانت 
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وشهرة  اس��م  التأسيس  صك  خالصة  تتضمن  أن  وج��وب  على  منها 
املادة  فأتت  التوصية،  وشركاء  املساهمني  عدا  ما  الشركاء  من  كل 
ولتفرض  ال��ش��رك��اء  أس��م��اء  ف��ي  لتعدل  اجل��دي��د  ال��ق��ان��ون  م��ن  الثالثة 
تعد  لم  أنها  مبعنى  واملساهمني.  الشركاء  من  كل  وشهرة  اسم  بيان 
خالصة  في  أسمائهم  ذكر  من  التوصية  وشركاء  املساهمني  تستثني 
الشركاء مبن  من  كل  أسماء  ليشمل  التعديل  أتى  بل  التأسيس،  صك 
أسماء  ذك��ر  يقتضي  وبالتالي  واملساهمني،  التوصية،  شركاء  فيهم 
الصادر   75 رق��م  القانون  مبوجب  أن��ه  إل��ى  اإلش���ارة  م��ع  املساهمني 
بتاريخ 2016/10/27 ألغيت األسهم حلامله واألسهم ألمر وأصبحت 

أسمية. املغفلة  الشركات  أسهم  جميع 
اآلتية: التعديل محاذير هي  لهذا  ولكن 

تكون  أن  يجب  حالياً  املغفلة  الشركات  ف��ي  األس��ه��م  تكن  وإن 
ميكن،  وبالتالي  للتداول.  قابليته  السهم  عن  ينزع  ال  فذلك  أسمية، 
إلى  مساهم  من  يومياً  حتى  السهم  ملكية  تنتقل  أن  املبدأ  حيث  من 
املعقول  من  فهل  إسمياً،  يكون  أن  يجب  السهم  كان  ولو  آخر  مساهم 
أن يجري تعديل أسماء املساهمني يومياً في سجل التجارة؟ وال سيما 
بنسبة  إال  املساهمة  الشركة  أموال  عن  مسؤوًال  يكون  ال  املساهم  أن 
قيمة ما ميلكه من اسهم، وكذلك األمر بالنسبة إلى الشريك املوصي 
الدائنني إال مبقدار حصته في الشركة،  الذي ال يكون مسؤوًال جتاه 
الشركاء  بأشخاص  الثقة  على  تقوم  ال  التوصية  شركة  فإن  وبالتالي 
بأشخاص  الثقة  على  تقوم  ال  املساهمة  الشركة  أن  كما  امل��وص��ني، 

املساهمني.
أمور  تدبير  لهم  املرخص  األشخاص  اخلامس:  التعديل 

الشركة:
الفقرة )5(  التجارة تنص في  امللغاة من قانون   26 املادة  كانت 
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أسماء  التأسيس  ص��ك  خ��الص��ة  ف��ي  ي��ذك��ر  أن  يجب  أن��ه  على  منها 
الشركة  إدارة  ف��ي  لهم  امل��رخ��ص  اآلخ��ري��ن،  األش��خ��اص  أو  ال��ش��رك��اء 
أمورها«  »وتدبير  ع��ب��ارة:  ليحذف  التعديل  فجاء  أم��وره��ا  وتدبير 
التأسيس:  صك  خالصة  في  يذكر  أن  وج��وب  على  بالنص  ويكتفي 
أسماء الشركاء أو األشخاص اآلخرين املرخص لهم في إدارة الشركة 
حتديث  عن  عبارة  هو  التعديل  هذا  أن  يعني  مما  عنها،  التوقيع  أو 
فاملضمون  املضمون،  تعديل  وليس  دقة،  أكثر  تأتي  بحيث  الصياغة، 
هو نفسه، ولكن ال لزوم لعبارة: »تدبير أمور الشركة« طاملا أن عبارة 
األشخاص املرخص لهم في إدارة الشركة تعتبر كافية ومؤدية للمعنى 
أن  يصح  ال  العامة،  للقواعد  وتطبيقاً  القانوني  النص  وفي  املقصود. 

يكون ثمة كلمات أو تعابير ال لزوم لها.
التعديل السادس: تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها:

الفقرة )7(  التجارة تنص في  امللغاة من قانون   26 املادة  كانت 
ابتداء  التأسيس: ميعاد  منها على وجوب أن يذكر في خالصة صك 
الشركة وميعاد انتهائها، فاستبدلت هذه العبارة في املادة الثالثة من 

انتهائها. وتاريخ  الشركة  ابتداء  تاريخ  بعبارة  اجلديد  القانون 
هنا  فالتعديل  وبالتالي  ميعاد،  كلمة  من  دقة  اكثر  تاريخ  وكلمة 

باملضمون. وليس  بالصياغة  أيضاً  يتعلق 
الشركة: فرع  السابع:  التعديل 

الفقرة  ف��ي  ال��ت��ج��ارة تنص  ق��ان��ون  م��ن  امل��ل��غ��اة   26 امل���ادة  ك��ان��ت 
ماهية  التأسيس  هذا  في خالصة  يذكر  ان  يجب  أنه  على  منها   )8(
بعبارة نوع الشركة. وهذه  الشركة. فاستبدلت عبارة ماهية الشركة، 
العبارة األخيرة هي األشد تعبيراً ومفهوماً. علماً بأن الشركات تكون 
وشركات  أشخاص  شركات  إلى  تقسيمها  وميكن  مختلفة،  أنواع  على 



49

أموال وشركات األموال هي الشركة املغفلة وشركة التوصية باألسهم 
األشخاص  شركات  أما  املسؤولية.  احملدودة  الشركة  إليهما  ويضاف 

احملاصة. وشركة  البسيطة  التوصية  وشركة  التضامن  فهي شركة 
ويضاف إلى هذه األنواع من الشركات: الشركة ذات رأس املال 

ماهية. كلمة  من  أكثر وضوحاً  نوع  وكلمة  للتغيير  القابل 
التعديل الثامن: إضافة فقرتني في املادة 26 اجلديدة هما:

الشركة  فيه  ستمارس  ال��ذي  املكان  إيجار  »عقد   :10 الفقرة 
إقامة  محل  اتخاذها  يفيد  مستند  أو  له،  مبلكيتها  مستند  أو  عملها، 
لدى ممثلها القانوني. أو أي سند قانوني آخر جتيزه القوانني النافذة 

الشركة«. مركز  اشغال  يبرر 

الفقرة 11 - هوية صاحب احلق أو أصحاب احلق االقتصادي.

ففيما يتعلق بالفقرة 10 ومبا أن الشركة يجب أن يكون لها مركز 
التأسيس.  في خالصة صك  املركز  هذا  يذكر  أن  فيقتضي  رئيسي، 
اكتفت  بل  املركز  هذا  يكون  أن  يجب  أين  امللغاة   26 املادة  تذكر  ولم 
كانت  أياً  لبنان،  في  رئيسي  لها محل  التي  الشركات  أن  بالنص على 
جنسيتها يجب تسجيلها في سجل التجارة.... وهذا النص غير كاف 
للتعبير عن أن الشركة يجب أن تبني مكان مركزها الرئيسي فجاءت 
الفقرة 10 من املادة املذكورة لتبني ما يثبت مكان هذا املركز فأوجبت 
وقد  الشركة عملها.  فيه  الذي ستمارس  املكان  إيجار  يذكر عقد  أن 
بإبراز  يكون  فقد  الشركة،  مركز  يثبت  ما  بيان  في  املشرع  تساهل 
عقد إيجار أو مبستند ملكية، أو أي مستند آخر يفيد اتخاذها محل 
إقامة لدى ممثلها القانوني، أو أي سند جتيزه القوانني، كما لو كان 
فيه  تتخذ  للشركة  محل  إعطاء  في  املالك  تسامح  عن  عبارة  مثاًل 

الرئيسي. مركزها 
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فهذا  االقتصادي  احلق  أصحاب  أو  صاحب  إلى  بالنسبة  أما 
يكون  فقد  وواقعاً،  حقيقة  مطبق  هو  ما  مع  ينسجم  جديد،  مصطلح 
الظاهر،  الشخص  هو  فيها،  الشركاء  أحد  أو  الشركة  مؤسسي  أحد 
احلق  صاحب  أم��ا  األس��اس��ي،  نظامها  في  أو  التأسيسي  صكها  في 
النظام األساسي  أو  التأسيس  االقتصادي فال يظهر اسمه في صك 
الذي  والشخص  االقتصادي  احلق  وصاحب  املمول  هو  يكون  ولكنه 
يظهر في الصك ال يكون هو صاحب احلق، بل يعمل ملصلحة صاحب 

االقتصادي. احلق 

:2019/126 4 من القانون  املادة 

بالنص  عنه  ويستعاض  التجارة  قانون  من   27 املادة  نص  يلغى 
اآلتي:

27 اجلديدة: املادة 

»يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة:

تسجيلها  ال��واج��ب  ب��األم��ور  يختص  تبديل  أو  تعديل  ك��ل   - 1
السابعة. الفقرة  مبقتضى 

االسم والشهرة وتاريخ الوالدة ومحلها واجلنسية لكل من   - 2
إدارتها ومديريها  الشركة وأعضاء مجلس  مديري أشغال 

وجودها. ملدة  املعينني 

في  القانوني  الشركة  ممثل  فيقدمه  التسجيل  طلب  أما 
التسجيل. وجوب  وقت 

 marques شهادات االختراع املستثمرة والطوابع املصنعية  - 3
الشركة. تستعملها  التي  والتجارة   de fabrique
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األحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها.  - 4

تصديق  أو  الشركة  إف��الس  املعلنة  ال��ق��رارات  أو  األحكام   - 5
بها«. املختصة  واملقررات  االحتياطي  الصلح 

27 من قانون التجارة امللغاة تنص على ما يأتي: وكانت املادة 

»يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة:

تسجيلها  ال��واج��ب  ب��األم��ور  يختص  تبديل  أو  تعديل  ك��ل   - 1
السابقة. املادة  مبقتضى 

االسم والشهرة وتاريخ الوالدة ومحلها واجلنسية لكل من   - 2
ومديرها  إدارتها  مجلس  وأعضاء  الشركة  اشغال  مديري 

وجودها«. ملدة  املعينني 

مجلس  أعضاء  أو  املديرون  فيقدمه  التسجيل  طلب  أما 
التسجيل. وجوب  وقت  في  بوظائفهم  القائمون  اإلدارة 

شهادات االختراع املستثمرة والطوابع املصنعية والتجارية   - 3
الشركة. تستعملها  التي 

األحكام والقرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها.  - 4

تصديق  أو  الشركة  إف��الس  املعلنة  ال��ق��رارات  أو  األحكام   - 5
بهما«. املختصة  واملقررات  االحتياطي  الصلح 

التعديالت:

التسجيل: طلب  تقدمي  األول:  التعديل 

طلب  أن  على  تنص  التجارة  قانون  من  امللغاة   27 امل��ادة  كانت 
أعضاء  أو  امل���دي���رون  ي��ق��دم��ه  ال��ت��ج��ارة  س��ج��ل  ف��ي  ال��ش��رك��ة  تسجيل 
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يقدمه  الطلب  ه��ذا  أن  على  لينص  التعديل  فأتى  اإلدارة،  مجلس 
 ،26 امل��ادة  في  تعديله  ج��رى  ما  مع  انسجاماً  وذل��ك  الشركة،  ممثل 
أو أعضاء  الشركة  الشركة مبدير اشغال  التي استبدلت عبارة ممثل 

إدارتها. مجلس 
املضمون هو  إن  بل  باملضمون،  يتعلق  التعديل ال  بأن هذا  علماً 
مجلس  أعضاء  أو  أشغالها  مدير  هو  الشركة  ممثل  أن  طاملا  ذات��ه، 

إدارتها.
املصنعية: الطوابع  الثاني:  التعديل 

3 تنص على وجوب أن يذكر  27 امللغاة في الفقرة  كانت املادة 
املصنعية  والطوابع  املستثمرة  االختراع  شهادات  التجارة،  سجل  في 

الشركة. تستعملها  التي  والتجارية 
فجاء التعديل لينص على ما يأتي: شهادات االختراع املستثمرة 
تستعملها  التي  والتجارة   )marques de fabrique( املصنعية  والطوابع 
بوضع  املصنعية  ال��ط��واب��ع  ع��ب��ارة  ج��ه��ة  م��ن  أوض���ح  أن��ه  أي  ال��ش��رك��ة 
التعبير الفرنسي marques de fabrique واستبدل من جهة ثانية كلمة 

»والتجارة«. بكلمة  »التجارية« 
هذه هي التعديالت التي أدخلها القانون اجلديد على مواد السجل 
التجاري والدفاتر التجارية، وهما الواجبان املترتبان على التاجر، مع 
العلم أن ما أتينا عليه ال يتعدى ذكر التعديالت احلاصلة، وال يتناول 
وذلك  كاملة.  بصورة  التجارة  وسجل  التجارية  الدفاتر  مفاهيم  شرح 
ألن املقصود بهذا الكتاب هو اإلشارة إلى التعديالت ومفهومها فقط. 
فقد  التجاري،  والسجل  التجارية  الدفاتر  أحكام  مضامني  شرح  أما 
تناولناه في كتاب مستقل هو األعمال التجارية والتجار، ويستطيع كل 

راغب في معرفة هذا املوضوع أن يراجع الكتاب املذكور.
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التعديالت التي أدخلت
على موضوع الشركات التجارية

أحكام عامة

:2019/126 5 من القانون رقم  املادة 
بالنص  عنه  ويستعاض  التجارة  قانون  من   42 املادة  نص  يلغي 

اآلتي:
42 اجلديدة: املادة 

فيما  وال��ع��ق��ود  امل��وج��ب��ات  ق��ان��ون  عليها  ن��ص  التي  ال��ق��واع��د  إن 
ال  أن  بشرط  التجارية  الشركات  على  تطبق  الشركة  بعقد  يختص 
أو  القانون مخالفة صريحة  لقواعد هذا  القواعد مخالفة  تلك  تكون 

. ضمنية

عدد  ق��ل  إذا  النية،  احلسني  الغير  حقوق  على  احملافظة  م��ع 
الشركاء أو املساهمني في الشركات التجارية، على اختالف أنواعها، 
عن العدد املفروض قانوناً لكل منها، يجب اعالن حل الشركة بقرار 
من الشركاء الباقني ضمن مهلة ثالثة أشهر من حتقق السبب املشار 

التصحيح. يتم  لم  ما  إليه 

على احملكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة، اعالن حل الشركة 
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للتصحيح. املعطاة  أشهر  الثالثة  انقضاء  بعد 

1942/304 قبل الغائها  42 من قانون التجارة رقم  املادة 
:2019/3/29 2019/126 تاريخ  بالقانون اجلديد رقم 

42 امللغاة تنص على ما يأتي: كانت املادة 

يختص  فيما  امل��وج��ب��ات  ق��ان��ون  عليها  ن��ص  التي  ال��ق��واع��د  »إن 
تلك  تكون  ال  أن  بشرط  التجارية  الشركات  على  تطبق  الشركة  بعقد 
أو ضمنية«. مخالفة صريحة  القانون  هذا  لقواعد  مخالفة  القواعد 

التعديالت:

األول: التعديل 

نص  نفسه  هو  اجلديدة   42 امل��ادة  من  األول��ى  الفقرة  نص  إن 
42 امللغاة. مع اإلشارة إلى أن هذه األخيرة كانت تذكر عبارة  املادة 
قانون املوجبات، بينما املادة 42 جديدة تذكر عبارة: قانون املوجبات 
نفسها،  امللغاة  املادة  نص  تتضمن  اجلديدة  فاملادة  وبالتالي  والعقود. 

مع الدقة في ذكر قانون املوجبات والعقود.

الثاني: التعديل 
فقرتني  امللغاة   42 املادة  نص  على  اجلديدة   42 املادة  أضافت 

يأتي: ملا  42 اجلديدة وفقاً  املادة  والثالثة من  الثانية  الفقرتني  هما 
الشركاء: عدد  املضافة  الثانية  الفقرة 

تنص هذه الفقرة على ما يأتي: »مع احملافظة على حقوق الغير 
الشركات  في  املساهمني  أو  الشركاء  ع��دد  قل  أذا  النية،  احلسني 
لكل  قانوناً  امل��ف��روض  ال��ع��دد  ع��ن  أن��واع��ه��ا،  اخ��ت��الف  على  التجارية 
منها، يجب اعالن حل الشركة بقرار من الشركاء الباقني ضمن مهلة 
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التصحيح«. يتم  لم  إليه ما  ثالثة أشهر من حتقق السبب املشار 
املوجبات  ق��ان��ون  ك��ان  س��واء  ال��ق��ان��ون  أن  النص  ه��ذا  م��ن  يفهم 
في  الشركاء  لعدد  األدنى  احلد  قد حدد  التجارة،  قانون  أو  والعقود 
كل من الشركات، سواء كانت من شركات األشخاص أو من شركات 
األموال، وبالفعل فإن قانون املوجبات والعقود في املادة 844 منه قد 
حدد عدد الشركاء في الشركة بوجه عام بشريكني على األقل. ولكن 
بحيث   2019/126 القانون  مبوجب  تعديلها  ج��رى  قد  امل��ادة  ه��ذه 
بعمل  تأسيسها  قانوناً  عليها  املنصوص  احل��االت  في  ميكن  أصبح 
صادر عن إرادة شخص واحد. وسنعود إلى هذا التعديل لدى البحث 

املسؤولية. الشركة احملدودة  في 
في  الشركاء  عدد  التجارة حددت  قانون  من   46 املادة  أن  كما 

األقل. على  بشريكني  التضامن  شركة 
البسيطة  ال��ت��وص��ي��ة  ش��رك��ة  ت��ت��ك��ون  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ق��واع��د  ووف���ق���اً 
واآلخر  م��ف��وض��اً  أح��ده��م��ا  ي��ك��ون  أن  ش��رط  األق��ل  على  م��ن شريكني 

. موصياً
فيها عن  املؤسسني  يقل عدد  أن  يجوز  فال  املغفلة  الشركة  أما 
ثالثة عماًل بأحكام املادة 79 من قانون التجارة املعدلة مبوجب القانون 
املنفذ باملرسوم 9789 تاريخ 1968/5/4. وبالتالي يقتضي أن يكون 
أما  األقل.  على  مساهمني  ثالثة  املغفلة  الشركة  في  املساهمني  عدد 
املختصة  القواعد  تأسيسها  على  فيطبق  املساهمة،  التوصية  شركات 
بالشركات املغفلة. وبالتالي يجب أن يكون عدد املؤسسني فيها ثالثة 

على األقل، وأن يكون الشركاء فيها نوعان: مفوض وموصي.
ولكن عدد الشركاء في الشركة احملدودة املسؤولية، كان مبقتضى 
فأتى  األق��ل،  على  أش��خ��اص  ثالثة  الشركة  ه��ذه  نظام  م��ن   5 امل��ادة 
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من  التأسيس  إمكانية  ليعطيها  عليها  بتعديل جذري  اجلديد  القانون 
قبل شريك واحد، وهذا هو سبب إضافة الفقرة الثانية من املادة 42 
اجلديدة. بحيث أن املشرع في تعديله لهذه املادة لم يسمح بإمكانية 
احلد  على  حافظ  ولذلك  واح��د.  شخص  من  الشركات  كل  تأسيس 
األدنى لعدد الشركاء خارج نطاق الشركة احملدودة املسؤولية، ليبقى 
مبوجب  إال  تخفيضه  يجوز  وال  ه��و،  كما  ال��ع��دد  لهذا  األدن��ى  احل��د 
القانون  مبوجب  املسؤولية  احمل��دودة  الشركة  في  حصل  كما  قانون 
القانون  مبوجب  شور  األوف  شركة  وفي   2019/126 رقم  اجلديد 

رقم 85 تاريخ 2018/10/10.
وبالتالي أوجب املشرع على الشركاء الباقني في حال انخفاض 
باعالن  قراراً  يتخذوا  أن  قانوناً،  املفروض  األدنى  عددهم عن احلد 
عدد  انخفاض  سبب  من حتقق  أشهر  ثالثة  مهلة  الشركة ضمن  حل 
احلد  يسوى  بحيث  الوضع  تصحيح  فرصة  منحهم  ولكنه  الشركاء، 

املذكورة. املهلة  الشركاء خالل  لعدد  األدنى 
فلو توفي مثاًل شريك في شركة تضامن مؤلفة من شريكني،  ومع 
الشريك  66 جتارة، فعلى  املادة  ورد في نص  ما  االعتبار  بعني  األخذ 
الباقي على قيد احلياة، أن يتخذ قراراً بحل الشركة ضمن مهلة ثالثة 

أشهر، أو بادخال شريك متضامن في الشركة خالل املدة املذكورة.
مدة  خ��الل  امل��ذك��ورة،  التضامن  شركة  أن  عنه  ينتج  م��ا  وه��ذا 
من  بالرغم  العمل،  في  تستمر  أن  إليها، ميكنها  املشار  أشهر  الثالثة 

أن الشريك فيها هو واحد خالل هذه املدة.
على  محافظة  ه��ذا،  شرحنا  موضوع  الثانية  الفقرة  وتتضمن 
الشركاء  عدد  انخفاض  يؤثر  ال  بحيث  النية،  احلسني  الغير  حقوق 
دائنني  كانوا  لو  كما  حقوقهم.  على  قانوناً  املقرر  األدن��ى  احل��د  عن 

لها. أو مؤجرين  مثاًل،  للشركة 
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املضافة: الثالثة  الفقرة 
على طلب  بناء  »على احملكمة  يأتي:  ما  على  الفقرة  هذه  تنص 
أشهر  ال��ث��الث��ة  ان��ق��ض��اء  بعد  ال��ش��رك��ة،  ح��ل  اع��الن  ذي مصلحة،  ك��ل 

للتصحيح«. املعطاة 
قل  إذا  الباقون  الشركاء  يباشر  لم  إذا  أنه  التعديل  هذا  ويعني 
في  الشركة،  بحل  ق��رار  اتخاذ  إل��ى  األدن��ى  احل��د  عن  الشركاء  ع��دد 
لكل  ميكن  الشركة  وض��ع  تصحيح  أو  امل��ذك��ورة  أشهر  الثالثة  أث��ن��اء 
املؤجرين  أو  مثاًل  كالدائنني  الشركاء  من  يكن  لم  ولو  مصلحة،  ذي 
من  يطلب  أن  ذي مصلحة،  آخر  أي شخص  أو  املراقبة،  مفوضي  أو 

الشركة، فتتخذ قراراً بذلك. احملكمة اعالن حل 
:2019/126 القانون  السادسة من  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
بالنص  التجارة ويستعاض عنه  43 من قانون  املادة  »يلغى نص 

اآلتي:
43 اجلديدة: املادة 

جميع الشركات التجارية ما عدا شركات احملاصة يجب إثباتها 
بجميع  يثبت  أن  االقتضاء،  عند  للغير،  يجوز  أنه  على  مكتوب  بعقد 

الوسائل، وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها.
فيه،  مركز  لبنان  في  املؤسسة  الشركات  يكون جلميع  أن  يجب 

كل نص مخالف«. من  بالرغم  اللبنانية  اجلنسية  من  وتعتبر 
امللغاة:  43 املادة  نص 

كانت هذه املادة، تنص على ما يأتي: »جميع الشركات التجارية، 
يجوز  أنه  على  مكتوب  بعقد  إثباتها  يجب  احملاصة  شركات  عدا  ما 
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أو  الشركة،  وجود  الوسائل،  بجميع  يثبت  أن  االقتضاء،  عند  للغير، 
وجود أي نص يختص بها«.

التعديالت:
نفسه نص  هو  43، اجلديدة  امل��ادة  من  األول��ى  الفقرة  إن نص 

43 امللغاة. املادة 
الثانية  الفقرة   43 املادة  إلى  أضاف  اجلديدة  املادة  ولكن نص 
أن  »يجب  يأتي:  ما  على  وتنص  الشركة  بجنسية  تتعلق  وهي  منها، 
من  وتعتبر  فيه،  مركز  لبنان،  في  املؤسسة  الشركات  جلميع  يكون 

مخالف«. كل نص  من  بالرغم  اللبنانية  اجلنسية 
وهذه الفقرة اجلديدة توجب على جميع الشركات التي تؤسس 
املركز  ه��ذا  اتخاذها  ومبجرد  فيه.  مركزاً  لها  تتخذ  أن  لبنان،  في 
من  كانت  إذا  وعما  نوعها  عن  النظر  بصرف  لبنانية،  شركة  تعتبر 
شركات األشخاص أو شركات األموال، باستثناء شركة احملاصة التي 

إقامة. باتخاذ محل  تلتزم  وال  املعنوية،  بالشخصية  تتمتع  ال 
ألحكام  وتطبيقاً  الشركة،  لعقد  اخلطية  الصيغة  ب��أن  ون��ذك��ر 
املادة 43 جتارة، وكما هو متفق عليه علماً واجتهاداً، انها فرضت من 
 43 أجل إثبات الشركة، وليس من أجل صحتها. ولذلك نصت املادة 
جتارة اجلديدة والقدمية على أنه يجوز للغير عند االقتضاء، أن يثبت 

بجميع الوسائل، وجود الشركة، أو وجود أي نص يختص بها)1(.
االراء  ك��ان��ت  ف��ق��د  ال��ش��رك��ة  جنسية  حت��دي��د  إل��ى  بالنسبة  أم��ا 
الشركاء،  إلى إعطائها جنسية  مختلفة بهذه املسألة فمنها ما يذهب 
بلد  ع��ن  ال��ص��ادر  امل��ال  ب��رأس  اجلنسية  ترتبط  أو  فيها،  وامل��دي��ري��ن 

للتوسع في الصيغة اخلطية لعقد الشركة، راجع كتابنا الشركات التجارية، اجلزء األول، ط   )1(
2017، ص 49 وما يليها.
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الرئيسي. أو مبركزها  معني، 
جنسية  إع��ط��اء  إل��ى  اللبنانية  احمل��اك��م  اج��ت��ه��ادات  اجتهت  وق��د 
ال���ش���رك���ة إل����ى ع��ن��ص��ر أس���اس���ي وه����و م���رك���زه���ا ال���رئ���ي���س���ي. وهذا 
القانون  من  اجلديدة   43 امل��ادة  من  الثانية  الفقرة  كرسته  االجتهاد 

.2019/126

:2019/126 القانون  السابعة من  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

45 اجلديدة: املادة 
تتمتع  احملاصة،  شركة  عدا  ما  التجارية،  الشركات  جميع  »إن 
بالشخصية املعنوية. تعديل شكل الشركة ال يؤدي إلى خلق شخصية 
وتستمر  قائمة  املعنوية  الشخصية  تبقى  وإمن��ا  لها،  جديدة  معنوية 
التحويل.  قبل  كانت  التي  ذاتها  املعنوية  بالشخصية  الشركة اجلديدة 
التسجيل  من  اعتباراً  إال  الغير،  إلى  بالنسبة  التعديل  هذا  يسري  ال 
هذا  ع��ن  اإلع��الن  على  شهر  مهلة  وانقضاء  ال��ت��ج��اري،  السجل  ف��ي 
القاضي  يعينها  يومية  جريدة  وفي  الرسمية،  اجلريدة  في  التعديل 

التجاري. السجل  على  املشرف 
قبل  التأسيس،  قيد  شركة  باسم  عملوا  الذين  األشخاص  إن 
وبالتضامن  مسؤولني شخصياً  يعتبرون  املعنوية،  الشخصية  اكتسابها 
عاتقها  على  الشركة  تأخذ  لم  ما  املنفذة  األعمال  عن  بينهم  ما  في 
من  مقررة  األعمال  تلك  تعتبر  وعندئٍذ  تأسيسها،  بعد  األعمال  هذه 

منذ حصولها«. الشركة  قبل 
امللغاة:  45 املادة  نص 

الشركات  جميع  »إن  ي��أت��ي:  م��ا  على  تنص  امل���ادة،  ه��ذه  ك��ان��ت 
املعنوية«. بالشخصية  تتمتع  احملاصة،  عدا شركات  ما  التجارية 
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التعديالت:
نفسه نص  هو  45 اجلديدة،  امل��ادة  من  األول��ى  الفقرة  إن نص 

45 امللغاة. املدة 
ولكن املادة اجلديدة أضافت إلى نص املادة 45 امللغاة، فقرتني 

يأتي: ما  تتضمنان  وهما  الثالثة،  والفقرة  الثانية  الفقرة  هما: 
الشركة  شكل  تعديل  أن  وتتضمن  اجلديدة:  الثانية  الفقرة 
لها، بل تستمر شخصيتها  ال يؤدي إلى خلق شخصية معنوية جديدة 

التحويل. قبل  كانت  التي  ذاتها  املعنوية 
في  بتسجيله  إال  الغير،  إل��ى  بالنسبة  يسري  ال  التعديل  وإن 
سجل التجارة وانقضاء مهلة شهر على اإلعالن عن هذا التعديل في 

محلية. يومية  وفي جريدة  الرسمية  اجلريدة 
يأتي: ما  الفقرة  ويستخلص من هذه 

ال  أخ��رى  شركة  إل��ى  حتويلها  أو  الشركة  شكل  تعديل   -  1
يؤدي إلى خلق شخصية معنوية جديدة لنفترض أنه مت تأسيس 
متضامنني،  شركاء  بني  القانونية  لألصول  وفقاً  مثاًل  تضامن  شركة 
واكتسبت هذه الشركة الشخصية املعنوية وبدأت العمل حتت هذا الشكل 
إلى  يحولوها  أن  الشركاء  ارت��أى  الزمن  من  مدة  وبعد  الشركات،  من 
شركة أخرى من شركات األشخاص أو شركات األموال، كشركة توصية 
الالزمة  القانونية  باالجراءات  وقاموا  مغفلة،  شركة  أو  مثاًل،  بسيطة 
يؤدي  التحويل ال  فهذا  الشركة.  أشكال  إلى شكل جديد من  لتحويلها 
واكتساب  األساسية،  التضامن  لشركة  املعنوية  الشخصية  انقضاء  إلى 
الشركة  تستمر  ب��ل  إليها.  احمل��ول  للشركة  ج��دي��دة  معنوية  شخصية 

اجلديدة بالشخصية املعنوية ذاتها التي كانت لها قبل التحويل.
قانون  من  اجل��دي��دة   45 امل��ادة  اعتمدتها  التي  القاعدة  وه��ذه 
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وفقاً  وذل��ك  اجلديد  النص  ب��دون  حتى  عملياً،  مطبقة  هي  التجارة، 
حتويل  أن  اعتبار  على  املعنوية  بالشخصية  املتعلقة  العامة  للقواعد 
وال  بذلك،  يسمح  الذي  القانون  بظل  يتم  أخرى  شركة  إلى  الشركة 
الشخصية  فقدها  وبالتالي  األساسية،  الشركة  انحالل  إل��ى  ي��ؤدي 

جديدة. معنوية  أنقاضها شخصية  على  لتتكون  املعنوية. 
45 اجلديدة لهذه اجلهة بينت ما هو  وأن ما نصت عليه املادة 

وقضاء. فقهاً  ومطبق  عليه  ومتعارف  متبع 
الغير: التعديل على  - سريان   2

تعديل  أن  على  التجارة  ق��ان��ون  م��ن  اجل��دي��دة   45 امل��ادة  نصت 
السجل  في  بتسجيله  إال  الغير،  إلى  بالنسبة  يسري  ال  الشركة  شكل 
في  التعديل  ه��ذا  عن  االع��الن  على  شهر  مهلة  وانقضاء  التجاري، 
املشرف  القاضي  يعينها  محلية  يومية  وفي جريدة  الرسمية  اجلريدة 

التجاري. السجل  على 
بالسجل  املتعلقة  العامة  للقواعد  تطبيق  إال  ما هو  النص  وهذا 
التجاري،  ال��ق��ان��ون  م��ن   27 امل���ادة  ف��ي  عليه  وامل��ن��ص��وص  ال��ت��ج��اري، 
معطوفة على املادة 22 منه، والتي تقضي بوجوب أن يذكر في سجل 

تسجيلها. الواجب  باألمور  يختص  تبديل  أو  تعديل  كل  التجارة، 
وقد أعطى املشرع فرصة للغير حتى يتمكن من االطالع على ما 
أو حتويلها،  الشركة  تعديل  إلى  بالنسبة  التجارة  هو مدون في سجل 
على  شهر  مهلة  بانقضاء  محددة  الفرصة  وه��ذه  عليه،  تسري  لكي 
االعالن عن التعديل في اجلريدة الرسمية، وفي جريدة يومية محلية 

التجارة. على سجل  املشرف  القاضي  يعينها 
القانون  م���ن   45 امل�����ادة  م���ن  اجل���دي���دة  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ف��ق��رة 

:2019/126
اكتمال  قبل  ونفقاتها  التأسيس  ب��أع��م��ال  ال��ف��ق��رة  ه��ذه  تتعلق 
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للشركة. املعنوية  الشخصية  واكتساب  التأسيس  اجراءات 
فمن املعلوم أنه ال بد في تأسيس الشركة، وال سيما إذا كانت 
التأسيس  ب��اج��راءات  املؤسسون  يقوم  أن  من  األم���وال،  شركات  من 
وف��ق��اً ل��ألص��ول. وامل��ؤس��س��ون ه��م ال��ذي��ن ي��ت��خ��ذون امل��ب��ادرة بتأسيس 
اكتمال  إلى  توصاًل  التأسيس،  باجراءات  القيام  ويلتزمون  الشركة، 
املعنوية  الشخصية  واكتساب  القانون،  ألحكام  وفقاً  االجراءات  هذه 
للشركة، وبالتالي فال بد لهم من القيام ببعض األعمال وتكبد النفقات 
للشركة، وعينوا  لو استأجروا مثاًل محاًل  التأسيس، كما  اكتمال  قبل 
وتنقالت،  وقاموا مبراجعات  األعمال،  ببعض  للقيام  أكثر،  أو  موظفاً 
وسواها من األعمال مما يترتب على القيام بها نفقات مختلفة، فمن 

الشركة؟ تأسيس  قبل  النفقات  بهذه  يلتزم 
بالواقع ووفقاً ملا هو متبع، وتطبيقاً للقواعد العامة، إن الشركة 
هي التي تتحمل هذه النفقات إذا اكتمل تأسيسها قانوناً. أما إذا لم 
فيتحمل  املعنوية،  الشخصية  تكتسب  لم  وبالتالي  تأسيسها،  يكتمل 

النفقات. هذه  أنفسهم  املؤسسون 
اجلديدة   45 امل��ادة  من  األخيرة  الثالثة  الفقرة  عنته  ما  وه��ذا 
التأسيس،  قيد  شركة  باسم  عملوا  الذين  األشخاص  أن  على  بنصها 
شخصياً  م��س��ؤول��ني  ي��ع��ت��ب��رون  امل��ع��ن��وي��ة،  الشخصية  اك��ت��س��اب��ه��ا  ق��ب��ل 
على  الشركة  تأخذ  لم  ما  املنفذة  األعمال  عن  بينهم  فيما  بالتضامن 
األعمال  تلك  تعتبر  وعندئٍذ  تأسيسها،  بعد  األع��م��ال  ه��ذه  عاتقها 

منذ حصولها. الشركة  قبل  مقررة من 
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في الشركات املغفلة

تأسيس الشركة املغفلة

:2019/126 القانون  الثامنة من  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

77 من قانون التجارة، ويستعاض عنه بالنص  »يلغى نص املادة 
اآلتي:

77 اجلديدة: املادة 
أسهم،  إلى  مقسماً  رأسمالها  يكون  شركة  هي  املغفلة  الشركة 
بني  وتؤلف  جت��اري  اسم  حتت  تعمل  وهي  للتداول،  قابلة  أسناد  أي 
يكونون  وال  بأسهم،  يكتتبون  ثالثة،  عن  يقل  ال  األشخاص  من  عدد 

بقدر مقدماتهم«. إال  الشركة  ديون  مسؤولني عن 
امللغاة:  77 املادة  نص 

كانت هذه املادة، تنص على ما يأتي: »الشركة املغفلة هي شركة 
عارية عن العنوان، تؤلف بني عدد من األشخاص يكتتبون بأسهم أي 
أسناد قابلة للتداول وال يكونون مسؤولني عن ديون الشركة إال بقدر 

ما وضعوه من املال«.
التعديالت:

تتعلق  تعديالت  إال  هي  ما  امل��ادة  بهذه  الالحقة  التعديالت  أن 
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77 من قانون التجارة، بحيث أتى النص اجلديد  بصياغة نص املادة 
النواحي اآلتية: أكثر دقة من النص القدمي امللغى في 

وعنوانها: الشركة  اسم  أوًال: 
77 جتارة، يتضمن أن الشركة  للمادة  امللغى  القدمي  كان النص 
املغفلة هي شركة عارية من العنوان فأتى النص اجلديد متضمناً أن 

الشركة تعمل حتت اسم جتاري.
 )Raison sociale( لها  عنوان  الشركة ال  أن هذه  واحلقيقة هي 
ال��ش��رك��اء، وذل���ك الن���ع���دام االع��ت��ب��ار الشخصي  ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه أس��م��اء 
ينتج  األشخاص،  شركات  في  أساسياً  عنصراً  يعتبر  الذي  للشركاء 

الشركة. ديون  عن  والتضامنية  الشخصية  الشركاء  مسؤولية  عنه 
 Dénomination( ولكن الشركة املغفلة تظهر للغير حتت اسم معني
social(، مييزها عن غيرها من الشركات ويكون عنصراً من عناصر 

املعنوية. شخصيتها 
الناحية. لهذه  أكثر دقة وصحة  التعديل  أتى  ولذلك 

ثانيًا: أوضح النص اجلديد للمادة 77 جتارة أن الشركة يكون 
رأسمالها مقسماً إلى اسهم. بينما لم يكن النص القدمي امللغى يشير 
رأس  منه ضمناً  يستخلص  كان  وإن  الشركة،  مال  رأس  إلى  صراحة 

الشركة. مال 
وملسؤولية  للتداول،  قابليتها  وع��دم  األسهم  جلهة  الباقي  أم��ا 
فالنصان  م��ال،  م��ن  وض��ع��وه  م��ا  بقدر  الشركة  دي��ون  ع��ن  املساهمني 

متوافقان. والقدمي  اجلديد 
ثالثًا: اوضحت املادة 77 جتارة اجلديدة أن احلد االدنى لعدد 
االشخاص الذين تتألف منهم الشركة املغفلة هو ثالثة. ولم تكن املادة 
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املساهمني  أي  الشركاء  لعدد  االدن��ى  احلد  أن  على  تنص  امللغاة   77
في الشركة هو ثالثة. ولكن عدد املؤسسني لم يكن يقل عن ثالثة.

:2019/126 القانون  التاسعة من  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

بالنص  التجارة ويستعاض عنه  78 من قانون  املادة  »يلغى نص 
اآلتي:

كل  وأع��راف��ه��ا  ال��ت��ج��ارة  لقانون  تخضع  اجل��دي��دة:   78 امل���ادة 
كان موضوعها. أياً  مغفلة  شركة 

ي��ج��ب أن ي��ك��ون ث��ل��ث رأس��م��ال ال��ش��رك��ات امل��غ��ف��ل��ة ال��ت��ي يكون 
إسمية  أسهماً  ع��ام��اً  مرفقاً  أو  عامة  مصلحة  استثمار  موضوعها 
رأسمالها من حصص  يتكون  أو لشركات  لبنانيني طبيعيني  ملساهمني 
نظامها  ويحظر  لبنانيني،  ألشخاص  ملكيتها  عائدة  إسمية  أسهم  أو 
أي  إن  لبنانيني.  إال ألشخاص  فيها  األسهم  أو  عن احلصص  التفرغ 
يكون  السابقة  الفقرة  ألحكام  مخالفة  بصورة  األسهم  هذه  عن  تفرغ 

مطلقاً«. بطالناً  باطاًل 
امللغاة:  78 املادة  نص 

78 امللغاة، كما تعدلت مبوجب املرسوم االشتراعي  كانت املادة 
1977/6/16 تنص على ما يأتي: 54 تاريخ  رقم 

كان  أي��اً  مغفلة  شركة  ك��ل  وأع��راف��ه��ا  ال��ت��ج��ارة  لقانون  »تخضع 
موضوعها.

يجب أن يكون جلميع الشركات املغفلة املؤسسة في لبنان مركز 
كل  رغم  حكماً  الشركات  هذه  وتكون  اللبنانية،  األراضي  في  رئيسي 

اللبنانية. اجلنسية  من  مخالف  نص 
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ي��ج��ب أن ي��ك��ون ث��ل��ث رأس��م��ال ال��ش��رك��ات امل��غ��ف��ل��ة ال��ت��ي يكون 
لبنانيني،  إسمية ملساهمني  أسهماً  استثمار مصلحة عامة،  موضوعها 
ملساهمني  إال  ك��ان��ت  صفة  ب��أي��ة  األس��ه��م  ه��ذه  ع��ن  التفرغ  يصح  وال 

البطالن«. طائلة  وذلك حتت  لبنانيني 
التعديالت:

78 القدمية امللغاة،  أوًال: إن الفقرة األولى من كل من املادتني 
و78 اجلديدة هي نفسها.

عبارة  أضيفت  امل��ذك��ورة،  امل��ادة  من  الثانية  الفقرة  في  ثانيًا: 
ثلث  ي��ك��ون  أن  »ي��ج��ب  ي��أت��ي:  كما  ال��ن��ص  ليصبح  ع��ام��اً«،  مرفقاً  »أو 
التي يكون موضوعها استثمار مصلحة عامة  املغفلة  الشركة  رأسمال 

لبنانيني... ملساهمني  إسمية  أسهماً  عاماً  مرفقاً  أو 
واملرفق العام هو مبفهوم القانون اإلداري كل نشاط أو مشروع 
تنشؤه الدولة وتديره اإلدارة، ويستهدف حتقيق منفعة عامة مباشرة 
أو إشباع حاجة عامة للمواطنني، كمرافق تأمني الكهرباء أو املاء أو 

وسواها. الهاتف 
أن  اجلديدة   78 املادة  من  الثانية  الفقرة  تضمنت  وقد  ثالثًا: 
مرفقاً  أو  عامة  مصلحة  استثمار  موضوعها  شركة  في  املساهمني 
عاماً يكونون لبنانيني، طبيعيني أو معنويني. وفي هذه احلالة األخيرة 
رأسمالها من  يتكون  يكونوا شركات  أن  يقتضي  معنويني(  )مساهمني 

لبنانيني. بالكامل ألشخاص  ملكيتها  عائدة  أسهم  أو  حصص 
78 امللغى لم يكن يشير صراحة إلى أشخاص  بينما نص املادة 

معنويني أي شركات يتكون رأسمالها من أسهم او حصص.
عن  التفرغ  واجل��دي��دة،  امللغاة  القدمية  امل��ادت��ان  حتظر  راب��ع��ًا: 
أكثر  جاء  احلظر  هذا  ولكن  لبنانيني.  ألشخاص  إال  املذكورة  األسهم 
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التفرغ  الشركة أن يحظر  إذ أوجب على نظام  النص اجلديد  دقة في 
عن احلصص أو األسهم إال ألشخاص لبنانيني. كما أن النص القدمي 
كان مينع التفرغ )ال يصح التفرغ( إال ملساهمني لبنانيني، بينما النص 
اجلديد يتضمن األشخاص اللبنانيني وليس املساهمني اللبنانيني. وهو 
أكثر دقة من النص القدمي، ألن الشخص ال يصبح مساهماً إال بعد أن 

ميتلك أسهماً في شركة وقبل ذلك يكون شخصاً وليس مساهماً.
اجلديدة   78 املادة  من  واألخيرة  الثالثة  الفقرة  تنص  خامسًا: 
الفقرة  ألحكام  مخالفة  بصورة  األسهم  هذه  عن  تفرغ  أي  »أن  على 

مطلقاً«. بطالناً  باطاًل  يكون  السابقة 
البطالن  طبيعة  جازم  بشكل  ويبني  وواضح،  دقيق  النص  وهذا 
يكتفي  كان  بل  الدقة  بهذه  يكن  لم  القدمي  النص  بينما  بكونه مطلقاً. 

البطالن. طائلة  بعبارة حتت 
سادسًا: نذكر بأن القانون رقم 75 تاريخ 2016/1/27 أوجب 

إسمية. أسهماً  املغفلة  الشركات  أسهم  تكون جميع  أن 
:2019/126 القانون  العاشرة من  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
بالنص  التجارة ويستعاض عنه  80 من قانون  املادة  »يلغى نص 

اآلتي:
واألنظمة  القوانني  أحكام  مراعاة  »م��ع  اجل��دي��دة:   80 امل��ادة 
يحتاج  ال  مسبق  لترخيص  النشاطات  بعض  مم��ارس��ة  تخضع  التي 

ترخيص. إلى  املغفلة  الشركات  تأسيس 
تعديل الحق  وكل  املغفلة  الشركة  نظام  ويسجل  يودع  أن  ويجب 

اللبنانية«. له لدى أي كاتب عدل على األراضي 
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امللغاة:  80 املادة  نص 
كانت املادة 80 من قانون التجارة، كما تعدلت مبوجب املرسوم 
يأتي:  م��ا  ع��ل��ى  ت��ن��ص   ،1977/6/16 ت��اري��خ   54 رق��م  االش��ت��راع��ي 
بعض  ممارسة  تخضع  التي  واألنظمة  القوانني  أحكام  مراعاة  »م��ع 
إلى  املغفلة  الشركات  تأسيس  يحتاج  ال  مسبق،  لترخيص  النشاطات 

اإلدارية. السلطات  من  الترخيص 
تعديل الحق  وكل  املغفلة  الشركة  نظام  ويسجل  يودع  أن  ويجب 

الرئيسي«. الشركة  له مركز  التابع  العدل  الكاتب  لدى 
التعديالت:

امللغاة تتضمن عبارة:   78 املادة  من  األولى  الفقرة  كانت  أوًال: 
78 اجلديدة،  املادة  إلى الترخيص من السلطات اإلدارية. فأتت 
ترخيص  إل��ى  ب��ال��ق��ول  وتكتفي  اإلداري����ة،  السلطات  ع��ب��ارة  لتحذف 
وبذلك يكون النص اجلديد قد أتى مطلقاً، وغير محصور بالسلطات 

اإلدارية.
على  تنص  امللغاة   78 امل��ادة  م��ن  الثانية  الفقرة  كانت  ث��ان��ي��ًا: 
لدى  الحق،  تعديل  وكل  املغفلة،  الشركة  نظام  وتسجيل  إيداع  وجوب 
الشركة  م��رك��ز  ل��ه  التابع  ال��ع��دل  الكاتب  ه��و  محدد  ع��دل  كاتب 

الرئيسي.
فأتى نص املادة 78 اجلديد أكثر شموًال واتساعاً ليبيح اإليداع 
هي  فما  اللبنانية.  األراض���ي  على  ع��دل  كاتب  أي  ل��دى  والتسجيل 

التعديل؟ من هذا  احلكمة 
فهل ألن التسجيل األساسي املعول عليه للشركات، هو التسجيل 
في سجل التجارة. وهذا السجل يجب أن يكون هو املختص مبنطقة 
في  العدل  الكاتب  ملركز  أهمية  ال  وبالتالي  الرئيسي.  الشركة  مركز 
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أنظمتها؟ وتعديل  الشركات  وتسجيل  إيداع 
لتمكينهم  املؤسسني  أمام  املجال  إفساح  أراد  املشرع  أن  هل  أم 

من اإليداع والتسجيل لدى أي كاتب عدل؟
األنسب  من  ولعله  واضحة،  غير  التعديل  هذا  من  احلكمة  إن 
الشركة  مركز  ل��ه  التابع  الكاتب  ل��دى  والتسجيل  اإلي���داع  يكون  أن 
80 القدمي امللغى. الرئيسي كما كان احلال عليه في ظل نص املادة 

:2019/126 11 من القانون  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

بالنص  التجارة ويستعاض عنه  81 من قانون  املادة  »يلغى نص 
اآلتي:

81 اجلديدة: املادة 
يجب على املؤسسني إذا كانت الدعوة موجهة إلى اجلمهور من 
الرسمية،  اجلريدة  في  ينشروا  أن  الشركة،  برأسمال  االكتتاب  أجل 
بياناً  اق��ت��ص��ادي��ة،  والثانية  محلية  يومية  إح��داه��م��ا  صحيفتني  وف��ي 
األخص  على  ويتضمن  وعنوانه  منهم  كل  وتوقيع  اس��م  على  يشتمل 
تسمية الشركة ومركزها الرئيسي ومراكز فروعها وموضوعها ومدتها 
العينية  املقدمات  واملعجل منه وقيمة  وثمن األسهم  ومقدار رأسمالها 
وبند الفائدة احملددة، وإذا وجدت شروط توزيع األرباح، وعدد أعضاء 

مجلس اإلدارة ومرتباتهم املقررة في نظام الشركة وصالحياتهم.
البيان  عليها  يحتوي  التي  اإليضاحات  ت��درج  أن  أيضاً  ويجب 
امللصقة  واالعالنات  السهم  وشهادة  الشخصية  االكتتاب  وثيقة  في 
واإلذاعات واملناشير مع اإلشارة إلى أعداد الصحف التي نشر فيها 

البيان«.
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امللغاة:  81 املادة  نص 
القانون  تعدلت مبوجب  كما  التجارة  قانون  81 من  املادة  كانت 
1968/5/4، تنص على ما يأتي:  9798 تاريخ  املنفذ باملرسوم رقم 
»يجب على املؤسسني قبل كل دعوة توجه إلى اجلمهور ألجل االكتتاب 
الرسمية وفي صحيفتني  برأس مال الشركة أن ينشروا في اجلريدة 
توقيع  على  يشتمل  بياناً  اقتصادية،  والثانية  محلية  يومية  إحداهما 
ومركزها  الشركة  تسمية  األخ��ص  على  ويتضمن  وعنوانه  منهم  كل 
الرئيسي ومراكز فروعها وموضوعها ومدتها ومقدار رأسمالها وثمن 
احملددة  الفائدة  وبند  العينية،  املقدمات  وقيمة  منه  واملعجل  األسهم 
وشروط توزيع األرباح وعدد أعضاء مجلس اإلدارة ومرتباتهم املقررة 

وصالحياتهم. الشركة  نظام  في 
البيان  عليها  يحتوي  التي  اإليضاحات  ت��درج  أن  أيضاً  ويجب 
امللصقة  واإلعالنات  السهم  وشهادة  الشخصية  االكتتاب  وثيقة  في 
واإلذاعات واملناشير مع اإلشارة إلى أعداد الصحف التي نشر فيها 

البيان«.
التعديالت:

هي  بل  جوهرية،  ليست  امل��ادة  هذه  في  ال��واردة  التعديالت  إن 
املادة  عليه في  كانت  دقة مما  أكثر  بعضها  وقد جاءت في  تنظيمية، 

81 السابقة امللغاة. وهذه التعديالت هي:

أوًال: كانت املادة 81 امللغاة تنص على أنه »يجب على املؤسسني 
قبل كل دعوة توجه إلى اجلمهور«.

الدعوة  كانت  »إذا  أن��ه:  على  لتنص  اجلديدة   81 امل��ادة  فأتت 
اجلمهور«. إلى  موجهة 

املادة  في  ال��واردة  السابقة  العبارة  من  دقة  أكثر  العبارة  وهذه 
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عندما  اجلمهور  إلى  دعوة  أية  توجه  أال  ألنه ميكن  وذلك  امللغاة   81
العبارة  فإن  وبالتالي  الشركة.  مال  رأس  أسهم  في  املؤسسون  يكتتب 
موجهة  الدعوة  كانت  »إذا  أنه  على  نصت  عندما  دقة  أكثر  اجلديدة 

اجلمهور«. إلى 
يتضمن  أن  يجب  أن��ه  تتضمن  امللغاة   81 امل��ادة  وكانت  ثانيًا: 
النشر في اجلريدة الرسمية وفي صحيفتني إضافيتني توقيع كل من 

وعنوانه. املؤسسني 
اسم  ينشر  أن  يجب  أنه  على  لتنص  اجلديدة   81 امل��ادة  فأتت 
توقيع  إلى  اإلسم  أضافت  أنها  يعني  مما  املؤسسني،  من  كل  وتوقيع 

فقط. بالتوقيع  االكتفاء  من  بدًال  املؤسسني 
ثالثًا: وكانت املادة 81 امللغاة تتضمن أن النشر يجب أن يشمل 

شروط توزيع األرباح.
إذا وجدت شروط  أنه:  لتنص على  81 اجلديدة  املادة  فجاءت 

األرباح. توزيع 
والنص اجلديد أكثر دقة، ألنه اشترط نشر شروط توزيع األرباح 
مسألة ضرورية  ليست  األرباح  توزيع  شروط  ألن  وذلك  وجدت.  إذا 
وال هي مفروضة حتت طائلة االلغاء. وقد ال يتضمن النظام شروط 
أن  يقتضي  األرب��اح،  توزيع  وجد شرط  فإذا  وبالتالي  األرب��اح.  توزيع 

البيان. في  يذكر 
:2019/126 12 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
بالنص  التجارة ويستعاض عنه  82 من قانون  املادة  »يلغى نص 

اآلتي:
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82 اجلديدة: املادة 
من  غرامة  دف��ع  تستوجب  السابقة  امل��ادة  ألحكام  مخالفة  كل 
تلغي،  أن  للمحكمة  ويحق  لبنانية،  ليرة  ماليني  عشرة  إلى  مليونني 

املعقودة«. االكتتابات  االقتضاء،  عند 
وكانت املادة 82 امللغاة واملعدلة مبوجب القانون املنفذ باملرسوم 
رقم 9798 تاريخ 1968/5/4 وبالقانون رقم 89 تاريخ 1991/7/9 

يأتي: تنص على ما 
من  غرامة  دفع  تستوجب  السابقة  امل��ادة  ألحكام  مخالفة  »كل 

لبنانية«. ليرة  إلى خمس مئة ألف  مئة ألف 
التعديالت:

الغرامة في حال  دفع  املادة على  التعديالت في هذه  اقتصرت 
مخالفة أحكام املادة 81 املذكورة سابقاً، من مئة ألف ليرة كحد أدنى 
إلى خمس مئة ألف ليرة لبنانية كحد أقصى. بحيث أصبحت الغرامة 
ليرة  ماليني  عشرة  إلى  مليونني  من  اجلديد  احلالي  النص  مبوجب 
الظروف  ومن  اللبنانية،  للعملة  احلالية  القيمة  من  انطالقاً  لبنانية. 

احلالية. االقتصادية 
:2019/126 13 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
بالنص  عنه  ويستعاض  التجارة،  قانون  من   84 امل��ادة  نص  »يلغى 

اآلتي:
84 اجلديدة: املادة 

وعلى  لبنانية،  ليرة  ألف  هو  الواحد  للسهم  األدن��ى  الثمن  »إن 
لكل  اإلسمية  القيمة  من  األقل  على  الربع  مبلغ  يعجل  أن  مكتتب  كل 

به«. يكتتب  سهم 
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امللغاة:  84 املادة  نص 
84 امللغاة تنص على ما يأتي: كانت املادة 

لبنانية،  ليرة  أل��ف  هو  منه  جل��زء  أو  للسهم  األدن��ى  الثمن  »إن 
ثمن  مجموع  من  األق��ل  على  الربع  مبلغ  يعجل  أن  مكتتب  كل  وعلى 

أسهمه«.
التعديالت:

للسهم  األدنى  الثمن  أن  على  تنص  امللغاة   84 املادة  1 - كانت 
أو جلزء منه...

العبارة  لتلغي كلمة اجلزء وتنص على  84 اجلديدة  فاتت املادة 
من  اجل��زء  ذك��ر  على  ت��أت  ول��م  للسهم«.  األدن���ى  الثمن  »إن  اآلت��ي��ة: 

السهم.
أنه على كل مكتتب أن  امللغاة تنص على   84 امل��ادة  2 - وكانت 
املادة  فأتت  أسهمه،  ثمن  مجموع  من  األق��ل  على  الربع  مبلغ  يعجل 
األقل  على  الربع  مبلغ  يعجل  أن  مكتتب  كل  على  أنه  لتنص  اجلديدة 
من القيمة اإلسمية لكل سهم يكتتب به والفرق إذن هو تعجيل الربع 
األقل من مجموع  على  الربع  مبلغ  تعجيل  من  بدًال  كل سهم  ثمن  من 
به  املتعلق  التعديل  مع  منسجماً  التعديل  يكون  ولذلك  األسهم.  ثمن 

بالبند )1( أي السهم بدون اجلزء منه.
: تعليق

مبلغ  وهذا  لبنانية.  ليرة  ألف  هو  للسهم  األدنى  احلد  يزال  ما 
اللبنانية حالياً،  العملة  الوقت احلاضر وبحسب قيمة  زهيد جداً في 
ليرة  األلف  أما  بها  بأس  ال  قيمة  كان   1942 سنة  في  ليرة  فاأللف 
شيئاً  تساوي  تكاد  ال  زهيدة  قيمة  فهو  احلاضر  الوقت  في  لبنانية 
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وكان على املشرع أن يرفع قيمة السهم مبا يتالئم مع القيمة احلالية 
الوطنية. للعملة 

:2019/126 14 من القانون  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

بالنص  التجارة ويستعاض عنه  85 من قانون  املادة  »يلغى نص 
اآلتي:

85 اجلديدة: املادة 
قبل  املكتتبني  من  املدفوعة  املبالغ  يودعوا  أن  املؤسسني  »على 
لبنان  في  العاملة  املصارف  أح��د  في  نهائي  بوجه  الشركة  تأسيس 
بشكل حساب مفتوح باسم الشركة قيد التأسيس مع جدول املكتتبني 

املدفوع من كل منهم. واملبلغ 
أو  الشخص  بإمضاء  الشركة  تأسيس  بعد  املبالغ  هذه  تسحب 
إبراز  بعد  وذل��ك  الشركة  نظام  إل��ى  باالستناد  املعينني  األش��خ��اص 

التأسيسية. اجلمعية  وعن محضر  النظام  عن  نسخة مصدقة 
أو  املودعة  املبالغ  أو بعض  أو سحب كل  اإليداع  في حال عدم 
املخالفون  يعاقب  الشركة،  تأسيس  من  االنتهاء  قبل  بها  التصرف 
املسحوب  أو  امل��ودع  غير  املبلغ  قيمة  من  باملئة  عشرة  تعادل  بغرامة 
االئتمان  إساءة  لعقوبات  االقتضاء  عند  ويتعرضون  به  املتصرف  أو 
املسؤولية  عن  فضاًل  عليها،  فعلهم  ينطبق  التي  األخرى  اجلرائم  أو 

عليهم. تترتب  التي  املدنية 
توقيع  ت��اري��خ  م��ن  أشهر  ستة  م��دة  ف��ي  الشركة  تؤسس  ل��م  إذا 
النظام لدى الكاتب العدل، يحق لكل مكتتب أن يراجع قاضي األمور 
إلى  واعادتها  املبالغ  إليه سحب  يعهد  مؤقت  مدير  لتعيني  املستعجلة 
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االقتضاء. عند  التوزيع  نفقات  بعد حسم  املكتتبني 
الستة أشهر  انقضاء مدة  توافق املؤسسني حتى قبل  وفي حال 
املذكورة في الفقرة السابقة، على عدم السير قدماً في عملية تأسيس 
الشركة، وقبل أي اكتتاب من قبل مساهمني، ميكنهم باالجماع اتخاذ 
القرار بسحب املبالغ املودعة لدى املصرف، شرط إبراز كتاب مصدق 
بالغاء نظام  يفيد  لديه  النظام  أودع  الذي  العدل  الكاتب  لدى  أصوًال 
الشركة املودع لدى الكاتب العدل إضافة إلى ما يثبت تسديد الرسوم 

االقتضاء«. عند  الشركة  نظام  على  املترتبة  والضرائب 
امللغاة:  85 املادة  نص 

85 امللغاة واملعدلة مبوجب القانون املنفذ باملرسوم  كانت املادة 
1968/5/4، تنص على ما يأتي: 9798 تاريخ  رقم 

املكتتبني  من  املدفوعة  املبالغ  يودعوا  أن  املؤسسني  على  »يجب 
بشكل  املقبولة  املصارف  أحد  في  نهائي  بوجه  الشركة  تأسيس  قبل 
من  املدفوع  واملبلغ  املكتتبني  جدول  مع  الشركة  باسم  مفتوح  حساب 

منهم. كل 
الشخص  ب��ام��ض��اء  ال��ش��رك��ة  تأسيس  بعد  امل��ب��ال��غ  ه��ذه  تسحب 
نسخة  إب���راز  بعد  وذل��ك  ال��ش��رك��ة  ن��ظ��ام  ف��ي  املعينني  األش��خ��اص  أو 
اجلمعية  محضر  وعن  الترخيص  مرسوم  وعن  النظام  عن  مصدقة 

التأسيسية.
أو  املودعة  املبالغ  أو بعض  كل  أو سحب  اإلي��داع  ع��دم  في ح��ال 
التصرف بها قبل االنتهاء من تأسيس الشركة، يعاقب املخالفون بغرامة 
تعادل عشرة باملاية من قيمة املبلغ غير املودع أو املسحوب أو املتصرف 
غير  اإلدارة  أو  االئتمان  إساءة  لعقوبات  االقتضاء  عند  ويتعرضون  به 

النزيهة، فضاًل عن املسؤولية املدنية التي تترتب عليهم.
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إذا لم تؤسس الشركة في مدة ستة أشهر من تاريخ الترخيص 
مدير  لتعيني  املستعجلة  األم��ور  قاضي  يراجع  أن  مكتتب  لكل  يحق 
حسم  بعد  املكتتبني  إلى  وإرجاعها  املبالغ  بسحب  إليه  يعهد  مؤقت 

التوزيع«. نفقات 
التعديالت:

لغوي  هو  ما  منها  تعديالت  ع��دة  اجل��دي��دة   85 امل��ادة  تتضمن 
اآلتية: قانوني. وهي  ما هو  ومنها  تنظيمي 

العاملة: املصارف  عبارة  أوًال: 
العبارة  منه،  األولى  الفقرة  في  تتضمن  امللغاة   85 املادة  كانت 
اآلتية:  بالعبارة  التعديل  فأتى  املقبولة«.  املصارف  أحد  »في  اآلتية: 
الوقت  في  ألن��ه  صحيح،  تعديل  وه��و  العاملة«.  املصارف  أح��د  »ف��ي 
كلها  فهي  مقبولة،  غير  أو  مقبولة  م��ص��ارف  ثمة  يعد  ل��م  احل��اض��ر 
مقبولة إذا استحصلت على ترخيص من مصرف لبنان وكانت متممة 
شروط التأسيس وجرى تسجيلها في الئحة املصارف. ولذلك فعبارة 
املقبولة«. »املصارف  أكثر صحة ودقة من عبارة  العاملة«  »املصارف 

التأسيس: قيد  الشركة  عبارة  ثانيًا: 
يتوجب  أن��ه  األول��ى  فقرتها  ف��ي  تتضمن  امللغاة   85 امل��ادة  كانت 
تأسيس  املكتتبني قبل  املدفوعة من  املبالغ  يودعوا  أن  املؤسسني  على 
الشركة  بعبارة  الشركة  تأسيس  عبارة  ليعدل  التعديل  فأتى  الشركة 
قيد التأسيس. وهو تعديل أكثر دقة مما كانت عليه العبارة السابقة 

امللغاة، ألن الشركة قبل اكتمال تأسيسها تكون شركة قيد التأسيس.
ث��ال��ث��ًا: إب���دال ع��ب��ارة م��رس��وم ال��ت��رخ��ي��ص ب��ع��ب��ارة محضر 

التأسيسية: اجلمعية 
كانت الفقرة الثانية من املادة 85 امللغاة، تتضمن عبارة »مرسوم 
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 85 امل���ادة  قبل  حتى  إل��غ��اؤه��ا  يجب  ك��ان  ال��ع��ب��ارة  وه��ذه  الترخيص«. 
اجلديدة. وذلك ألنه منذ تاريخ سنة 1977 وحتديداً مبوجب املرسوم 
الشركات  تأسيس  يعد  لم   1977/6/16 تاريخ   54 رقم  االشتراعي 
مرسوم  مبوجب  اإلداري��ة،  السلطات  من  ترخيص  إلى  بحاجة  املغفلة 
وكان  االشتراعي.  املرسوم  لهذا  السابقة  املرحلة  في  األمر  كان  كما 
على املشرع في ذلك املرسوم أن يعدل أيضاً املادة 85 كما عدل املادة 
ذلك  يفعل  لم  ولكنه  الترخيص  مرسوم  جلهة  التجارة  قانون  من   80
سهواً، وقد انتقدنا في كتابنا في هذا املوضوع مسلك املشرع اللبناني 
في املرسوم االشتراعي املذكور، فأتى تعديل املادة 85 مبوجب قانون 
ويستعيض  الترخيص  مبرسوم  املتعلقة  العبارة  ليلغي   2019/126

التأسيسية، وهو على حق بذلك. بعبارة محضر اجلمعية  عنها 
ب��ع��ب��ارة »عشرة  ب��امل��ئ��ة«  إب�����دال ع���ب���ارة »ع���ش���رة  راب���ع���ًا: 

باملاية«:
كانت املادة 85 امللغاة تنص في فقرتها الثالثة على غرامة تعادل 
بعبارة  العبارة  هذه  لتستبدل  اجلديدة   85 املادة  فأتت  باملئة،  عشرة 
على  املادتني  في  بقيت  والغرامة  لغوي،  هو  والتعديل  باملاية«  »عشرة 
حالها، وهي، عشرة باملاية من قيمة املبلغ غير املودع أو املسحوب أو 

به. املتصرف 
من  بعبارة  الترخيص«  تاريخ  »من  عبارة  إب��دال  خامسًا: 

العدل: الكاتب  لدى  النظام  توقيع  تاريخ 
»من  عبارة  تتضمن  امللغاة   85 امل��ادة  من  الرابعة  الفقرة  كانت 
تاريخ الترخيص«. وقد ذكرنا في الفقرة )4( أن هذه العبارة كانت غير 
منذ  ألغي  قد  كان  مرسوم  مبوجب  الترخيص  ألن  ومغلوطة  صحيحة 
سنة 1977. فخيراً فعل املشرع في تعديله هذه العبارة مبوجب النص 

احلالي لتصبح: »من تاريخ توقيع النظام لدى الكاتب العدل«.
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لم  اجلديدة   85 املادة  على  جديدة  فقرة  إضافة  سادسًا: 
85 امللغاة. تكن واردة في املادة 

مدة  انقضاء  قبل  توافقوا،  إذا  للمؤسسني  تبيح  الفقرة  وه��ذه 
باجراءات  السير  عدم  على  الشركة،  لتأسيس  الواجبة  أشهر  الستة 
التأسيس، وقبل أي اكتتاب من قبل املساهمني، أن يتخذوا باإلجماع 

املودعة لدى املصرف. املبالغ  قراراً بسحب 

على  اتفقوا  ق��د  يكونوا  أن  ذل��ك  م��ن  لتمكينهم  يشترط  ولكن 
الكاتب  من  اص��وًال  مصدقاً  كتاباً  ي��ب��رزوا  وأن  الشركة.  نظام  إلغاء 
العدل الذي أودع النظام لديه يفيد بإلغاء نظام الشركة، وأن يبرزوا 
عند  الشركة  نظام  على  املترتبة  والضرائب  الرسوم  تسديد  يثبت  ما 

االقتضاء.

باإلجماع،  ق��رروا  إذا  للمؤسسني،  أج��از  امل��ش��رع  أن  يعني  مم��ا 
املفترضة  أشهر  الستة  انقضاء  قبل  حتى  ونظامها،  الشركة  إلغاء 

الشركة. تأسيس  الكتمال 

:2019/126 15 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

86 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

86 اجلديدة: املادة 

إن صحة تخمني املقدمات العينية تخضع لتقدير خبير أو عدة 
خبراء يعينهم رئيس محكمة املنطقة التابع لها مركز الشركة، مبوجب 

املؤسسني. لطلب  بناء  قرار يصدر 

يحّرم منح منافع خاصة ألي شخص في نظام الشركة«.
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امللغاة:  86 املادة  نص 
املنفذ  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  تعدلت  كما  امل��ل��غ��اة،   86 امل���ادة  ك��ان��ت 

1968/5/4 تنص على ما يأتي: 9798 تاريخ  باملرسوم رقم 
»إن صحة تخمني املقدمات العينية تخضع لتقدير خبير أو عدة 
خبراء يعينهم رئيس محكمة املنطقة التابع لها مركز الشركة، مبوجب 
أو  اخلبير  اختيار  ويجب  املؤسسني،  طلب  على  بناء  يصدره  قرار 

احملكمة. لدى  رسميًا  املقبولني  اخلبراء  الئحة  من  اخلبراء 
يحرم منح منافع خاصة ألي شخص في نظام الشركة«.

التعديالت:
يقتصر التعديل في هذه املادة على مسألة اختيار اخلبراء ففي 
اخلبراء  الئحة  من  اختيارهم  على  تنص  امللغاة   86 املادة  كانت  حني 
86 احلالية تنص على  املقبولني رسمياً لدى احملكمة، أصبحت املادة 

رئيس احملكمة. تعيني اخلبراء من قبل 
في  معينون  احملاسبة  خبراء  فيهم  مبن  اخلبراء  أن  هو  والواقع 
جدول اخلبراء املعينني من قبل مجلس القضاء األعلى واملصدق عليه من 

قبل وزير العدل، ولم يعد ثمة خبراء مقبولني رسمياً لدى احملكمة.
مع اإلشارة إلى أن قانون تنظيم مهنة خبراء احملاسبة املجازين 
الثانية منه  1994 يعّرف في املادة  1 آب  364 تاريخ  في لبنان رقم 
خبير احملاسبة املجاز بأنه كل شخص طبيعي يزاول باسمه أو حلساب 
وتقييم احلسابات على  تدقيق  مهنة  وعلى مسؤوليته  معنوي،  شخص 

املالية. البيانات  الرأي حول صحة  وإبداء  أنواعها  اختالف 
يكن  لم  يزاول مهنة خبير محاسبة مجاز ما  أن  وال يحق ألحد 

القانون. العام احملدثة مبوجب هذا  النقابة  مسجاًل على جدول 
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احملاسبة  خ��ب��راء  نقابة  ه��ي  نقابة  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  أح���دث  وق��د 
تنظيم  وكيفية  أهدافها،  وحدد  املعنوية،  بالشخصية  تتمتع  املجازين 
خبراء  وحقوق  فيها،  العضوية  وشروط  العمومية  واجلمعية  النقابة 
احملاسبة املجازين وواجباتهم، واجتماعات اجلمعية العمومية ومجلس 
العرب  بالرعايا  اخلاصة  والشروط  والتأديب،  النقابة  النقابة وجلان 
واألجانب، وجدول اخلبراء وتسجيل الشركات، واجتماعات اجلمعية 
األحكام  من  وسواها  والتأديب،  واللجان  النقابة،  ومجلس  العمومية 

واالنتقالية. املختلفة 
وقد نصت املادة 56 من هذا القانون على أنه ال يجوز أن يقيد 
املرسوم  ف��ي  عليه  املنصوص  املجازين  احملاسبة  خ��ب��راء  ج��دول  ف��ي 
املجازون  اخل��ب��راء  إال   ،1952 آذار   17 تاريخ   54 رق��م  االشتراعي 
جار  قيد  كل  حكماً  باطاًل  ويعد  العام،  النقابة  ج��دول  في  املقيدون 

لذلك. خالفاً 
كما نصت املادة 57 من القانون نفسه على أنه: »ال يجوز تعيني 
املرعبة االجراء،  القوانني  تعيينهم  الذين تنص على  املراقبة  مفوضي 
من  أو  النقابة،  ل��دى  اخل��اص  السجل  ف��ي  امل��درج��ة  املكاتب  م��ن  إال 

العام«. النقابة  املقيدين في جدول  املجازين  خبراء احملاسبة 
أما املادة 59 من القانون نفسه، فتنص على أنه ال تعتبر جميع 
إال  قانونية،  بصورة  مصدقة  املالية  والتقارير  وامليزانيات  احلسابات 
باسمه  املصادقة من قبل خبير محاسبة مجاز، سواء  إذا جرت هذه 

له. التابع  أو باسم املكتب 
:2019/126 16 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
91 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 
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91 اجلديدة: املادة 
إن إمتام املعامالت املار ذكرها ال مينع فيما بعد دعوى املسؤولية 
تاريخ  من  سنوات  خمس  خالل  التضامن  بوجه  تقام  أن  ميكن  التي 
تأسيس الشركة على املؤسسني واملساهمني العينيني وأعضاء مجلس 
اإلدارة األولني واخلبراء عندما يتضح وجود مبالغة كبيرة في تخمني 

العينية«. املقدمات 
املنفذ  القانون  مبوجب  تعدلت  كما  امللغاة   91 امل��ادة  نص 

:1968/5/4 9798 تاريخ  باملرسوم رقم 
ب��ع��د دعوى  »إن إمت���ام امل��ع��ام��الت امل���ار ذك��ره��ا ال مي��ن��ع ف��ي��م��ا 
املسؤولية التي ميكن أن تقام بوجه التضامن خالل خمس سنوات من 
وأعضاء  العينيني  واملساهمني  املؤسسني  على  الشركة  تأسيس  تاريخ 
عندما  واخل��ب��راء  األول��ني  املراقبة  ومفوضي  األول��ني  اإلدارة  مجلس 

العينية«. املقدمات  تخمني  في  مقصودة  كبيرة  مبالغة  وجود  يتضح 
التعديالت:

املادة مبسألتني: في هذه  التعديالت  تتعلق 
يتعلق  فيما   91 امل���ادة  ك��ان��ت  امل��ل��غ��ى  ال��ق��دمي  ال��ن��ص  ف��ي  أوًال: 
باملسؤولية عن مخالفة قواعد التأسيس متتد لتشمل مفوضي املراقبة 
باإلضافة إلى املؤسسني واملساهمني العينيني وأعضاء مجلس اإلدارة 

واخلبراء. األولني 
املراقبة  م��ف��وض��ي  أع��ف��ى  ف��ق��د  اجل��دي��د   91 امل����ادة  ن��ص  أم���ا 
األشخاص  سائر  بني  اسمهم  إيراد  بعدم  املسؤولية  هذه  من  األولني 

املسؤولني.
أن  املسؤولية  لترتب  يوجب  القدمية   91 املادة  كان نص  ثانيًا: 
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العينية. املقدمات  تخمني  في  مقصودة  كبيرة  مبالغة  ثمة  يكون 

أما نص املادة 91 اجلديد فلم يشترط أن تكون املبالغة مقصودة 
كبيرة. تكون  بأن  اكتفى  بل 

املبالغة مقصودة بل يكفي  وبذلك تتحقق املسؤولية ولو لم تكن 
أن تكون كبيرة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة.

: تعليق

93 من قانون التجارة، وهي  يالحظ أن املشرع لم يعدل املادة 
تنص على ما يأتي: »تعني اجلمعية املشار إليها أعضاء مجلس اإلدارة 
األول إذا كانوا لم يعينوا مبقتضى نظام الشركة وتعني أيضاً مفوضي 

قبولهم. منذ  مؤسسة  الشركة  وتصبح  األولني  املراقبة 

ويجب على أولئك األعضاء واملفوضني أن يتحققوا أن الشركة 
بالتضامن عن ذلك«. القانوني وهم مسؤولون  الوجه  أسست على 

وفي هذه املادة يكون مفوضو املراقبة مسؤولني إذا لم يتحققوا 
م��ن أن ال��ش��رك��ة ق��د أس��س��ت ع��ل��ى ال��وج��ه ال��ق��ان��ون��ي وه��م مسؤولون 

اإلدارة. بالتضامن مع أعضاء مجلس 

وبالتالي فإن مفوضي املراقبة يعتبرون مسؤولني في هذه املادة 
إنه في  91 أعاله. وسبب هذا اخلالف هو  املادة  ملا ورد في  خالفاً 
هذه املادة األخيرة، لم يكن مفوضو املراقبة قد عينوا بعد، وبالتالي 
فقد جرى تعديل املادة لهذه اجلهة بحيث حذفت املادة اجلديدة اسم 

املسؤولية. من  املراقبة  مفوضي 

93 فيكون مفوضو املراقبة قد جرى تعيينهم من  أما في املادة 
قبل اجلمعية التأسيسية، وبالتالي فعليهم أن يتحققوا من أن الشركة 
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مع  بالتضامن  مسؤولني  كانوا  وإال  القانوني،  الوجه  على  أسست  قد 
اإلدارة. أعضاء مجلس 

:2019/126 17 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:
94 وتصبح كما يأتي: »تعدل 

94 اجلديدة: »املادة 
ذي  لكل  جاز  قانوني،  غير  وجه  على  مغفلة  شركة  أسست  إذا 
صفة ومصلحة، خالل خمس سنوات تسري من تاريخ حصول العيب، 

املهملة. املعاملة  إمتام  بوجوب  ينذرها  أن 
فإذا لم تعمد الشركة في خالل شهر إلى إجراء معاملة التصحيح، 

جاز لكل ذي صفة ومصلحة أن يطلب احلكم ببطالن الشركة.
الشركة. ببطالن  الغير  بوجه  يدلوا  أن  للمساهمني  يجوز  ال 

الفعلية«. كالشركة  املبطلة  الشركة  تصفى 
امللغاة:  94 املادة  نص 

الغائها تنص على ما يأتي: كانت هذه املادة قبل 
لكل ذي  قانوني، جاز  مغفلة على وجه غير  »إذا أسست شركة 
املعاملة  إمتام  بوجوب  ينذرها  أن  سنوات  خمس  مهلة  خالل  عالقة 

املهملة.
فإذا لم تعمد في خالل شهر إلى إجراء معاملة التصحيح، جاز 

الشركة. أن يطلب احلكم ببطالن  العالقة  لذي 
وال يجوز للشركاء أن يدلوا على الغير ببطالن الشركة وتصفى 

الفعلية«. كالشركة  املبطلة  الشركة 
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التعديالت:

مسألتني:  التعديالت  تتناول 

أوًال: في النص القدمي امللغى كان يجوز لكل ذي عالقة أن ينذر 
املهملة. املعاملة  إمتام  بوجوب  الشركة 

بعبارة:  عالقة  ذي  لكل  عبارة:  ليستبدل  اجلديد  النص  فأتى 
»لكل ذي صفة ومصلحة«.

بشكل  تقام  ال  الدعوى  ألن  األصح  هي  هذه  اجلديدة  والعبارة 
ذي  كل  قبل  من  إال  املدنية  احملاكمات  أصول  لقانون  ووفقاً  صحيح 

ومصلحة. صفة 

ثانيًا: إن مدة إقامة الدعوى في كل من املادتني امللغاة واجلديدة 
94 امللغاة، لم تكن حتدد بدقة تاريخ  هي خمس سنوات. ولكن املادة 
مدة  سريان  بدء  ح��ددت  فقد  اجلديدة  امل��ادة  أما  امل��دة،  سريان  بدء 

العيب. تاريخ حصول  اخلمس سنوات من 

:2019/126 18 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

95 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

95 اجلديدة: املادة 

وللغير  للمساهمني  يحق  قانوني  غير  الشركة  تأسيس  كان  إذا 
أن يقيموا باإلضافة إلى دعوى البطالن، دعوى املسؤولية التضامنية 
املراقبة  ومفوضي  األول��ني  اإلدارة  مجلس  وأع��ض��اء  املؤسسني  على 
األولني، وكذلك على املساهمني العينيني واخلبراء إذا كانت معامالت 

وأمانة. تتم بصدق  لم  التحقق 
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بني  السببية  الرابطة  توفر  إثبات  يتطلب  املسؤولية  ترتب  إن 
املسؤولية  دعوى  تقام  باملدعي.  حلق  الذي  والضرر  التأسيس  عيب 

البطالن”. املدة عينها احملددة لدعوى  خالل 
املنفذ  القانون  مبوجب  تعدلت  كما  امللغاة   95 امل��ادة  نص 

:1968/5/4 9798 تاريخ  باملرسوم رقم 
أن  وللغير  للشركاء  يحق  قانوني  الشركة غير  تأسيس  كان  »إذا 
التضامنية  املسؤولية  دع��وى  البطالن  دع��وى  إل��ى  باإلضافة  يقيموا 
املراقبة  ومفوضي  األول��ني  اإلدارة  مجلس  وأع��ض��اء  املؤسسني  على 
األولني وكذلك على املساهمني العينيني واخلبراء إذا كانت معامالت 

وأمانة. تتم بصدق  لم  التحقيق 
إال انه يلزم املدعي أن يثبت توفر الرابطة السببية بني عيب التأسيس 
والضرر الذي حلق به. يكون لدعوى املسؤولية نفس املدة احملددة لدعوى 

البطالن على أن ال تنقص عن ثالث سنوات باصالح العيب«.
التعديالت:

بكلمة  امللغاة،   95 املادة  الواردة في  كلمة حتقيق  استبدال   - 1
95 اجلديدة. التحقق في املادة 

2 - تصحيح الصياغة فيما يتعلق بإثبات توفر الرابطة السببية، 
حيث كانت املادة 95 امللغاة تتضمن الزام املدعي بإثبات توفر الرابطة 

والضرر. التأسيس  عيب  بني  السببية 
فأتت صياغة املادة 95 اجلديدة لتنص على وجوب إثبات توافر 

باملدعي. الذي حلق  والضرر  التأسيس  السببية بني عيب  الرابطة 
وبالتالي فإن املعنى هو ذاته، مع حتسن صياغة النص اجلديد.

عامة  قاعدة  هي  السببية  الرابطة  توفر  فإن  األحوال  كل  وفي 
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إثبات  أن  كما  خاص.  نص  بشأنها  يرد  لم  ولو  حتى  التطبيق  واجبة 
املتضرر. املدعي  على  يترتب  السببية  الرابطة  هذه 

تنص  الدعوى  إقامة  مدة  بشأن  امللغاة   95 املادة  كانت  ثالثًا: 
البطالن.  ل��دع��وى  نفسها  امل��دة  ه��ي  املسؤولية  دع��وى  م��دة  أن  على 
ثالث  عن  تنقص  ال  أن  »على  اآلت��ي��ة:  العبارة  تتضمن  كانت  ولكنها 

العيب«. بإصالح  سنوات 

وتعني هذه العبارة األخيرة أنه إذا حصل تصحيح العيب، فيظل 
احلق بدعوى املسؤولية املدنية قائماً، ولكن مدة مرور الزمن تنخفض 
مت  ولو  حتى  قائماً،  الدعوى  بإقامة  احلق  ويبقى  سنوات،  ثالث  إلى 
إال  مثاًل(.  التصحيح  )نفقات  الضرر  بقاء  حال  في  العيب،  تصحيح 
إذا جرى  التاليتني،  السنتني  الدعوى، خالل  هذه  إقامة  أنه ال جتوز 
في  السبب  يكون  وقد  قائماً.  الضرر  بقي  ولو  حتى  العيب،  تصحيح 
ذلك هو أن إهمال املدعي في إقامة الدعوى خالل السنوات الثالث 

يفترض معه انتفاء وقوع ضرر جرى له.

واكتفى  املذكورة.  األخيرة  العبارة  ألغى  النص اجلديد فقد  أما 
سنوات(  )خمس  عينها  امل��دة  خ��الل  املسؤولية  دع��وى  تقام  بالقول: 

البطالن. لدعوى  احملددة 

 95 امل����ادة  ن��ص  ال��زم��ن مبقتضى  ت��ك��ون م���دة م���رور  وب��ال��ت��ال��ي 
لم  أو  كان قد أجري  إذا  النظر عما  اجلديدة خمس سنوات بصرف 

العيب. تصحيح  يجر 

:2019/126 19 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

96 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 
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96 اجلديدة: املادة 
لبنانية  ليرة  مليون  عشرين  إل��ى  مليونني  م��ن  بغرامة  يعاقب 
شهادات  املكتتبني  إلى  نية،  حسن  عن  ولو  سلموا،  الذين  األشخاص 
وكذلك  قانوني،  غير  وجه  على  مؤسسة  مغفلة  لشركة  نهائية  أسهم 
نشروا  أو  األسهم  هذه  بيع  في  اشتركوا  أو  باعوا  الذين  األشخاص 
رسمياً سعرها. ويشترط إلعالن املسؤولية أن يكون على األقل عيب 

ظاهراً«. التأسيس 
املنفذ  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  ت��ع��دل��ت  ك��م��ا  امل��ل��غ��اة   96 امل����ادة 
 89 رق��م  وب��ال��ق��ان��ون   1968/5/4 ت��اري��خ   9798 رق��م  ب��امل��رس��وم 

:1991/9/7 تاريخ 
الغائها تنص على ما يأتي: كانت هذه املادة قبل 

»يعاقب بالغرامة من خمسني ألف ليرة إلى خمس مئة ألف ليرة 
املكتتبني شهادات أسهم  إلى  نية،  الذين سلموا ولو عن حسن  لبنانية 
نهائية لشركة مغفلة مؤسسة على وجه غير قانوني وكذلك األشخاص 
أو نشروا رسمياً  أمثال تلك األسهم  بيع  أو اشتركوا في  باعوا  الذين 

سعرها ويشترط على األقل أن يكون عيب التأسيس ظاهراً«.
التعديالت:

الغرامة  رفع  املادة هي  األساسية في هذه  التعديالت  إن  أوًال: 
إلى  لبنانية  ليرة  ألف  خمسني  من   96 املادة  في  محددة  كانت  التي 
96 اجلديدة  املادة  لبنانية، بحيث أصبحت في  ليرة  ألف  مئة  خمس 

لبنانية. ليرة  مليون  إلى عشرين  مليونني  من 
ثانيًا: وثمة بعض التعديالت في صياغة بعض العبارات وهي:

الذين سلموا... إلى عبارة  كلمة اشخاص  إضافة 
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وإعادة صياغة عبارة: »األشخاص الذين باعوا أو اشتركوا في 
أمثال هذه األسهم«. بيع 

بحيث أصبحت كما يأتي: »األشخاص الذين باعوا أو اشتركوا 
في بيع هذه األسهم«. أي بحذف كلمة »أمثال«.

:2019/126 20 من القانون  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

بالنص  عنها  ويستعاض  التجارة  قانون  من   98 امل��ادة  »تعدل 
اآلتي:

98 اجلديدة: املادة 
يجروا  أن  الشركة،  تأسيس  بعد  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  »على 
لدى  والتسجيل  اإليداع  طريق  عن  بالنشر  املتعلقة  األولية  املعامالت 
أم��ان��ة ال��س��ج��ل ال��ت��ج��اري امل��خ��ت��ص��ة، وذل���ك خ��الل ال��ش��ه��ر ال���ذي يلي 
السجل  املشرف على  القاضي  يقررها  التأسيس، حتت طائلة غرامة 
ومليون  ال��ف  خمسمئة  ب��ني  وت��ت��راوح  الشركة  على  تفرض  التجاري 

ليرة.
مي��ك��ن إمت���ام امل��ع��ام��الت امل���ذك���ورة ف��ي ال��ف��ق��رة ال��س��اب��ق��ة عبر 
الوسائل األلكترونية التي يحددها وزير العدل على أن تتم بالوسائل 
النشر  ويكون  القانون،  نفاذ هذا  على  بعد سنتني  األلكترونية حصراً 

متاحاً الطالع اجلمهور«. التجاري  السجل  موقع  على  األلكتروني 
امللغاة:  98 املادة  نص 

أن  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  على  يجب  الشركة  تأسيس  »ب��ع��د 
قلم احملكمة  لدى  واإليداع  بالنشر  املختصة  األولية  املعامالت  يجروا 

الشركات«. على جميع  املفروضة  التجارة  في سجل  والتسجيل 
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التعديالت:
أوًال: استحداث غرامة: استحدثت املادة 98 اجلديدة غرامة 
معامالت  إج��راء  يهملون  الذين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  تفرض 
ليرة،  ومليون  ألف  تتراوح بني خمسمئة  الغرامة  وهذه  األولية  النشر 

التجاري. السجل  على  املشرف  القاضي  ويفرضها 
األولية. التسجيل  ثانيًا: حتديد مدة شهر الجراء معامالت 

التجاري. السجل  بعبارة  التجارة  عبارة سجل  استبدال  ثالثًا: 
رابعًا: استبدال عبارة قلم احملكمة بعبارة أمانة السجل التجاري.

خ��ام��س��ًا: اق����رار اس��ت��ع��م��ال ال��وس��ائ��ل األل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي إمتام 
املعامالت األولية على أن يحدد وزير العدل هذه الوسائل في املرحلة 
من  سنتني  بعد  حصراً  األلكترونية  بالوسائل  تتم  أن  وعلى  احلالية. 
ي��ك��ون هذا  ال��ق��ان��ون اجل��دي��د. وحت��دي��د م��وق��ع النشر وع��ل��ى أن  ن��ف��اذ 

اجلمهور. متاحاً الطالع  األلكتروني  النشر 
:2019/126 21 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»يلغى نص املادة 100 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص 

اآلتي:
100 اجلديدة: املادة 

املستمر: النشر  لنوع من  الشركة من جهة أخرى،  تخضع 
مكاتبها. في  الشركة  نظام  تعليق  فيجب 

ويحق لكل شخص أن يطلب عنه نسخة طبق األصل مقابل بدل 
معتدل.
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املطبوعة  أوراق��ه��ا  جميع  على  ال��ش��رك��ة  اس��م  ي��ذك��ر  أن  وي��ج��ب 
واملخطوطة وااللكترونية مع اإلشارة إلى أنها شركة مغفلة ومع تعيني 

منه«. املدفوع  والقسم  رأسمالها  مبلغ 
امللغاة:  100 املادة  نص 

املستمر:  النشر  م��ن  ل��ن��وع  أخ���رى،  جهة  م��ن  ال��ش��رك��ة  »تخضع 
مكاتبها. في  الشركة  نظام  تعليق  فيجب 

ويحق لكل شخص أن يطلب منه نسخة طبق األصل مقابل بدل 
معتدل.

املطبوعة  أوراق��ه��ا  جميع  على  ال��ش��رك��ة  اس��م  ي��ذك��ر  أن  وي��ج��ب 
رأس  مبلغ  تعيني  ومع  مغفلة  شركة  أنها  إلى  اإلشارة  مع  واملخطوطة 

منه«. املدفوع  والقسم  مالها 
التعديالت:

ال��ش��رك��ة على  اس��م  ي��ذك��ر  أن  ع��ل��ى  امل���ادة  ت��ع��دي��ل ه��ذه  يقتصر 
في  متاحاً  يكن  لم  األلكتروني  النشر  بأن  علماً  األلكترونية.  أوراقها 

التجارة. قانون  من  السابقة  القانونية  النصوص  ظل 
: تعليق

يحق  أنه  اجلديدة   100 املادة  وفي  امللغاة   100 املادة  في  ورد 
مقابل  الشركة  نظام  عن  األصل  طبق  نسخة  يطلب  أن  شخص  لكل 
بدل معتدل والبدل املعتدل هذا غير معني، وال هو مرتبط بأي نص 
معتدل.  غير  أو  معتدالً  يكون  ومتى  البدل  ه��ذا  يحدد  فكيف  آخ��ر، 

وإلى من يدفع هذا البدل املعتدل؟
ولكن  نفسها.  الشركة  إلى  يدفع  أنه  األم��ور  طبيعة  من  ويبدو 
ترك حتديده إلى الشركة أو باألصح إلى أعضاء مجلس اإلدارة، غير 
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إما  البدل  هذا  املشرع  يحدد  أن  يقتضي  وكان  مالئم  وغير  صحيح 
أو يربطه بنص يجيز حتديده. صراحة 

:2019/126 22 من القانون  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

»يلغى نص املادة 101 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص 
اآلتي:

101 اجلديدة: املادة 
السجل  أم��ان��ة  ل��دى  ي��ودع��وا  أن  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  ع��ل��ى 
التجاري املختصة كل عام، وخالل شهرين من تاريخ موافقة اجلمعية 
العمومية على البيانات املالية، ودون أن يتجاوز هذا اإليداع احلادي 

التالية. املستندات  السنة اجلارية  األول من  كانون  والثالثني من 
تقرير مفوضي املراقبة املرفق به البيانات املالية اإلفرادية   - 1
املرعية  احملاسبية  للمعايير  وفقاً  املعدة  املنصرمة  للسنة 
بيان  النتيجة،  بيان  العمومية،  امليزانية  سيما  وال  االجراء 
البيانات  حول  وإيضاحات  املساهمني  حقوق  في  التغيير 

املالية.
ت��ق��ري��ر م��ف��وض��ي امل��راق��ب��ة امل��رف��ق ب��ه ال��ب��ي��ان��ات املجمعة   - 2
املرعية  احملاسبية  للمعايير  وفقاً  املعدة  املنصرمة  للسنة 

األجراء.
 158 امل��ادة  أحكام  وفق  اخل��اص  املراقبة  مفوضي  تقرير   - 3

القانون. من هذا 
هذا  م��ن   158 امل���ادة  أح��ك��ام  وف��ق  اإلدارة  مجلس  تقرير   - 4

القانون.
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املوافقة  العمومية  ورقة احلضور ومحضر جلسة اجلمعية   - 6
تقرير مجلس  املنصرمة وعلى  للسنة  املالية  البيانات  على 
اخلاضعة  بالعمليات  املرتبطة  اخلاصة  والتقارير  اإلدارة 
االقتضاء، على  القانون عند  158 من هذا  املادة  ألحكام 

التالية: املعلومات  التقرير  يتضمن  ان 
املنصرمة. السنة  نتيجة   -

تدبير  اتخاذ أي  التي توجب  املتراكمة سيما  النتائج   -
216 من هذا القانون. مبقتضى املادة 

يستحق  كلما  املنتخب  اإلدارة  أعضاء مجلس  أسماء   -
عليه. يطرأ  تعديل  وأي  انتخابه 

التعيني. استحق  كلما  املراقبة  مفوضي  تعيني   -
الطالب،  نفقة  وعلى  التجاري،  السجل  من  االستحصال  ميكن 

على نسخة من املستندات الواردة في هذه املادة.
الوسائل  عبر  امل��ادة  ه��ذه  في  امل��ذك��ورة  املعامالت  إمت��ام  ميكن 
األلكترونية التي يحددها وزير العدل على أن يكون النشر على موقع 
ومتاحاً  إلزامياً  القانون  هذا  نفاذ  على  سنتني  بعد  التجاري  السجل 

للجمهور«.
املنفذ  القانون  امللغاة كما تعدلت مبوجب   101 املادة  نص 

:1968/5/4 9798 تاريخ  باملرسوم رقم 
كانت هذه املادة تنص على ما يأتي: 

اجلريدة  في  عام  كل  ينشروا  أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  »على 
الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية، بعد شهرين 
السنة  ميزانية  احلسابات  على  العمومية  اجلمعية  موافقة  تاريخ  من 
املراقبة«. ومفوضي  اإلدارة  أعضاء مجلس  بأسماء  وقائمة  املختتمة 
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التعديالت:
تتضمن املادة 101 اجلديدة تعديالت جذرية لم يكن معظمها وارداً 
في املادة 101 امللغاة، وتركز على تقارير مفوضي املراقبة وتقارير مجلس 
والتقارير  العمومية  اجلمعية  جلسة  ومحضر  احلضور  وورق��ة  اإلدارة 
اخلاصة اخلاضعة ألحكام املادة 158 من قانون التجارة، ونتيجة السنة 
املنصرمة والنتائج املتراكمة. وذلك وفقاً للقوانني املستحدثة وال سيما 
التصميم احملاسبي العام، وقانون تنظيم مهنة خبراء احملاسبة املجازين 

وسواها من القوانني املالية واملصرفية احلديثة.
في  األلكترونية  الوسائل  استعمال  على  امل��ادة  ه��ذه  تركز  كما 
للوسائل  وف��ق��اً  حالياً  النشر  مسائل  ف��ي  ال��واج��ب��ة  امل��ع��ام��الت  إمت��ام 
السجل  موقع  على  ومستقباًل  العدل.  وزير  يحددها  التي  األلكترونية 

القانون اجلديد. نفاذ  بعد سنتني من  التجاري 
:2019/126 23 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
عنها  ويستعاض  ال��ت��ج��ارة  ق��ان��ون  م��ن   102 امل���ادة  ن��ص  »يلغى 

اآلتي: بالنص 
102 اجلديدة: املادة 

يغرم القاضي املشرف على السجل التجاري الشركة مببلغ مئة 
إيداعه أصوًال. يتم  لبنانية سنوياً عن كل مستند ال  ليرة  ألف 

املادة  في  عليها  املنصوص  املستندات  وتسجيل  إيداع  أجل  من 
براءة  من  الشركة  تعفى  املادة  في  عليها  101 ضمن املهل املنصوص 

االجتماعي«. للضمان  الوطني  الصندوق  ذمة صادرة عن 
امللغاة:  102 املادة  نص 

املنفذ  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  تعدلت  كما  امل��ل��غ��اة  امل���ادة  ه��ذه  ك��ان��ت 
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تاريخ   89 رقم  والقانون   ،1968/5/4 تاريخ   9798 رقم  باملرسوم 
1991/9/7 تنص على ما يأتي:

الشركة  ميزانية  نشر  اإلدارة على عدم  أعضاء مجلس  »يعاقب 
وعلى  لبنانية،  ليرة  أل��ف  مئة  خمس  إل��ى  ليرة  أل��ف  مئة  من  بغرامة 
عدم القيام باملعامالت املختصة بتعليق نظام الشركة وبوضع البيانات 
إلى  آالف  عشرة  بغرامة  الشركة  عن  الصادرة  األوراق  على  الالزمة 

العقوبة«. املخالفة تضاعف  تكرار  وفي حال  لبنانية.  ليرة  ألف  مئة 
التعديالت:

على  الواجب  واملستندات  البيانات  تعديل  جرى  أنه  مبا  أوًال: 
مجلس اإلدارة إيداعها لدى أمانة السجل التجاري. فقد جرى تعديل 
املعدلة  املستندات  مع  تنسجم  بحيث  التجارة  قانون  من   102 املادة 

101 امللغاة من هذا القانون. في املادة 
التجاري  السجل  على  املشرف  القاضي  املشرع  أعطى  ثانيًا: 
كل  على  سنوياً  لبنانية  ليرة  أل��ف  مئة  مببلغ  الشركة  تغرمي  سلطة 
مستند ال يتم إيداعه أصوًال. وهذه املستندات محددة في املادة 101 

التجارة. قانون  اجلديدة من 
الصندوق  عن  ص��ادرة  ذم��ة  ب��راءة  من  الشركة  أعفيت  ثالثًا: 
في  الشركات  على  التسهيل  أج��ل  من  االجتماعي  للضمان  الوطني 
تقدمي املستندات املطلوبة ضمن املهلة القانونية. ولم يكن هذا النص 

102 امللغاة من قانون التجارة. وارداً في املادة 
رابعًا: لم تأت املادة اجلديدة على حالة تكرار املخالفة. وذلك 
فرضها  التجارة  على سجل  املشرف  القاضي  التي خول  الغرامة  ألن 

على الشركة أصبحت سنوية وبدون حتديد أي سقف.
ملا  املخالفة، خالفاً  حاالت  جميع  في  الغرامة  توحيد  خامسًا: 

102 امللغاة من قانون التجارة. كان وارداً في املادة 
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في األسهم

:2019/126 24 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

104 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص  يلغى نص املادة 
اآلتي:

قابلة  غير  الشركة  رأسمال  من  متساوية  أقسام  هي  »األسهم 
إسمية«. تكون  للتداول  قابلة  وثائق  متثلها  للتجزئة 

امللغاة:  104 املادة  نص 

»األس��ه��م ه��ي أق��س��ام م��ت��س��اوي��ة م��ن رأس م���ال ال��ش��رك��ة غير 
أو  ألمر  أو  إسمية  تكون  للتداول  قابلة  وثائق  متثلها  للتجزئة،  قابلة 

حلاملها«.

التعديل:

104 امللغاة  يتعلق التعديل بشكل األسهم فقط. ففي ظل املادة 
كانت األسهم إما أن تكون إسمية أو ألمر أو حلاملها. فجاء التعديل 
األسهم  ع��ل��ى  ف��ق��ط  وي��ب��ق��ي  حلاملها  واألس��ه��م  ألم��ر  األس��ه��م  ليلغي 
 2016/10/27 75 تاريخ  اإلسمية. وذلك انسجاماً مع القانون رقم 
نص  ألي  »خالفاً  أنه:  على  منه  أوًال  الوحيدة/  امل��ادة  في  نص  الذي 
التوصية  شركات  فيها  )مب��ا  املساهمة  الشركات  على  يحظر  آخ��ر، 
القانون  بعد دخول هذا  باألسهم( إصدار أسهم حلامله وأسهم ألمر 

التنفيذ. حيز 
أسهم  على  أسهمها  تشتمل  التي  الشركات  على  يتوجب  كما 
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حلامله أو ألمر، استبدال األسهم حلامله واألسهم ألمر الصادرة قبل 
ثالثاً،  البند  ألحكام  وفقاً  إسمية،  بأسهم  القانون  هذا  صدور  تاريخ 
تعديل  عليها  ويتوجب  القانون.  هذا  نفاذ  تاريخ  من  سنة  مهلة  خالل 
أقصاها  مهلة  في  أع��اله  ال���واردة  لالحكام  وفقاً  األس��اس��ي  نظامها 

للمساهمني«. العمومية  للجمعية  اجتماع  أول  انعقاد  تاريخ 
وقد  الرسمية.  اجل��ري��دة  ف��ي  نشره  ف��ور  القانون  بهذا  ويعمل 
بتاريخ  ال��ص��ادر   ،52 ال��ع��دد  الرسمية  اجل��ري��دة  ف��ي  ف��ع��اًل  ن��ش��ره  مت 

.2016/11/3

املتعلق   2001/4/3 تاريخ   308 رق��م  القانون  إل��ى  نشير  كما 
منه   2 امل��ادة  تنص  وال��ذي  بها.  وال��ت��داول  امل��ص��ارف  أسهم  ب��إص��دار 
اسمية،  اللبنانية  املصارف  رأسمال  التي متثل  األسهم  تكون  أن  على 

املركزي شركة ميدكلير ش.م.ل. الوديع  وحتفظ لدى 
:2019/126 25 من القانون   املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»يلغى نص املادة 107 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص 

اآلتي:
107 اجلديدة: املادة 

توزيع ألرباح صورية يجعل أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولني  كل 
مفوضي  يجعل  كما  ذل��ك،  من  ض��رر  يصيبه  شخص  أي  جت��اه  مدنياً 
املراقبة مسؤولني أيضاً على الوجه عينه مع أعضاء مجلس اإلدارة، إال 

في حال أثبت مفوضو املراقبة عدم ارتكابهم أي خطأ في املراقبة.
ويكون أعضاء مجلس اإلدارة ومفوضو املراقبة مسؤولني جزائياً 
أو  جرد  قائمة  مبقتضى  أو  ميزانية  دون  األرب��اح  أنصبة  وزع��ت  إذا 
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ميزانية أو بيانات مالية مغشوشة ويعاقبون بعقوبة االحتيال، أو بأية 
القانون«. في  عليها  أخرى منصوص  عقوبة 

املنفذ  القانون  امللغاة كما تعدلت مبوجب   107 املادة  نص 
:1968/5/4 9798 تاريخ  باملرسوم رقم 

كانت هذه املادة تنص على ما يأتي:
اإلدارة  مجلس  أعضاء  يجعل  صورية  أرباح  ألنصبة  توزيع  »كل 
يجعل  كما  ذلك،  من  ضرر  يصيبه  شخص  أي  جتاه  مدنياً  مسؤولني 

املراقبة. ارتكبوا خطأ في  إذا  أيضاً  املراقبة مسؤولني  مفوضي 
أنصبة  وزع��ت  إذا  جزائياً  مسؤولني  يكونون  أنفسهم  وه��ؤالء 
حساب  أو  ميزانية  أو  جرد  قائمة  أو مبقتضى  ميزانية  دون  األرب��اح 

االحتيال«. بعقوبة  ويعاقبون  مغشوشني  وخسائر  أرباح 
التعديالت:

تتعلق  اجل��دي��دة،  امل��ادة  ه��ذه  في  ال���واردة  التعديالت  معظم  إن 
يأتي: ملا  وفقاً  بتحسني صياغتها، 
أرباح: أنصبة  أوًال: عبارة 

كانت املادة 107 امللغاة، تنص على عبارة: أنصبة أرباح. فأتت 
كلمة  على  فقط  وتبقى  أنصبة،  كلمة  لتحذف  اجلديدة   107 امل��ادة 

أرباح.
على  تنص  امللغاة   107 امل��ادة  من  األول��ى  الفقرة  كانت  ثانيًا: 
مسؤولية مفوضي املراقبة املدنية عن توزيع أرباح صورية، إذا ارتكبوا 

املراقبة. في  أخطاء 
فأتت املادة 104 اجلديدة لتعدل الصياغة وتنص على مسؤولية 
مفوضي املراقبة إال إذا أثبتوا عدم ارتكابهم أي خطأ في املراقبة.
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في  خطأ  يرتكبوا  لم  أنهم  إثبات  عبء  عليهم  يترتب  وبالتالي 
املراقبة.

أن عبء  م��ن خالله  فيبدو  امل��ل��غ��اة،   107 امل��ادة  ن��ص  ف��ي  أم��ا   
املراقبة. يدعي مسؤولية مفوضي  يترتب على من  اإلثبات 

وفي احلالتني: إن عبارة عدم ارتكاب أخطاء في املراقبة واسعة 
جداً، وكان على املشرع أن يحدد ما هو املقصود بها، وما تشمله من 

مخالفات.
ثالثًا: كانت الفقرة الثالثة من املادة 107 امللغاة تتضمن عبارة:

جزائيًا... مسؤولني  يكونون  أنفسهم  وهؤالء 
ومفوضي  اإلدارة  م��ج��ل��س  أع��ض��اء  ه����ؤالء:  بكلمة  وامل��ق��ص��ود 
دقة  أكثر  النص  يكون  أن  رأت  اجلديدة   107 امل��ادة  ولكن  املراقبة. 
ومفوضو  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  وي��ك��ون  فتضمنت:  ووض��وح��اً، 

جزائياً. مسؤولني  املراقبة 
رابعًا: إبدال عبارة: حساب أرباح وخسائر بعبارة بيانات مالية، 

النظام احملاسبي احلالي. يتضمنه  ما  مع  انسجاماً  وذلك 
خامسًا: إبدال كلمة مغشوشني، بكلمة مغشوشة. وهذه األخيرة 

العاقل. لغير  لغوياً، ألنها جمع  هي األصح 
االحتيال،  عقوبة  على  تنص  امللغاة   107 املادة  كانت  سادسًا: 
عليها  منصوص  أخ��رى  عقوبة  بأية  أو  ليزيد  اجل��دي��د  النص  فأتى 
القانون. وذلك من باب احلذر وتوقع أن يكون املشرع قد فرض  في 

االحتيال. غير عقوبة  أخرى  عقوبات 
:2019/126 26 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
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»يلغى نص املادة 108 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص 
اآلتي:

108 اجلديدة: املادة 
يلزمون  ال  الربح  من  األنصبة  تلك  قبضوا  الذين  املساهمني  إن 
موازياً  فادحاً  خطأ  ارتكابهم  أو  نيتهم  س��وء  ثبت  إذا  إال  بإرجاعها 

للخداع.
أما دعوى االسترجاع التي يحق للشركة او لدائنيها أو ألي من 
قبضوه  الذي  املبلغ  بإرجاع  فتلزمهم  عليهم  يقيموها  أن  املساهمني 

بدون حق مع فائدته من يوم الدفع.
خمس  انقضاء  بعد  الزمن  م��رور  بحكم  تسقط  الدعوى  وه��ذه 

التوزيع«. تاريخ  سنوات من 
امللغاة:  108 املادة  نص 

كانت هذه املادة امللغاة تنص على ما يأتي:
»إن املساهمني الذين قبضوا تلك األنصبة من الربح ال يلزمون 
موازياً  فادحاً  خطأ  ارتكابهم  أو  نيتهم  س��وء  ثبت  إذا  إال  بإرجاعها 

للخداع.
أما دعوى االسترجاع التي يحق للشركة أو لدائنيها أن يقيموها 
من  فائدته  مع  بدون حق  قبضوه  الذي  املبلغ  بإرجاع  فتلزمهم  عليهم 

الدفع. يوم 
خمس  انقضاء  بعد  الزمن  م��رور  بحكم  تسقط  الدعوى  وه��ذه 

التوزيع«. تاريخ  سنوات من 

التعديالت:
أصحاب  هم  من  حتديد  على  امل��ادة  ه��ذه  في  التعديل  يقتصر 
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الصفة واملصلحة في إقامة دعوى استرجاع أنصبة األرباح الصورية. 
ففي حني كانت املادة 108 امللغاة حتددهم بأنهم: الشركة أو دائنيها، 

أيًا من املساهمني. 108 اجلديدة ليزيد عليهم  املادة  أتى نص 
: تعليق

من  في حتديد  دقة  أكثر  اجلديد  النص  يكون  أن  يقتضي  كان 
بعبارة: أي من املساهمني  الدعوى، مثاًل  إقامة  من املساهمني ميكنه 
لن  الصورية  األرب��اح  قبضوا  الذين  املساهمني  أن  باعتبار  اآلخرين، 

التي هي في غير مصلحتهم. االسترجاع  يقيموا دعوى 
:2019/126 27 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»يلغى نص املادة 109 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص 

اآلتي:
109 اجلديدة: املادة 

إن امل��ب��ال��غ امل��وزع��ة ع��م��اًل ب��ال��ن��ص امل��خ��ت��ص ب��ال��ف��وائ��د احملددة 
)interêts fixes( التي تدفع إلى املساهمني في أي ظرف كان واملدرجة 

أرباحاً وهمية. الشركة، ال تعد  ضمن أعباء 
الشرطان  ت��واف��ر  إذا  إال  قانونياً  يكون  ال  النص  ه��ذا  أن  على 
تكون  وان  املئة  في  أربعة  الفائدة  معدل  يتجاوز  ال  أن  وهما  اآلتيان: 

األكثر. النص خمس سنوات على  مدة تطبيق 
أمانة  لدى  الشركة  في سجل  بإيداعه  نشره  يجب  النص  وهذا 

التجاري وإال كان باطاًل«. السجل 
امللغاة:  109 املادة  نص 

كانت هذه املادة تنص على ما يأتي:
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احملددة  بالفوائد  املختص  بالنص  ع��م��اًل  امل��وزع��ة  املبالغ  »إن 
التي تدفع إلى املساهمني في أي ظرف كان واملدرجة في النفقات 

أرباحاً وهمية. تعد  للشركة ال  العامة 
الشروط  توفرت  إذا  إال  قانونياً  يكون  ال  النص  ه��ذا  أن  على 
تكون  وأن  املئة،  في  أربعة  الفائدة  معدل  يتجاوز  ال  أن  وهي  اآلتية: 
الفوائد  تدخل  وأن  األك��ث��ر،  على  س��ن��وات  خمس  النص  تطبيق  م��دة 
النفقات  كنفقات في  استهالكها  التأسيس ألجل  نفقات  املدفوعة في 

أرباح. التي تشتمل على  املوازنات  في 
وهذا النص يجب نشره على الوجه القانوني وإال كان باطاًل«.

التعديالت:
للشركة«  العامة  النفقات  في  »واملدرجة  عبارة  أستبدلت  أوًال: 

الشركة«. أعباء  »واملدرجة ضمن  بعبارة 
به  واملقصود  نفسه،  هو  واملعنى  لغوياً،  كونه  يعدو  ال  والتعديل 
أن النص املختص بالفوائد احملددة التي تدفع إلى املساهمني تدخل 

وهمية. أرباحاً  تعد  وال  للشركة،  العامة  النفقات  ضمن 
املشار  الفوائد  العتبار  تستلزم  امللغاة   109 املادة  كانت  ثانيًا: 
إليها تدرج في النفقات العامة وال تعد أرباحاً وهمية، توافر شروط 

ثالثة هي:
الشرط األول: أال يتجاوز معدل الفائدة أربعة في املئة.

سنوات  خمس  النص  تطبيق  م��دة  تكون  أن  الثاني:  ال��ش��رط 
األكثر. على 

الشرط الثالث: أن تدخل الفوائد املدفوعة في نفقات التأسيس 
ألجل استهالكها كنفقات في املوازنات التي تشتمل على أرباح.
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ويحذف  األول��ني،  الشرطني  على  ليبقي  اجلديد  النص  فجاء 
النص طاملا  ل��زوم��اً لهذا  ي��ر  ل��م  امل��ش��رع  ال��ث��ال��ث. وذل��ك ألن  ال��ش��رط 
العامة  النفقات  ضمن  تدخل  الفوائد  أن  بعبارة  ضمناً  مشمول  أنه 

للشركة.
وال��ن��ص��ان اجل��دي��د وامل��ل��غ��ى ي��وج��ب��ان ن��ش��ر ال��ن��ص ع��ل��ى الوجه 

باطاًل. القانوني وإال كان 
:2019/126 28 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»يلغى نص املادة 110 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص 

اآلتي:
110 اجلديدة: املادة 

الشركة  ف��ي  امل��س��اه��م��ني  ي��ك��ون جلميع  أن  األس���اس  ف��ي  ي��ج��ب 
املنافع. الواحدة نفس احلقوق وأن يشتركوا في نفس 

الشركة  نظام  فيها  ينص  ال  التي  األح��وال  جميع  في  أنه  على 
قرار  مبقتضى  أفضلية،  ذات  أسهم  تنشأ  أن  يجوز  صريح  منع  على 

بيانه. اآلتي  الوجه  تتناقش فيه على  من جمعية غير عادية 
استيفاء  في  ام��ا  األول��وي��ة،  حق  أصحابها  متنح  األسهم  وه��ذه 
بعض أنصبة من األرباح، واما في استعادة رأس املال، وأما في هاتني 

معاً«. امليزتني 
امللغاة:  110 املادة  نص 

كانت هذه املادة تنص على ما يأتي:
الشركة  ف��ي  املساهمني  جلميع  ي��ك��ون  أن  األس���اس  ف��ي  »ي��ج��ب 
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املنافع. الواحدة نفس احلقوق وأن يشتركوا في نفس 
الشركة  نظام  فيها  ينص  ال  التي  األح��وال  جميع  في  أنه  على 
قرار  مبقتضى  أفضلية  ذات  أسهم  تنشأ  أن  يجوز  صريح،  منع  على 

بيانه. اآلتي  الوجه  تتناقش فيه على  من جمعية غير عادية 
استيفاء  ف��ي  إم��ا  األول��وي��ة  ح��ق  أصحابها  متنح  األس��ه��م  وه��ذه 
امل��ال وإم��ا ف��ي هاتني  أنصبة م��ن األرب���اح، وإم��ا ف��ي اس��ت��ع��ادة رأس 

أية منفعة أخرى مادية«. أو  امليزتني معاً، 
التعديالت:

إن التعديالت الواردة في هذه املادة تتعلق بالفقرة الثالثة منها، 
في  النص  وي��ك��اد  نفسه،  ه��و  والثانية  األول��ى  الفقرتني  ف��ي  فالنص 
اجلديدة،   110 امل��ادة  أن  س��وى  نفسه،  هو  يكون  أن  الثالثة  الفقرة 
أية  »أو  يأتي:  ما  على  تنص  كانت  التي  األخيرة  العبارة  منه  حذفت 

أخرى«. مادية  منفعة 
110 اجلديدة وبالتالي فإن  فهذه العبارة لم ترد في نص املادة 
األسهم ذات األفضلية متنح أصحابها حق األولوية في املسائل اآلتية: 
اما في استيفاء بعض أنصبة األرباح واما في استعادة رأس املال، أو 

في امليزتني معاً. وال ميكنها منح أية أفضلية في أية مسألة أخرى.
املمتازة  األسهم  أصحاب  إعطاء  امللغاة:  املادة  ضوء  في  ومنها 
من  معينة  مئوية  نسبة  يعادل  األرب��اح  من  نصيب  استيفاء  في  احلق 
ثم  املساهمني،  سائر  على  توزيع  أي  قبل  لألسهم،  اإلسمية  القيمة 
بينهم  وم��ن  املساهمني  جميع  ب��ني  بالتساوي  الباقية  األرب���اح  ت��وزع 

املمتازة. األسهم  أصحاب 
أو اس��ت��ي��ف��اء ن��س��ب��ة م��ع��ي��ن��ة ل��ه��م م��ن م���وج���ودات ال��ش��رك��ة عند 

لتصفية. ا
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أو استيفاء فائدة مبعدل معني.
 110 امل��ادة  نص  في  موجودة  تعد  لم  التي  املنافع  من  وسواها 

اجلديدة.
:2019/126 29 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
115 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

115 اجلديدة: املادة 
أرباحها  أن تسترد رأسمالها بتخصيص مبلغ من  للشركة  يجوز 

الغاية. لهذه  املعد كالهما  أو لالستهالك  الحتياطي خاص 
نظام  ف��ي  عليها  امل��ن��ص��وص  ل��ل��ط��رق  وف��ق��اً  االس���ت���رداد  يحصل 

العمومية. اجلمعية  تقرها  التي  الطرق  أو  الشركة 
بأسهم  الساقطة  األسهم  تستبدل  االس��ت��رداد  يحصل  وعندما 
حامليها  مت��ن��ح  األس��ه��م  وه���ذه   .)jouissance( التمتع  أس��ه��م  ت��دع��ى 
الشركة  نظام  املعينة في  الفائدة  املتداولة، ما خال  امتيازات األسهم 

الشركة«. ومبلغ األسهم اإلسمي عند حل 
تاريخ  قانون  مبوجب  تعدلت  كما  املعدلة   115 املادة  نص 

:1948/11/23
»يجوز للشركة أن تسترد رأسمالها بتخصيص مبلغ من أرباحها 

الغاية. لهذه  لكالهما  املعد  أو لإلستهالك  الحتياطي خاص 
نظام  ف��ي  عليها  امل��ن��ص��وص  ل��ل��ط��رق  وف��ق��اً  االس���ت���رداد  يحصل 

العمومية. اجلمعية  تقرها  التي  الطرق  أو  الشركة، 
بأسهم  الساقطة  األسهم  تستبدل  االس��ت��رداد  يحصل  وعندما 
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األسهم  امتيازات  حامليها  متنح  األسهم  وهذه  التمتع،  أسهم  تدعى 
األسهم  ومبلغ  الشركة  نظام  ف��ي  املعينة  الفائدة  خ��ال  م��ا  امل��ت��داول��ة 

الشركة. اإلسمي عند حل 
التعديالت:

ولكنها  السابقة،   115 امل��ادة  تلغ  ل��م  اجل��دي��دة   115 امل��ادة  إن 
في  الواردة  لكالهما  كلمة  استبدال  على  التعديل  واقتصر  عدلتها. 

كالهما. بكلمة  منها  األولى  الفقرة 
اجلديد  النص  بحسب  امل��ادة  ه��ذه  من  األول��ى  الفقرة  فتصبح 

املعدل:
»يجوز للشركة أن تسترد رأسمالها بتخصيص مبلغ من أرباحها 

الغاية. لهذه  كالهما  املعد  أو لالستهالك  الحتياطي خاص، 
كان عليه  أوضح وأصح مما  النص  يجعل من صياغة  والتعديل 

لكالهما«. كلمة  مع 
:2019/126 30 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
116 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

116 اجلديدة: املادة 
تنعقد  التي  املختلفة  اجلمعيات  يحضر  أن  له  يحق  مساهم  كل 
التصويت  عند  مبدئياً  له  ويكون  أعمالها،  ولتسيير  الشركة  لتأسيس 

عدد من األصوات يساوي عدد أسهمه.
معينة،  أسهم  على  انتفاع  ح��ق  وج��ود  ع��ن  الشركة  أبلغت  إذا 
تكون ملزمة بتبليغ صاحب حق االنتفاع الدعوات واملسائل كافة دون 

أية منافع اقتصادية. استثناء مبا في ذلك قرارات توزيع 
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وحده احلق في حضور  السهم  من  االنتفاع  لصاحب حق  يكون 
حق  لصاحب  ويكون  فيها،  والتصويت  العادية  العمومية  اجلمعيات 
العادية والتصويت  العمومية غير  الرقبة احلق في حضور اجلمعيات 
فيها. ويعتبر صاحب حق الرقبة الشخص املخول تبلغ كافة الدعوات 
واألوراق واملسائل كافة دون استثناء مبا في ذلك تبلغ قرارات توزيع 

اقتصادية. منفعة  أية 
على  االتفاق  الرقبة  ولصاحب حق  االنتفاع  لصاحب حق  ميكن 
على  يرتئيانها،  التي  للطريقة  وفقاً  السابقة  الفقرة  أحكام  مخالفة 
الشركة  من  إبالغه  وشرط  بينهما  ما  في  عقد  توقيع  إلى  يصار  أن 

التجاري. السجل  في  ونشره 
املالكني  جميع  على  يكون  األسهم،  ملكية  في  الشيوع  حالة  في 
حلضور  ثالث  شخص  أو  بينهم  من  واح��د  شخص  اختيار  بالشيوع 
وفي  فيها.  والتصويت  العادية  وغير  العادية  العمومية  اجلمعيات 
احملكمة  لرئيس  يكون  واحد،  شخص  تعيني  على  اتفاقهم  عدم  حال 
تعيني ممثل  الشركة،  مركز  نطاقها  الواقع ضمن  املختصة  االبتدائية 
عن املالكني بالشيوع، وذلك بناء لطلب أي من املالكني، مبوجب قرار 
سائر  سماع  وبعد  املستعجلة،  لألصول  وفقاً  يصدر  التنفيذ،  معجل 

املالكني.
اجلمعية  ان��ع��ق��اد  حل��ني  مبهامه  بالقيام  امل��ع��ني  املمثل  يستمر 

احلسابات. على  للمصادقة  السنوية  العمومية 
عينها«. االجراءات  وفق  التعيني  لرئيس احملكمة جتديد 

116 املعدلة: املادة  نص 
كانت هذه املادة تنص على ما يأتي:

تنعقد  التي  املختلفة  أن يحضر اجلمعيات  له  »كل مساهم يحق 



107

التصويت  عند  مبدئياً  له  ويكون  أعمالها  ولتسيير  الشركة  لتأسيس 
عدد من األصوات يساوي عدد أسهمه«.

التعديالت:
116 اجلديدة تتضمن النص نفسه  إن الفقرة األولى من املادة 

امللغاة.  116 املادة  الذي كانت تتضمنه 
امللغاة   116 امل���ادة  إل��ى  أض��اف��ت  اجل��دي��دة   116 امل���ادة  ول��ك��ن 
في  الشيوع  وبحالة  االنتفاع  بحقوق  تتعلق  التي  اآلتية  التعديالت 

يأتي. ملا  ملكية األسهم وذلك وفقاً 
أوًال: في أصحاب حقوق االنتفاع:

اجلمعيات  ح���ض���ور  إل����ى  االن���ت���ف���اع  أص���ح���اب  دع�����وة   - أ 
العمومية:

إذا أبلغت الشركة عن وجود حق انتفاع على أسهم معينة تكون 
دون  ك��اف��ة  وامل��س��ائ��ل  ال��دع��وات  االن��ت��ف��اع  ح��ق  ص��اح��ب  بتبليغ  ملزمة 

أية منافع اقتصادية. استثناء، مبا في ذلك قرارات توزيع 
جتدر اإلشارة أوًال إلى أن أسهم االنتفاع هي األسهم التي تعطى 
بدًال من األسهم التي تخرج من رأس املال على أساس القيمة اإلسمية 
عن طريق القرعة، ويعطى املساهمون بدًال عنها أسهم انتفاع أو متتع 
في  املعينة  الفائدة  خال  ما  املتداولة  األسهم  امتيازات  حاملها  متنح 

الشركة. الشركة، ومبلغ األسهم اإلسمي عند حل  نظام 
في  نصيباً  باعطائه  االنتفاع حق  لصاحب حق  يكون  أن  وميكن 
عماًل  االنتفاع،  حقوق  وأصحاب  معينة.  اقتصادية  منافع  أو  األرباح 
بدعوتهم  احل��ق  لهم  اجل��دي��دة،   116 امل��ادة  من  الثانية  الفقرة  بنص 
فيها  الشركة مبا  واإلطالع على مسائل  العمومية  حلضور اجلمعيات 
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إلبالغ  الفقرة  ه��ذه  وتشترط  اقتصادية  منافع  أي��ة  ت��وزي��ع  ق���رارات 
حقوق.  هكذا  ب��وج��ود  أبلغت  ق��د  تكون  أن  اإلنتفاع  حقوق  أص��ح��اب 

ومعرفتهم. وجودهم  عن  بالتحري  ملزمة  فليست  وبالتالي 

له  يكون  ف��األول  الرقبة.  ملكية  حق  عن  االنتفاع  حق  ويختلف 
حق احلصول على األرباح وسواها من املنافع االقتصادية، أما الثاني 

األسهم. ملكية  له  فتكون 

الرقبة  وم��ال��ك  االن��ت��ف��اع  م��ن ص��اح��ب ح��ق  ك��ل  - ح��ق  ب 
فيها: والتصويت  العمومية  اجلمعيات  بحضور 

العادية  اجلمعيات  حضور  وح��ده  االنتفاع  حق  لصاحب  يكون 
وال��ت��ص��وي��ت ف��ي��ه��ا، وي��ك��ون ل��ص��اح��ب ح��ق ال��رق��ب��ة احل���ق ف��ي حضور 

فيها. والتصويت  العادية  غير  اجلمعيات 

بتوزيعات  احل��ق  ل��ه  االنتفاع  ح��ق  صاحب  أن  طاملا  أن��ه  مبعنى 
االقتصادية. املنافع  وسائر  األرباح 

القرارات  تتخذ  التي  هي  العادية  العمومية  اجلمعية  أن  ومبا 
بهذا الشأن لذلك خّول املشرع صاحب حق االنتفاع حضور اجلمعيات 
العمومية العادية والتصويت فيها، على أن يكون له وحده حق حضور 

اجلمعيات. هذه 

الشركة  نظام  بتعديل  والتي تختص  العادية  أما اجلمعيات غير 
حق  يكون  وبالتالي  بحضورها،  االنتفاع  حق  لصاحب  مصلحة  فال 

الرقبة. ملكية  احلضور مقتصراً على حق صاحب حق 

املخول  الشخص  الرقبة هو  أن صاحب حق  املشرع  اعتبر  وقد 
تبلغ كافة الدعوات واألوراق واملسائل كافة دون استثناء مبا في ذلك 

اقتصادية. منافع  أية  توزيع  قرارات 
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اجلمعيات  االن���ت���ف���اع  ح���ق  ص���اح���ب  ب��ح��ض��ور  احل����ق   - ج 
اجلمعيات  ال��رق��ب��ة  ملكية  ح��ق  وص��اح��ب  ال��ع��ادي��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 

العام: بالنظام  مرتبط  غير  العادية  غير  العمومية 
الرقبة  االنتفاع ولصاحب حق ملكية  أجاز املشرع لصاحب حق 
االتفاق على مخالفة أحكام الفقرة السابقة، جلهة حضور اجلمعيات 
ذلك  على  اتفقا  إذا  ولكن  يرتئيانها.  التي  للطريقة  وفقاً  العمومية 
التجاري،  السجل  في  االتفاق  هذا  وينشرا  الشركة  يبلغا  أن  فعليهما 

اتفاقهما هذا. االعتراض على  للشركة  وال يحق 
األسهم: ملكية  في  الشيوع  حالة  في  ثانيًا: 

الشيوع: أ - متثيل مالكي األسهم على 
أن  املالئم  من  ليس  الشيوع  وج��ه  على  أسهم  ملكية  حالة  في 
والتصويت  العمومية  اجلمعيات  كلهم  الشيوع  في  الشركاء  يحضر 
الرأي.  في  متفقني  يكونوا  لم  إذا  سيما  وال  عملياً،  ذلك  لتعذر  فيها 
شخص  اختيار  بالشيوع  املالكني  جميع  على  املشرع  أوج��ب  ولذلك 
واحد من بينهم أو شخص ثالث حلضور اجلمعيات العمومية العادية 
على  جميعاً  اتفاقهم  ذلك  ويفترض  فيها.  والتصويت  العادية  وغير 
وجهات  وع��ل��ى  ال��ع��م��وم��ي��ة،  اجل��م��ع��ي��ات  ف��ي  ال���ذي ميثلهم  ال��ش��خ��ص 

فيها. التصويت 
أو  ميثلهم  الذي  الشخص  على  االتفاق  من  يتمكنوا  لم  إذا  أما 
لم  وبالتالي  والتصويت،  املناقشات  الذي سيتخذونه في  على االجتاه 
يعينوا الشخص الذي ميثلهم في اجلمعية العمومية. فقد قرر املشرع 
الواقع  املختصة  االبتدائية  لرئيس احملكمة  يكون  أن  احلالة  في هذه 
ضمن نطاقها مركز الشركة، تعيني ممثل عن املالكني بالشيوع، وذلك 
بناء لطلب، أي من املالكني، مبوجب قرار معجل التنفيذ، يصدر وفقاً 
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املالكني. سائر  وبعد سماع  املستعجلة،  لألصول 

كممثل  يعينه  ال���ذي  ال��ش��خ��ص  أع��ط��ى  ق��د  امل��ش��رع  أن  وي��ب��دو 
والتصويت  االجتماعات  حلضور  السلطة  بالشيوع،  احلق  ألصحاب 

بالشيوع. املالكني  اعتراض من أحد  بدون  فيها، 

بالقيام  احملكمة  رئيس  قبل  من  املعني  الشخص  متثيل  ويستمر 
على  للمصادقة  السنوية  العمومية  اجلمعية  انعقاد  حل��ني  مبهامه 
تعيني  على  ال��ش��ي��وع  ف��ي  ال��ش��رك��اء  خ��الف  استمر  وإذا  احل��س��اب��ات. 
ثالثاً، فيمكن لرئيس احملكمة جتديد التعيني وفق  أحدهم أو شخصاً 

املذكورة. االجراءات 

:2019/126 31 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

117 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

117 اجلديدة: املادة 

منذ  واح��د  ملالك  ت��زال  ال  التي  متاماً  احمل��ررة  األسهم  أن  على 
سنتني على األقل قبل دعوة كل جمعية يكون لكل منها صوتان.

لنفس  كأنها  ذكرها  املتقدم  امل��دة  إل��ى  بالنظر  تعتبر  واألس��ه��م 
الوصية. أو  الهبة  أو  املالك عندما تكون مكتسبة بطريق اإلرث 

تقرر  أن  املساهمني،  وبإجماع  العادية،  غير  للجمعيات  ميكن 
املنصوص عليه أعاله. املزدوج  الغاء الصوت 

على  امل��ادة  ه��ذه  م��ن  والثانية  األول��ى  الفقرتني  ن��ص  ينطبق  ال 
القانون«. بعد صدور هذا  املؤسسة  الشركات 
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117 املعدلة: املادة  نص 

كانت هذه املادة تنص على ما يأتي:

بالصيغة اإلسمية  التي ال تزال  »على أن األسهم احملررة متاماً 
لكل  يكون  جمعية،  كل  دعوة  قبل  األقل  على  سنتني  منذ  واحد  ملالك 

صوتان. منها 

ذكرها  امل��ت��ق��دم  امل���دة  إل���ى  ب��ال��ن��ظ��ر  تعتبر  اإلس��م��ي��ة  واألس��ه��م 
أو  الهبة  أو  اإلرث  بطريق  مكتسبة  تكون  عندما  املالك  لنفس  كأنها 

الوصية.

التعديالت:

تتضمن  تعديلها  قبل  املعدلة،  القدمية   117 املادة  كانت  أوًال: 
عبارة: »على أن األسهم احملررة متاماً التي ال تزال بالصيغة االسمية 
عبارة:  لتحذف  املعدلة  اجلديدة   117 املادة  فأتت  واح��د...«.  ملالك 
 75 رقم  القانون  بعد  أنه  هو  ذلك  في  والسبب  االسمية«  »بالصيغة 
املساهمة  ال��ش��رك��ات  أس��ه��م  جميع  أص��ب��ح��ت   2016/1/27 ت��اري��خ 

»بالصيغة اإلسمية«. لذكر عبارة:  يعد من موجب  ولم  إسمية، 

الواحد احملرر  امتياز الصوتني للسهم  ألغى املشرع  ثانيًا: لقد 
إلى  بالنسبة  جمعية،  ك��ل  دع��وة  قبل  األق��ل  على  سنتني  منذ  مت��ام��اً 
يعني  اجلديد، مما  القانون  بعد صدور  تأسيسها  يتم  التي  الشركات 
إلى  بالنسبة  مستمرة  ت��زال  ما  ال��واح��د  للسهم  الصوتني  مسألة  أن 
التي  الشركات  أما  اجلديد،  القانون  صدور  قبل  املؤسسة  الشركات 
املذكور  الواحد  للسهم  الصوتني  امتياز  فيها  يكون  فال  بعده،  تؤسس 

أعاله.
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:2019/126 32 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

118 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

118 اجلديدة: املادة 

لكل  يجوز  العينية،  باألسهم  املختصة  بالقيود  االحتفاظ  مع 
مساهم ان يتفرغ بحرية عن أسهمه لشخص آخر فيحل هذا الشخص 

مساهم. بصفة  وواجباته  في حقوقه  محله 

تكون  بأن  يقضي  الشركة  قانون  في  نص  وضع  ميكن  أنه  غير 
نفسها  للشركة  أو  منهم  لفريق  أو  للمساهمني  الشراء  في  األولوية 
الثمن  حتديد  وآلل��ي��ة  للمهلة  وف��اق��اً  احل��ق  ه��ذا  يستعمل  أن  بشرط 
املنصوص عليها في نظام الشركة. على أنه ال يجوز أن يساء التصرف 
أو  للتداول  عملياً  قابل  غير  السهم  بجعل  احلق  هذا  استعمال  في 

املساهم. بإيقاع ضرر فاحش على 

للسهم  رقبة  حق  وصاحب  انتفاع  حق  صاحب  وج��ود  حال  في 
األولية  الرقبة مخوًال وحده ممارسة حق  يكون صاحب حق  الواحد، 

االقتضاء. عند 

ال يجوز للشركة ممارسة حق األولوية املنصوص عليه ملصلحتها، 
إال مبا لديها من املال االحتياطي احلر.

أن  امل��ال��ي��ة  األس���واق  ف��ي  أسهمها  امل��درج��ة  للشركة  ي��ج��وز  كما 
تشتري من املال االحتياطي احلر املتوافر لديها أسهماً صادرة عنها، 
شرط أال تتجاوز قيمتها نسبة مئوية من مجموع أسهمها حتدد وفقاً 

املالية«. األسواق  ترعى  التي  لألنظمة 
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118 املعدلة: املادة  نص 

كانت هذه املادة تنص على ما يأتي:
وبأسهم  العينية  باألسهم  املختصة  بالقيود  االحتفاظ  مع  »أنه 
أن  مساهم  لكل  يجوز  اإلدارة،  مجلس  بأعضاء  املختصة  الضمان 
يتفرغ بحرية عن أسهمه لشخص آخر فيحل هذا الشخص محله في 

شريك. بصفة  وواجباته  حقوقه 
تكون  بأن  يقضي  الشركة  قانون  في  نص  وضع  أنه ميكن  على 
األولوية في الشراء للشركاء أو لفريق منهم أو للشركة نفسها بشرط 
في  عليهما  املنصوص  والثمن  للمهلة  وفاقاً  احلق  هذا  يستعمل  أن 
نظام الشركة. على أنه ال يجوز أن يساء التصرف في استعمال هذا 
بإيقاع ضرر فاحش  أو  للتداول،  قابل عملياً  السهم غير  احلق بجعل 

املساهم. على 
املنصوص عليه  للشركة استعمال حق األولوية  انه ال يجوز  بيد 

االحتياطي«. املال  لديها من  إال مبا  ملصلحتها، 
التعديالت:

اإلدارة: مجلس  بأعضاء  املختصة  الضمان  أسهم  أوًال: 
كانت املادة 118 من قانون التجارة تنص في الفقرة األولى منها 
وبأسهم  العينية  باألسهم  املختصة  بالقيود  االحتفاظ  »مع  أنه  على 
الضمان املختصة بأعضاء مجلس اإلدارة« فأتت املادة 118 اجلديدة 
املعدلة لتكتفي باألسهم العينية دون أسهم الضمان املختصة بأعضاء 
مجلس  ألعضاء  تعود  هذه  الضمان  أسهم  بأن  علماً  اإلدارة  مجلس 
اإلدارة وتبقى إسمية ويلصق عليها طابع يشير إلى عدم جواز التفرغ 
عنها، وتودع في صندوق الشركة وتخصص لضمان مسؤولية مودعيها 

عن األخطاء في اإلدارة سواء كانت شخصية أو مشتركة.
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ومبا أن املادة 118 جتارة لم تأت على ذكر أسهم الضمان هذه 
الشركاء  من  كغيرهم  ميكنهم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أن  يعني  فذلك 

قيود. بدون  أسهمهم  بحرية عن  التفرغ 
العينية: باالسهم  التداول  ثانيًا: 

ت��واف��ق اجلمعية  أن  ب��ع��د  إال  األس��ه��م  ب��ه��ذه  ال��ت��داول  ي��ج��وز  ال 
ذلك  من  الغرض  أما  للشركة.  الثانية  السنة  على حسابات  العمومية 

العينية. تقدير احلصص  املبالغة في  فهو احلؤول دون 
على  اجلديدة   118 املادة  مع  املعدلة   118 املادة  توافقت  وقد 

العينية. باألسهم  املختصة  بالقيود  فاحتفظت  املبدأ  هذا 
ثالثًا: احلرية في تداول األسهم:

أن  العينية يحق لكل مساهم  باألسهم  املختصة  القيود  عدا عن 
املتفرغ  الشخص  هذا  فيحل  آخر  لشخص  أسهمه  عن  بحرية  يتفرغ 

املتفرغ عن أسهمه. املساهم  له محل 
شريك: كلمة  من  بدًال  مساهم  كلمة  استعمال  رابعًا: 

له  املتفرغ  أن  على  تنص  تعديلها  قبل  جتارة   118 املادة  كانت 
عن األسهم يحل محل املتفرغ بصفة شريك. فاستبدلت كلمة شريك 
أن  باعتبار  شريك  كلمة  من  دقة  أكثر  مساهم  وكلمة  مساهم.  بكلمة 

مساهمون. هم  املغفلة  الشركة  في  الشركاء 
تكون  عنها  املتفرغ  األس��ه��م  ش��راء  ف��ي  األول��وي��ة  خامسًا: 

: همني للمسا
118 للمساهمني ان تكون لهم  الثانية من املادة  أجازت الفقرة 
ينص  أن  ش��رط  عنها  املتفرغ  األسهم  ش��راء  في  األفضلية  وللشركة 
للمهلة  وفقاً  احل��ق  ه��ذا  يستعمل  أن  وعلى  ذل��ك  على  الشركة  نظام 
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الشركة. نظام  في  عليهما  املنصوص  الثمن  وآللية حتديد 
من  متوافقان  املسألة  هذه  في  واملعدلة  األصلية  املادتني  ونصا 
بعبارة  منهم  ف��ري��ق  أو  ال��ش��رك��اء  ع��ب��ارة  اس��ت��دال  م��ع  املضمون  حيث 

منهم. فريق  أو  املساهمني 
الرقبة: االنتفاع وصاحب حق  سادسًا: صاحب حق 

اآلتية: العبارة  املعدلة   118 املادة  استحدثت 
للسهم  رقبة  حق  وصاحب  انتفاع  حق  وجود صاحب  حال  »في 
الواحد، يكون صاحب حق الرقبة مخوًال وحده ممارسة حق األولوية 

االقتضاء«. عند 
أن صاحب حق  وهو  املؤكد  تأكيد  عن  عبارة  الفقرة هي  وهذه 
االنتفاع ليس له حق الرقبة. وبالتالي فال يكون مالكاً للسهم وال هو 

املتفرغ عنها. أولوية بشراء األسهم  له  يكون  لكي  مساهم 
املالية  األسواق  في  أسهمها  املدرجة  الشركة  حق  سابعًا: 

املتوافر لديها: املال االحتياطي احلر  أن تشتري من 
األولوية  ح��ق  املعدلة  و118  األساسية   118 امل��ادت��ان  أج��ازت 
املساهمني  قبل  من  للبيع  املعروضة  األسهم  تشتري  أن  في  للشركة 
ال��ش��رك��ة املشترية  ت��ك��ون أس��ه��م  امل���ادة اجل��دي��دة اش��ت��رط��ت أن  ول��ك��ن 
احلر  االحتياطي  املال  من  تشتري  وأن  املالية.  األس��واق  في  مدرجة 
من  املقتطع  املبلغ  هو  احلر  االحتياطي  بأن  علماً  لديها.  املتوافر  أو 
االحتياطي  اقتطاع  وبعد  القانوني،  االحتياطي  اقتطاع  بعد  األرب��اح 
النظامي احملدد في نظام الشركة، وبالتالي فإن املادة املعدلة أوجبت 
فال  احلر.  االحتياطي  هذا  من  عنها  املتفرغ  األسهم  شراء  يكون  أن 
يجوز إذن شراء األسهم ودفع ثمنها من رأس املال وال من االحتياطي 
النظامي بل فقط من االحتياطي احلر.  القانوني وال من االحتياطي 
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األسهم  قيمة  دفع  جتيز  تعديلها  قبل  جتارة   118 املادة  كانت  بينما 
أنه  يعني  عامة. مما  بصورة  االحتياطي  املال  من  لديها  املذكورة مبا 
االحتياطي  من  وحتى  النظامي  االحتياطي  من  تدفع  أن  ميكنها  كان 
118 ليحصر حق الشركة في دفع ثمن  القانوني. فجاء تعديل املادة 

لديها من االحتياطي احلر. األسهم مبا 
عنها: صادرة  أسهمًا  الشركة  شراء  ثامنًا: 

استحدثت املادة 118 جتارة املعدلة حكماً جديداً لم يكن ملحوظاً 
في هذه املادة قبل تعديلها وهو أنه يحق لها إذا كانت أسهمها مدرجة 
في األسواق املالية أن تشتري من املال االحتياطي احلر املتوافر لديها 
أسهماً صادرة عنها، شرط أال تتجاوز قيمتها نسبة مئوية من مجموع 

أسهمها، حتدد وفقاً لألنظمة التي ترعى األسواق املالية.
: تعليق

ورد في الفقرة الثانية من املادة 118 جتارة األساسية واملعدلة 
أن  واألصح  الشركة«.  قانون  في  أنه ميكن وضع نص  »على  عبارة: 
وذلك  األساسي،  الشركة  نظام  بعبارة  الشركة  قانون  عبارة  تستبدل 
ألن املؤسسني ال يضعون قانوناً للشركة بل نظاماً لها. وشتان ما بني 
التشريعية،  السلطة  عن  يصدر  فالقانون  نظام،  وكلمة  قانون،  كلمة 

الشركة. مؤسسو  يضعه  والنظام 
:2019/126 33 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
119 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

119 اجلديدة: املادة 
طلب  بتلبية  ثمنه  ك��ام��ل  ي��دف��ع  ل��م  ال��ذي  السهم  ص��اح��ب  ي��ل��زم 
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وفقاً  وذل��ك  منه،  جزء  أو  الثمن  من  الباقي  بتسديد  اإلدارة  مجلس 
إلى  الدعوة  املتضمن  القرار  في  عليها  املنصوص  والشروط  لآللية 

التسديد.

يظلون مدة عامني فقط من  قبله  السهم  أحرزوا  الذين  وجميع 
لم يدفع. الذي  املبلغ  التضامن عن  التفرغ مسؤولني بوجه  تاريخ 

يعد باطاًل بطالناً مطلقاً كل نص في نظام الشركة. وكل قرار 
املادة«. مخالف ألحكام هذه 

119 قبل تعديلها: املادة  نص 

يلبي  أن  يلزمه  كاماًل  ثمنه  يدفع  لم  ال��ذي  السهم  صاحب  »إن 
الدفع. إلى  الدعوة  الشركة عند  طلب 

يظلون مدة عامني فقط من  قبله  السهم  أحرزوا  الذين  وجميع 
لم يدفع. الذي  املبلغ  التضامن عن  التفرغ مسؤولني بوجه  تاريخ 

أما السهم فيجب أن يبقى إسمياً إلى أن يحرر متاماً. وكل نص 
في قانون الشركة يخالف أحكام هذه املادة يعد باطاًل«.

التعديالت:

الصياغة  119 جلهة  امل���ادة  م��ن  األول���ى  ال��ف��ق��رة  ع��دل��ت  أوًال: 
ثمن  دفع  يطلب  الذي  املرجع  بتعيني  وذلك  املضمون.  وليس  والدقة 
صاحب  أن  على  تنص  تعديلها،  قبل   119 امل��ادة  كانت  حيث  السهم 
عند  الشركة  طلب  يلبي  بأن  يلزم  ثمنه  كامل  يدفع  لم  الذي  السهم 

الدفع. إلى  الدعوى 

الصالح  امل��رج��ع  لتحدد  املعدلة  اجل��دي��دة   119 امل��ادة  ف��ج��اءت 
أضافت  كما  الشركة.  من  ب��دًال  اإلدارة  مجلس  بأنه  ال��دع��وة  لطلب 
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والشروط  لآللية  وفقاً  يتم  أن  يجب  الدفع  أن  املعدلة   119 امل��ادة 
التسديد. إلى  الدعوة  املتضمن  القرار  في  عليها  املنصوص 

وبالتالي فإن الدعوة إلى تسديد باقي ثمن السهم يجب أن تتم 
مبوجب قرار يحدد شروط وآلية الدفع.

119 أي تعديل. الثانية من املادة  الفقرة  ثانيًا: ال تتضمن 

القانون  مع  انسجاماً  تعديلها  فجرى  الثالثة  الفقرة  أما  ثالثًا: 
أسهم  ت��ك��ون جميع  أن  ف��رض  ال���ذي   2016/1/27 ت��اري��خ   75 رق��م 
كان  الذي  املعدل  للنص  حاجة  فال  وبالتالي  إسمية،  املغفلة  الشركة 
في  إسمي  فهو  متاماً،  يحرر  أن  إلى  إسمياً  السهم  يبقى  بأن  يقضي 

األحوال. جميع 

راب���ع���ًا: ج���رى ت��ع��دي��ل ع��ب��ارة ق��ان��ون ال��ش��رك��ة ب��ع��ب��ارة نظام 
الشركة.

:2019/126 34 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

120 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

120 اجلديدة: املادة 

»يحل املساهم السابق الذي أجبر على تسديد باقي أو جزء من 
اإلدعاء  وفي  احلقوق  في  الشركة  محل  عنه  تفرغ  الذي  السهم  ثمن 

بعده. السهم  الذين أحرزوا  على جميع 

الرجوع  في  احلق  السابق  للمساهم  يكون  األح��وال،  جميع  في 
بعده«. السهم  الذي أحرز  على املساهم 
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120 قبل تعديلها: املادة  نص 

السهم  ثمن  باقي  دف��ع  على  أجبر  ال��ذي  السابق  املساهم  »إن 
االدعاء  وفي  احلقوق  في  الشركة  محل  شرعاً  يحل  عنه  تفرغ  الذي 

بعده«. السهم  الذين أحرزوا  على جميع 

التعديالت:

أن  املعدلة   120 امل��ادة  ف��ي  ورد  الصياغة:  ف��ي  تعديل   -  1
املساهم السابق الذي أجبر على تسديد باقي أو جزء من ثمن السهم 

الذي تفرغ عنه يحل محل الشركة في احلقوق وفي االدعاء.

ألن  »شرعاً«  كلمة  ولكنه حذف  املعنى  يتناول  لم  التعديل  وهذا 
هذه الكلمة تتضمن أبعاداً متعددة وهي ال لزوم لها من حيث املعنى، 
أنه يطبق على مسألة حلول املساهم السابق محل الشركة  وال سيما 

قاعدة حوالة احلق وقد أحسن املشرع في حذف كلمة »شرعاً«.

120 اجلديدة مسألة لم  2 - أوضحت الفقرة الثانية من املادة 
تكن واردة في املادة 120 املعدلة. وهي بأنه في جميع األحوال يكون 
السهم  أحرز  الذي  املساهم  الرجوع على  السابق احلق في  للمساهم 

بعده.

القواعد  أحكام  مع  وينطبق  منطقي  املستحدث  النص  وه��ذا 
العامة.
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:2019/126 35 من القانون  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

121 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

»إذا لم تسدد القيمة املطالب بها من ثمن السهم، حق للشركة، 
بعد إنذار املساهم املتأخر، أن تبيع السهم وتلقي على عاتقه النفقات 
واخلسائر التي تنجم عن البيع. وإذا كان الثمن الذي يباع به السهم 
وذلك  الفرق،  بتسديد  ملزماً  املساهم  بقي  املطلوب،  املبلغ  من  أقل 

قبله. السهم  احرزوا  الذين  املساهمني  مع  والتضامن  بالتكافل 

يبقى جميع الذين أحرزوا السهم قبله مسؤولني بوجه التضامن 
عن املبلغ الذي لم يدفع مدة عامني من تاريخ التفرغ.

للسهم  رقبة  حق  وصاحب  انتفاع  حق  صاحب  وج��ود  حال  في 
الواحد، يكون صاحب حق الرقبة ملزماً بالتسديد عماًل باملواد 119 
بينهما  مخالف  اتفاق  ح��ال  في  إال  القانون،  ه��ذا  من  و121  و120 
116 من  املادة  بأحكام  الشركة عماًل  إدارة  مبلّغاً أصوًال من مجلس 

القانون«. هذا 

121 قبل تعديلها: املادة  نص 

املساهم  إن��ذار  بعد  للشركة،  ح��ق  الثمن،  بقية  تدفع  ل��م  »إذا 
النفقات  عاتقه  على  وتلقي  البورصة،  في  السهم  تبيع  أن  املتأخر، 
واخلسائر التي تنجم عن البيع، وإذا كان الثمن الذي يباع به السهم 

الفرق«. املساهم ملزماً بدفع  بقي  املطلوب  املبلغ  أقل من 
التعديالت:

إن ال��ت��ع��دي��الت األس��اس��ي��ة ال��ت��ي ط���رأت ع��ل��ى ه��ذه امل���ادة، هي 
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الفقرة  ف��ي  ورد  م��ا  بعض  وتعديل  إليها،  جديدتني  فقرتني  إض��اف��ة 
األولى األساسية، وذلك وفقاً ملا يأتي:

األول����ى  ال���ف���ق���رة  ع��ل��ى  أدخ���ل���ت  ال���ت���ي  ال���ت���ع���دي���الت  أوًال: 
األساسية:

لم  إذا  بعبارة  الثمن«،  بقية  تدفع  لم  »إذا  استبدلت عبارة  أ - 
السهم. ثمن  بها من  املطالب  القيمة  تسدد 

قبل   121 امل���ادة  ك��ان��ت  حيث  »ال��ب��ورص��ة«  كلمة  ح��ذف��ت  ب - 
البورصة«  في  السهم  تبيع  »أن  أن��ه:  تتضمن  تعديلها 
تبيع« وحذفت جملة  »أن  تتضمن:  التعديل  بعد  فأصبحت 
تبيع  أن  لها  يحق  الشركة  أن  يعني  مم��ا  ال��ب��ورص��ة.  ف��ي 

البورصة. البورصة أو خارج  السهم في 

الفرق. تسديد  بعبارة:  الفرق«،  »دفع  عبارة  استبدال  ج - 

ألزمت املادة اجلديدة املساهمني الذين أحرزوا السهم قبل  د - 
املساهم األخير بالتكافل والتضامن بتسديد الفرق. وهذا 

121 قبل تعديلها. احلكم لم يكن موجوداً في املادة 

والثالثة: الثانية  املضافتان:  الفقرتان  ثانيًا: 

أ - استحدث التعديل على املادة 121 فقرة تنص على ما يأتي 
»يبقى جميع الذين أحرزوا السهم قبله مسؤولني بوجه التضامن عن 

املبلغ الذي لم يدفع مدة عامني فقط من تاريخ التفرغ«.

الفقرة  ف��ي  ال���وارد  للتعديل  استكماًال  ال��ف��ق��رة  ه��ذه  أت��ت  وق��د 
قبل  السهم  أحرزوا  الذين  املساهمني  مسؤولية  أضافت  التي  األولى 
من  عامني  ه��ي  زمنية  مب��دة  مسؤوليتهم  ف��ح��ددت  األخ��ي��ر،  املساهم 
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املساهم  قبل  السهم  أحرزوا  الذين  املساهمني  أن  أي  التفرغ.  تاريخ 
الفرق  تسديد  عدم  عن  والتضامن  بالتكافل  مسؤولني  يظلون  األخير 

التفرغ إلى املساهم األخير. مدة عامني فقط من تاريخ 

ب��ص��اح��ب حق  امل��ض��اف��ة  واألخ��ي��رة  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ف��ق��رة  تتعلق  ب - 
ملزم منهما  الرقبة، ومن هو  إذا وجد وصاحب حق  بالسهم  االنتفاع 
بتسديد فرق ثمن السهم. وقد قرر املشرع في هذه الفقرة أن تترتب 
وليس  السهم  رقبة  حق  صاحب  على  الفرق  تسديد  ع��دم  مسؤولية 
بالنظام  يتعلق  ال  احلكم  هذا  ولكن  منه.  االنتفاع  حق  صاحب  على 
االنتفاع  حق  وصاحب  الرقبة  حق  بني صاحب  االتفاق  وميكن  العام، 
على أن يقوم هذا األخير بتسديد الفرق، على أن يبلّغ مضمون هذا 

االتفاق أصوًال من مجلس إدارة الشركة.

:2019/126 36 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»يضاف إلى اجلزء األول من الفصل الثاني من الباب الثالث 

التالية: املواد  البرية  التجارة  الثاني من قانون  الكتاب  من 

:1 121 مكرر  املادة 

 2001/4/3 تاريخ   308 رق��م  القانون  بأحكام  االحتفاظ  مع 
املتعلق باصدار أسهم املصارف والتداول بها، يجوز ألي شركة مغفلة 
منافع  أو  حقوق  أو  بامتيازات  تتمتع  إسمية،  تفضيلية  أسهم  إنشاء 
عليها  املنصوص  احل��ق��وق  بجميع  وتنتفع  معينة  أول��وي��ات  أو  م��ادي��ة 
النقاش  في  املشاركة  حق  باستثناء  القانون  هذا  من   105 املادة  في 
والتصويت في اجلمعيات العمومية وحق تولي عضوية مجلس اإلدارة، 

الشركة. موجودات  اقتسام  وحق 
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على  التفضيلية  األس��ه��م  أص��ح��اب  اط��الع  الشركة  إدارة  على 
املساهمني. سائر  املعدة الطالع  واملستندات  املعلومات 

:2 121 مكرر  املادة 
207 من هذا القانون،  دون املساس بتطبيق أحكام املادة   - 1
تنشأ األسهم التفضيلية إما لدى تأسيس الشركة أو لدى 

لرأسمالها. زيادة 
8 م��ن اجل��زء ال��ث��ال��ث م��ن الفصل  ال يعتد ب��أح��ك��ام امل���ادة   - 2
 112 الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني واملادتني 

التفضيلية. إنشاء األسهم  القانون عند  و113 من هذا 
خالفاً ملا ورد في البند )2( من هذه املادة، يعود للشركة   - 3
منح حق أفضلية ملساهميها، لالكتتاب باألسهم التفضيلية 
امل��ص��درة ش��رط حت��دي��د ش��روط مم��ارس��ة ه��ذا احل��ق في 
اجلمعية  من  ق��رار  مبوجب  أو  للشركة  األساسي  النظام 
األسهم  تنشيء  التي  للمساهمني  العادية  غير  العمومية 

. لتفضيلية ا
:3 121 مكرر  املادة 

باملئة  ثالثني  تتجاوز  نسبة  التفضيلية  األسهم  متثل  أن  يحظر 
بتاريخ  الشركة  رأس��م��ال  متثل  التي  اإلسمية  األس��ه��م  م��ن   )%  30(

إقرار هذه األسهم.
:4 121 مكرر  املادة 

العادية  غير  العمومية  اجلمعية  ق��رار  أو  الشركة  نظام  يحدد 
التي تقرر إصدار األسهم التفضيلية االمتيازات واألولويات واحلقوق 
واملنافع األخرى التي تتمتع بها هذه األسهم، وال سيما نصيب الربح 
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تراكمي  غير  أو  تراكمياً  الربح  هذا  كان  إذا  وما  لها،  العائد  األولي 
.)cumultatif au non cumultatif(

في حال توافر أرباح لدى الشركة عن سنة مالية معينة، عليها 
تبني  وإذا  التفضيلية،  لألسهم  العائد  األول��ي  ال��رب��ح  نصيب  ت��وزي��ع 
كامل  لدفع  تكفي  ال  أرباحها  أن  أو  لديها  أرباح  وجود  عدم  للشركة 
توزع  التفضيلية،  لألسهم  العائد  األول��ي  الربح  نصيب  من  ج��زء  أو 
األسهم  نسبة  التفضيلية على  األسهم  املتوافرة على أصحاب  األرباح 
التي ميلكونها، ويرحل استيفاء رصيد الربح األولي املترتب في حال 
السنوات  إلى  االقتضاء  وعند  التالية،  املالية  السنة  إلى  تراكمياً  كان 

الالحقة. املالية 
ال يتم توزيع نصيب الربح األولي إال بعد اقتطاع املبالغ املوزعة 
املادة  في  عليها  املنصوص  احمل��ددة  بالفوائد  املختص  بالنص  عماًل 
القرار  اتخاذ  أمر  الباقي فيعود  الرصيد  أما  القانون،  109 من هذا 
هذا  يتعارض  ال  أن  العادية، شرط  العمومية  للجمعية  توزيعه  بكيفية 
العادية  غير  العمومية  اجلمعية  قرار  ومع  الشركة  نظام  مع  التوزيع 

التفضيلية. األسهم  أنشأت  التي 
ال ميكن أن ميس إصدار أسهم تفضيلية جديدة، بأي من احلقوق 
املنصوص  األفضلية  ذات  لألسهم  أو  التفضيلية،  لألسهم  العائدة 
التحويل  القابلة  للسندات  أو  القانون،  110 من هذا  املادة  عليها في 
األسهم  إلص��دار  سابق  بتاريخ  منها  أي  إص��دار  مت  التي  أسهم  إل��ى 
اجلمعية  موافقة  على  االستحصال  بعد  إال  اجل��دي��دة،  التفضيلية 
السندات. أو  لكل من حملة هذه األسهم  املؤلفة  العمومية اخلاصة، 

:5 121 مكرر  املادة 
األسهم  أصحاب  يكتسب   1 مكرر   121 امل��ادة  ألحكام  خالفاً 
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نسبة  على  املساهمني  سائر  حلق  مساوياً  بالتصويت  حقاً  التفضيلية 
ما متثله من األسهم التي ميلكونها في رأسمال الشركة في احلاالت 

اآلتية:
1 - ف��ي ح��ال مت حت��دي��د نصيب رب��ح أول���وي ت��راك��م��ي أو غير 
تراكمي عائد لألسهم التفضيلية ولم يتم دفعه كاماًل أو جزئياً، وفقاً 
الشركة  لدى  أرباح  توافر  من  بالرغم  واحدة  مالية  سنة  عن  للحالة، 

السنة. عن هذه 
يبقى هذا احلق قائماً لغاية انقضاء السنة املالية التي يتم فيها 

املترتب. الربح األولوي  دفع كامل نصيب 
2 - في حال تخلف الشركة عن تأمني إفادة األسهم التفضيلية 

من سائر االمتيازات أو األولويات أو احلقوق املقررة لها.
االمتيازات  للمستفيدين  تؤمن  لم  طاملا  قائماً  احلق  هذا  يبقى 

أو األولويات أو احلقوق املقررة.
الشركة  موضوع  بتغيير  املتعلقة  العمومية  اجلمعيات  في   -  3
أو  األجل،  قبل  بحلها  أو  عيناً  رأسمالها  زيادة  بتحرير  أو  شكلها  أو 

بها. التي تكون فريقاً  أو االنشطار  الدمج  أو  بعمليات الضم 
:6 121 مكرر  املادة 

ب��ال��رغ��م م���ن ك���ل ن���ص م��خ��ال��ف ي��ت��ك��ون م���ن أص���ح���اب األسهم 
وتتخذ  وتنعقد  تدعى  خاصة  جمعية  إص���دار،  ك��ل  ل��دى  التفضيلية 
 137 للمواد  وفقاً  الدين  سندات  حملة  جمعية  منوال  على  قراراتها 

و138 و139 من هذا القانون.
أن تصدر  التفضيلية  للجمعية اخلاصة بأصحاب األسهم  ميكن 
امل��ع��روض��ة ع��ل��ى اجلمعيات  امل��واض��ي��ع  أك��ث��ر ف��ي  رأي���اً اس��ت��ش��اري��اً أو 
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األسهم  يرى أصحاب  أي موضوع  أو في  الشركة  العمومية ملساهمي 
فيه. الرأي  إبداء  مصلحتهم  من  التفضيلية 

بإبالغ  التفضيلية  األس��ه��م  بأصحاب  اخل��اص��ة  اجلمعية  تقوم 
وإدراجه في  العمومية عليه  الشركة الطالع اجلمعية  إلى  الرأي  هذا 

محضر هذه األخيرة.
ميكن لهذه اجلمعية اخلاصة أيضاً، أن تعني ممثاًل عن أصحاب 
األسهم التفضيلية ألجل حضور جمعيات املساهمني العمومية، ويكون 
ميثلها  التي  اجلمعية  رأي  بإبداء  احلق  االقتضاء،  عند  املمثل،  لهذا 
هذا  وي��دون  فيه.  االش��ت��راك  له  يحق  ال  ال��ذي  التصويت  اج��راء  قبل 

للشركة. العمومية  الرأي في محضر اجلمعية 
:7 121 مكرر  املادة 

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وعلى املدراء العامني 
من   153 امل��ادة  ألحكام  وفقاً  املعينني  املساعدين  العامني  وامل���دراء 
أسهماً  يتملكوا  أن  القاصرين  وأوالدهم  أزواجهم  وعلى  القانون  هذا 
األسهم  ه��ذه  على  احل��ق��وق  م��ن  ن��وع  أي  لهم  يترتب  أن  أو  تفضيلية 
طبيعي  ثالث  ستار شخص  أو حتت  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة 

أو معنوي أو بأي شكل من األشكال.
:8 121 مكرر  املادة 

في حال زيادة رأسمال الشركة بإنشاء أسهم جديدة يكتتب بها 
االكتتاب  في  األفضلية  حق  التفضيلية  األسهم  ملالكي  يكون  ال  نقداً، 
112 من هذا القانون، غير أنه  باألسهم اجلديدة وفقاً ألحكام املادة 
لالكتتاب  التفضيلية  األسهم  ملالكي  أفضلية  حق  منح  للشركة  يعود 
احلق  ه�ذا  مم��ارس��ة  ش��روط  وحتدي�د  امل��ص�����درة  اجل��دي�����دة  باألسهم 
غير  العمومية  اجلمعي�ة  من  ق�رار  مبوجب  أو  األساسي  الن�ظ�ام  في 
الثانية  الفقرة  أحكام  احلالة  تطبق في هذه  وال  للمساهمني،  العادية 
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113 من هذا القانون. من املادة 
احتياطية  أموال  ضم  عبر  رأسمالها  بزيادة  الشركة  قامت  إذا 
مهما كان نوعها أو أرباح مدورة أو توزيع أسهم عادية مجانية جديدة، 
أو زيادة القيمة اإلسمية لألسهم، ال يستفيد مالك األسهم التفضيلية 
من هذا التوزيع أو من هذه الزيادة، إال بحال وجود ما يخالف ذلك 
عن  تصدر  التي  القرارات  في  أو  للشركة  األساسي  النظام  في  إما 

التفضيلية. األسهم  أنشأت  التي  العادية  غير  العمومية  اجلمعية 
:9 121 مكرر  املادة 

وطيلة  األسهم  إص��دار  تاريخ  من  ابتداء  الشركة،  على  يحظر 
مدة وجود مثل هذه األسهم، أن جتري أي استرداد لرأس مالها وفقاً 

115 من هذا القانون. للمادة 
اخلسائر،  عن  ناجتة  غير  املال ألسباب  رأس  تخفيض  حال  في 
شراء  أي  قبل  والغاؤها،  التفضيلية  االسهم  شراء  الشركة  على  يجب 
بتطبيق  املساس  دون  اإلسمية،  قيمتها  تخفيض  أو  العادية،  لألسهم 
يتم دفع  ال��ق��ان��ون، وش���رط أن  208 و209 م��ن ه��ذا  امل��ادت��ني  أح��ك��ام 
كامل أنصبة الربح األولوي املستحقة والتي سوف تستحق حتى تاريخ 
التفضيلية،  األسهم  قيمة  حتديد  يجري  احلالة،  هذه  وفي  التسديد. 
بتاريخ سابق أو متزامن للشراء باالتفاق بني الشركة واجلمعية اخلاصة 
بأصحاب األسهم التفضيلية، وفي حال االختالف، حتدد قيمة السهم 
خبير  بواسطة  امل��ال  رأس  تخفيض  ق��رار  تاريخ  في  هي  كما  الفعلية، 
في  باالتفاق،  الفريقني  قبل  من  تعيينهم  يتم  أكثر،  أو  مجاز  محاسبة 
حال تعذر هذا االتفاق، يعني اخلبير أو اخلبراء من قبل رئيس محكمة 

التجارة التي يقع املركز الرئيسي للشركة ضمن نطاقها.
:10 121 مكرر  املادة 

بشرط: التفضيلية  األسهم  تشتري  أن  للشركة  يحق 
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1 - أن ينص على ه��ذا احل��ق وعلى أس��س وش��روط ممارسته 
للشركة  النظام األساسي  ببند صريح في  الشراء  وثمن  توقيت  سيما 
قررت  أن  سبق  التي  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  ق��رار  ف��ي  أو 

املطلوب شراؤها. األسهم  إصدار 
2 - أن يتم هذا الشراء بعد أن يكون قد مت تسديد كامل أنصبة 
أسهم  اص��دار  ألي  العائدة  املدفوعة  وغير  املستحقة  األول��وي  الربح 
على  األسهم  اص��دار  ق��رار  ينص  لم  ما  الشركة  بها  قامت  تفضيلية 

خالف ذلك.
:11 121 مكرر  املادة 

لألسهم  اإلس��م��ي��ة  القيمة  ت��س��دد  وتصفيتها،  ال��ش��رك��ة  ح��ل  ل��دى 
التفضيلية ونصيب الربح األولوي غير املدفوع بكامله العائد لتلك األسهم، 
قبل أي تسديد لقيمة األسهم العادية. كما ميكن، وخالفاً ألحكام املادة 
121 مكرر )1( أن يسدد ما يعود لألسهم التفضيلية من ناجت التصفية 
العمومية  اجلمعية  ق��ررت  أو  للشركة  األساسي  النظام  نص  ح��ال  في 
غير العادية التي أنشأت االسهم التفضيلية على حقهم باالستفادة من 
الناجت املذكور. وفي حال عدم االستفادة من ناجت التصفية، وخالفاً ألي 
قيمة عالوة اإلصدار  األسهم  آخر، يستحق حكماً ألصحاب هذه  نص 

املدفوعة من قبلهم عند االكتتاب باألسهم املذكورة.
:12 121 مكرر  املادة 

»ميكن حتويل األسهم التفضيلية إلى أسهم عادية مبوجب قرار 
خاص  تقرير  على  بناء  يصدر  العادية،  غير  العمومية  اجلمعية  من 
امللحوظة  واملهل  واألسس  للشروط  وفقاً  وذلك  املراقبة،  من مفوضي 
في النظام األساسي للشركة أو التي تكون قررتها اجلمعية العمومية 

التفضيلية«. األسهم  أنشأت  التي  العادية  غير 
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يتبني من هذه النصوص ومن أسبابها املوجبة، أن املشرع أضاف 
في املادة 36 من القانون رقم 2019/126 إلى املادة 121 من قانون 
التجارة، وهو الذي عبر عنه في مطلع النص بإضافة املواد من 121 
12 إلى اجلزء األول من الفصل الثاني من  121 مكرر  1 إلى  مكرر 

البرية. التجارة  قانون  الثاني من  الكتاب  الثالث من  الباب 
قبل في  تكن ملحوظة من  لم  مادة  اثنتي عشرة  أنه أضاف  أي 
وهي  التفضيلية،  باألسهم  تتعلق  جميعاً  املواد  وهذه  التجارة،  قانون 

اآلتي: الشرح  تستلزم 
عام: بوجه  التفضيلية  األسهم  مفهوم  في  أوًال: 

حقوقاً  مبدئياً  أصحابها  تخول  العادية  األسهم  إن  األصل  في 
إلى  باإلضافة  القانون  أقر  القاعدة فقد  ولكن شواذاً على  متساوية. 
ذات  أو  تفضيلية  أو  أفضلية  ذات  أو  أسهماً ممتازة  العادية،  األسهم 

العادية. األسهم  منافع  زائدة عن  منافع  تخول أصحابها  امتيازات 
والسبب في ذلك هو تشجيع اإلقبال على االكتتابات، أو الرغبة 
بالنسبة  وحقوقهم  مركزهم  بتعزيز  األصليني  املساهمني  مسايرة  في 
إلى  باإلضافة  خاصة  حقوقاً  مبنحهم  وذلك  اجلدد،  املساهمني  إلى 

العادية. األسهم  تعطى ألصحاب  التي  العادية  احلقوق 
األفضلية مبنع  يحد من حقوق  أن  الشركة  لنظام  أنه ميكن  إال 

إصدار أسهم تفضيلية، وعندئٍذ ال يجوز إعطاء مثل هذه األسهم.
منع  على  الشركة  نظام  فيها  ينص  ال  التي  األحوال  وفي جميع 
جمعية  من  ق��رار  مبقتضى  تفضيلية،  أسهم  تنشأ  أن  يجوز  صريح، 
إما في  األولوية  عمومية غير عادية متنح أصحاب هذه األسهم حق 
استيفاء بعض األنصبة في األرباح، أو في استعادة رأس املال، أو في 
أصحاب  يعطى  كأن  أخرى.  مادية  منفعة  أية  أو  معاً،  امليزتني  هاتني 
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يعادل نسبة  األرباح  التفضيلية احلق في استيفاء نصيب في  األسهم 
سائر  على  توزيع  أي  قبل  للسهم،  اإلسمية  القيمة  من  معينة  مئوية 
املساهمني،  بني جميع  بالتساوي  الباقية  األرباح  توزع  ثم  املساهمني، 
يتحقق  االمتياز ال  ولكن هذا  التفضيلية.  األسهم  فيهم أصحاب  مبن 
إال إذا حصلت الشركة على أرباح كافية في ذات السنة، إذ ال يجوز، 
إال  املقبلة،  السنوات  أرب��اح  م��ن  امل��ذك��ورة  النسبة  استيفاء  مبدئياً، 
هذا  يخولهم  الشركة  نظام  في  أو  القانون  في  صريح  نص  ورد  إذا 

احلق.
النسبة  استيفاء  حق  أصحابها  التفضيلية  األسهم  تخول  وقد 
املعينة لهم من موجودات الشركة عند التصفية، شرط أن تكون هذه 
باألفضلية،  منحهم احلق  قبل  الدائنني  ديون  إليفاء  كافية  املوجودات 

للمساهمني. التفضيلية  احلقوق  على  تتقدم  الدائنني  ديون  ألن 
فائدة  استيفاء  عن  عبارة  هو  باألفضلية  احل��ق  يكون  قد  كما 
مبعدل معني. ولكن هذا احلق ال يكون قانونياً إال إذا توافرت الشروط 
اآلتية، وهي: أن ال يتجاوز معدل الفائدة أربعة باملئة وأن تكون مدة 
تطبيق النص خمس سنوات على األكثر، وأن تدخل الفوائد املدفوعة 
التي  امل��وازن��ات  في  كنفقات  استهالكها  ألج��ل  التأسيس  نفقات  في 
تشتمل على أرباح. وهذا النص يجب نشره على الوجه القانوني وإال 

باطاًل. كان 
وميكن إنشاء األسهم التفضيلية منذ تأسيس الشركة، ومبوجب 
للجمعية  يجوز  كما  مالها.  رأس  زيادة  أو مبناسبة  األساسي،  نظامها 
احلقوق  ينقص  أن  شأنه  من  قراراً  تتخذ  أن  العادية،  غير  العمومية 
يكون  ال  القرار  ه��ذا  ولكن  التفضيلية،  األسهم  بأصحاب  املختصة 
نافذاً إال بعد موافقة جمعية خاصة مؤلفة من أصحاب هذه األسهم 
في  وال��ت��ص��وي��ت  بالنصاب  املختصة  ال��ق��واع��د  مناقشاتها  ف��ي  تتبع 
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العادية. غير  العمومية  اجلمعيات 

ويبدو أن املشرع اللبناني في املواد 121 مكرر 1 و2 و3 و4 و5 
بتنظيم أحكام  و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 قد عني عناية خاصة 

يأتي: ما  نبينه في  ملا  وفقاً  التفضيلية،  األسهم 

:(1 121 مكرر  )املادة  أسهم تفضيلية  إنشاء  ثانيًا: 

أن  ش��رط  تفضيلية  أسهماً  تنشئ  أن  مغفلة  شركة  لكل  يحق 
إسمية. األسهم  تكون هذه 

املادية  وامل��ن��اف��ع  واحل��ق��وق  ب��االم��ت��ي��ازات  األس��ه��م  ه��ذه  وتتمتع 
في  عليها  املنصوص  احلقوق  بجميع  تنتفع  كما  املعينة.  واألولويات 

105 مع بعض االستثناءات. املادة 

105 جتارة هي: احلق في  واحلقوق املنصوص عليها في املادة 
املال،  رأس  زيادة  عند  االكتتاب  في  األفضلية  وحق  األرب��اح،  أنصبة 
موجودات  اقتسام  وحق  اإلسمية،  السهم  قيمة  استرداد  في  واحلق 
عن  التفرغ  وح��ق  العمومية،  اجلمعية  في  التصويت  وح��ق  الشركة، 

السهم.

استثنت   2019/126 القانون  من   1 مكرر   121 امل��ادة  ولكن 
بها،  االنتفاع  من  التفضيلية  األسهم  أصحاب  مانعة  اآلتية  احلقوق 

وهي:

أ - حق املشاركة في النقاش.

العمومية. التصويت في اجلمعيات  ب - حق 

ج - حق تولي عضوية مجلس اإلدارة.

د - حق اقتسام موجودات الشركة.
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والسبب في منع أصحاب األسهم التفضيلية من االشتراك في 
احلقوق املستثناة هو احملافظة على املساواة بني املساهمني فإذا كان 
أن  فعليهم  معينة،  منافع  من  يستفيدون  التفضيلية  األسهم  أصحاب 
يساهموا في احملافظة على حقوق املساهمني، لتجنب إخالل التوازن 

املساهمني. بني 
باصدار  املتعلق   2001/4/3 تاريخ   308 القانون رقم  أن  ومبا 
أسهم املصارف والتداول بها وإصدار سندات الدين ومتلك العقارات 
من قبل املصارف، قد وضع أصوًال الصدار أسهم املصارف والتداول 
بها، فيطبق عليها أحكام هذا القانون وليس أحكام املادة 121 مكرر 

1 من القانون 2019/126.
أن  املصارف  ملساهمي  العادية   غير  العمومية  للجمعية  ويحق 
أولويات  أو  أو حقوق  بامتيازات  تتمتع  تفضيلية  أسهماً  أيضاً  تنشيء 
أن  شرط  املذكورة،  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  حتددها  معينة، 
تكون  وأن  التفضيلية،  األسهم  هذه  إنشاء  على  لبنان  مصرف  يوافق 
املركزي شركة ميدكلير  الوديع  لدى  كافة إسمية حتفظ  هذه األسهم 
ش.م.ل. وتثبت ملكيتها وجتري عمليات التداول بها وتنشأ الرهونات 

املذكورة. الشركة  قيود  األخرى عليها مبوجب  واحلقوق 
في  ال��ص��ادر   308 رق��م  القانون  من   14 امل��ادة  بأحكام  وعماًل 
 83/87 رق��م  املرسوم  ألغي  القانون،  ه��ذا  نفاذ  وف��ور   ،2001/4/3
املصارف،  بأسهم  ال��ت��داول  بتنظيم  املتعلق   1983 أيلول   16 تاريخ 

.1991 11 شباط  32 تاريخ  واملعدل بالقانون رقم 
وكذلك ألغي القانون رقم 521 تاريخ 6 حزيران 1996 املتعلق 
وباصدار  اللبنانية،  املصارف  بأسهم  التداول  وكيفية  شكل  بتحديد 
اللبنانية،  املصارف  أسهم  خص  فيما  يعتد،  يعود  وال  دي��ن،  سندات 
ب��األح��ك��ام ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ن��ظ��ام��ي��ة ال��ت��ي ال ت��أت��ل��ف م��ع م��ض��م��ون هذا 
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التالية، أما كلياً أو جزئياً من قانون  القانون، وال سيما أحكام املواد 
وأحكام   455  -  2/265  –  185  -  105  -  104 البرية:  التجارة 
تفضيلية  أسهم  إصدار  عند  نفسه  القانون  من  و113   112 املادتني 

أو حقوق خيار.
رقم  للقانون  تخضع  املصارف  في  التفضيلية  األسهم  كانت  وملا 
من   105 امل��ادة  ألحكام  تخضع  وال   ،2001/4/3 في  الصادر   308
مستهل  في  املشرع  نص  فقد  إليها.  املشار  وامل��واد  التجارة،  قانون 
يأتي:  ما  على   ،2019/126 رق��م  القانون  من   1 مكرر   121 امل��ادة 
املتعلق   2001/4/3 تاريخ   308 القانون رقم  »مع االحتفاظ بأحكام 
من   2 فالفقرة  ذلك  ومع  بها...«.  والتداول  املصارف  أسهم  بإصدار 
2 من هذا القانون األخير وفيما يتعلق باحلقوق التي تتمتع بها  املادة 
األسهم التفضيلية في املصارف، واالستثناءات عليها، وكما هو األمر 
األسهم  »تتمتع  املغفلة:  الشركة  تنشئها  التي  التفضيلية  األسهم  في 
املادة  في  عليها  املنصوص  احلقوق  بجميع  املصارف  في  التفضيلية 
النقاش  في  املشاركة  حق  باستثناء  البرية،  التجارة  قانون  من   105
اإلدارة... وتولي عضوية مجلس  العمومية  اجلمعيات  في  والتصويت 

أصحاب  اط����الع  ال��ش��رك��ة  إدارة  ع��ل��ى  امل���ش���رع  أوج����ب  وق����د 
سائر  الطالع  املعدة  واملستندات  املعلومات  على  التفضيلية  األسهم 

املساهمني.
 121 )امل���ادة  التفضيلية  األس��ه��م  إن��ش��اء  اج���راءات  ثالثًا: 

:(2 مكرر 
لدى  أو  ال��ش��رك��ة،  تأسيس  ل��دى  إم��ا  التفضيلية  األس��ه��م  تنشأ 

زيادة رأس مالها.
املادة  على  معطوفة   2 مكرر   121 امل��ادة  بأحكام  وعماًل  ولكن 



134

207 من قانون التجارة، فإنه عند زيادة رأس املال واالكتتاب باألسهم 
القدماء،  املساهمني  غير  من  أشخاص  قبل  من  اجلديدة  التفضيلية 
وبالرغم من حق األفضلية املعطى لهم، ومتلّك الشركة ماًال احتياطياً، 
اإلسمية،  قيمتها  م��ن  أعلى  بثمن  تصدر  إليها  امل��ش��ار  األس��ه��م  ف��إن 
وهذا  االحتياطي.  امل��ال  في  لالشتراك  مقابلة  الثمن  زي��ادة  فتكون 

التفضيلية. األسهم  أو  العادية  األسهم  يطبق سواء على  احلكم 
2 على ما يأتي: 121 مكرر  وتنص الفقرة )2( من املادة 

الثاني  الفصل  من  الثالث  اجلزء  من   8 املادة  بأحكام  يعتد  »ال 
هذا  من  و113   112 واملادتني  الثاني  الكتاب  من  الثالث  الباب  من 

التفضيلية«. األسهم  إنشاء  عند  القانون 
يأتي: ما  تتضمن  الفقرة  وهذه 

8 املذكورة: أ - املادة 
تاريخ   54 رق���م  االش��ت��راع��ي  امل��رس��وم  ف��ي  امل����ادة  ه���ذه  وردت 
وهي  أسهم،  إل��ى  التحويل  القابلة  بالسندات  املتعلق   1977/6/16
غير  العمومية  اجلمعية  موافقة  ت��اري��خ  »م��ن��ذ  ي��أت��ي:  م��ا  على  تنص 
مدة  وطيلة  أسهم،  إلى  التحويل  قابلة  سندات  إص��دار  على  العادية 
وجود مثل هذه السندات، ال يحق للشركة إصدار أسهم يكتتب بثمنها 
أو ضم  أسهم  إل��ى  التحويل  قابلة  ج��دي��دة  س��ن��دات  إص��دار  أو  ن��ق��داً 
إجراء  أو  الرأسمال  إلى  إصدار  أو عالوة  أرباح  أو  احتياطية  أموال 
السندات  حملة  حقوق  حفظ  بشرط  إال  احتياطية  ألموال  توزيع  أي 

أسهم. إلى  يختارون حتويل سنداتهم  الذين 
في  املبينة  ال��ش��روط  ضمن  الشركة  على  يترتب  الغاية  ولهذه 
املواد 9 و10 و11 الالحقة أن تتيح حسب احلاالت، حلملة السندات 
الذين يختارون حتويل سنداتهم إلى أسهم، إما االكتتاب بصورة غير 
قابلة التنقيص باألسهم أو بالسندات القابلة التحويل اجلديدة، وإما 
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الكميات  ب��ذات  املوزعة  األسناد  مثل  أسناد  أو  نقود  على  احلصول 
والنسب وبذات الشروط، فيما عدا حق التمتع، كما لو كانوا مساهمني 

التوزيع. بتاريخ حصول عمليات اإلصدار أو الضم أو 
إص���دار سندات  أو  ن��ق��داً،  بها  يكتتب  أس��ه��م  إص���دار  ح��ال  ف��ي 
جديدة قابلة التحويل وإذا قررت اجلمعية العمومية للمساهمني إلغاء 
اجلمعية  القرار  هذا  على  توافق  أن  يجب  باالكتتاب  األفضلية  حق 

التحويل«. القابلة  السندات  حلملة  العمومية 
121 مكرر  2 من املادة  وهذه املادة. وكما هو وارد في الفقرة 
إن��ش��اء أسهم  2019/126، ال تطبق ف��ي ح��ال��ة  ال��ق��ان��ون رق��م  2 م��ن 
تفضيلية. وبالتالي ال لزوم ملوافقة اجلمعية العمومية حلملة السندات 

باالكتتاب. األفضلية  إلغاء حق  على  أسهم  إلى  التحويل  القابلة 
112 و113 من قانون  ب - عدم االعتداد بأحكام املادتني 

التفضيلية: األسهم  إنشاء  عند  التجارة 
»عندما  ي��أت��ي:  م��ا  على  ال��ت��ج��ارة  ق��ان��ون  م��ن   112 امل���ادة  تنص 
يكون،  نقداً،  بها  االكتتاب  يراد  بإنشاء أسهم جديدة  املال  يزاد رأس 
في  األفضلية  حق  املوجودة  الفئات  جميع  من  للمساهمني  مبدئياً، 
التي  القدمية  األسهم  نسبة  على  اجلديدة  األسهم  االكتتاب مبجموع 

التنقيص. يقبل  ال  وجه  وعلى  ميلكونها، 
وتتخذ اجلمعية غير العادية التي وافقت على زيادة رأس املال 

التوزيع«. بعد  الزائدة  باألسهم  يختص  فيما  التدابير  جميع 
113 من القانون ذاته، املعدلة مبوجب القانون  كما تنص املادة 

1968/5/4، على ما يأتي: 9798 تاريخ  املنفذ باملرسوم رقم 
ال  االكتتاب  حق  أن  تقرر  أن  اجلمعية  لهذه  يجوز  ال  أنه  »على 
يحفظ إال للمساهمني القدماء أو أنه ال يحفظ لهم إال جزئياً أو أنه 
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اململوكة من قبل. ال يكون على نسبة األسهم 
األس��ه��م اجلديدة،  م��ن  ك��ل تخصيص  ي��ك��ون  احل��ال��ة  ه��ذه  وف��ي 
سواء أكان لغير املساهمني، أم لفئة من املساهمني املمتازين خاضعاً 
يتناول  التحقيق  وهذا  العينية.  املقدمات  له  تخضع  الذي  للتحقيق 
جميع األسهم املخصصة بغير املساهمني. وإذا لم يجر هذا التحقيق 

كانت زيادة رأس املال باطلة«.
2 من  121 م��ك��رر  إن ه��ات��ني امل��ادت��ني، وع��م��اًل ب��أح��ك��ام امل���ادة 
التفضيلية،  األسهم  إنشاء  عند  بهما  يعتد  ال   2019/126 القانون 
التفضيلية. مع اإلشارة إلى  وبالتالي فال تطبقان على إنشاء األسهم 
االكتتاب  القدماء في  للمساهمني  تتعلقان فقط بحق األفضلية  أنهما 
تخصص  التفضيلية  األسهم  أن  العلم  مع  الشركة،  مال  رأس  بزيادة 
االكتتاب  في  القدماء  املساهمني  حق  بينها  من  مختلفة  حقوق  لها 
إليه  أشرنا  كما  الشركة،  مال  رأس  زيادة  باألسهم اجلديدة في حال 

. سابقاً
االكتتاب  ح��ق  لهم  يكون  ال  القدماء  املساهمني  ف��إن  وبالتالي 
 121 بأسهم زيادة رأس املال، إال وفقاً ألحكام الفقرة )3( من املادة 
2، التي تنص على ما يأتي: »خالفاً ملا ورد في البند )2( من  مكرر 
لالكتتاب  ملساهميها  األفضلية  حق  منح  للشركة  يعود  امل��ادة،  ه��ذه 
في  احل��ق  ه��ذا  ممارسة  ش��روط  حتديد  ش��رط  التفضيلية،  باألسهم 
غير  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب  أو  للشركة  األساسي  النظام 

التفضيلية. األسهم  تنشيء  التي  للمساهمني  العادية 
مما يعني أنه في األصل ال تطبق أحكام املادة 8 من املرسوم رقم 
112 و113 جتارة عند  1977/6/16 وال أحكام املادتني  54 تاريخ 
القاعدة ميكن االعتداد  ولكنه استثناء على  التفضيلية  إنشاء األسهم 
األساسي  النظام  يتضمن  أن  وتطبيقها شرط  املذكورة  املواد  بأحكام 
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التفضيلية،  لألسهم  املنشيء  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  قرار  أو 
منح هذا احلق وعلى أن حتدد شروط ممارسته في النظام األساسي 

العادية. العمومية غير  قرار اجلمعية  أو في  للشركة 
)املادة  التفضيلية  األس��ه��م  لنسبة  األع��ل��ى  احل��د  راب��ع��ًا: 

:(3 121 مكرر 
:2019/126 3 من القانون  121 مكرر  عماًل بأحكام املادة 

باملئة  ثالثني  تتجاوز  نسبة  التفضيلية  األسهم  متثل  أن  »يحظر 
بتاريخ  الشركة  رأس��م��ال  متثل  التي  اإلسمية  األس��ه��م  م��ن   )%  30(

إصدار هذه األسهم«.
لنسبة  أعلى  ح��داً  وضع  املشرع  أن  امل��ادة  هذه  من  ويستخلص 
النسبة  هذه  أن  النص  من  ويبدو  املال.  رأس  إلى  التفضيلية  األسهم 
النسبة  ه��ذه  ال��زي��ادة على  ك��ان��ت  وإال  ي��ج��وز جت��اوزه��ا،  وال  إل��زام��ي��ة 

باطلة.
ب��إن��ش��اء األسهم  ال���ق���رار  ال��ع��ام��ة أن  ل��ل��ق��واع��د  ت��ط��ب��ي��ق��اً  ون���رى 
األسهم  من   %30 ال�  تفوق  نسبة  قرر  إذا  باطاًل  يكون  ال  التفضيلية 
زي��ادة هذه  املذكورة حظرت  امل��ادة  وذل��ك ألن  امل��ال،  رأس  التي متثل 
النسبة، ولم تنص على أن قرار إنشاء األسهم التفضيلية يكون باطاًل 
من أساسه في حال جتاوز النسبة املذكورة. والقاعدة العامة تقضي 
التي  التفضيلية  الغاء األسهم  نرى  بأنه ال بطالن بدون نص. ولذلك 
نص  تضمنه  الذي  اإللزامي  للحكم  تطبيقاً  املذكورة،  النسبة  تتجاوز 

املادة 121 مكرر 3.
ام��ت��ي��ازات وأول���وي���ات وح��ق��وق اإلسهم  خ��ام��س��ًا: حت��دي��د 

:(4 مكرر   121 )املادة  التفضيلية 
ذكرنا في الفقرة أوًال حتت عنوان: في مفهوم األسهم التفضيلية 
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أن  ميكن  التي  واملنافع  واألول��وي��ات  األفضليات  هي  ما  ع��ام،  بوجه 
التفضيلية. لألسهم  تعطى 

وقد جاءت املادة 121 مكرر 4 هذه لتؤكد على هذه األفضليات 
ال��ش��رك��ة أو ف��ي ق���رار اجلمعية  ن��ظ��ام  وع��ل��ى وج���وب حت��دي��ده��ا ف��ي 

العادية. غير  العمومية 
لألسهم  العائد  األولوي  الربح  نصيب  األولويات  هذه  أهم  ومن 
 cumultatif ou nom( التفضيلية وما إذا كان تراكمياً أو غير تراكمي

.)cumultatif

التراكمي: أو غير  التراكمي  الربح األولوي   - أ 
هو  ما   4 مكرر   121 امل��ادة  من  الثانية  الفقرة  من  ويستخلص 
املقصود بالربح التراكمي أو غير التراكمي. إذ تنص هذه الفقرة على 
أنه في حال توافر أرباح لدى الشركة عن سنة مالية معينة، يتوجب 
وإذا  التفضيلية،  لألسهم  العائد  األول��وي  الربح  نصيب  توزيع  عليها 
لدفع  تكفي  ال  أرباحها  أن  أو  لديها  أرب��اح  وج��ود  عدم  للشركة  تبني 
التفضيلية،  لألسهم  العائد  األول��وي  الربح  نصيب  من  جزء  أو  كامل 
نسبة  على  التفضيلة  األسهم  أصحاب  على  املتوافرة  األرب��اح  ت��وزع 
األسهم التي ميلكونها. ويرحل استيفاء رصيد الربح األولوي املترتب 
في حال كان تراكمياً إلى السنة املالية التالية أو إلى السنوات املالية 
السنوات  إلى  رصيده  يرحل  التراكمي  الربح  أن  يعني  مما  الالحقة. 
الالحقة إذا لم تتمكن الشركة من دفعه كاماًل في سنة مالية معينة. 
أما إذا كان النصيب األولوي للربح غير تراكمي، فيجري توزيعه في 
الصحيحة  الشركة  ميزانية  في  تتوافر  لم  وإذا  نفسها،  املالية  السنة 
يرحل  فال  منه،  ج��زء  أو  الربح  من  األول��وي  النصيب  لدفع  إمكانية 
اجلمعية  قرار  أو  الشركة  ونظام  التالية،  السنوات  إلى  النصيب  هذا 
األولوي  النصيب  كان  إذا  ما  يحدد  الذي  هو  العادية  غير  العمومية 
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غير  أو  ت��راك��م��ي��اً  ه��و  التفضيلية  األس��ه��م  ألص��ح��اب  امل��ت��رت��ب  ل��ل��رب��ح 
تراكمي.

ب - توزيع نصيب الربح األولوي:
الفوائد: - اقتطاع   1

ال يتم توزيع نصيب الربح األولوي إال بعد إقتطاع املبالغ املوزعة 
املادة  في  عليها  املنصوص  احمل��ددة  بالفوائد  املختص  بالنص  عماًل 

109 من هذا القانون.

تاريخ   126 ال��ق��ان��ون رق��م  امل��ع��دل��ة مب��وج��ب  109 ه��ذه  وامل���ادة 
2019/3/29، تنص على ما يأتي:

احملددة  بالفوائد  املختص  بالنص  ع��م��اًل  امل��وزع��ة  املبالغ  »إن 
)intérêts fixes( التي تدفع إلى املساهمني في أي ظرف كان واملدرجة 

أرباحاً وهمية. الشركة ال تعد  ضمن أعباء 
الشرطان  ت��واف��ر  إذا  إال  قانونياً  يكون  ال  النص  ه��ذا  أن  على 
املئة، وان تكون  الفائدة، أربعة في  اآلتيان وهما أن ال يتجاوز معدل 

األكثر. النص خمس سنوات على  مدة تطبيق 
أمانة  لدى  الشركة  في سجل  بإيداعه  نشره  يجب  النص  وهذا 

التجاري وإال كان باطاًل«. السجل 
النصيب  ت��وزي��ع  قبل  ي��وزع  أن  يجب  ه��ذه  ال��ف��وائ��د  اق��ت��ط��اع  إن 
يوزع  بحيث  التفضيلية،  األس��ه��م  أص��ح��اب  على  ال��رب��ح  م��ن  األول���وي 

عليهم. الباقي  الرصيد 
ال���ب���اق���ي ع���ل���ى أص����ح����اب األس���ه���م  ال���رص���ي���د  ت����وزي����ع   -  2

: لتفضيلية ا
بعد  التفضيلية  األس��ه��م  أص��ح��اب  على  الباقي  الرصيد  ي��وزع 
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اقتطاع املبلغ املوزع كفوائد على اصحابها. أما كيفية التوزيع فتجري 
يشترط  ولكن  العادية.  العمومية  اجلمعية  من  قرار  اتخاذ  على  بناء 
ف��ي ه��ذا ال��ق��رار ال���ذي م��ن ش��أن��ه أن ي���وزع ال��رص��ي��د ع��ل��ى أصحاب 
الشركة  نظام  في  مقرر  هو  ما  مع  يتعارض  أال  التفضيلية،  األسهم 
املتعلقة  والشروط  التفضيلية  األسهم  إنشاء  إلى  بالنسبة  األساسي 
بها، وال مع قرار اجلمعية العمومية غير العادية التي أنشأت األسهم 

. لتفضيلية ا
باألسهم  ال���ق���دمي���ة  ال��ت��ف��ض��ي��ل��ي��ة  األس���ه���م  ع���الق���ة   - ج 

اجلديدة: التفضيلية 
عماًل بأحكام الفقرة الرابعة من املادة 121 مكرر 4: »ال ميكن 
العائدة  احل��ق��وق  م��ن  ب��أي  ج��دي��دة  تفضيلية  أسهم  إص��دار  مي��س  أن 
في  عليها  املنصوص  األفضلية  ذات  لالسهم  أو  التفضيلية  لألسهم 
املادة 110 من هذا القانون)1(، أو للسندات القابلة التحويل إلى أسهم 
التفضيلية  األسهم  إلص��دار  سابق  بتاريخ  منها  أي  إص��دار  مت  التي 
لكل  اخلاصة  اجلمعية  موافقة  على  االستحصال  بعد  إال  اجلديدة، 

من حملة هذه األسهم أو السندات«.
ويفهم من هذا النص أن املشرع في حال إنشاء أسهم تفضيلية 
قابلة  سندات  إصدار  أو  سابقة،  تفضيلية  أسهم  إصدار  بعد  جديدة 

املادة 110 كما تعدلت مبوجب القانون رقم 126 تاريخ 2019/3/29: »يجب في األساس   )1(
نفس  في  يشتركوا  وأن  احلقوق  نفس  الواحدة  الشركة  في  املساهمني  يكون جلميع  أن 

املنافع.
على أنه في جميع األحوال التي ال ينص فيها نظام الشركة على منع صريح يجوز أن تنشأ   
أسهم ذات أفضلية مبقتضى قرار من جمعية غير عادية تتناقش فيه على الوجه اآلتي 

بيانه.
وهذه األسهم متنح أصحابها حق األولوية إما في استيفاء بعض أنصبة من األرباح وإما   

في استعادة رأس املال، وأما في هاتني امليزتني معاً«.
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التحويل إلى أسهم، قد حافظ على حقوق أصحاب األسهم التفضيلية 
ال  بحيث  أسهم،  إلى  التحويل  القابلة  السندات  وأصحاب  السابقة 

تفضيلية جديدة. أسهم  إنشاء  حقوقهم  على  يؤثر 
األسهم  يكون ألصحاب  لألمر، عندما  احتاط  قد  املشرع  ولكن 
أسهم،  إلى  التحويل  القابلة  السندات  وألصحاب  السابقة  التفضيلية 
مصلحة أو عندما ال يتضررون من تأثير األسهم التفضيلية اجلديدة 
التفضيلية  األسهم  أصحاب  أنفسهم  هم  كانوا  لو  كما  حقوقهم،  على 
على  احلالية  التفضيلية  األسهم  تؤثر  أن  فقرر  احلالية،  أو  السابقة 
إلى  التحويل  القابلة  السندات  وأصحاب  السابقة  التفضيلية  األسهم 
لكل من حملة  املؤلفة  ذلك اجلمعية اخلاصة  وافقت على  إذا  أسهم، 
أسهم. إلى  التحويل  القابلة  السندات  أو  السابقة  التفضيلية  األسهم 

وتقبل  ت��ق��در  ال��ت��ي  ه��ي  ه��ذه  اخل��اص��ة  اجلمعية  أن  يعني  مم��ا 
األسهم  على  اجلديدة  التفضيلية  األسهم  إص��دار  بتأثير  تقبل  ال  أو 
أسهم.  إلى  التحويل  القابلة  السندات  أصحاب  على  أو  التفضيلية 
نافذاً  ق��راره��ا  ويكون  بذلك،  ق��راراً  اخلاصة  اجلمعية  ه��ذه  فتتخذ 

بعدمها. أو  باملوافقة  سواء 
في  بالتصويت  التفضيلية  األسهم   أصحاب  حق  سادسًا: 

:(5 121 مكرر  العمومية في بعض احلاالت )املادة  اجلمعيات 
يعط أصحاب  لم  املشرع  أن   1 مكرر   121 املادة  في  أنه  رأينا 
العمومية.  اجلمعيات  في  والتصويت  املناقشة  التفضيلية حق  األسهم 
ولكنه في املادة 121 مكرر 5 عاد ليعطيهم هذا احلق، خالفاً ألحكام 
اجلمعيات  في  بالتصويت  حقاً  يكتسبون  بحيث   ،1 مكرر   121 املادة 
العمومية، مساوياً حلق سائر املساهمني. على نسبة ما متثله األسهم 
في  احل��ق  ه��ذا  ولكنه حصر  ال��ش��رك��ة.  رأس��م��ال  ف��ي  ميلكونها  ال��ت��ي 

اآلتية: احلاالت 
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الربح األولوي: احلالة األولى: عدم دفع نصيب 
اجلمعيات  ف��ي  التصويت  التفضيلية  األس��ه��م  ألص��ح��اب  يحق 
غير  أو  ت��راك��م��ي  أول���وي  رب��ح  نصيب  حت��دي��د  ح��ال مت  ف��ي  العمومية 
جزئياً،  أو  كاماًل  دفعه  يتم  ول��م  التفضيلية،  لألسهم  عائد  تراكمي 
لدى  أرب��اح  توافر  من  بالرغم  واح��دة  مالية  سنة  عن  للحالة،  وفقاً 

السنة. الشركة عن هذه 
ففي هذه احلالة، وهي تتعلق بحقوق أصحاب األسهم التفضيلية 
األرباح  كانت  حني  في  األول���وي،  الربح  نصيب  لهم  يدفع  لم  الذين 
واملناقشة  العمومية  اجلمعيات  ف��ي  االش��ت��راك  لهم  يحق  م��ت��واف��رة، 
طبيعي،  أم��ر  وه��ذا  حقوقهم،  عن  يدافعون  ألنهم  فيها،  والتصويت 
قانوني  نص  بأي  منعها  يجوز  ال  أساسية  قاعدة  احلق  عن  فالدفاع 

العام. باالنتظام  تتعلق  ألنها 
في  هذا  التفضيلية  األسهم  أصحاب  حق  أن  إلى  اإلش��ارة  مع 
املالية  السنة  انقضاء  لغاية  قائماً  يبقى  مؤقت  حق  هو  احلالة،  هذه 

املترتب. الربح األولوي  يتم فيها دفع كامل نصيب  التي 
التفضيلية  األس��ه��م  أص��ح��اب  منح  ع��دم  الثانية:  احل��ال��ة 

االمتيازات: سائر 
حقوق  لهم  يترتب  قد  التفضيلية  األسهم  أصحاب  أن  قدمنا 
األساسي  الشركة  نظام  عليها  ينص  مختلفة  وأول��وي��ات  وام��ت��ي��ازات 
األسهم  إنشاء  تقرر  التي  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  ق��رار  أو 

. لتفضيلية ا
عن  تصدر  بقرارات  احلقوق  هذه  تأمني  الشركة  على  ويتوجب 
هذه  تأمني  عن  أي  ذلك  عن  تخلفت  إذا  ولكنها  العمومية.  جمعياتها 
في  يشتركوا  أن  التفضيلية  األسهم  ألصحاب  عندئٍذ  حق  احلقوق، 



143

يبقى  هذا  وحقهم  فيها.  والتصويت  العمومية  اجلمعيات  مناقشات 
األولويات  أو  االمتيازات  للمستفيدين  الشركة  تؤمن  لم  طاملا  قائماً 

أو احلقوق املقررة.
التفضيلية  األس���ه���م  أص���ح���اب  ح��ق��وق  ال��ث��ال��ث��ة:  احل���ال���ة 
عنها  ينتج  ق��د  التي  ال��ق��رارات  بعض  ات��خ��اذ  على  بالتصويت 

بحقوقهم: مساسًا 
أج����از امل��ش��رع ألص��ح��اب األس��ه��م ال��ت��ف��ض��ي��ل��ي��ة ال��ت��ص��وي��ت في 
اجلمعيات العمومية التي يكون موضوعها تعديل نظام الشركة، جلهة 
حلها  أو  عيناً  رأسمالها  زيادة  حترير  أو  شكلها،  أو  الشركة  موضوع 
يترتب  قد  ملا  وذلك  انشطارها.  أو  دمجها  أو  أو ضمها  األجل،  قبل 
التفضيلية  األسهم  أصحاب  بحقوق  مساس  من  القرارات  هذه  على 

التعديالت على نظام الشركة األساسي. من خالل هذه 

التفضيلية  األسهم  ألصحاب  اخلاصة  اجلمعية  سابعًا: 
:(6 121 مكرر  )م 

- تكوين اجلمعية اخلاصة: أ 

ف��رض امل��ش��رع، ب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ن��ص م��خ��ال��ف، أن ي��ت��ك��ون من 
شبيهة  خاصة  جمعية  إصدار،  كل  لدى  التفضيلية،  األسهم  أصحاب 
على  قراراتها  وتتخذ  وتنعقد  تدعى  الدين،  سندات  حملة  بجمعية 
و139  و138   137 للمواد  وفقاً  الدين  سندات  حملة  جمعية  منوال 

التجارة)1(. قانون  من 

املادة 137 جتارة: »كلما اتضح أن عقد جمعية حملة السندات ذو منفعة تدعى لإلجتماع،   )1(
قيمة  من   1/20 السندات ميثل  من حملة  فريق  أو طلب  على طلب ممثليها  بناء  إما 

السندات، وإما بناء على طلب الشركة املغفلة«.
تاريخ   9798 رق��م  ب��امل��رس��وم  املنفذ  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  تعدلت  كما  جت���ارة   138 امل���ادة   
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اخلاصة: اجلمعية  لقرارات  االستشارية  الصفة   - ب 

التفضيلية  األسهم  بأصحاب  اخلاصة  العمومية  للجمعية  ميكن 
أن تصدر رأياً استشارياً أو أكثر في املواضيع املعروضة على اجلمعيات 
العمومية ملساهمي الشركة، أو في أي موضوع يرى اصحاب األسهم 

فيه. الرأي  إبداء  مصلحتهم  من  التفضيلية 

الشركة الطالع  إل��ى  ال��رأي  ه��ذا  ب��إب��الغ  اجلمعية  ه��ذه  وت��ق��وم 
اجتماعها. محضر  في  وإدراجه  عليه،  العمومية  اجلمعية 

التفضيلية  األسهم  اخلاصة ألصحاب  اجلمعية  آراء  فإن  وعليه 
لها  يكون  قد  ولكنه  العمومية،  تلزم اجلمعيات  استشارية ال  آراء  هي 
أن  العمومية، وميكنها  قانوني على قرارات اجلمعية  أو  تأثير معنوي 

تأكدت من صوابيته وقانونيته. إذا  الرأي  بهذا  تأخذ 

بناء  إما  رأيها  تتخذ  أن  إليها،  املشار  اخلاصة  للجمعية  وميكن 
أصحاب  مصلحة  أن  اجلمعية  هذه  رأت  إذا  أو  الشركة،  طلب  على 
التي  الرأي في اجلمعيات العمومية  التفضيلية تقضي بابداء  األسهم 
اجلمعية  تقوم  األخيرة  احلالة  هذه  وفي  وعندئٍذ  مبصاحلهم.  تتعلق 
أنه مهم  رأت  فإذا  الشركة لإلطالع عليه.  إلى  رأيها  بإبالغ  اخلاصة 
ومناقشته  طرحه  ويجري  اجتماعها،  محضر  في  تدرجه  وض��روري 
املشار  التفضيلية في احلاالت  في اجلمعية، ويحق ألصحاب األسهم 

:1968/5/4
وفي  اقتصادية  جريدة  وف��ي  الرسمية  اجلريدة  في  متواليني  باعالنني  اجلمعة  »تدعى   
صحيفة يومية محلية تكون الفترة بينهما ثمانية أيام ويشتمالن على املواضيع املدرجة 

في جدول األعمال، وال يجوز أن تتناول املناقشة سواها من املواضيع«.
املادة 139 جتارة: »إن قواعد النصاب القانوني والتصويت هي املعينة في املادتني 193   

و195 جلمعيات املساهمني العمومية«.
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6 املناقشة والتصويت. 121 مكرر  املادة  إليها في 

ج - ممثلو اجلمعية اخلاصة بأصحاب األسهم التفضيلية:

أن  التفضيلية  األس��ه��م  ب��أص��ح��اب  اخل��اص��ة  للجمعية  مي��ك��ن 
جمعيات  حضور  ألجل  التفضيلية  األسهم  أصحاب  عن  ممثاًل  تعني 

العمومية. املساهمني 

بإبداء  االقتضاء،  له، عند  ويحق  املمثل اجلمعية،  فيحضر هذا 
التصويت. إجراء  قبل  التي ميثلها  رأي اجلمعية 

وال ي��ح��ق ل��ه ال��ت��ص��وي��ت ف��ي اجل��م��ع��ي��ة ول��ك��ن رأي����ه ي����دون في 
محضرها.

)م  أسهم تفضيلية  ثامنًا: منع بعض األشخاص من متلك 
:(7 121 مكرر 

رئ��ي��س وأعضاء  ع��ل��ى  امل��ش��رع  امل��ص��ال��ح، ح��ّظ��ر  ل��ت��ض��ارب  درءاً 
املساعدين  العامني  وامل��دراء  العامني  امل��دراء  وعلى  اإلدارة،  مجلس 
املعينني وفقاً ألحكام املادة 153 من قانون التجارة)1(، وعلى أزواجهم 

املادة 153 جتارة املعدلة مبوجب القانون املنفذ باملرسوم رقم 9798 تاريخ 1968/5/4   )1(
واملرسوم االشتراعي رقم 54 تاريخ 1977/6/16، والقانون رقم 126 تاريخ 2019/3/29: 
بني  من  اإلدارة  مجلس  ينتخبه  العام،  املدير  اإلدارة  مجلس  برئيس  الشركة  إدارة  »تناط 

األشخاص الطبيعيني الذين يتألف منهم املجلس.
ميكن لنظام الشركة أن يتضمن إمكانية الفصل بني رئاسة مجلس اإلدارة من جهة، وإدارة   

الشركة من جهة أخرى.
يعني مجلس اإلدارة، من بني األشخاص الطبيعيني، مديراً عاماً، من املساهمني أو من غير   

املساهمني.
بني  الفصل  حال  في  العام حصراً  للمدير  أو  العام،  املدير  اإلدارة  مجلس  لرئيس  يعود   
املنصبني، أن يقترح على املجلس تعيني مدير عام مساعد أو أكثر. يعني مجلس اإلدارة 
اإلدارة، ومن ضمن  املساعدين من خارج مجلس  العامني  امل��دراء  أو  املساعد  العام  املدير 
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لهم  يترتب  أن  أو  تفضيلية  أسهماً  يتملكوا  أن  القاصرين  وأوالده��م 
أي نوع من احلقوق على هذه األسهم مباشرة أو حتت ستار شخص 

ثالث طبيعي أو معنوي أو بأي شكل من األشكال.

ال  الذين  األش��خ��اص  حصراً  يحدد  النص  ه��ذا  في  ورد  ما  إن 
تفضيلية. أسهم  لهم متلك  يحق 

وه���ذا ال��ت��م��ل��ك م��ح��ظ��ر ب���أي ش��ك��ل م��ن األش��ك��ال س���واء حصل 
طبيعي  ثالث  ستار شخص  أو حتت  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة 

معنوي. أو 

وال يقتصر األمر على متلك األسهم التفضيلية بل يشمل أيضاً 
كل نوع من أنواع احلقوق التي قد تترتب لهم من هذه األسهم.

العام، وال يجوز جتاوزه بأي شكل  النظام  املنع من  ويعتبر هذا 
األشكال. من 

املال  رأس  زيادة  بأسهم  باالكتتاب  األفضلية  حق  تاسعًا: 
:(8 121 مكرر  )املادة 

رأس  زي��ادة  حالة  في  التفضيلية،  األسهم  ألصحاب  يكون  هل 

املساهمني أو غير املساهمني، على أن يكونوا أشخاصاً طبيعيني.
يقوم املدير العام املساعد بوظيفته على املسؤولية الشخصية للمرجع الذي اقترح تعيينه.  

عندما يكون الرئيس في حالة يتعذر معها القيام مؤقتاً بوظائفه فيمكن أن ينتدب لها كلها   
أو جلزء منها أحد أعضاء مجلس اإلدارة، على أن هذا االنتداب يجب أن يكون على الدوام 

ملدة محددة.
القيام بوظائفه بوجه نهائي، فلمجلس  الرئيس في حالة ال يستطيع معها  إذا كان  أما   

اإلدارة أن يعتبره مستقياًل وأن ينتخب سواه.
يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة إشغال مناصب إدارية في الشركة لقاء أجر يحدده مجلس   
اإلدارة، إال أن هؤالء ال يستفيدون من أحكام قانون العمل، ما لم يكونوا أجراء لدى الشركة 

منذ سنتني على األقل عند توليهم«.
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باألسهم اجلديدة؟ االكتتاب  الشركة حق  مال 
ب��ه��ذه املسألة،  امل��ش��رع ه��ذا األم��ر ف��وض��ع ق��اع��دة ع��ام��ة  حسم 

عليها. االستثناء  نفسه  بالوقت  وأجاز 
العامة: القاعدة   - أ 

زيادة  ح��ال  في  التفضيلية،  األسهم  أصحاب  املشرع  يعط  لم 
رأسمال الشركة بإنشاء أسهم جديدة يكتتب بها نقداً، حق األفضلية 
قانون  من   112 املادة  ألحكام  وفقاً  اجلديدة،  باألسهم  االكتتاب  في 

التجارة)1(.
التفضيلية  األس��ه��م  ألص��ح��اب  ال��س��م��اح  االس��ت��ث��ن��اء:   - ب 

املال: باكتساب أسهم زيادة رأس 
التفضيلية  األس��ه��م  مل��ال��ك��ي  أف��ض��ل��ي��ة  ح��ق  م��ن��ح  ل��ل��ش��رك��ة  ي��ع��ود 
هذا  ممارسة  شروط  وحتديد  املصدرة،  اجلديدة  باألسهم  لالكتتاب 
العمومية  اجلمعية  من  قرار  مبوجب  أو  األساسي  النظام  في  احلق 
الفقرة  أحكام  احلالة  هذه  في  تطبق  وال  للمساهمني،  العادية  غير 

113 من قانون التجارة)2(. الثانية من املادة 

املادة 112 جتارة: »عندما يزاد رأس املال بإنشاء أسهم جديدة يراد االكتتاب بها نقداً، يكون،   )1(
مبدئياً، للمساهمني من جميع الفئات املوجودة، حق األفضلية في االكتتاب مبجموع األسهم 

اجلديدة، على نسبة األسهم القدمية التي ميلكونها، وعلى وجه ال يقبل التنقيص.
وتتخذ اجلمعية العمومية غير العادية التي وافقت على زيادة رأس املال جميع التدابير   

فيما يختص باألسهم الزائدة بعد التوزيع«.
املادة 2/113 املعدلة بوجب القانون املنفذ باملرسوم رقم 9798 تاريخ 1968/5/4: »وفي   )2(
أم  لغير مساهمني  أك��ان  اجل��دي��دة، س��واء  األسهم  كل تخصيص من  يكون  ه��ذه احلالة، 
لفئة من املساهمني املمتازين، خاضعاً للتحقيق الذي تخضع له املقدمات العينية. وهذا 
التحقيق يتناول جميع األسهم املخصصة بغير املساهمني. أما فيما يختص باملساهمني 
فال يتناول إال ما يزيد على النسبة املعينة لألسهم القدمية. وإذا لم يجر هذا التحقيق 

كانت زيادة رأس املال باطلة«.
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اآلتية: الشروط  االستثناء حتقق  هذا  لتطبيق  ويشترط 

أن تتم زيادة رأس مال الشركة بإنشاء أسهم جديدة يكتتب   - 1
بها نقداً، وليس بطريقة أخرى، من طرق زيادة رأس مال 
كاالكتتاب بأسهم عينية، أو بإضافة االحتياطي إلى رأس 

املال، أو بزيادة القيمة اإلسمية لألسم، أو سواها.

أو  األساسي،  الشركة  يرد نص في نظام  أن  كما يشترط   - 2
للمساهمني،  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  ق��رار  ف��ي 
حق  ممارسة  التفضيلية،  األسهم  أصحاب  مبنح  يقضي 

املال. بزيادة رأس  األفضلية عند االكتتاب 

اجلمعية  ق��رار  أو  للشركة  األس��اس��ي  النظام  يتضمن  أن   - 3
األفضلية  ح��ق  مم��ارس��ة  ش��روط  ال��ع��ادي��ة  غير  العمومية 

التفضيلية. األسهم  ملالكي  املعطى 

113 جتارة  امل���ادة  ال��ث��ان��ي��ة م��ن  ال��ف��ق��رة  ال تطبق أح��ك��ام   - 4
األسهم  ألص��ح��اب  املعطى  األفضلية  ح��ق  مم��ارس��ة  على 
للتحقيق  ت��خ��ض��ع  ال  األس��ه��م  ه���ذه  أن  أي  ال��ت��ف��ض��ي��ل��ي��ة، 

املادة. املنصوص عليه في هذه 

من  وس��واه��ا  احتياطية  أم��وال  بضم  امل��ال  رأس  زي��ادة   - ج 
املال ما عدا األسهم املكتتب بها نقدًا: وسائل زيادة رأس 

احتياطية  أموال  ضم  عبر  رأسمالها  بزيادة  الشركة  قامت  إذا 
مهما كان نوعها أو أرباح مدورة أو توزيع أسهم عادية مجانية جديدة، 
أو زيادة القيمة اإلسمية للسهم، ال يستفيد مالكو األسهم التفضيلية 
ما يخالف ذلك  إال بحال وجود  الزيادة  أو من هذه  التوزيع  من هذا 
عن  تصدر  التي  القرارات  في  أو  للشركة  األساسي  النظام  في  إما 
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التفضيلية. األسهم  أنشأت  التي  العادية  غير  العمومية  اجلمعية 

زيادة  بأسهم  التفضيلية  األسهم  مالكي  اكتتاب  أن  قدمنا  وقد 
أما  ن��ق��داً.  بها  املكتتب  األس��ه��م  ف��ي  إال  أص��اًل  يصح  ال  امل���ال،  رأس 
األسهم  مالكو  يستفيد  فال  امل��ال،  رأس  لزيادة  األخ��رى  الوسائل  في 

املال، إال في حالتني: التفضيلية من االكتتاب بأسهم زيادة رأس 

الشركة  ن���ظ���ام  ف���ي  م��خ��ال��ف  ن���ص  احل���ال���ة األول������ى: وج����ود 
األساسي.

التي  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  اتخاذ  الثانية:  احلالة 
األسهم  مالكي  استفادة  بإمكانية  ق��راراً،  التفضيلية  األسهم  أنشأت 
التفضيلية من االكتتاب بزيادة رأس املال في وسائل زيادة رأس املال 

نقداً. بها  املكتتب  األخرى، غير األسهم 

عاشرًا: استرداد الشركة لرأس مالها، وتخفيض رأس مال 
:(9 121 مكرر  الشركة )املادة 

أ - حظر استرداد الشركة لرأس مالها:

األسهم  إص��دار  ت��اري��خ  م��ن  اب��ت��داء  الشركة  على  امل��ش��رع  حظر 
التفضيلية، وطيلة مدة وجود مثل هذه األسهم، أن جتري أي استرداد 

التجارة. 115 من قانون  للمادة  لرأس مالها وفقاً 

أي  امتنع عليها  الشركة أسهماً تفضيلية،  أنشأت  فإذا  وبالتالي 
فيحظر  موجودة  التفضيلية  األسهم  أن  وطاملا  مالها،  لرأس  استرداد 

االسترداد. هذا  عليها 

وعماًل  تفضيلية  أس��ه��م  إص���دار  ع��دم  ح��ال  وف��ي  األص���ل  وف��ي 
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أسهم  من  أياً  تسترد  ان  للشركة  يجوز  جتارة)1(   115 امل��ادة  بأحكام 
رأس مالها. وتلجأ الشركة إلى هذا االجراء أثناء مدة العمل بها، أي 
إلى إيفاء قيمة رأس مالها إلى املساهمني. فتدفع لهم كل مدة، جزءاً 
تعني  التي  األسهم  لهذه  اإلسمية  القيمة  أس��اس  على  أسهمهم  من 
رأس  استهالك  تسمية  العملية  ه��ذه  على  ويطلق  القرعة.  بطريقة 

.)Amortissement du capitel( املال
القيمة  أساس  على  املال  رأس  من  تخرج  التي  األسهم  ومقابل 
أسهم متتع متنح حاملها  املساهم  يعطى  القرعة،  اإلسمية عن طريق 
امتيازات األسهم املتداولة، ما خال الفائدة املعينة في نظام الشركة، 

الشركة. ومبلغ األسهم اإلسمي عند حل 
ل��ل��ج��وء إل���ى عملية  وت��خ��ت��ل��ف األس��ب��اب ال��ت��ي حت���دو ب��ال��ش��رك��ة 
أثر  وعلى  ازدهارها،  فترة  أثناء  في  ترى  فقد  املال،  رأس  استهالك 
حتقيق أرباح وفيرة، أن تفي قيمة رأس مالها إلى املساهمني من دون 
من  امتياز  صاحبة  تكون  قد  كما  وتصفيتها.  حلها  وق��ت  تنتظر  أن 
هذا  احلكومة  تسترد  أن  وتخشى  ع��ام،  مشروع  الستثمار  احلكومة 
أسهمهم  قيمة  املساهمون  يخسر  وبذلك  مقابل،  دون  من  االمتياز 
إلى  فتلجأ  الشركة،  تقدرها  التي  األس��ب��اب  من  وس��واه��ا  اإلسمية، 
القيمة  استرداد  للمساهمني  تضمن  التي  املال  رأس  استهالك  عملية 

ألسهمهم. اإلسمية 

املادة 115 جتارة: »يجوز للشركة أن تسترد رأسمالها بتخصيص مبلغ من أرباحها الحتياطي   )1(
خاص أو لالستهالك املعد كالهما لهذه الغاية.

يحصل االسترداد وفقاً للطرق املنصوص عليها في نظام الشركة أو الطرق التي تقرها   
اجلمعية العمومية.

التمتع  أس��ه��م  ت��دع��ى  بأسهم  الساقطة  األس��ه��م  تستبدل  االس���ت���رداد  يحصل  وع��ن��دم��ا   
الفائدة  خال  ما  املتداولة  األسهم  امتيازات  حامليها  متنح  األسهم  وه��ذه   )jouissance(

املعينة في نظام الشركة ومبلغ األسهم اإلسمي عند حل الشركة«.
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ولذلك يشترط الستهالك رأس املال أن تتوفر في هذه العملية 
قراراً  العمومية  اجلمعية  تتخذ  وأن  وللشركة،  للمساهمني  مصلحة 
بهذا الشأن، وان يكون منصوصاً على استهالك رأس املال في نظام 

األساسي. الشركة 
أما إذا لم يرد نص على استهالك رأس املال في نظام الشركة 
فال تتم عملية استهالك رأس املال إال بقرار من جمعية عمومية غير 
عادية للشركة، ألنها تؤدي إلى تعديل نظام الشركة. وهذا التعديل ال 

نافذاً إال بعد نشره وفقاً لألصول. يعتبر 
لم حتصل  ف��إذا  الشركة،  أرب��اح  من  امل��ال  رأس  استهالك  ويتم 
الشركة على أرباح ال يجوز أن تتم عملية استهالك رأس املال، وإذا 
متت من دون حتقيق أرباح، ألزم املساهمون بإعادة قيمة األسهم التي 
يبقى  أن  يجب  املال  رأس  أن  باعتبار  الشركة،  إلى صندوق  قبضوها 

للدائنني. الشركة ألنه يشكل ضماناً عاماً  كاماًل طول مدة حياة 
كما يجوز  املال،  للتداول كأسهم رأس  قابلة  التمتع  تعتبر أسهم 
حتويلها من جديد إلى أسهم رأس مال، وذلك عن طريق إعادة القيمة 
ال  إذ  السهم،  حامل  ب��إرادة  ذلك  يتم  أن  على  الشركة،  إلى  اإلسمية 

العمومية. اجلمعية  من  بقرار  اإلسمية  القيمة  بإعادة  إلزامه  ميكن 
كانت  إذا  مالها  راس  اس��ت��رداد  الشركة  على  املشرع  منع  لقد 
وذلك  األسهم،  هذه  وجود  مدة  وطول  تفضيلية،  أسهماً  أصدرت  قد 

املقررة فيها. حفاظاً على حقوق اصحاب هذه االسهم 
تخفيض  حال  في  التفضيلية  لألسهم  الشركة  شراء   - ب 

رأس املال:
جتدر اإلشارة أوًال إلى أنه من وسائل تخفيض رأس املال، شراء 
عن  املال  رأس  تخفيض  يجوز  وال  وإلغاؤها.  أسهمها  لبعض  الشركة 
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من  أو  الشركة  مال  رأس  من  يؤخذ  مبال  األسهم  بعض  شراء  طريق 
االحتياطي القانوني، إال إذا كان التخفيض قد تقرر وفقاً لألصول، عن 
طريق اتخاذ قرار من اجلمعية العمومية غير العادية بذلك. وعندئٍذ 
يجوز للشركة حتقيق تخفيض رأس املال عن طريق شراء بعض األسهم 
باالحتياطي  أو  للتخفيض  نتيجة  ح��راً  أصبح  امل��ال  رأس  م��ن  بجزء 
مجلس  اعضاء  لتعرض  قانوني  غير  التخفيض  كان  لو  أما  القانوني. 

اجلزائية. للمسؤولية  وأحياناً  املدنية،  للمسؤولية  اإلدارة 
من  قيمتها  بدفع  األسهم  شراء  مت  إذا  أنه  املالحظة  وتقتضي 
االحتياطي احلر أو من األرباح، فال يعتبر ذلك تخفيضاً لرأس املال، 

لألسهم. استهالكاً  وإمنا 
إذا قررت الشركة تخفيض رأس مالها عن طريق شرائها بعض 
بيع  إلى  عام  علني  بشكل  املساهمني  جميع  تدعو  أن  فعليها  األسهم، 
في  متكافئة  فرص  لهم  تكون  وأن  الشركة،  إلى  بعضها  أو  أسهمهم 

البيع.
املتكافئة  ال��ف��رص  ت��أم��ني  ال��ش��رك��ة  تستطيع  ال  أن  م��ن  وخ��وف��اً 
سعر  ولكن  البورصة.  في  الشراء  إلى  تلجأ  قد  املساهمني،  جلميع 
أقل  أو  اإلسمية  للقيمة  مساوياً  يكون  أن  يجب  البورصة  في  األسهم 
منها. أما إذا كان السعر أعلى من القيمة اإلسمية، فيؤدي ذلك إلى 
إحلاق خسارة بالشركة، وال تتم عملية التخفيض عندئٍذ، إال إذا كان 

اخلسارة. هذه  لتغطية  كافية  احتياطية  أموال  للشركة 
وعماًل بأحكام املادة 208 من قانون التجارة: »ال يجوز أن يقرر 
فإن قرار  الغير. وعليه  إال مع االحتفاظ بحقوق  املال  تخفيض رأس 
نشر  إذا  إال  تنفيذه  يجوز  ال  بالتخفيض  القاضي  العمومية  اجلمعية 
ثالثة  مهلة  في  الدائنون  عليه  يعترض  ول��م  الرسمية،  اجلريدة  في 

أشهر.
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ريثما  يؤجل  امل��ال  رأس  تخفيض  ف��إن  االع��ت��راض،  حصل  وإذا 
الغير«. تقرر احملكمة أن هذا التخفيض يضر أو ال يضر بحقوق 

غير  تخفيض  كل  عن  مسؤولني  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ويكون 
ثمنها  ودف��ع  أسهمها  لنفس  الشركة  بشراء  يتم  امل��ال  ل��رأس  قانوني 

.)209 مبال يؤخذ من رأس املال أو من االحتياطي القانوني )م 
هذه هي القواعد العامة املتعلقة بشراء الشركة لبعض أسهمها 

املال. رأس  تخفيض  لعملية  حتقيقاً 
وفضاًل عن هذه القواعد العامة، فقد وضع املشرع في الفقرة 
الشركة  بشراء  تتعلق  أحكاماً خاصة   9 مكرر   121 املادة  من  الثانية 
هذه  وتتلخص  امل���ال.  رأس  تخفيض  أج��ل  م��ن  التفضيلية  ألسهمها 

يأتي: القواعد مبا 
ي��ق��ت��ض��ي أن ي��ك��ون ت��خ��ف��ي��ض رأس امل����ال غ��ي��ر ن���اجت عن   - 1

اخلسائر.
يجب على الشركة أن تشتري األسهم التفضيلية وتلغيها، قبل   - 2
العادية أو تخفيض قيمتها دون املساس  أي شراء لألسهم 

بتطبيق أحكام املاتني 208 و209 من قانون التجارة.
يشترط أن يتم دفع كامل أنصبة الربح األولوي املستحقة   - 3
ال��ت��س��دي��د. وف��ي هذه  ت��اري��خ  وال��ت��ي س��وف تستحق ح��ت��ى 
بتاريخ  التفضيلية  األس��ه��م  قيمة  حت��دي��د  ي��ج��ري  احل��ال��ة 
من جهة،  الشركة،  بني  باالتفاق  للشراء  متزامن  أو  سابق 
واجلمعية اخلاصة بأصحاب األسهم التفضيلية، من جهة 

أخرى.
الفعلية،  السهم  قيمة  حت��دي��د  على  االخ��ت��الف  ح��ال  ف��ي   - 4
هذه  املال، حتدد  رأس  تخفيض  قرار  تاريخ  في  هي  كما 
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تعيينهم  يتم  أكثر  أو  بواسطة خبير محاسبة مجاز  القيمة 
االتفاق،  تعذر هذا  باالتفاق، وفي حال  الفريقني  قبل  من 
التجارة  محكمة  رئيس  قبل  من  اخلبراء  أو  اخلبير  يعني 

نطاقها. للشركة ضمن  الرئيسي  املركز  يقع  التي 
التفضيلية  األسهم  الشركة  ش��راء  ش��روط  عشر:  ح��ادي 

:(10 121 مكرر  )املادة 
الشروط  ضمن  التفضيلية،  األسهم  تشتري  أن  للشركة  يحق 

اآلتية:
أن ينص على حق الشركة هذا في شراء األسهم التفضيلية،  أ - 
توقيت  جلهة  سيما  وال  ممارستها،  وش��روط  أسس  وعلى 
األساسي  النظام  في  صريح  بند  مبوجب  ال��ش��راء  وثمن 
التي  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  قرار  في  أو  للشركة 

سبق أن قررت إصدار األسهم املطلوب شراؤها.
كامل  تسديد  مت  ق��د  ي��ك��ون  أن  بعد  ال��ش��راء  ه��ذا  يتم  أن  ب - 
العائدة  املدفوعة،  وغير  املستحقة  األولوي،  الربح  أنصبة 
ألي إصدار أسهم تفضيلية قامت به الشركة، ما لم ينص 

التفضيلية على خالف ذلك. قرار إصدار األسهم 
األولوي  الربح  أنصبة  كامل  تسديد  شرط  أن  ذلك  من  ويفهم 
إصدار  ق��رار  ينص  أن  وميكن  ال��ع��ام  بالنظام  يتعلق  ال  ال��ش��راء  قبل 

ذلك. على خالف  التفضيلية  األسهم 
التفضيلية  لألسهم  االسمية  القيمة  تسديد  عشر:  ثاني 
ق��ب��ل ت��س��دي��د ال��ق��ي��م��ة االس��م��ي��ة ل��ألس��ه��م ال��ع��ادي��ة ل���دى حل 

:(11 121 مكرر  الشركة )املادة 
عماًل بأحكام املادة 114 من قانون التجارة: »يحق لكل مساهم 
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اذا بقيت موجودات كافية عند حل الشركة، ان يسترد املبلغ االسمي 
لسهمه مع االحتفاظ بحق االسبقية املمنوحة لألسهم ذات األولوية. أما 

الزيادة فتوزع على جميع املساهمني، بنسبة عدد األسهم اململوكة«.
وايفاء  وتصفيتها  الشركة  انتهاء  بعد  أنه  املادة  هذه  من  ويتبني 
ديونها، وفي حال كفاية موجوداتها، يستعيد املساهمون قيمة اسهمهم 
م��ن أصل  امل��دف��وع��ة  امل��ب��ال��غ  يستعيدون  أو  االس��م��ي��ة احمل���ررة مت��ام��اً، 
األسهم اذا لم تكن محررة بكاملها، أما اصحاب األسهم ذات األولوية 

املساهمني. قبل غيرهم من  االسمية ألسهمهم  قيمتها  فيستردون 
املذكورة،  امل��ادة  في  املقررة  العامة  للقاعدة  وتطبيقاً  وبالتالي 
يحق ألصحاب األسهم التفضيلية باسترداد القيمة االسمية السهمهم 

العادية. قبل غيرهم من اصحاب األسهم 
121 مكرر  وت��أك��ي��داً ل��ه��ذه ال��ق��اع��دة، ن��ص امل��ش��رع ف��ي امل���ادة 
الشركة  ل��دى حل  األول��وي��ة،  ه��ذه  2019/126 على  القانون  من   11
الربح  ونصيب  التفضيلية  لألسهم  االسمية  القيمة  تسدد  وتصفيتها، 
تسديد  أي  قبل  األسهم،  لتلك  العائد  بكامله  املدفوع  غير  األول��وي 

العادية. األسهم  لقيمة 
وفضاًل عن ذلك فقد تضمنت املادة املذكورة، أنه خالفاً ألحكام 
من  التفضيلية  لألسهم  يعود  ما  يسدد  أن  1، ميكن  مكرر   121 امل��ادة 
ناجت التصفية في حال نص النظام األساسي للشركة أو قررت اجلمعية 
حقهم  على  التفضيلية  األس��ه��م  أن��ش��أت  التي  ال��ع��ادي��ة،  غير  العمومية 
باالستفادة من الناجت املذكور، وفي حال عدم االستفادة من ناجت التصفية، 
وخالفاً ألي نص آخر يستحق حكماً ألصحاب هذه األسهم قيمة عالوة 

اإلصدار املدفوعة من قبلهم عند االكتتاب باألسهم املذكورة.
األسهم  ألص��ح��اب  يعطى  ان  ميكن  أن��ه  النص  ه��ذا  م��ن  ويفهم 
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على  احلصول  في  العاديني،  املساهمني  سائر  على  أولوية  التفضيلية 
مبالغ إضافية من ناجت التصفية. وفي جميع األحوال يحق لهم حكماً 

استرداد قيمة عالوة اإلصدار.
وقيمة عالوة  التصفية  ناجت  من  املبالغ  أي  احلقني  ولكن هذين 
اإلصدار ال يستحقان إال إذا كان منصوصاً عليهما في نظام الشركة 
األساسي أو قرار اجلمعية العمومية غير العادية الذي أنشأ األسهم 

. لتفضيلية ا
مع العلم أن عالوة اإلصدار )prime d’emission( هي عبارة عن 
املبلغ الذي يدفعه املساهم اجلديد مبناسبة زيادة رأس املال، عن القيمة 
اإلسمية للسهم، حتقيقاً للتوازن بينه وبني املساهم القدمي الذي ساهم 
في تكوين املال االحتياطي للشركة. كما لو كانت قيمة السهم اإلسمي 
مثاًل مئة دوالر، وكانت الشركة قد كونت ماًال احتياطياً يساوي %20 
دوالر   100 بقيمة  اجلديدة  اإلسمية  األسهم  فتصدر  امل��ال،  رأس  من 
أيضاً، ولكن املساهم يدفع عالوة إصدار قيمتها /20/ دوالراً، مقابل 

استفادته من االحتياطي القانوني الذي لم يشترك في تكوينه.
عادية  أسهم  إلى  التفضيلية  األسهم  حتويل  عشر:  ثالث 

:(12 121 مكرر  )املادة 
ذلك  ويتم  عادية.  أسهم  إلى  التفضيلية  األسهم  حتويل  ميكن 
تقرير  على  بناء  العادية،  غير  العمومية  اجلمعية  عن  يصدر  بقرار 
واملهل  واألس��س  للشروط  وفقاً  وذل��ك  املراقبة.  مفوضي  من  خ��اص 
امللحوظة في النظام األساسي للشركة، أو التي تكون قررتها اجلمعية 

التفضيلية. األسهم  أنشأت  التي  العادية  غير  العمومية 
: تعليق

إن هذا النص ال يلحظ حقوق مالكي األسهم التفضيلية في حال 
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حتويل أسهمهم إلى أسهم عادية. فهل يحق لنظام الشركة أو للجمعية 
األسهم  ملالكي  املعطاة  االم��ت��ي��ازات  تلغي  أن  ال��ع��ادي��ة،  غير  العمومية 

التفضيلية بقرار منها ومن دون أي مقابل يعطى ملالكي هذه األسهم؟

سندات الدين

:2019/126 37 من القانون  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

124 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 
124 اجلديدة:  املادة 

التسليف  ش��رك��ات  على  املطبقة  بالقواعد  االح��ت��ف��اظ  م��ع  أن��ه 
رأسمال  مثلي  على  يربو  مببلغ  سندات  إص��دار  يجوز  ال  العقارية، 
الشركة املوجود بحسب الوضعية املالية املدققة من مفوضي املراقبة 
تاريخها  يعود  ال  أن  على  العمومية،  اجلمعية  من  عليها  وامل��ص��ادق 

ألكثر من ستة اشهر من تاريخ إصدار السندات«.
124 قبل تعديله: املادة  نص 

التسليف  ش��رك��ات  على  املطبقة  بالقواعد  االح��ت��ف��اظ  م��ع  »إن���ه 
العقارية، ال يجوز إصدار سندات مببلغ يربو على مثلي رأسمال الشركة 

املوجود بحسب املوازنة األخيرة التي جرت املوافقة عليها«.
التعديالت:

املوافقة  جرت  التي  األخيرة  املوازنة  »بحسب  عبارة  استبدلت 
املراقبة  املدققة من مفوضي  املالية  الوضعية  بعبارة: »بحسب  عليها« 
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تاريخها  يعود  ال  أن  على  العمومية،  اجلمعية  من  عليها  وامل��ص��ادق 
ألكثر من ستة أشهر من تاريخ إصدار السندات«.

ال��دي��ن، جتب  أن��ه إلم��ك��ان إص���دار س��ن��دات  التعديل  ويعني ه��ذا 
دراسة الوضعية املالية للشركة املدققة من مفوضي املراقبة، واملصادق 
تكون  أن  امل��ف��روض  من  ليس  وبالتالي  العمومية.  اجلمعية  من  عليها 
املوازنة األخيرة قد نظمت وجرت املوافقة عليها، بل يكفي أن تدرس 
الوضعية املالية ويجري تدقيقها من قبل مفوضي املراقبة، وثم تعرض 
وتقدمي  املراقبة  مفوضي  قبل  من  تدقيقها  بعد  املالية  الوضعية  هذه 
والتصويت  مناقشتها  وجتري  العامة.  اجلمعية  على  بشأنها  تقريرهم 

عليها، ثم يصدر قرار هذه اجلمعية باملصادقة على الوضعية املالية.
عليها،  واملصادق  املدققة  هذه  املالية  الوضعية  أن  ذلك  ويؤكد 
إصدار  تاريخ  من  أشهر  ستة  من  أكثر  إل��ى  تاريخها  يعود  أال  يجب 
امل��دة، اقتضى األم��ر حتديد  ل��م تصدر خ��الل ه��ذه  ف��إذا  ال��س��ن��دات. 
وض��ع��ي��ة م��ال��ي��ة ج��دي��دة. ف��ي ح��ني أن م��ي��زان��ي��ة ال��ش��رك��ة ه��ي سنوية 
اجلمعية  على  وعرضها  املالية،  السنة  ختام  قبل  وضعها  يجوز  وال 

عليها. والتصويت  العمومية 
124 املعدلة والقدمية »أنه  ويالحظ أنه ورد في مستهل املادة 

العقارية«. التسليف  شركات  على  املطبقة  بالقواعد  االحتفاظ  مع 
وسبب هذه العبارة هو أن القانون وضع قاعدة خاصة لشركات 
تتجاوز  ال  بقيمة  رهنية  سندات  بإصدار  تسمح  العقارية،  التسليف 
60% من قيمة عقارات الشركة، كما خول شركات التسليف العقارية 
إصدار سندات بقيمة ال تتجاوز قيمة القروض املعقودة منها. وبالتالي 
في  عليها  املنصوص  العامة  القاعدة  الشركات  هذه  على  تطبق  فال 
يجوز إصدار سندات مببلغ  بأنه ال  والتي تقضي  124 جتارة،  املادة 

يربو على مثلي رأس مال الشركة.
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في أعضاء مجلس اإلدارة

:2019/126 38 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

144 لتصبح على الشكل اآلتي: املادة  »تعدل 

144 اجلديدة: املادة 

على  أعضاء  ثالثة  من  يؤلف  إدارة  الشركة مجلس  بإدارة  يقوم 
تنص  قد  مبا  االحتفاظ  مع  األك��ث��ر.  على  عضواً  عشر  وإثني  األق��ل 
عدد  يقل  ال  أن  يجب  املغفلة،  الشركات  ببعض  خاصة  قوانني  عليه 

الثلث. اإلدارة عن  اللبنانيني في مجلس 

للرئاسة. على مجلس اإلدارة أن يعني أحد أعضائه 

ال يحتاج رئيس مجلس اإلدارة إلى أجازة عمل إذا كان من غير 
لبنان«. في  املقيمني  غير  اللبنانيني 

املنفذ  ال��ق��ان��ون  امل��ع��دل��ة مب��وج��ب  144 جت���ارة  امل���ادة  ن��ص 
مبوجب  تعديلها  قبل   ،1968/5/4 تاريخ   9798 رقم  باملرسوم 

:2019/126 القانون 

يأتي: املادة قبل تعديلها تنص على ما  كانت هذه 

ثالثة  م��ن  ي��ؤل��ف  إدارة  مجلس  املغفلة  ال��ش��رك��ة  ب���إدارة  »ي��ق��وم 
أعضاء على األقل وإثني عشر على األكثر.

الشركات  ببعض  خ��اص��ة  ش��رع��ة  تسنه  ق��د  مب��ا  االح��ت��ف��اظ  م��ع 
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اجلنسية  من  اإلدارة  أكثرية أعضاء مجلس  تكون  أن  يجب  املغفلة 
للبنانية. ا

للرئاسة«. على مجلس االدارة أن يعني أحد أعضائه 

التعديالت:

أساسيتني: مسألتني  التعديالت  تتضمن 

املسألة األولى: نسبة أعضاء مجلس االدارة من اللبنانيني:

اكثرية  تكون  أن  تفرض  تعديلها  قبل  جت��ارة   144 امل��ادة  كانت 
اللبنانيني، مع االحتفاظ مبا تسنه شرعة  اإلدارة من  أعضاء مجلس 

الشركات. ببعض  خاصة 

فأتت املادة املعدلة لتكتفي بأال يقل عدد أعضاء مجلس االدارة 
الثلث. عن  اللبنانيني  من 

ومن التشريعات اخلاصة التي تخرج عن هذه املادة، فيما يتعلق 
األجنبية  املغفلة  الشركات  نذكر  اإلدارة،  مجلس  في  اللبنانيني  بنسبة 
التي تعمل في لبنان، والشركات التي يكون موضوعها استثمار مصلحة 
عامة، وشركات األوف شور وقد تضمنت هذه الشركات شروطاً مختلفة 

تتعلق باجلنسية اللبنانية بالنسبة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.

من  اإلدارة  مجلس  لرئيس  العمل  إجازة  الثانية:  املسألة 
اللبنانيني: غير 

تقضي  جديدة  فقرة  املعدلة   144 امل��ادة  في  املشرع  استحدث 
إلى  يحتاج  ال  اللبنانيني  غير  من  اإلدارة  مجلس  رئيس  كان  إذا  بأنه 

إجازة عمل، إذا لم يكن مقيماً في لبنان.
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:2019/126 39 من القانون  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

التالي: الشكل  لتصبح على   145 املادة  »تعدل 
145 اجلديدة: املادة 

مبلغ  بتعيني  إم��ا  أتعابهم  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  ي��ت��ن��اول 
سنوي لهم، وإما بتعيني مبلغ مقطوع عن كل جلسة يحضرونها، وإما 
بتخصيص معدل نسبي من األرباح الصافية، وإما بطريقة جتمع بني 

املختلفة. املنافع  هذه 
بأعضاء  املخصص  النسبي  املعدل  منها  يؤخذ  التي  األرباح  أما 
احلاصالت  إال  األص���ل،  ف��ي  تشمل  ال  أن  فيجب  اإلدارة،  مجلس 

الشركة. موضوع  يكون  الذي  لالستثمار  الصافية 
وعلى ذلك ال يجوز أن يندمج فيها دخل ملف األوراق املالية إال 
العمومية  اجلمعية  تصدره  خاص  قرار  على  وبناء  استثنائي،  بوجه 

وجتدده كل سنة«.
145 قبل تعديلها: املادة  نص 

بتعيني  وأما  لهم،  بتعيني مرتب سنوي  أما  »ويتناولون أجرهم 
مبلغ مقطوع عن كل جلسة يحضرونها، وأما بتخصيص معدل نسبي 

املختلفة. املنافع  وأما بطريقة جتمع بني هذه  الصافية،  األرباح  من 
بأعضاء  املخصص  النسبي  املعدل  منها  يؤخذ  التي  األرباح  أما 
احلاصالت  إال  األص���ل،  ف��ي  تشمل  ال  أن  فيجب  اإلدارة،  مجلس 

الشركة. موضوع  يكون  الذي  لالستثمار  الصافية 
املالية  األوراق  ملف  دخل  فيها  يندمج  أن  يجوز  ال  ذلك  وعلى 
العمومية  وبناء على قرار خاص تصدره اجلمعية  إال بوجه استثنائي 
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وجتدده في كل سنة«.
التعديالت:

منها  أكثر  شكلية  هي  امل��ادة،  هذه  على  املدخلة  التعديالت  ان 
اكثر دقة وموضوعية وهي تنحصر في مسألتني: أساسية، وقد أتت 

التوضيح: األولى:  املسألة 
كانت املادة 145 قبل تعديلها، تنص في مستهلها على ما يأتي: 
مجلس  اعضاء  »يتناولون«:  بكلمة  واملقصود  أجرهم...«.  »ويتناولون 
يتناول  بقولها:  وحتدد  وتؤكد  لتوضح  اجلديدة  املادة  فأتت  االدارة، 

االدارة... أعضاء مجلس 
األتعاب: الثانية:  املسألة 

وأجور،  أج��ر  كلمة  على  تنص  تعديلها  قبل   145 امل��ادة  كانت 
أتعاب. بكلمة  أجور  كلمة  لتستبدل  املادة اجلديدة  فأتت 

أتعاب بدًال من كلمة  وان املشترع على حق في نصه على كلمة 
أجور، وذلك ألن أعضاء مجلس االدارة ال يعتبرون من االجراء لكي 
في  عليها  املنصوص  األجر  أحكام  عليه  تطبق  وال  أج��راً،  يستحقون 
ولذلك  العمل.  قانون  ألحكام  أصاًل  يخضعون  ال  وهم  العمل،  قانون 
أعضاء  ح��ق��وق  ع��ن  املعبرة  القانونية  الكلمة  ه��ي  أت��ع��اب  كلمة  ف��إن 

مجلس االدارة لهذه اجلهة وليس كلمة أجور.
:2019/126 40 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
146 اجلديدة: »املادة 

»تنتخب اجلمعية العادية أعضاء مجلس اإلدارة، على أنه يجوز 
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الشركة. تعيني األعضاء األولني في نظام 

للسهم  رقبة  حق  وصاحب  انتفاع  حق  صاحب  وج��ود  حال  في 
في  يكون عضواً  أن  مخوًال  وحده  الرقبة  حق  يكون صاحب  الواحد، 
حق  صاحب  بني  مخالف  اتفاق  وج��ود  ح��ال  في  إال  اإلدارة،  مجلس 
املادة  في  عليه  منصوص  هو  ملا  وفقاً  االنتفاع،  حق  وصاحب  الرقبة 

116 من هذا القانون.

فتطبق  ال��واح��د،  للسهم  بالشيوع  مالكني  وج��ود  ح��ال  ف��ي  ام��ا 
قاباًل  بالتالي  يكون  وال  القانون،  هذا  من   116 امل��ادة  أحكام  أيضاً 

بالشيوع. للمالكني  اإلدارة إال شخص واحد ممثل  لعضوية مجلس 

في الفترة التي تقع بني جمعيتني سنويتني إذا قل عدد األعضاء 
العاملني بسبب الوفاة أو االستقالة أو غيرهما من األسباب عن نصف 
األعضاء  على  وج��ب  ثالثة،  عن  أو  النظام  في  املعني  األدن��ى  العدد 
الباقني دعوة اجلمعية العمومية في خالل شهرين على األكثر المالء 

الشاغرة«. املراكز 

146 قبل تعديلها: املادة  نص 

إن جمعية املساهمني العمومية هي التي تنتخب أعضاء مجلس 
اإلدارة، على أن األعضاء األولني يجوز تعيينهم في نظام الشركة.

في الفترة التي تقع بني جمعيتني سنويتني إذا قل عدد األعضاء 
العاملني بسبب الوفاة أو االستقالة أو غيرهما من األسباب عن نصف 
األعضاء  على  وج��ب  ثالثة  ع��ن  أو  النظام  ف��ي  املعني  األدن��ى  ال��ع��دد 
الباقني دعوة اجلمعية العمومية في خالل شهرين على األكثر المالء 

الشاغرة«. املراكز 
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التعديالت:
إن التعديالت الالحقة بهذه املادة هي على الوجه اآلتي:

األولى: الفقرة  أوًال: حتسني صياغة 
ت��ع��دي��اًل في  146 جت��ارة  امل���ادة  م��ن  األول���ى  ال��ف��ق��رة  ال تتضمن 
تبدأ  أن  املستحسن  الصياغة. فمن  بل تتضمن حتسيناً في  األساس، 
بالفعل، وهذا ما فعله املشرع بنصه على أن تنتخب اجلمعية  اجلملة 

العمومية...
تنتخب...  التي  للمساهمني هي  العمومية  اجلمعية  إن  من  بدًال 
وكذلك األمر في: يجوز تعيني األعضاء األولني... بدًال من: على أن 

تعيينهم... يجوز  األولني  األعضاء 
الرقبة: حق  وصاحب  االنتفاع  حق  صاحب  ثانيًا: 

146 بنصه على  استحدث املشرع نص الفقرة الثانية من املادة 
ما يأتي: »في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم 
في  يكون عضواً  أن  مخوًال  وحده  الرقبة  حق  يكون صاحب  الواحد، 
حق  صاحب  بني  مخالف  اتفاق  وج��ود  ح��ال  في  إال  اإلدارة،  مجلس 
املادة  في  عليه  منصوص  هو  ملا  وفقاً  االنتفاع،  حق  وصاحب  الرقبة 
املادة  شرح  في  مفصاًل  ذلك  أوضحنا  وقد  القانون)1(  116 من هذا 

126 تاريخ  رق���م  ال��ق��ان��ون  ت��ع��دل��ت مب��وج��ب  ك��م��ا  ال���ت���ج���ارة:  ق���ان���ون  116 م���ن  امل�����ادة   )1(
:2019/3/29

»كل مساهم يحق له أن يحضر اجلمعيات املختلفة التي تنعقد لتأسس الشركة ولتسيير   
أعمالها ويكون له مبدئياً عند التصويت عدد من األصوات يساوي عدد أسهمه.

بتبليغ صاحب  تكون ملزمة  انتفاع على أسهم معينة،  الشركة عن وجود حق  أبلغت  إذا   
حق االنتفاع الدعوات واملسائل عامة دون استثناء، مبا في ذلك قرارات توزيع أية منافع 

اقتصادية.
يكون لصاحب حق االنتفاع من السهم وحده احلق في حضور اجلمعيات العمومية العادية   
والتصويت فيها، ويكون لصاحب حق الرقبة احلق في حضور اجلمعيات العمومية غير 
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:)2019/126 116 اجلديدة )املادة 30 من القانون 

بالشيوع: املالكون  ثالثًا: 

التي  التعديالت  م��ع  وانسجاماً  أي��ض��اً،  امل��ش��رع  استحدث  كما 
املادة  من  الثالثة  الفقرة  التجارة،  قانون  من   116 املادة  إلى  أدخلها 
146 جت��ارة التي تنص على م��ا ي��أت��ي: »أم��ا ف��ي ح��ال وج��ود مالكني 
هذا  من   116 امل��ادة  أحكام  أيضاً  فتطبق  ال��واح��د،  للسهم  بالشيوع 
شخص  إال  اإلدارة  مجلس  لعضوية  قاباًل  بالتالي  يكون  وال  القانون، 

بالشيوع«. للمالكني  ممثل  واحد 

يكون  أن  بالشيوع  للشركاء  املمثل  للشخص  ميكن  أن��ه  مبعنى 
عضواً في مجلس اإلدارة.

اختيار  يتم  أن  ميكن  أنه  املعدلة   116 امل��ادة  في  ورد  تعليق: 
شخص ثالث كممثل للشركاء في الشيوع، كما ورد أنه في حال عدم 
يكون  لهم،  كممثل  واحد  شخص  تعيني  على  بالشيوع  الشركاء  اتفاق 

عنهم. تعيني ممثل  االبتدائية  احملكمة  لرئيس 

العادية والتصويت فيها. ويعتبر صاحب حق الرقبة الشخص املخول تبلغ كافة الدعوات 
واألوراق واملسائل كافة دون استثناء، مبا في ذلك تبلغ قرارات توزيع أية منافع اقتصادية.

الفقرة  أحكام  مخالفة  على  االتفاق  الرقبة  حق  ولصاحب  االنتفاع  حق  لصاحب  ميكن   
بينهما،  ما  في  توقيع عقد  إلى  يصار  أن  يرتئيانها، على  التي  للطريقة  وفقاً  السابقة، 

وشرط إبالغه من الشركة ونشره في السجل التجاري.
في حالة الشيوع في ملكية األسهم، يكون على جميع املالكني بالشيوع، اختيار شخص   
والتصويت  العادية  وغير  العادية  اجلمعيات  حلضور  ثالث  شخص  أو  بينهم  من  واح��د 
فيها. وفي حال عدم اتفاقهم على تعيني شخص واحد، يكون لرئيس احملكمة االبتدائية 
املختصة، الواقع ضمن نطاقها مركز الشركة الرئيسي، تعيني ممثل عن املالكني بالشيوع، 
لألصول  وفقاً  يصدر  التنفيذ،  معجل  ق��رار  مبوجب  املالكني،  من  أي  لطلب  بناء  وذل��ك 
املستعجلة، وبعد سماع سائر املالكني. يستمر املمثل املعني بالقيام مبهامه حلني انقضاء 
اجلمعية العمومية السنوية للمصادقة على احلسابات. لرئيس احملكمة جتديد التعيني 

وفق االجراءات عينها«.
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الثالث  الشخص  ك��ان  إذا  م��ا  امل��ذك��ورة   116 امل���ادة  ول��م حت��دد 
غير  أو  مساهم  ه��و  احملكمة،  قبل  م��ن  املعني  الشخص  أو  امل��ذك��ور، 

مساهم، وكان من الواجب توضيح ذلك في املادة املذكورة.

عضواً  فيكون  املساهمني،  خارج  من  تعيينه  ميكن  أنه  وبفرض 
في مجلس اإلدارة وهو غير مساهم.

:146 املادة  الفقرة األخيرة من  رابعًا: 

قل  قد  كان  إذا  مبا  املتعلقة  امل��ادة  هذه  من  األخيرة  الفقرة  إن 
عدد األعضاء العاملني في الفترة الواقعة بني جمعيتني سنويتني، لم 

الفقرة فبقيت كما هي. تعديل على هذه  يجر 

:2019/126 41 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

147 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

147 اجلديدة: املادة 

من  اإلدارة  مجلس  أعضاء  العادية  العمومية  اجلمعية  تنتخب 
املساهمني«. أو من غير  املساهمني 

املنفذ  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  ت��ع��دل��ت  ك��م��ا   147 امل�����ادة  ن���ص 
تعديلها  ق��ب��ل   ،1970/3/16 ت��اري��خ   14028 رق���م  ب��امل��رس��وم 

:2019/126 رقم  بالقانون 

»تنتخب اجلمعية العمومية أعضاء مجلس اإلدارة من املساهمني 
الذين ميلكون من عدد األسهم حداً أدنى يعينه نظام الشركة.

وتبقى األسهم إسمية ويلصق عليها طابع يشير إلى عدم جواز 
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مسؤولية  لضمان  وتخصص  الشركة  في صندوق  وتودع  عنها  التفرغ 
أو  شخصية  مسؤولية  أكانت  سواء  اإلداري��ة،  األخطاء  عن  مودعيها 

مشتركة«.

التعديالت:

انتخاب  أص��ب��ح  بحيث  امل���ادة  ه��ذه  على  مهم  تعديل  ط��رأ  لقد 
العادية،  العمومية  اجلمعية  قبل  من  املنتخبني  اإلدارة  أعضاء مجلس 
ميكن أن يكونوا من املساهمني أو من غير املساهمني، ولهذا التعديل 

اجلريء وجهان: وجه إيجابي ووجه سلبي.

اإلدارة  مجلس  أعضاء  مبؤهالت  يتمثل  اإليجابي  فالوجه 
وقدراتهم العلمية وخبرتهم وشخصياتهم وإمكاناتهم بوجه عام. وهذا 
ألن  املساهمني،  وعلى  الشركة  على  والفائدة  والنفع  باخلير  يعود  ما 
كبار املساهمني، ولو كان لديهم العدد األكبر من األسهم، وعلى هذا 
من  يكونون  ال  فقد  العمومية،  اجلمعية  في  انتخابهم  يجري  األساس 
أصحاب االختصاص واخلبرة والكفاءة، والشركة في الوقت احلاضر، 
إلى  حتتاج  املتعددة،  الكفاءات  إلى  واحتياجها  أعمالها  اتساع  ومع 

ومسؤولياتها. بأعمالها  النهوض  ميكنهم  ادارة  مجلس  أعضاء 

تؤمنها  كانت  التي  الضمانة  بإزالة  فيتمثل  السلبي  الوجه  أما 
أخطائهم  ع��ن  مسؤوليتهم  ل��ض��م��ان  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  أس��ه��م 

أو مشتركة. أكانت شخصية  اإلدارية، سواء 

:2019/126 42 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

التالي: الشكل  لتصبح على   148 املادة  »تعدل 



168

148 اجلديدة: املادة 
ال يجوز اختيار أحد عضواً في مجلس اإلدارة إذا كان قد أعلن 
إفالسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على األقل، أو إذا كان 
سنوات،  عشر  من  أقل  منذ  اخل��ارج  في  أو  لبنان  في  عليه  محكوماً 
عينها  الشروط  وتطبق  جنحة،  أو  جناية  ارتكابه  أو حملاولة  الرتكابه 

اإلدارة«. املعنويني في مجلس  على ممثلي األشخاص 
املنفذ  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  ت��ع��دل��ت  ك��م��ا   148 امل�����ادة  ن���ص 
تعديلها  وق��ب��ل   ،1968/5/4 ت���اري���خ   9798 رق���م  ب���امل���رس���وم 

:2019/126 رقم  بالقانون 
»ال يجوز اختيار أحد عضواً في مجلس اإلدارة إذا كان قد أعلن 
كان  إذا  أو  األقل،  اعتباره منذ عشر سنوات على  ولم يستعد  إفالسه 
محكوماً عليه في لبنان أو في اخلارج منذ أقل من عشر سنوات، الرتكابه 
أو حملاولة ارتكابه جناية أو جنحة مبادة تزوير أو سرقة أو احتيال أو 
إساءة ائتمان أو جنحة تطبق عليها عقوبات االحتيال أو اختالس أموال 
أو قيم أو إصدار شيكات دون مؤونة عن سوء نية أو النيل من مكانة 
الدولة املالية مبعنى املادتني 319 و320 من قانون العقوبات أو إخفاء 
الشروط  نفس  وتطبق  اجلرائم  هذه  بواسطة  عليها  األشياء احملصول 

على ممثلي األشخاص املعنويني في مجلس اإلدارة«.
التعديالت:

 148 املادة  بتعديل  تنحصر  املادة  بهذه  املتعلقة  التعديالت  إن 
كعضو  أحد  اختيار  من  التي متنع  اجلرائم  تعدد  كانت  التي  القدمية 
املادة  هذه  على  طرأ  الذي  التعديل  أن  في حني  اإلدارة.  مجلس  في 
حال  في  نوعها،  كان  ومهما  اجلرائم  جميع  وفي  مطلقاً،  عاماً  جاء 
ارتكاب الشخص أو محاولة ارتكابه جناية أو جنحة، ومهما كان نوع 
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أو اجلنحة. هذه اجلناية 

أن محاولة اجلنحة وعماًل  إلى  املناسبة تقتضي اإلشارة  وبهذه 
احملاولة  على  يعاقب  ال  العقوبات،  قانون  من   1/202 املادة  بأحكام 
في اجلنحة وعلى اجلنحة الناقصة إال في احلاالت التي ينص عليها 

صراحة. القانون 

:2019/126 43 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

التالي: الشكل  لتصبح على   149 املادة  »تعدل 

149 اجلديدة: املادة 

إن أعضاء مجلس اإلدارة املعينني مبقتضى نظام الشركة، تكون 
بقرار  يعينون  ال��ذي��ن  أم��ا  األك��ث��ر.  على  س��ن��وات  خمس  واليتهم  م��دة 
وميكن  األكثر،  على  سنوات  لثالث  واليتهم  فتكون  املساهمني  جمعية 

انتخابهم. جتديد 

بتجديد  خاصة  أحكام  على  الشركة  نظام  يشتمل  أن  ويجوز 
اإلدارة جتديداً جزئياً«. هيئة مجلس 

تعديلها: قبل  القدمية   149 املادة  نص 

الشركة  ن��ظ��ام  مبقتضى  املعينني  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  »إن 
يعينون  ال��ذي��ن  أم��ا  األك��ث��ر.  على  س��ن��وات  خمس  تعيينهم  م��دة  تكون 
وميكن  األكثر.  على  سنوات  ثالث  فمدتهم  املساهمني  جمعية  بقرار 

انتخابهم. جتديد 

ويجوز أن يشتمل نظام الشركة على تنظيم خاص بتجديد هيئة 
اإلدارة جتديداً جزئياً. مجلس 
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التعديالت:
ع��ل��ى حتسني  تقتصر  امل���ادة  ه��ذه  ف��ي  ال����واردة  ال��ت��ع��دي��الت  إن 

وهي: املفاهيم،  ودقة حتديد  الصياغة، 
»واليتهم«: بعبارة  »مدتهم«  استبدال عبارة  أوًال: 

كأن  معني،  بزمن  امل��دة حت��دد  ألن  دق��ة  أكثر  التعديل  ه��ذا  وأن 
تكون مثاًل سنة فيجري احتسابها من تاريخ معني في سنة معينة كما 
2020/12/31 إلى تاريخ مماثل في السنة املقبلة أي  لو كان مثاًل: 

.2021/11/21

العمومية  اجلمعية  انعقاد  تاريخ  من  فتكون  املجلس  والية  أما 
السنة  ف��ي  العمومية  اجلمعية  ان��ع��ق��اد  ت��اري��خ  إل��ى  معينة،  سنة  ف��ي 
التالية، أي املدة الواقعة بني جمعيتني عموميتني سنويتني، وليس من 
في  التالية  السنة  في  العمومية  اجلمعية  انعقاد  يكون  أن  الضروري 

احلالية. السنة  من  نفسه  التاريخ 
هيئة  بتجديد  خ��اص  »تنظيم   ع��ب��ارة  اس��ت��ب��دال  ث��ان��ي��ًا: 
مجلس  هيئة  بتجديد  خاصة  »أحكام  بعبارة:  اإلدارة«  مجلس 

اإلدارة«.
التعديل أكثر دقة مما كان عليه في نص الفقرة  وقد جاء هذا 

149 جتارة. األخيرة من املادة 
:2019/126 44 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
152 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

152 اجلديدة: املادة 

عبر  ي��ن��ش��ر  أن  ي��ج��ب  اإلدارة  م��ج��ل��س  ت��أل��ي��ف  ف��ي  ت��ع��دي��ل  ك��ل 
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مجلس  أعضاء  بعناية  املختص  التجاري  السجل  لدى  احملضر  إيداع 
اإلدارة.

علماً  الشركة  مبوجبه  تأخذ  ال��ذي  التبليغ  إشعار  يسجل  كما 
التجاري عينه. السجل  اإلدارة في  باستقالة أحد أعضاء مجلس 

وفي كال احلالتني، يتم النشر أو التسجيل دون حاجة إلى إبراز 
أي مستند آخر من أي نوع كان أكان رسمياً أوغير رسمي«.

تعديلها: قبل  القدمية   152 املادة  نص 

في سجل  يدرج  أن  يجب  اإلدارة  مجلس  تأليف  في  تغيير  »كل 
املجلس«. أعضاء  بعناية  التجارة 

التعديالت:

أتى تعديل هذه املادة بحيث أصبحت أكثر دقة، وفقاً ملا يأتي:

ب��ع��ب��ارة: »ي��ج��ب أن  ي���درج«  أوًال: اس��ت��ب��دال ع��ب��ارة: »ي��ج��ب أن 
ينشر«.

يجب  النشر  هذا  أن  على  النشر  طريقة  املشرع  أوضح  ثانيًا: 
النص  يكن  ول��م  التجاري.  السجل  ل��دى  احملضر  إي��داع  عبر  يتم  أن 
يتضمن  الذي  هو  بأن هذا احملضر  علماً  إلى احملضر.  يشير  املعدل 

اإلدارة. تأليف مجلس  التعديل في 

ثالثًا: كما لفت املشرع النظر إلى تعديل تأليف مجلس اإلدارة 
الذي  التبليغ  إشعار  على  فنص  أعضائه،  أح��د  استقالة  طريق  عن 
السجل  ف��ي  األع��ض��اء  أح��د  باستقالة  علماً  الشركة  مبوجبه  تأخذ 
152 املعدلة، تتضمن ما يشير إلى استقالة  التجاري، ولم تكن املادة 

اإلدارة. عضو مجلس 



172

السجل  لدى  النشر  وج��وب  على  اجلديدة  امل��ادة  نصت  راب��ع��ًا: 
إدراج  على  بالنص  تكتفي  القدمية  امل��ادة  وكانت  املختص.  التجاري 

التجارة، من دون ذكر السجل املختص. التغيير في سجل 
مع اإلشارة إلى أن السجل التجاري يعني ضمناً السجل املختص، 

التوضيح هو أكثر دقة. ولو لم يتضمن النص ذلك، ولكن 
»السجل  مبصطلح  التجارة«  »سجل  مصطلح  استبدل  خامسًا: 
الدول  تشريعات  في  املعتمد  هو  األخير  املصطلح  وه��ذا  التجاري« 

عامة. بصورة  العربية 
سادسًا: أوضح املشرع في املادة 152 املعدلة، أنه يكفي للنشر 
والتسجيل إبراز احملضر املغير لتأليف مجلس اإلدارة، دون أي مستند 

املادة قبل تعديلها تتضمن شيئاً من ذلك. آخر. ولم تكن هذه 
:2019/126 45 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
التالي: الشكل  لتصبح على   153 املادة  »تعدل 

153 اجلديدة: املادة 
ينتخبه  العام،  املدير  إدارة الشركة برئيس مجلس اإلدارة  تناط 
منهم  يتألف  ال��ذي��ن  الطبيعيني  األش��خ��اص  ب��ني  م��ن  اإلدارة  مجلس 

املجلس.
رئاسة  ب��ني  الفصل  إمكانية  يتضمن  أن  الشركة  لنظام  ميكن 
مجلس اإلدارة من جهة، وإدارة الشركة من جهة أخرى. يعني مجلس 
أو  املساهمني  من  عاماً  مديراً  الطبيعيني  األشخاص  بني  من  اإلدارة 

املساهمني. غير  من 
العام  للمدير  أو  ال��ع��ام،  امل��دي��ر  اإلدارة  مجلس  ل��رئ��ي��س  ي��ع��ود 
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حصراً، في حال الفصل بني املنصبني، أن يقترح على املجلس تعيني 
مدير عام مساعد أو أكثر. يعني مجلس اإلدارة املدير العام املساعد، 
ضمن  ومن  اإلدارة،  مجلس  خارج  من  املساعدين  العامني  املدراء  أو 

أشخاصاً طبيعيني. يكونوا  أن  املساهمني، على  أو غير  املساهمني 
الشخصية  املسؤولية  على  بوظيفته  املساعد  العام  املدير  يقوم 

تعيينه. اقترح  الذي  للمرجع 
عندما يكون الرئيس في حالة يتعذر معها القيام مؤقتاً بوظائفه، 
فيمكن أن ينتدب لها كلها أو جلزء منها أحد أعضاء مجلس اإلدارة، 

على أن هذا االنتداب يجب أن يكون على الدوام ملدة محددة.
بوظائفه  القيام  الرئيس في حالة ال يستطيع معها  كان  إذا  أما 
ينتخب  وأن  مستقياًل  يعتبره  أن  اإلدارة  فلمجلس  ن��ه��ائ��ي،  ب��وج��ه 

سواه.
يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة إشغال مناصب إدارية في الشركة 
لقاء أجر يحدده مجلس اإلدارة، إال أن هؤالء ال يستفيدون من أحكام 
قانون العمل، ما لم يكونوا أجراء لدى الشركة منذ سنتني على األقل 

توليهم«. عند 
املنفذ  القانون  مبوجب  املعدلة  القدمية   153 امل��ادة  نص 
االشتراعي  واملرسوم   1968/5/4 تاريخ   9798 رقم  باملرسوم 
القانون  مبوجب  تعديلها  قبل   ،1977/6/16 تاريخ   54 رق��م 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
للرئيس  ويعود  عام،  مدير  بوظيفة  اإلدارة  مجلس  رئيس  »يقوم 
أن يقترح على املجلس تعيني مدير عام سواه. إال أن هذا املدير يقوم 

الشخصية. مسؤوليته  وعلى  الرئيس  حلساب  بوظيفته 
من  اما  تؤلف  استشارية  جلنة  يعني  أن  اإلدارة  مجلس  لرئيس 



174

املجلس  خارج  من  املعينني  املديرين  من  واما  اإلدارة،  مجلس  أعضاء 
وأما من أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين.

إليهم  يحيلها  التي  املسائل  درس  اللجنة  ه��ذه  أع��ض��اء  يكلف 
الرئيس على أن رأي هذه اللجنة ال يقيد الرئيس أو املجلس.

عندما يكون الرئيس في حالة يتعذر معها القيام مؤقتاً بوظائفه 
فيمكن أن ينتدب لها كلها أو جلزء منها أحد أعضاء مجلس اإلدارة، 

على أن هذا االنتداب يجب أن يكون على الدوام ملدة محددة.
بوظائفه  القيام  الرئيس في حالة ال يستطيع معها  كان  إذا  أما 
ينتخب سواه. وأن  يعتبره مستقياًل  أن  اإلدارة  نهائي فلمجلس  بوجه 

يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة إشغال مناصب إدارية في الشركة 
لقاء أجر يحدده مجلس اإلدارة، إال أن هؤالء ال يستفيدون من أحكام 
قانون العمل ما لم يكونوا أجراء لدى الشركة منذ سنتني على األقل 

اإلدارة«. توليهم عضوية مجلس  عند 
التعديالت:

هي  جديدة  وتعديالت  أحكاماً  جتارة   153 املادة  تضمنت  لقد 
اآلتية:

أوًال: إدارة الشركة:
برئيس  ال��ش��رك��ة ص��راح��ة  إدارة  اجل��دي��دة   153 امل���ادة  أن��اط��ت 
للشركة.  ال��ع��ام  امل��دي��ر  صفة  ذات��ه  بالوقت  ل��ه  ال��ذي  اإلدارة  مجلس 
ورئيس مجلس اإلدارة هذا ينتخبه مجلس اإلدارة من بني األشخاص 

املجلس. منهم  يتألف  الذين  الطبيعيني 
الشركة: وإدارة  الفصل بني رئاسة مجلس اإلدارة  ثانيًا: 

153 اجلديدة إمكانية الفصل بني رئاسة مجلس  أجازت املادة 
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اإلدارة من جهة، وإدارة الشركة من جهة أخرى، بحيث يجوز أن يعني 
األشخاص  بني  من  ويكون  الشركة.  ه��ذه  ليدير  للشركة  ع��ام  مدير 
تعيني  وسلطة  املساهمني.  غير  م��ن  أو  املساهمني  وم��ن  الطبعيني، 

العام تعود ملجلس اإلدارة. املدير 
املساعدين: العامني  املديرين  تعيني  ثالثًا: 

يعود لرئيس مجلس اإلدارة املدير العام، أو للمدير العام حصراً 
تعيني  اإلدارة  مجلس  على  يقترح  أن  املنصبني،  بني  الفصل  حال  في 

مدير عام مساعد أو أكثر.
اإلدارة  مجلس  رئيس  اقتراح  على  بناء  اإلدارة  مجلس  ويقوم 
العامني  امل��دي��ري��ن  أو  املساعد  ال��ع��ام  امل��دي��ر  بتعيني  ال��ع��ام  امل��دي��ر  أو 
املساعدين على أن يكونوا من خارج مجلس اإلدارة. وبالتالي ال يحق 

لعضو مجلس اإلدارة أن يكون مديراً عاماً مساعداً.
أو  املساهمني  من  املساعد  العام  املدير  يكون  أن  ميكن  ولكن 
من غيرهم على أن يكون من األشخاص الطبيعيني، وبالتالي ال يحق 

يكون مديراً عاماً مساعداً. أن  املعنوي  للشخص 
العام  املدير  تعيني  اقترح  ال��ذي  املرجع  مسؤولية  رابعًا: 

املساعد:
الشخصية  املسؤولية  على  بوظيفته  املساعد  العام  املدير  يقوم 
العام  املدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  أي  تعيينه،  اقترح  ال��ذي  للمرجع 
اإلدارة  مجلس  رئاسة  بني  الفصل  حال  في  للشركة،  العام  املدير  أو 

الشركة. وإدارة 
االستشارية: اللجنة  إلغاء  خامسًا: 

لرئيس  أنه  على  تنص  تعديلها  قبل  القدمية   153 امل��ادة  كانت 
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مجلس اإلدارة أن يعني جلنة استشارية تؤلف إما من أعضاء مجلس 
اإلدارة وإما من املديرين املعينني من خارج املجلس، وإما من أعضاء 
مجلس اإلدارة واملديرين، ويكلفها بدراسة بعض املسائل. فأتت املادة 

153 اجلديدة خلواً من النص على تعيني هذه اللجنة.

وبدون أن تنص صراحة على منع تعيني جلنة استشارية.

ويصح التساؤل وطاملا أن إمكانية تعيني جلنة استشارية لم تلغ 
صراحة، هل يحق لرئيس مجلس اإلدارة أن يعني جلنة استشارية في 

153 اجلديدة؟ ضوء نص املادة 

تعيني  من  اإلدارة  مجلس  رئيس  مينع  شيء  ال  املبدأ  حيث  من 
هكذا جلنة، طاملا أن القانون لم مينعه من ذلك. ولكن في الواقع إن 
تعويضات  دفع  بالتالي  ويتوجب  مجانياً،  يعتبر  ال  اللجنة  هذه  تعيني 
اإلدارة  مجلس  لرئيس  يحق  فهل  اللجنة،  أعضاء  عمل  عن  أتعاب  أو 

اللجنة؟ أتعاب ألعضاء  ويقرر إعطاء  أن يعني جلنة استشارية 

وكان على املشرع أن يشير إلى هذه املسألة.

في  إدارية  ملناصب  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إشغال  سادسًا: 
الشركة:

153 اجلديدة  امل���ادة  ال��ف��ق��رة األخ��ي��رة م��ن  امل��ش��رع ف��ي  أج���از 
ألعضاء مجلس اإلدارة إشغال مناصب إدارية في الشركة لقاء أجر. 

وهذا األجر يحدده مجلس اإلدارة.

مناصب  ف��ي  املعينني  اإلدارة  مجلس  ألع��ض��اء  ي��ح��ق  ال  ول��ك��ن 
إدارية أن يستفيدوا من أحكام قانون العمل وما مينحه من تعويضات 
لألجراء بوجه عام، ما لم يكونوا أجراء لدى الشركة منذ سنتني على 

توليهم. عند  األقل 
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بوظائفه: اإلدارة  مجلس  رئيس  قيام  تعذر  سابعًا: 

لم يجر تعديل املادة 153 القدمية بل أتى النص ذاته في املادة 
153 اجلديدة جلهة مسألة تعذر قيام رئيس مجلس اإلدارة بوظائفه 

نهائياً. أو  مؤقتاً 

:2019/126 46 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

154 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

154 اجلديدة: املادة 

أكثر من ست  إدارة في  يتولى رئاسة مجلس  أن  ال يجوز ألحد 
شركات في لبنان. كما وال يجوز ألحد أن يكون مديراً عاماً أو مديراً 

عاماً مساعداً في أكثر من ثالث شركات مركزها في لبنان.

وال يجوز للشخص الطبيعي أن يكون عضواً في أكثر من ثمانية 
لبنان. إدارة لشركات مركزها في  مجالس 

إن تولي الرئاسة والعضوية في مجالس إدارة تختص بشركات 
أو  رئ��اس��ة  ي��ع��د مب��ث��اب��ة  واح���د،  ع��ن��وان جت���اري  ض��م��ان مختلفة ذات 

واحدة. عضوية 

أن  مصلحة  ذي  لكل  جاز  امل��ادة،  هذه  أحكام  مخالفة  حال  في 
ينذر املخالف والشركة بوجوب التقيد بها. وإذا لم يعمد املخالف إلى 
مستقياًل  يعتبر  اإلنذار،  تبلغه  بعد  شهرين  مهلة  في  وضعه  تصحيح 
حال  ف��ي  مصلحة،  ذي  لكل  وج��از  امل��ه��ل��ة،  ه��ذه  ان��ق��ض��اء  بعد  حكماً 
في  املتخذة  ال��ق��رارات  ببطالن  احلكم  يطلب  أن  املخالفة،  استمرار 

املخالف. بحضور  اإلدارة  مجلس 
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وال يجوز للمخالف أو للشركة أن تدلي على الغير ببطالن هذه 
القرارات.

أجور  من  قبضه  ما  يرد  أن  املخالف  على  األحوال،  وفي جميع 
املخالفة«. منذ حصول  للشركة  ومكافآت 

1957/2/15، قبل  154 املعدلة مبوجب قانون  نص املادة 
:2019/126 رقم  القانون  مبوجب  تعديلها 

أربع  أكثر من  إدارة في  رئاسة مجلس  يتولى  أن  »ال يجوز ألحد 
شركات على أن يعني مديراً لشركتني على األقل من الشركات األربع.

وال يجوز ألحد أن يكون عضواً في أكثر من ستة مجالس إدارية 
لبنان. في  مركزها  لشركات 

ويخفض هذا العدد إلى إثنني لألشخاص الذين يتجاوز عمرهم 
سنة. سبعني 

إن تولي الرئاسة والعضوية في مجالس إدارة تختص بشركات 
ضمان مختلفة ذات عنوان جتاري واحد يعد مبثابة رئاسة أو عضوية 

واحدة«.

التعديالت:

أوًال: تولي رئاسة مجلس إدارة في عدة شركات:

أحد  يتولى  أال  يوجب  تعديلها  قبل  154 جتارة  املادة  نص  كان 
أربع شركات على أن يكون مدير  أكثر من  رئاسة مجلس اإلدارة في 

الشركات األربع. عاماً لشركتني على األقل من 

ال  بحيث  ال��ش��رك��ات  ع��دد  لتعدل  اجل��دي��دة،   154 امل���ادة  فأتت 
يجوز ألحد أن يتولى رئاسة مجلس اإلدارة في أكثر من ست شركات 
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رئيس  تعيني  وج��وب  على  اجلديدة  امل��ادة  ه��ذه  تنص  ول��م  لبنان.  في 
يتولى  التي  الشركات  من  ع��دد  في  احلالة  ه��ذه  في  اإلدارة  مجلس 

فيها. اإلدارة  رئاسة مجلس 
الشركات  لعدد  األعلى  احلد  رفعت  قد  اجلديدة،  املادة  أن  أي 
أربع  من  فيها،  اإلدارة  ملجلس  رئيساً  يكون  أن  للشخص  ميكن  التي 
ألية  عاماً  مديراً  يكون  أن  في  تلزمه  ولم  إلى ست شركات.  شركات 
شركة من الشركات الست. كما أوجبت أن تكون مراكز هذه الشركات 
في لبنان، بينما نص املادة 154 القدمية لم يكن يوجب أن تكون هذه 

لبنان. في  الشركات 
ثانيًا: تولي املدير العام أو املدير العام املساعد لوظيفته 

الشركات: في عدد من 
أو  العام  املدير  ذكر  تأتي على  تعديلها  قبل   154 املادة  تكن  لم 

املساعد. العام  املدير 
أما املادة 154 املعدلة فتوجب أن ال يجوز ألحد أن يكون مديراً 
عاماً أو مديراً عاماً مساعداً في أكثر من ثالث شركات مركزها في 

لبنان.
ثالثًا: تولي عضوية مجلس اإلدارة في عدة شركات:

ألحد  يجوز  ال  أن��ه  على  تنص  تعديلها  قبل   154 امل��ادة  كانت 
مركزها  لشركات  إدارية  مجالس  ستة  من  أكثر  في  عضواً  يكون  أن 
يتجاوز  الذين  لألشخاص  إثنني  إلى  العدد  هذا  ويخفض  لبنان،  في 

سنة. سبعني  عمرهم 
للشخص  ي��ج��وز  ال  أن  على  لتنص  امل��ع��دل��ة   154 امل���ادة  ف��أت��ت 
الطبيعي أن يكون عضواً في أكثر من ثمانية مجالس إدارية لشركات 
األشخاص  إلى  بالنسبة  العدد  هذا  تخفض  ولم  لبنان.  في  مركزها 

سنة. السبعني  عمرهم  يتجاوز  الذين 
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154 اجلديدة أحدثت التعديالت اآلتية: أي أن املادة 
رفعت عدد الشركات التي ميكن للشخص أن يكون عضو  أ - 

مجلس إدارة فيها من ست شركات إلى ثمان شركات.
للشخص  يجوز  »ال  عبارة:  فوضعت  النص  عدلت صياغة  ب - 

كلمة »ألحد«. بدًال من  الطبيعي« 
بالنسبة  أي  العمر  إلى  بالنسبة  األشخاص  بني  تفرق  لم  ج - 

السبعني سنة. أعمارهم  تتجاوز  إلى من 
في نصي املادتني ومن دون تعديل، أوجب املشرع أن تكون  د - 

لبنان. في  مركزها  الشركات 
الضمان: شركات  في  رابعًا: 

لم يجر تعديل األحكام العامة في شركات الضمان جلهة أن تولي 
الرئاسة والعضوية في مجالس إدارة تختص بشركات ضمان مختلفة 

ذات عنوان جتاري واحد يعد مبثابة رئاسة أو عضوية واحدة.
القانون  ن��ص  مخالفة  على  املترتبة  املسؤولية  خامسًا: 

الشركات: عدد  جلهة 
هذه  في  ملحوظاً  يكن  لم  حكماً  اجل��دي��دة،   154 امل��ادة  حلظت 
املادة،  هذه  أحكام  مخالفة  حال  في  بأنه  ويقضي  تعديلها،  قبل  امل��ادة 
جلهة عدد الشركات، يجوز لكل ذي مصلحة أن ينذر املخالف والشركة 
بوجوب التقيد بها. وإذا لم يعمد املخالف إلى تصحيح وضعه في مهلة 
شهرين من تاريخ تبلغه اإلنذار، يعتبر مستقياًل حكماً بعد انقضاء هذه 
يطلب  أن  املخالفة  استمرار  حال  في  مصلحة  ذي  لكل  ويجوز  املهلة، 
احلكم ببطالن القرارات املتخذة في مجلس اإلدارة بحضور املخالف.

ويفهم من هذا النص ما يأتي:
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أ - في إنذار املخالف:
يحق لكل صاحب مصلحة أن ينذر رئيس مجلس اإلدارة املخالف 
املدير  أو  املخالف  العام  املدير  أو  املخالف  اإلدارة  مجلس  عضو  أو 
املشرع  أعطى  وقد  وضعه.  تصحيح  بوجوب  املخالف  املساعد  العام 
مهلة  املساعد  ال��ع��ام  امل��دي��ر  أو  ال��ع��ام  امل��دي��ر  أو  العضو  أو  الرئيس 
شهرين من تاريخ التبليغ لتصحيح وضعه، فإذا جرى تصحيح الوضع 

اية مسؤولية. تترتب  املذكورة، ال  املهلة  خالل 
املخالف: ب - عقوبة 

إذا لم يعمد املخالف إلى تصحيح وضعه في املهلة املذكورة يعتبر 
مستقياًل حكماً، أي ينتهي عمله في كل الشركات التي هو رئيس مجلس 
اإلدارة أو عضو مجلس اإلدارة أو مدير عام أو مدير عام مساعد فيها، 

كما يبدو من نص الفقرة الرابعة من املادة 154 اجلديدة.
ج - إبطال القرارات:

يطلب  أن  مصلحة  ذي  لكل  يحق  املخالفة  استمرار  ح��ال  ف��ي 
الرئيس  اإلدارة بحضور  املتخذة في مجلس  القرارات  بإبطال  احلكم 

املخالف. العضو  أو 

أو الشركة ببطالن القرارات: د - ادالء املخالف 
القرارات  ببطالن  ي��دل��ي  أن  املصلحة  لصاحب  يحق  ك��ان  إذا 
املذكورة، فال يحق للمخالف أو للشركة املطالبة بهذا البطالن، وذلك 
أو  بغشه  ي��ت��ذرع  أن  ألح��د  يحق  ال  ب��أن��ه  القاضية  للقاعدة  تطبيقاً 

خطأه.

ه� - رد األجور واملكافآت:

وباملطالبة  حكماً،  مستقياًل  املخالف  باعتبار  املشرع  يكتف  لم 
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في  أيضاً،  أوجب  بل  املخالف،  بحضور  تتخذ  التي  القرارات  بإبطال 
ومكافآت  أجور  من  قبضه  ما  يرد  أن  املخالف  على  األح��وال،  جميع 

املخالفة. حصول  منذ  للشركة 
: تعليق

يكون  ال��ت��ي  للشركات  األع��ل��ى  احل��د  تعيني  ف��ي  امل��ش��رع  ي��وج��ب 
أن  فيها،  اإلدارة  ملجلس  عضواً  أو  اإلدارة  ملجلس  رئيساً  الشخص 

لبنان. في  مركزها  يكون 
وبالتالي يحق لعضو مجلس اإلدارة مثاًل أن يكون عضو مجلس 
ولعدد  لبنان،  في  مركزها  لشركات  إدارية  مجالس  ثمانية  في  إدارة 
تشتت  ذلك  وفي  لبنان.  يكون مركزها خارج  التي  الشركات  آخر من 
لبنان  في  سلطاته  ممارسة  من  وتعذر  اإلدارة،  مجلس  عضو  لقدرة 
واخلارج في الوقت ذاته. وكان يقتضي أن يكون العدد شاماًل مجالس 

اإلدارة في لبنان واخلارج.
وتولي  ش��رك��ات  س��ت  ف��ي  اإلدارة  مجلس  رئ��اس��ة  ت��ول��ي  أن  كما 
من  فيه  مبالغاً  يكون  قد  شركات،  ثمان  في  اإلدارة  مجلس  عضوية 
عالية  على مستويات  الشركات  كانت هذه  إذا  وال سيما  العدد  حيث 

واالنتشار.  العمل  من حيث حجم 
:2019/126 47 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
التالي:  الشكل  لتصبح على   155 املادة  »تعدل 

155 اجلديدة: املادة 
ما  في  إال  تاجرين  العام  واملدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  يعد  ال 

التالية:   باألمور  يتعلق 
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للمحكمة املختصة أن تقضي عليهما أو على أي منهما بإسقاط 
الشركة،  أفلست  إذا  لإلفالس  مالزمة  القانون  جعلها  التي  احلقوق 
ن��اجت��اً ع��ن غ��ش أو أخ��ط��اء ه��ام��ة ف��ي إدارة أعمال  وك���ان إف��الس��ه��ا 

الشركة.
إلى  بعضها  أو  كلها  أحيلت  ق��د  ال��رئ��ي��س  وظ��ائ��ف  ك��ان��ت  وإذا 
أحيلت  الذي  الشخص  فإن   153 املادة  في  املبينني  األشخاص  أحد 
الوظائف  تلك  من  إليه  أحيل  ما  بنسبة  يتحمل  الرئيس  وظائف  إليه 

املسؤوليات احملددة في هذه املادة بدًال من رئيس مجلس اإلدارة«.
 ،1948/11/23 ق��ان��ون  مبوجب  املعدلة   155 امل��ادة  ن��ص 

:2019/3/29 تاريخ   126 رقم  بالقانون  قبل تعديلها 
إن رئيس مجلس اإلدارة ال يعد تاجراً في تطبيق املادة 153 إال 

التالية: باألمور  يتعلق  فيما 
الذي جعله  حملكمة التجارة أن تقضي عليه بإسقاط احلقوق 
ناجتاً  إفالسها  وكان  الشركة،  أفلست  إذا  لإلفالس،  مالزماً  القانون 

عن غش أو أخطاء هامة في إدارة أعمال الشركة.
وإذا كانت وظائف الرئيس قد أحيلت كلها أو بعضها إلى أحد 
فإن هذا   153 املادة  املبينة في  أعضاء مجلس اإلدارة في احلالة 
املسؤوليات  الوظائف  تلك  من  إليه  أحيل  ما  بنسبة  يتحمل  العضو 

احملددة في هذه املادة بدًال من رئيس مجلس اإلدارة«.
التعديالت:

املادة  أن  هو  امل��ادة،  بهذه  الالحق  األساسي  التعديل  إن  أوًال: 
اإلدارة  مجلس  رئ��ي��س  إل��ى  للشركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  أض��اف��ت  اجل��دي��دة 
نصت  معينة  بأمور  يتعلق  فيما  إال  تاجرين  يعدان  ال  أنهما  واعتبرت 
عليها املادة 153. وبذلك يكون املدير العام كرئيس مجلس اإلدارة ال 
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حددتها  التي  األمور  في  تاجراً  يعتبر  ولكنه  عام،  بوجه  تاجراً  يعتبر 
155 مع لفت النظر إلى أن رئيس مجلس اإلدارة قد يكون هو  املادة 

املدير العام للشركة وأن التعديالت األخرى تأتي في هذا اإلطار.
ثانيًا: جرى تعديل عبارة »حملكمة التجارة« التي كانت واردة 

املختصة«. »للمحكمة  بعبارة:  تصديقها،  قبل  القدمية  املادة  في 
محاكم  لبنان  في  ليس  ألنه  دق��ة،  أكثر  التعديل  هذا  أتى  وقد 
التي  احملكمة  إن  بل  جتارية،  محاكمات  أص��ول  وال  مستقلة  جتارية 
يسند  املدنية،  احملاكم  من غرف  غرفة  التجارية هي  بالقضايا  تنظر 

التجارية. القضايا  في  النظر  إليها 
أضافت  احلديثة   155 املادة  أن  وطاملا  احلال،  بطبيعة  ثالثًا: 
من  الثانية  الفقرة  تتضمن  أن  البديهي  فمن  للشركة،  العام  املدير 
أن  عبارة  من  بدًال  عليهما«  »تقضي  أن  عبارة  املعدلة،   155 املادة 

واحداً. وليس شخصاً  اثنني  »تقضي عليه« طاملا أصبحا 
تنص  تعديلها  قبل   155 املادة  من  الثالثة  الفقرة  كانت  رابعًا: 
على أنه إذا كانت وظائف الرئيس قد أحيلت كلها أو بعضها إلى 
لتنص  املعدلة  اجلديدة  املادة  فأتت  اإلدارة.  مجلس  أعضاء  أحد 
إلى  بعضها  أو  كلها  أحيلت  قد  الرئيس  وظائف  كانت  إذا  أنه:  على 
153، وذلك ليكون ثمة انسجام مع  أحد األشخاص املبينني في املاد 
الفصل  إمكانية  153 جلهة  املادة  أيضاً على  أدخلت  التي  التعديالت 
للشركة  عام  مدير  وتعيني  الشركة  وإدارة  اإلدارة  مجلس  رئاسة  بني 

مساعدين. عامني  ومديرين 
:2019/126 48 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
التالي: الشكل  لتصبح على   156 املادة  »تعدل 
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156 اجلديدة: املادة 
أو  املجلس قانونية يجب أن يحضر اجللسة  لكي تكون قرارات 
العضو  أن ميثل  يجوز  وال  األقل،  األعضاء على  فيها نصف  أن ميثل 

إال عضواً واحداً.
والنصاب  األكثرية  احتساب  إط��ار  وفي  الشركة،  لنظام  ميكن 
الذين  األعضاء  اعتبار  إمكانية  يلحظ  أن  املجلس،  اجتماعات  في 
املرئي  االتصال  تقنية  عبر  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  في  يشاركون 
واملسموع عن بعد أو وسائل تقنية أخرى، حتدد شروطها بقرار صادر 
هوية  من  التأكد  االجتماع، شرط ضمان  العدل، حاضرين  وزير  عن 
وموثوقيته  واستمراريته  االت��ص��ال  سالمة  وضمان  املتصل،  العضو 
نظام  يلحظ  أن  على  املناقشات،  في  فعلياً  املتصل  العضو  ومشاركة 
الشركة اآللية الواجب اعتمادها في هذا اإلطار، كما ميكن أن يقضي 
يشارك  إدارة  مجلس  قبل  من  ال��ق��رارات  بعض  إص��دار  مبنع  النظام 

آنفاً. املذكور  تقنية االتصال  بعد عبر  فيها أعضاء عن 
حال  ف��ي  التقنيات  ه��ذه  م��ن  أي  استخدام  إل��ى  اللجوء  يحظر 
واعتمادها  السنوية  املالية  وال��ب��ي��ان��ات  السنوية  احل��س��اب��ات  اع���داد 

.101 والتقارير عن العام املنصرم واملذكورة في املادة 
بعد في جلسات مجلس  االتصال عن  أن يسجل مضمون  يجب 
محضر  من  يتجزأ  ال  ج��زءاً  التسجيالت  تعتبر  بحيث  كافة،  اإلدارة 

معه«. وحتفظ  االجتماع 
156 قبل تعديلها: املادة  نص 

أو  املجلس قانونية يجب أن يحضر اجللسة  لكي تكون قرارات 
إال  العضو  أن ميثل  يجوز  األقل، وال  فيها نصف األعضاء على  ميثل 

واحداً. عضواً 
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التعديالت:
156 من دون تعديل جلهة  أوًال: بقيت الفقرة األولى من املادة 

التمثيل. أو  اإلدارة  حضور جلسة مجلس 
ثانيًا: أما املهم في التعديل فهو القبول بأن ينص نظام الشركة 
التقنيات  عبر  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  في  املشاركة  إمكانية  على 

156 اجلديدة املعدلة. األلكترونية احلديثة، وفقاً ملا ورد في املادة 
: تعليق

التقنيات  عبر  اإلدارة  مجلس  اجتماع  في  باملشاركة  القبول  إن 
اآلتية: املالحظات  يثير  احلديثة 

أن ينص نظام الشركة على ذلك.  - 1
حتديد شروط املشاركة عبر التقنيات احلديثة، بقرار من   - 2

العدل. وزير 
ال���ت���أك���د م���ن ه���وي���ة امل��ت��ص��ل وض���م���ان س���الم���ة االتصال   - 3

وموثوقيته. واستمراريته 
املناقشات. فعلياً في  املتصل  العضو  مشاركة   - 4

الواجب اعتمادها. تضمن نظام الشركة اآللية   - 5
التي  ال��ق��رارات  بعض  إص��دار  منع  الشركة  نظام  تضمن   - 6
ت��ق��ن��ي��ة االتصال  ب��ع��د ع��ب��ر  ف��ي��ه��ا أع���ض���اء ع���ن  ي���ش���ارك 

املذكورة.
يتعلق  فيما  املذكورة  التقنيات  استخدام  إلى  اللجوء  منع   - 7

السنوية. املالية  والبيانات  بامليزانية  املتعلقة  بالقرارات 
االجتماع،  من محضر  يتجزأ  ال  جزءاً  التسجيالت  اعتبار   - 8
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معه. وحتفظ 
أن هذه الشروط امللحوظة في املادة 156 املعدلة جتعل تطبيقها 
في الوقت احلاضر أمراً صعباً ومعقداً ومن شأنه أن يثير منازعات 
متعددة أمام القضاء. ألنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدولة على 
حتقيق التعامل األلكتروني وهذا ال يتم إال بصورة تدريجية، كما هو 
واحلكومة  األلكترونية  واحملكمة  األلكتروني  التحكيم  في  مثاًل  األمر 
األلكترونية، وسواها من قواعد العالم احلديث في هذا املجال. فهل 
الوقت احلاضر؟ في  التطبيق  قادرة على هذا  اللبنانية  الدولة  تعتبر 

على  األلكترونية  القواعد  فلتطبق  ذل��ك  على  ق��ادرة  كانت  إذا 
أصبحت  ومتى  املستوى،  بهذا  اآلن  لتاريخ  ليست  وهي  أعمالها،  كل 
املادة  جاهزة لتطبيق هذه األعمال، فال يعود من الضروري أن تأتي 

156 بالتعديالت لهذه اجلهة.

املنصوص  األلكترونية  االجتماعات  قواعد  تطبيق  إمكانية  إن 
احلاضر،  الوقت  في  متعذرة  تبدو  اجل��دي��دة   156 امل��ادة  في  عليها 
فضاًل عن أنها تستلزم قرارات ومراسيم تطبيقية، ومن شأنها أن تثير 

الشركات. والتعثر في أعمال  البطء  إلى  تؤدي  منازعات متعددة 
:2019/126 49 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
التالي: الشكل  لتصبح على   157 املادة  »تعدل 

157 اجلديدة: املادة 
اجلمعية  مقررات  لتنفيذ  الواسعة  الصالحيات  اإلدارة  ملجلس 
املشروع  سير  يستوجبها  ال��ت��ي  األع��م��ال  بجميع  وال��ق��ي��ام  العمومية 
لهذه  وليس  اليومية.  األعمال  من  تعد  ال  والتي  املألوف  الوجه  على 
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الصالحيات من حد أو حتفظات إال ما هو منصوص عليه في القانون 
أو في نظام الشركة.

مجلس  ل��رئ��ي��س  ص��الح��ي��ات��ه  ب��ع��ض  ي��ف��وض  أن  اإلدارة  ملجلس 
العام،  للمدير  أو  تعيني مدير عام  العام في حال عدم  املدير  اإلدارة 
وذلك ملدة قصيرة ومحددة، على أن يخضع هذا التفويض للنشر في 

التجاري. السجل 
لتمثيل  الصالحيات  جميع  العام  املدير  اإلدارة  مجلس  لرئيس 
أعمال  وتسيير  اإلدارة  مجلس  مقررات  وتنفيذ  الغير  لدى  الشركة 
العرف، حتت إشراف  أو  النظام  اليومية، كما هي مبينة في  الشركة 

اإلدارة. ومراقبة مجلس 
هذا  من   153 امل��ادة  ألحكام  وفقاً  عام  مدير  تعيني  حال  وفي 
القانون، تكون لرئيس مجلس اإلدارة سلطة اإلشراف العام على سير 
اليومية، وهو يترأس  التدخل في األعمال  األعمال في الشركة، دون 
أن  دون  العام.  املدير  إلى  العامة  التوجيهات  ويوجه  اإلدارة  مجلس 
تكون ملزمة لهذا األخير. ويعود للمدير العام، في هذه احلالة، جميع 
مجلس  م��ق��ررات  وتنفيذ  الغير،  ل��دى  الشركة  لتمثيل  الصالحيات 
النظام  في  مبينة  هي  كما  اليومية،  الشركة  أعمال  وتسيير  اإلدارة، 

أو العرف، حتت إشراف ومراقبة مجلس اإلدارة«.
157 ال��ق��دمي��ة امل��ع��دل��ة مب��وج��ب امل��رس��وم رقم  ن��ص امل���ادة 
 126 رق��م  ب��ال��ق��ان��ون  تعديلها  قبل   1968/5/4 ت��اري��خ   9798

:2019/3/29 تاريخ 
»ملجلس اإلدارة الصالحيات النفاذ مقررات اجلمعية العمومية 
الوجه  على  املشروع  سير  يستوجبها  التي  األعمال  بجميع  والقيام 
الصالحيات  لهذه  وليس  العادية  األعمال  من  تعد  ال  والتي  املألوف 
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في  أو  القانون  في  عليه  منصوص  هو  ما  إال  حتفظات  أو  حد  من 
الشركة. نظام 

إن رئيس مجلس اإلدارة، وعند االقتضاء املدير العام أو العضو 
الشركة  ميثل   153 امل��ادة  من  الرابعة  الفقرة  بأحكام  عماًل  املنتدب 
أعمال  وبتسيير  اإلدارة  مجلس  مقررات  بإنفاذ  ويقوم  الغير،  ل��دى 
إشراف  حتت  العرف  أو  النظام  في  مبينة  هي  كما  العادية  الشركة 

اإلدارة. ومراقبة مجلس 
نطاق صالحياتهم. يجريه ممثلوها ضمن  الشركة مبا  تلزم 

أما فيما يتجاوز هذا النطاق فال تلزم إال باألعمال التي ترخص 
العمومية. املساهمني  جمعية  عليها  وتصادق  بها 

اجلمعية  مقررات  النفاذ  الواسعة  الصالحيات  اإلدارة  ملجلس 
املشروع  سير  يستوجبها  ال��ت��ي  األع��م��ال  بجميع  وال��ق��ي��ام  العمومية 
لهذه  وليس  اليومية،  األعمال  من  تعد  ال  والتي  املألوف،  الوجه  على 
الصالحيات من حد أو حتفظات إال ما هو منصوص عليه في القانون 

أو في نظام الشركة.
إن رئيس مجلس اإلدارة، وعند االقتضاء املدير العام أو العضو 
الشركة  ميثل   153 امل��ادة  من  الرابعة  الفقرة  بأحكام  عماًل  املنتدب 
أعمال  وبتسيير  اإلدارة،  مجلس  مقررات  بانفاذ  ويقوم  الغير  ل��دى 
إشراف  العرف حتت  أو  النظام  في  مبينة  هي  كما  اليومية،  الشركة 

اإلدارة. ومراقبة مجلس 
ملجلس اإلدارة أن يفوض بعض صالحياته لرئيس مجلس اإلدارة 
هذا  يخضع  أن  على  ومحدودة  قصيرة  ملدة  املعاون  العام  للمدير  أو 

التجارة. في سجل  للنشر  التفويض 
أما  الشركة مبا يجريه ممثلوها ضمن نطاق صالحياتهم.  تلزم 



190

أو  بها  التي ترخص  باألعمال  إال  تلزم  النطاق فال  يتجاوز هذا  فيما 
العمومية«. املساهمني  جمعية  عليها  تصادق 

التعديالت:

مطابق  اجلديدة،   157 املادة  من  األولى  الفقرة  نص  إن  أوًال: 
تعديلها  قبل  القدمية   157 امل��ادة  من  اخلامسة  الفقرة  لنص  متاماً 

اإلدارة. مجلس  بصالحيات  واملتعلقة 

157 اجلديدة، مشابه  املادة  الثانية من  الفقرة  ثانيًا: إن نص 
واملتعلقة  تعديلها  قبل  القدمية   157 املادة  من  السابعة  الفقرة  لنص 
املادة  أن  إلى  اإلشارة  مع  اإلدارة،  مجلس  بعض صالحيات  بتفويض 
القدمية كانت تتضمن اجلملة اآلتية: ملجلس اإلدارة أن يفوض بعض 

املعاون. العام  للمدير  أو  اإلدارة  لرئيس مجلس  صالحياته 

بعض  يفوض  أن  اإلدارة  ملجلس  فتتضمن:  اجلديدة  امل��ادة  أما 
تعيني  عدم  حال  في  العام  املدير  اإلدارة  مجلس  لرئيس  صالحياته 

العام. للمدير  أو  مدير عام 

أكثر دقة ووضوحاً. والتعديل على هذا الشكل جاء 

157 اجلديدة، مشابه  املادة  الثالثة من  الفقرة  إن نص  ثالثًا: 
جلهة  تعديلها  قبل  القدمية   157 امل��ادة  من  السادسة  الفقرة  لنص 
التعديالت اآلتية: صالحيات رئيس مجلس اإلدارة. مع اإلشارة إلى 

قبل  ال��ق��دمي��ة   153 امل���ادة  إل���ى  تستند  ال��ق��دمي��ة  امل���ادة  ك��ان��ت 
وضوحاً  أكثر  اجلديدة   157 امل��ادة  في  املعدل  النص  فأتى  تعديلها 
وتنفيذ  الغير  لدى  الشركة  لتمثيل  اإلدارة،  مجلس  صالحيات  جلهة 

اليومية. الشركة  أعمال  وتسيير  اإلدارة  مقررات مجلس 
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بحكم  157 اجلديدة  املادة  من  الرابعة  الفقرة  أتى نص  رابعًا: 
جديد وهو يوضح كيفية ممارسة األعمال اليومية بحيث أنه إذا كان 
القيام  سلطة  له  فتكون  العام  املدير  نفسه  هو  اإلدارة  مجلس  رئيس 
باألعمال اليومية للشركة. أما في حال تعيني مدير عام للشركة غير 
رئيس مجلس اإلدارة، فتكون األعمال اليومية من سلطة املدير العام 
املعني، وليس من سلطة رئيس مجلس اإلدارة، وال يكون لهذا األخير 
دون  الشركة،  ف��ي  األع��م��ال  سير  على  ال��ع��ام  اإلش���راف  سلطة  س��وى 

اليومية. األعمال  في  التدخل 

157 اجل��دي��دة أن  ال��راب��ع��ة م��ن امل���ادة  ال��ف��ق��رة  خ��ام��س��ًا: تبني 
رئيس مجلس اإلدارة يترأس مجلس اإلدارة، وتكون له سلطة إعطاء 
ملزمة  التوجيهات  هذه  تكون  أن  دون  ولكن  العام،  للمدير  توجيهات 

العام. للمدير 

سادسًا: مبقتضى الفقرة الرابعة من املادة 157 اجلديدة، وفي 
الصالحيات  جميع  األخير  لهذا  يعود  للشركة،  عام  مدير  تعيني  حال 
وتسيير  اإلدارة،  مجلس  مقررات  وتنفيذ  الغير  لدى  الشركة  لتمثيل 
ولكن  العرف،  أو  النظام  في  مبينة  هي  كما  اليومية،  الشركة  أعمال 

ذلك يتم حتت إشراف ومراقبة مجلس اإلدارة.

املادة  عليه  كانت  كما  اجلديدة،   157 امل��ادة  تنص  لم  سابعًا: 
نطاق  ضمن  ممثلوها  يجريه  مبا  الشركة  التزام  على  القدمية،   157

صالحياتهم.

:2019/126 50 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

158 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 
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158 اجلديدة: املادة 
»1 - يخضع أعضاء ورئيس مجلس اإلدارة واملدير العام واملدير 
مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة  ميلك  مساهم  وكل  املساعد،  العام 
الشركة،  رأسمال  )5%( في  باملاية  تزيد على خمسة  حقوق تصويت 
لترخيص مسبق من مجلس اإلدارة يتعلق بكل عقد أو اتفاق أو التزام 
املذكور  االلتزام  أو  االتفاق  أو  العقد  أكان  الشركة،  منوي إجراءه مع 

جارياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو حتت ستار شخص ثالث.
التصويت  ف��ي  ي��ش��ارك  أن  أع���اله  امل��ذك��وري��ن  م��ن  ي��ح��ق ألي  ال 
أصوات  حتتسب  وال  به،  املتعلق  الترخيص  رفض  أو  منح  قرار  على 
مناقشة  عند  التصويت  أو  احلضور  نصاب  ضمن  أع��اله  املذكورين 

املذكور. الترخيص 
ال��ت��رخ��ي��ص، العقود  ي��س��ت��ث��ن��ى م��ن ه���ذا امل��وج��ب وم���ن أح��ك��ام 
بني  عادية  عمليات  موضوعها  يكون  التي  واالل��ت��زام��ات  واالتفاقات 

وزبائنها. الشركة 
بني  ات��ف��اق  ك��ل  امل��س��ب��ق  اإلدارة  مجلس  لترخيص  يخضع   -  2
امل��ذك��وري��ن في  م��ن األش��خ��اص  ك��ان أي  إذا  أخ���رى،  الشركة وش��رك��ة 

الفقرة األولى من هذه املادة:
ش��ري��ك��اً مي��ل��ك ب��ص��ورة م��ب��اش��رة أو غ��ي��ر م��ب��اش��رة حقوق  أ - 
تلك  رأسمال  في   )%5( باملاية  خمسة  عن  تزيد  تصويت 

الشركة.
الشركة  تلك  في  مفوضاً  شريكاً  أو  متضامناً  شريكاً  أو  ب - 
كانت  حال  في  رأسمالها  في  حصصه  نسبة  كانت  مهما 

أو شركة توصية. شركة تضامن 
أو مديراً لتلك الشركة أو عضواً في مجلس إدارتها. ج - 
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منح  ق��رار  على  بالتصويت  يشارك  أن  الشخص  لهذا  يحق  ال 
ضمن  صوته  يحتسب  وال  الشركة،  بتلك  املتعلق  الترخيص  رفض  أو 

الترخيص. مناقشة  عند  التصويت  أو  نصاب احلضور 
املذكورة  إح��دى احل��االت  فيه  تتوافر  ال��ذي  الشخص  3 - على 
وخطياً  ف���وراً  اإلدارة  مجلس  ب��ذل��ك  يعلم  أن  أع���اله،  الفقرتني  ف��ي 

وبالتفصيل.
4 - على مجلس اإلدارة:

وااللتزامات  واالتفاقات  العقود  تراخيص  في  ينظر  أن  أ - 
املادة،  ه��ذه  م��ن  والثانية  األول���ى  الفقرتني  ف��ي  امل��ذك��ورة 
وفي  العمومية،  اجلمعية  انعقاد  وقبل  معقولة  مهلة  ضمن 
بها  خاصاً  تقريراً  يقدم  التراخيص  على  املوافقة  ح��ال 
للمصادقة  عادية،  غير  أو  عادية  عمومية،  جمعية  ألول 

. عليها
وال يحق لألشخاص املذكورين في الفقرة األولى من هذه   
وال  امل��ص��ادق��ة،  ق��رار  على  التصويت  ف��ي  املشاركة  امل��ادة 

النصاب. من ضمن  أسهمهم  حتتسب 
ب - أن يبلغ مفوضي املراقبة العقود واالتفاقيات وااللتزامات 
يوماً  عشر  خمسة  مهلة  خالل  بها،  الترخيص  جرى  التي 

الترخيص. قرار  من 
تقريرهم  ال��ع��م��وم��ي��ة  للجمعية  امل��راق��ب��ة  م��ف��وض��و  ي��ق��دم   
بالعقود واالتفاقيات وااللتزامات املذكورة  املتعلق  اخلاص 
في الفقرة األولى والثانية من هذه املادة مع إبداء رأيهم 
العقود واالتفاقيات وااللتزامات على  تأثير تلك  في شأن 
عليها  للتصويت  له،  املتتمة  اإليضاحات  املالية  البيانات 

لألصول. وفقاً 
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باملصارف  اخلاصة  واألنظمة  القوانني  أحكام  مراعاة  مع   -  5
اإلدارة  مجلس  ورئيس  أعضاء  من  كل  على  يحظر  املالية،  واألسواق 
واملدير العام واملدير املساعد، ومفوضي املراقبة لديها، وأي مساهم 
ميتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقوق تصويت تزيد عن خمسة 
بأي طريقة  الشركة  من  يستحصلوا  أي  رأسمالها،  في   )%5( باملاية 
وأية ضمانة جتاه  كفالة  على  أو  تسهيالت  على  أو  قرض  على  كانت 

الغير.
وفي جميع األحوال، ال يعتبر الترخيص نافذاً، إال بعد مصادقة 

عليه«. العمومية  اجلمعية 
املنفذ  القانون  مبوجب  املعدلة  القدمية   158 امل��ادة  نص 
1968/5/4 قبل تعديلها بالقانون  9798 تاريخ  باملرسوم رقم 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
اتفاق  العمومية املسبق كل  لترخيص اجلمعية  »يجب أن يخضع 
االتفاق  ه��ذا  ك��ان  س��واء  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  وأح��د  الشركة  بني 
من  ويستثنى  ث��ال��ث.  شخص  ستار  حت��ت  أو  مباشرة  ب��ص��ورة  ج��اري��اً 
بني  عمليات  موضوعها  يكون  التي  العادية  العقود  النص  هذا  أحكام 

وزبائنها. الشركة 
اتفاق  كل  املسبق،  العمومية  اجلمعية  لترخيص  كذلك  يخضع 
اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  أح��د  ك��ان  إذا  أخ��رى  ومؤسسة  الشركة  ب��ني 
مالكاً لهذه املؤسسة أو شريكاً متضامناً فيها أو مديراً لها أو عضواً 
في مجلس إدارتها. ويترتب على العضو الذي تتوفر فيه إحدى هذه 

احلاالت أن يعلم بذلك مجلس اإلدارة.
خاصاً  تقريراً  املراقبة  ومفوضي  اإلدارة  مجلس  من  كل  يقدم 
اجلمعية  فتتخذ  إجراؤها  املنوي  االتفاقات  عن  العمومية  للجمعية 
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قرارها على ضوء هذين التقريرين. وال تكون االتفاقات املرخص بها 
التحايل. إال في حالة  للطعن  قابلة 

إذا ما كان يختص بعقود ذات  الترخيص كل سنة  يجب جتديد 
األجل. طويلة  متتابعة  موجبات 

يحّرم على أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة، ما لم يكونوا من 
كانت  طريقة  بأية  الشركة  من  يستحصلوا  أن  املعنويني،  األشخاص 
على قرض أو حساب جار مكشوف ملصلحتهم أو على كفالة أو تكفل 

الغير. التجارية جتاه  باألسناد 
إال أن التحرمي املذكور ال يطبق بالنسبة إلى املصارف إذا كانت 

املصارف«. هذه  لنشاط  عادية  عمليات  تشكل  عنها  املنوه  العمليات 
التعديالت:

القدمية   158 املادة  كانت  للترخيص:  الصالح  املرجع  أوًال: 
 158 املادة  أما  العمومية.  الترخيص من قبل اجلمعية  توجب إعطاء 

اإلدارة. الترخيص من سلطات مجلس  فجعلت هذا 
ثانيًا: األشخاص الواجب الترخيص لهم: كانت املادة 158 
اجلمعية  ترخيص  على  الواجب حصولهم  األشخاص  القدمية حتصر 
اجلديدة   158 امل��ادة  فأتت  اإلدارة.  مجلس  أعضاء  بأحد  العمومية 
برئيس  الترخيص  على  احلصول  عليهم  املتوجب  األشخاص  لتحدد 
العام  واملدير  العام،  واملدير  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  اإلدارة  مجلس 
حقوق  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  ميلك  مساهم  وكل  املساعد، 

تصويت تزيد على )5%( من رأسمال الشركة.
ث��ال��ث��ًا: االت��ف��اق��ات م��وض��وع ال��ت��رخ��ي��ص: ك��ان��ت امل���ادة 158 
بكل  بشأنها،  الترخيص  إعطاء  ال��واج��ب  االتفاقات  حت��دد  القدمية 
ك��ان هذا  اإلدارة، س��واء  أع��ض��اء مجلس  وأح��د  ال��ش��رك��ة  ب��ني  ات��ف��اق 
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االتفاق جارياً بصورة مباشرة أو حتت ستار شخص ثالث:.
االتفاقات  أكثر توضيحاً وصراحة بتحديدها   158 املادة  فأتت 
منوي  التزام  أو  اتفاق  أو  عقد  بكل  بشأنها:  الترخيص  اتخاذ  املنوي 
اجراؤه مع الشركة، أكان العقد أو االتفاق أو االلتزام املذكور جارياً 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو حتت ستار شخص ثالث.
شركة  مع  تعاقدها  في  للشركة  املسبق  الترخيص  رابعًا: 

أخرى:
كانت املادة 158 القدمية تتضمن أنه يجب ان يخضع للترخيص 

املسبق كل اتفاق بني الشركة ومؤسسة أخرى في احلاالت اآلتية:
لهذه  م���ال���ك���اً  اإلدارة  م��ج��ل��س  أع���ض���اء  أح����د  ك����ان  إذا  أ - 

املؤسسة.
اإلدارة شريكاً متضامناً في  أعضاء مجلس  أحد  كان  إذا  ب - 

املؤسسة.
أو  للمؤسسة  مديراً  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أحد  كان  إذا  ج - 

إدارتها. عضواً في مجلس 
158 اجلديدة لتؤكد على أن األشخاص املنصوص  فأتت املادة 
العام  واملدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  وه��م:  األول��ى  الفقرة  في  عليهم 
غير  أو  مباشرة  ب��ص��ورة  ميلك  مساهم  وك��ل  املساعد  ال��ع��ام  وامل��دي��ر 
)5%( من رأس مال  باملاية  تزيد عن خمسة  مباشرة حقوق تصويت 

اآلتية: التفاصيل  إلى  الشركة. مع اإلشارة 
بكلمة شركة،  مؤسسة  كلمة  اجلديدة   158 املادة  أستبدلت  أ - 
للوهلة  ف��رق  لوجود  وذل��ك  ووض��وح��اً،  دق��ة  أكثر  التعديل  ه��ذا  فجاء 
من  تتكون  فالشركة  مؤسسة،  ومصطلح  شركة  مصطلح  بني  األول��ى 
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منهما  ولكل  واح��د،  شخص  ميلكها  التجارية  واملؤسسة  شركاء  عدة 
أحكامه القانونية اخلاصة مع اإلشارة إلى أن الشركة ميكن أن تكون 

جتارية. مؤسسة  مالكة 

وقد أتى التعديل لهذه اجلهة أشد وضوحاً ودقة.

أخرى  وش��رك��ة  الشركة  ب��ني  االت��ف��اق  خضوع  ش��روط   - ب 
مسبق: لترخيص 

اآلتية: الشروط  املسبق  للترخيص  املوجب  لإلتفاق  يشترط 

أن ي��ك��ون أح��د األش��خ��اص امل��ذك��وري��ن ف��ي ال��ف��ق��رة األولى   - 1
غير  أو  مباشرة  بصورة  ميلك  شريكاً  أع��اله:  واحملددين 
مباشرة حقوق تصويت تزيد عن خمسة باملاية )5%( من 

الشركة. تلك  رأسمال 

تلك  في  مفوضاً  شريكاً  أو  متضامناً  شريكاً  يكون  أن  أو   - 2
الشركة مهما كانت نسبة حصصه في رأسمالها في حال 

أو شركة توصية. كانت شركة تضامن 

يكون  تضامن  ش��رك��ة  ف��ي  املتضامن  ال��ش��ري��ك  ألن  وذل��ك   
مسؤوًال بأمواله اخلاصة عن ديون الشركة خالفاً للمساهم 
أسهم  من  ميلكه  ما  قدر  على  إال  مسؤوًال  يكون  ال  ال��ذي 
بالنسبة  األمر  يختلف  ال  وبالتالي  الشركة،  رأسمال  في 
إلى الشريك املتضامن بني أن يكون مالكاً حلصص قليلة 
ال��ش��رك��ة، وك��ذل��ك ه��و األم��ر في  م��ال  ف��ي رأس  أو كثيرة 

توصية. املفوض في شركة  الشريك 

ال��ش��رك��ة أو ع��ض��واً ف��ي مجلس  ي��ك��ون م��دي��راً لتلك  أو أن   - 3
إدارتها.
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على  املشرع  أوج��ب  واحلديثة،  القدمية  امل��ادت��ني  كال  في   - 4
مجلس  يعلم  أن  امل��س��ب��ق  للترخيص  اخل��اض��ع  ال��ش��خ��ص 
اإلدارة. ولكن املادة اجلديدة جاءت أكثر تأكيداً وإصراراً، 
يترتب  أنه  تتضمن  القدمية   158 امل��ادة  كانت  حني  ففي 
على العضو الذي تتوفر فيه إحدى هذه احلاالت أن يعلم 

اإلدارة. بذلك مجلس 
فيه  تتوافر  الذي  الشخص  على  أنه  لتتضمن   158 امل��ادة  أتت 
مجلس  بذلك  يعلم  أن  أعاله  الفقرتني  في  املذكورة  احل��االت  إحدى 

بالتفصيل. وخطيًا  فورًا  اإلدارة 
خ���ام���س���ًا: م���ص���ادق���ة اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���م���وم���ي���ة ع���ل���ى ق����رار 
158 القدمية كما ذكرنا كانت سلطة  املادة  أنه في  الترخيص: مبا 
يكن  لم  فالترخيص  وبالتالي  العمومية،  للجمعية  تعود  الترخيص  منح 

تصديقها. إلى  بحاجة 
ولكن مبا أن هذه السلطة أعطيت إلى مجلس اإلدارة بدًال من 
أو  العمومية  اجلمعية  موافقة  املشرع  أوجب  فقد  العمومية،  اجلمعية 

الترخيص. على  مصادقتها 
إعطائه  إطار  في  اإلدارة  مجلس  على   158 املادة  أوجبت  وقد 

يأتي: ما  الترخيص، 
تراخيص  في  ينظر  أن  اإلدارة  مجلس  على  املشرع  أوج��ب   - أ 
العقود واإلتفاقيات واإللتزامات املذكورة في الفقرتني األولى والثانية 
اجلمعية  انعقاد  وقبل  معقولة،  مهلة  وضمن  املعدلة،   158 املادة  من 
تقريراً خاصاً  يقدم  أن  الترخيص  على  املوافقة  وفي حال  العمومية، 

عليها. للمصادقة  أو غير عادية  بها ألول جمعية عمومية عادية 
عن  مبنأى  بالترخيص  اإلدارة  مجلس  ق��رارات  تكون  ال  وبذلك 
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مجلس  ألزم  املشرع  أن  وحتى  وموافقتها.  العمومية  اجلمعية  مراقبة 
اإلدارة بعدم املماطلة أو التهرب، بل عليه أن يقدم تقريره بالترخيص 
كانت  وسواء  الترخيص،  إعطاء  بعد  تنعقد  عمومية  جمعية  أول  إلى 

هذه اجلمعية عادية أو غير عادية.

ويفهم من ذلك ضمناً، ان املوافقة أو املصادقة على الترخيص 
يستلزم  وال  ع��ادي��ة،  عمومية  جمعية  اختصاص  من  األص��ل  في  هي 
األمر جمعية عمومية غير عادية للموافقة. ولكن إذا كان ثمن جمعية 
العمومية السنوية،  عمومية غير عادية ستنعقد قبل اجتماع اجلمعية 
يؤكد  ما  وهذا  عليه،  للمصادقة  الترخيص  منح  قرار  عليها  فيعرض 
العمومية.  اجلمعية  على  الترخيص  قرار  عرض  تأخير  عدم  وجوب 
نافذاً إال بعد املصادقة عليه  الترخيص  وفي جميع األحوال ال يعتبر 

العمومية. اجلمعية  قبل  من 

املناقشة  في  لهم  املرخص  األشخاص  اشتراك  عدم   - ب 
والتصويت:

يحق  »ال  أنه  على  تنص  فقرة  اجلديدة   158 امل��ادة  استحدثت 
املشاركة  امل���ادة  ه��ذه  م��ن  األول���ى  الفقرة  ف��ي  امل��ذك��وري��ن  لألشخاص 
أس��ه��م��ه��م ضمن  امل��ص��ادق��ة، وال حتتسب  ق���رار  ع��ل��ى  ال��ت��ص��وي��ت  ف��ي 

النصاب«.

مبعنى أنه عندما يكون املوضوع املطروح أمام اجلمعية العمومية 
واألشخاص  الشركة  بني  باالتفاقات  الترخيص  قرار  على  للمصادقة 
حتتسب  ال  وحتى  التصويت،  في  أسهمهم  حتتسب  ال  إليهم،  املشار 
وذلك  امل��ذك��ورة.  االت��ف��اق��ات  على  ت��ص��ادق  التي  اجلمعية  نصاب  ف��ي 
باملصادقة على  يتعلق  الشركة فيما  للتعارض بني مصاحلهم ومصالح 

الترخيص.
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الترخيص: املراقبة في  ج - دور مفوضي 
على مجلس اإلدارة أن يبلغ مفوضي املراقبة العقود واالتفاقيات 
وااللتزامات التي جرى الترخيص بها، خالل مهلة خمسة عشر يوماً 

الترخيص. قرار  من 
تقرير  وض��ع  عليهم  وي��ت��وج��ب  عليها  امل��راق��ب��ة  مفوضو  فيطلع 
في  رأيهم  إب��داء  مع  العمومية  اجلمعية  إلى  وتقدميه  بشأنها  خاص 
شأن تأثير تلك العقود واإلتفاقيات واإللتزامات على البيانات املالية 

لألصول. وفقاً  عليها  للتصويت  لها،  املتممة  واإليضاحات 
مع اإلشارة إلى التزام مفوضي املراقبة بتقدمي التقرير اخلاص 
يقدموه  أن  عليهم  يجب  الذي  السنوي  التقرير  عن  باالستقالل  هذا 

تقدميها. يرون ضرورة  التي  والتقارير األخرى  العامة  إلى اجلمعية 
158 قبل تعديلها، كانت تعطي سلطة الترخيص  ومبا أن املادة 
للجمعية العمومية وليس ملجلس اإلدارة، فقد كانت تنص على أن كاًل 
من مجلس اإلدارة ومفوضي املراقبة عليهم أن يقدموا تقريراً خاصاً 
احلاصل  التعديل  مع  أما  الترخيص.  بشأن  العمومية  اجلمعية  إلى 
اإلدارة  ملجلس  الترخيص  سلطة  أعطى  الذي  اجلديدة   158 باملادة 
لتقدمي  ل��زوم  ثمة  يعد  فلم  العمومية،  اجلمعية  عليه  توافق  أن  على 
املادة  فاكتفت  العمومية  اجلمعية  إلى  خاصاً  تقريراً  اإلدارة  مجلس 
فنية  أصوًال  يتضمن  أن  في  املراقبة  مفوضي  تقرير  بتقدمي  اجلديدة 
على  واإللتزامات  واإلتفاقات  العقود  تأثير  تلحظ  جديدة  محاسبية 

الالزمة. اإليضاحات  مع  املالية  البيانات 
والضمانات: والكفاالت  والتسهيالت  القروض  سادسًا: 

األشخاص  على  اجلديدة   158 امل��ادة  من   )5( الفقرة  حظرت 
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  رئيس  أي:  أعاله  املذكورين 
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مساهم  وكل  املراقبة،  ومفوضي  املساعد  العام  واملدير  العام  واملدير 
من  يستحصلوا  أن  الشركة،  رأسمال  من   5% باملاية  خمسة  ميلك 
على  أو  تسهيالت،  أو  ق��رض  على  كانت  طريقة  بأية  الشركة  ه��ذه 

الغير. أو أية ضمانة جتاه  كفالة 

املالية.  واألس��واق  املصارف  احلظر  ه��ذا  من  يستثنى  أن  على 
املعتادة،  أعمالها  بحكم  تقوم  املالية  واألس��واق  املصارف  ألن  وذل��ك 
مبنح القروض والكفاالت، والتسهيالت والضمانات، وبالتالي ال يؤثر 
لألشخاص  العمليات  ه��ذه  مثل  تقدم  أن  مصاحلها  على  وال  عليها 

أعاله. املذكورين 

التي  ل��ه��ذه اجل��ه��ة األح��ك��ام  158 اجل��دي��دة ع��دل��ت  امل����ادة  إن 
التطور  مع  يتالءم  املعدلة مبا  القدمية   158 املادة  عليها  تنص  كانت 
الوقت  في  والكفاالت  القروض  أعمال  إليه  توصلت  ما  ومقتضيات 

احلاضر.

سنة: كل  الترخيص  جتديد  سابعًا: 

يجب  أن��ه  على  تنص  تعديلها  قبل  القدمية   158 امل��ادة  كانت 
موجبات  ذات  ب��ع��ق��ود  يختص  ك��ان  إذا  س��ن��ة  ك��ل  ال��ت��رخ��ي��ص  جت��دي��د 

األجل. وطويلة  متتابعة 

158 امل��ع��دل��ة اجل��دي��دة ع��ل��ى وج���وب جتديد  ت���أت امل���ادة  ول���م 
متتابعة  موجبات  ذات  بعقود  يختص  ك��ان  إذا  سنة،  ك��ل  الترخيص 
سنة.  ك��ل  الترخيص  لتجديد  ل��زوم  ال  أن��ه  يعني  مم��ا  األج��ل.  طويلة 
السلطة  من  بقرار  الغائه  حتى  مستمراً  الترخيص  يبقى  وبالتالي 
مصادقة  بعد  اي  نفسها  وبالطريقة  اإلدارة،  مجلس  أي  أعطته  التي 

العمومية. اجلمعية 
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:2019/126 51 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

التالي: الشكل  لتصبح على   159 املادة  »تعدل 
159 اجلديدة: املادة 

واملدير  العام  واملدير  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  لرئيس  يجوز  ال 
موضوعها  في  مشابهة  شركة  إدارة  في  يشتركوا  أن  املساعد  العام 
من  مسبق  ترخيص  على  حصلوا  إذا  إال  لشركتهم،  نشاطها  في  أو 

كل سنة«. يجدد  الترخيص  وهذا  العادية،  العمومية  اجلمعية 
تاريخ   126 رق���م  ب��ال��ق��ان��ون  ت��ع��دي��ل��ه��ا  ق��ب��ل   159 امل�����ادة 

:2019/3/29
إدارة شركة  في  يشتركوا  أن  اإلدارة  مجلس  يجوز ألعضاء  »ال 
إذا حصلوا على ترخيص يجدد في كل سنة«. مشابهة لشركتهم إال 

التعديالت:
بالترخيص: املشمولني  األشخاص  أوًال: 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  توجب  القدمية   159 امل��ادة  كانت 
فقط أن ال يشتركوا في إدارة شركة أخرى مشابهة لشركتهم إال إذا 

ترخيص. على  استحصلوا 
159 اجلديدة مضيفة إلى أعضاء مجلس اإلدارة،  فأتت املادة 

املساعد. العام  واملدير  للشركة  العام  واملدير  اإلدارة  رئيس مجلس 
بالترخيص: املشمولة  الشركات  ثانيًا: 

الشركات  يشمل  املنع  أن  على  تنص  القدمية   159 املادة  كانت 
املشابهة. من دون أن حتدد ما هو املقصود بالتشابه. وإن كان يفهم 
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املوضوع. التشابه في  أنه  ضمناً 

بني  املقصود  التشابه  أن  لتوضح  اجل��دي��دة   159 امل��ادة  فأتت 
ومهما  وبالتالي  النشاط.  في  أو  املوضوع  في  التشابه  هو  الشركتني 
كان شكل الشركة، وسواء كانت مثاًل شركة أشخاص أو شركة أموال، 
فالتشابه املانع هو التشابه في املوضوع والنشاط كما لو كان موضوع 
السيارات،  أو جتارة  األحذية،  وبيع  هو صنع  مثاًل  الشركتني  من  كل 

الكهربائية وسواها. أو جتارة األدوات 

الترخيص: ثالثًا: 

سنة  كل  يجدد  ترخيصاً  توجب  تعديلها،  قبل   159 املادة  كانت 
من دون أن تذكر السلطة التي تعطي الترخيص، وقد يفهم ضمناً أن 
هذا الترخيص يعطى من قبل اجلمعية العمومية العادية، فأتت املادة 
قبل  م��ن  يعطى  الترخيص  ه��ذا  أن  لتوضح  امل��ع��دل��ة،  اجل��دي��دة   159
الترخيص  يعطى  أن  يكفي  فال  وبالتالي  العادية.  العمومية  اجلمعية 

من قبل مجلس اإلدارة.

:2019/126 52 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

التالي: الشكل  لتصبح على   160 املادة  »تعدل 

160 اجلديدة: املادة 

ال يجوز أن يكون للرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام 
نقابة  أو  جمعية  أو  أية شركة  في  ما  املساعد مصلحة  العام  واملدير 
أسعار  في  تأثير  إح��داث  بها  ي��راد  بعمليات  تقوم  أخ��رى  جماعة  أو 

نوعها«. كان  أياً  التي أصدرتها  املالية  باألوراق  املختصة  البورصة 
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القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   160 امل��ادة  نص 
:2019/126

أية  في  ما  اإلدارة مصلحة  مجلس  يكون ألعضاء  أن  يجوز  »ال 
بها  يراد  بعمليات  تقوم  أخرى  جماعة  أو  نقابة  أو  جمعية  أو  شركة 
التي  املالية  ب���األوراق  املختصة  البورصة  أس��ع��ار  ف��ي  تأثير  إح��داث 

نوعها«. كان  أياً  الشركة  أصدرتها 
التعديالت:

املصلحة: أصحاب  حتديد  أوًال: 
160 القدمية قبل تعديلها حتدد أصحاب املصلحة  كانت املادة 
مجلس  بأعضاء  أخرى  جماعة  أو  نقابة  أو  جمعية  أو  شركة  أية  في 
يفهم  كان  وقد  اإلدارة  رئيس مجلس  تذكر صراحة  تكن  ولم  اإلدارة، 
أيضاً  تشمل  إنها  احملاكم  واجتهادات  العلماء  آراء  وبحسب  ضمناً 

رئيس مجلس اإلدارة، باعتباره أصاًل من أعضاء مجلس اإلدارة.
رئيس  ص��راح��ة  فتضمنت  امل��ع��دل��ة  اجل��دي��دة   160 امل���ادة  أم��ا 
املساعد.  العام  واملدير  العام  املدير  أيضاً  وأضافت  اإلدارة،  مجلس 
بها  ي��راد  التي  بالعمليات  ويتعلق  يعدل.  لم  نفسه  فهو  املوضوع  أما 
التي  املالية  ب���األوراق  املختصة  البورصة  أس��ع��ار  ف��ي  تأثير  إح��داث 

كان موضوعها. أياً  الشركة  اصدرتها 
:2019/126 53 من القانون  نص املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
التالي: الشكل  لتصبح على   161 املادة  »تعدل 

161 اجلديدة: املادة 
من  األولى  أشهر  الستة  نهاية  في  اإلدارة  مجلس  اعضاء  على 
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السنة أن يضعوا البيانات املالية املرحلية عن تلك الفترة. كما عليهم 
أن ينظموا في آخر السنة البيانات املالية املشار إليها في املادة 101 

القانون«. من هذا 
القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   161 امل��ادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
»يجب على أعضاء مجلس اإلدارة في نهاية الستة أشهر األولى 
من السنة املالية، أن يضعوا بياناً موجزاً ملوجودات الشركة وملا عليها 
مع حساب  وم��وازن��ة  ج��رداً  السنة  آخ��ر  في  ينظموا  وأن  ال��دي��ون  من 

واخلسائر«. لألرباح 
التعديالت:

أوًال: أستبدلت عبارة »أن يضعوا بياناً موجزاً ملوجودات الشركة 
املرحلية  املالية  البيانات  يضعوا  »أن  بعبارة  الديون«،  من  عليها  وملا 

الفترة«. تلك  عن 
نهاية  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ألزم  قد  بذلك  املشرع  فيكون 
املالية  البيانات  يضعوا  أن  املالية  السنة  م��ن  األول���ى  أشهر  الستة 

بيان موجز. الفترة، ال أن يكتفوا بوضع  املرحلية عن تلك 
ثانيًا: كما عدلت املادة 161 جلهة أن القانون كان يلزم أعضاء 
وم��وازن��ة مع حساب  السنة ج��رداً  آخ��ر  ب��أن ينظموا في  مجلس اإلدارة 
بأن  اإلدارة  لتلزم أعضاء مجلس   161 امل��ادة  األرب��اح واخلسائر. فأتت 
ينظموا البيانات املالية املشار إليها في املادة 101 من قانون التجارة)1(.

تنص املادة 101 من قانون التجارة، كما تعدلت مبوجب القانون املنفذ باملرسوم رقم 9798   )1(
تاريخ 1968/5/4، وبالقانون رقم 126 تاريخ 2019/3/29، على ما يأتي: »على أعضاء 
مجلس اإلدارة أن يودعوا لدى أمانة السجل التجاري املختصة كل عام، وخالل شهرين من 
تاريخ موافقة اجلمعية العمومية على البيانات املالية، ودون أن يتجاوز هذا االيداع احلادي 

والثالثني من كانون األول من السنة اجلارية، املستندات التالية:
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:2019/126 54 من القانون رقم  نص املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

التالي: الشكل  لتصبح على   162 املادة  »تعدل 

162 اجلديدة: املادة 

بني  يحدث  تعديل  وك��ل  جلية،  املالية  البيانات  تكون  أن  يجب 
اإلفصاح  يتم  أن  يجب  تقدميها  أو  إعدادها  في طريقة  وأخرى  سنة 

املدققة«. املالية  للبيانات  املتممة  اإليضاحات  في  عنه 

1 – تقرير مفوضي املراقبة املرفق به البيانات املالية االفرادية للسنة املنصرمة املعدة وفقاً   
للمعايير احملاسبية املرعية االجراء، ال سيما امليزانية العمومية، بيان النتيجة، بيان التغيير 

في حقوق املساهمني وإيضاحات حول البيانات املالية.
2 – تقرير مفوضي املراقبة املرفق به البيانات املالية املجمعة للسنة املنصرمة املعدة وفقاً   

للمعايير احملاسبية املرعية االجراء.
3 – تقرير مفوضي املراقبة اخلاص وفق أحكام املادة 158 من هذا القانون.  

4 – تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة املنصرمة.  
5 – تقرير مجلس اإلدارة وفق أحكام املادة 158 من هذا القانون.  

املالية  البيانات  على  باملوافقة  العمومية  اجلمعية  جلسة  ومحضر  احلضور  ورق��ة   –  6  
املرتبطة  اخلاصة  والتقارير  املنصرم،  العام  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  وعلى  املنصرمة 
بالعمليات اخلاضعة ألحكام املادة 158 من هذا القانون عند االقتضاء، على أن يتضمن 

التقرير املذكور املعلومات التالية:
- نتيجة السنة املنصرمة.  

- النتائج املتراكمة سيما التي توجب اتخاذ أي تدبير مبقتضى املادة 216 من هذا   
القانون.

- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة املنتخب كلما يستحق انتخابه وأي تعديل يطرأ   
عليه.

- تعيني مفوضي املراقبة كلما استحق التعيني.  
ميكن االستحصال من السجل التجاري وعلى نفقة الطالب، على نسخة من املستندات   

الواردة في هذه املادة.
ميكن إمتام هذه املعلومات املذكورة في هذه املادة عبر الوسائل األلكترونية التي يحددها   
وزير العدل، على أن يكون النشر على موقع السجل التجاري بعد سنتني على نفاذ هذا 

القانون إلزامياً ومتاحاً للجمهور«.
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القانون  ت��ع��دل��ت مب��وج��ب  ك��م��ا  ال��ق��دمي��ة   162 امل���ادة  ن��ص 
تعديلها  وقبل   ،1968/5/4 تاريخ   9798 رقم  باملرسوم  املنفذ 

:2019/3/29 126 تاريخ  بالقانون رقم 

بني  يحدث  تغيير  وكل  منسقة.  جلية  امليزانية  تكون  ان  »يجب 
يقترن  أن  يجب  تقدميها  أو  امليزانية  وضع  طريقة  في  وأخ��رى  سنة 

املراقبة«. مفوضي  تقرير  في  بإيضاحات خاصة 

التعديالت:

من  بدًال  املالية،  البيانات  على  املعدلة   162 امل��ادة  تركز  أوًال: 
واملنسقة. اجللية  امليزانية  على  تعديلها  قبل  القدمية  املادة  تركيز 

وأن البيانات املالية في النص اجلديد، تتضمن امليزانية من جملة 
واملتطورة. احلديثة  احملاسبية  للمفاهيم  وفقاً  وذلك  تتضمنه،  ما 

حال  في  توجب  تعديلها  قبل  القدمية   162 املادة  كانت  ثانيًا: 
يقترن  أن  امليزانية،  وضع  طريقة  في  وأخرى  سنة  بني  يحدث  تغيير 

املراقبة. مفوضي  تقرير  بإيضاحات خاصة مبوجب 

أما املادة اجلديدة فال تأتي على ذكر تقرير مفوضي املراقبة بل 
للبيانات  املتممة  اإليضاحات  في  التغيير  اإلفصاح عن  يتم  أن  توجب 

املدققة. املالية 

:2019/126 55 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

التالي: الشكل  لتصبح على   163 املادة  »تعدل 
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163 اجلديدة: املادة 

من   101 املادة  في  إليها  املشار  املالية  البيانات  إلى  باإلضافة 
الشركة  وضع  حول  تقرير  تنظيم  اإلدارة  مجلس  على  القانون،  هذا 
خمسة  قبل  املساهمني  إلى  لتقدميه  املنتهية  السنة  خالل  ونشاطها 

العمومية. اجلمعية  انعقاد  موعد  من  يوماً  عشر 

املواضيع  ودقة  بوضوح  اإلدارة  مجلس  تقرير  يتضمن  أن  يجب 
التالية:

املنتهية. السنة  ونشاطها خالل  الشركة  وضع   -

النشاط. هذا  نتائج   -

املواجهة. واملشاكل  احملرز  التقدم   -

الشركة. لوضع  املتوقع  التطور   -

املتوقعة. املخاطر  تبيان   -

العمليات املهمة التي طرأت بني تاريخ نهاية السنة وتاريخ   -
العمومية«. اجلمعية  انعقاد 

املنفذ  القانون  مبوجب  املعدلة  القدمية   163 امل��ادة  نص 
مبوجب  تعديلها  قبل   ،1968/5/4 تاريخ   9798 رقم  باملرسوم 

:2019/3/29 126 تاريخ  القانون رقم 

مبرسوم  حت��دد  التي  البنود  كافة  امليزانية  في  يبني  أن  »يجب 
خاص، وأن يذكر، على كل حال، ما متلكه الشركة من احلصص في 
مشروعات أخرى، سواء بشكل أسهم أو بشكل آخر وأن يدرج مقدار 

فرعية«. لشركات  أعطيت  التي  السلفات 



209

التعديالت:
باملعنى  القدمية،  امل��ادة  في  تعديالت  املعدلة  امل��ادة  تتضمن  ال 
القانوني للتعديل، بل تتضمن بالواقع إلغاء لها، ووضع أحكام خاصة، 
تقريره حول  إلى  بالنسبة  اإلدارة  بواجبات مترتبة على مجلس  تتعلق 
املساهمني  إلى  يقدمه  أن  عليه  يجب  الذي  ونشاطها،  الشركة  وضع 

العمومية. اجلمعية  انعقاد  قبل  يوماً  خالل خمسة عشر 
وقد حدد املشرع املواضيع التي يتوجب على مجلس اإلدارة أن 
163 اجلديدة. يضعها في هذا التقرير، وفقاً ملا هو مبني في املادة 

املشرع  على  يجب  كان  إنه  بالقول:  املادة  هذه  على  نعلق  لذلك 
عنها  ويستعيض  إلغاءها،  يقرر  أن  بل  فقط   163 املادة  يعدل  ال  أن 

املعدل. 163 اجلديدة، وفقاً ملضمون نصها  باملادة 
:2019/126 56 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
الشكل اآلتي: 164 لتصبح على  املادة  »تعديل 

164 اجلديدة: املادة 
العمومية«. اجلمعيات  لعقد  املساهمني  اإلدارة  مجلس  »يدعو 

القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   164 امل��ادة  نص 
:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 

لعقد  املساهمني  يدعون  الذين  هم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  »إن 
العمومية«. اجلمعيات 

التعديالت:

اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  اس��ت��ب��دال  امل���ادة،  ه��ذه  تعديل  يتضمن 



210

مبجلس اإلدارة. وهذا التعديل أكثر دقة ووضوحاً، ألن مجلس اإلدارة 
بناء  لالنعقاد،  املساهمني  جمعية  يدعو  الذي  هو  الشركة  في  كهيئة 
الذين  هم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بأن  القول  أما  كهيئة.  ق��راره  على 
قبل   164 املادة  نص  في  وارداً  كان  كما  العمومية،  اجلمعية  يدعون 
بصورة  اإلدارة،  مجلس  ألعضاء  يحق  هل  التساؤل:  فيثير  تعديلها، 
أن  النص  هذا  يتضمن  وهل  العمومية؟  اجلمعية  يدعوا  أن  إفرادية، 
العمومية  اجلمعية  يدعوا  أن  بعضهم ميكنهم  أو  فقط  األعضاء  أحد 

لإلنعقاد؟

وقد أحسن النص اجلديد في جتاوز هذه األسئلة، وفي حتديد 
اجلمعية  ي��دع��و  ال��ذي  ه��و  ك��أف��راد  ول��ي��س  كهيئة  اإلدارة  مجلس  أن 

االنعقاد. إلى  العمومية 

:2019/126 57 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

165 اجلديدة: املادة 

باقتطاع عشرة  احتياطياً  مبلغاً  يكّون  أن  اإلدارة  »على مجلس 
أن  إلى  السابقة،  اخلسائر  حسم  بعد  الصافية  األرب��اح  من  املئة  في 

الشركة«. مال  رأس  لثلث  معادًال  االحتياطي  املبلغ  يصبح 

 126 165 القدمية قبل تعديلها بالقانون رقم  نص املادة 
:2019/3/29 تاريخ 

احتياطياً  مبلغاً  يؤلفوا  أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  »يجب 
املبلغ  إل��ى أن يصبح  ال��ص��اف��ي��ة  م��ن األرب���اح  امل��ئ��ة  ف��ي  ب��أخ��ذ ع��ش��رة 

الشركة«. لثلث رأس مال  االحتياطي معادًال 
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التعديالت:

»يجب على أعضاء مجلس اإلدارة«،  عبارة:  استبدال  أوًال: 
اإلدارة«. »على مجلس  بعبارة 

الذي  هو  كهيئة  اإلدارة  مجلس  أن  بوضوح  يبني  التعديل  وهذا 
بصورة  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  ول��ي��س  ال��ق��ان��ون��ي  االح��ت��ي��اط��ي  ي��ك��ّون 

إفرادية.

وهذا  »أن يكّون«.  بعبارة  »أن يؤلفوا«  عبارة  استبدال  ثانيًا: 
وتركيزاً. دقة  أكثر  التعديل 

ثالثًا: حسم اخلسائر: كانت املادة 165 القدمية قبل تعديلها، 
10% من األرباح الصافية، ولم تكن تشير إلى  تنص على أخذ مبلغ 
165 املعدلة لتضيف عبارة: »بعد حسم  حسم اخلسائر، فأتت املادة 

أكثر وضوحاً. أتت  اخلسائر«. وبذلك 

قد  ولكن  اخلسائر.  حسم  تتضمن  الصافية  األرب��اح  عبارة  إن 
سنة  تكون  بينما  صافية،  أرباحاً  حققت  قد  معينة  مالية  سنة  تكون 
على  اجلديدة  امل��ادة  وبنص  بخسائر.  منيت  قد  سابقة  أخرى  مالية 
في  ليس  اخلسائر حتسم  أن  بوضوح  بينت  قد  تكون  اخلسائر  حسم 
أن  نرى  ولذلك  أيضاً،  سابقة  سنوات  وفي  بل  وحسب،  معينة  سنة 
التباس قد  »بعد حسم اخلسائر« هي ضرورية وحتسم كل  عبارة: 

بعدة سنوات. أو  يتعلق بسنة مالية واحدة 

:2019/126 58 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

166 لتصبح على الشكل التالي: املادة  »تعدل 
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166 اجلديدة: املادة 
لدى  حتى  مسؤولون،  العام  واملدير  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إن 
ولنظام  للقانون  مخالفة  ك��ل  وع��ن  ال��غ��ش  أع��م��ال  جميع  ع��ن  الغير، 
الشركة. أما الدعوى التي يحق للمتضرر أن يقيمها فهي دعوى فردية 
اجلمعية  من  باقتراع  إيقافها  املساهمني،  إلى  بالنظر  ولو  يجوز  فال 

العام«. واملدير  اإلدارة  يبريء ذمة أعضاء مجلس  العمومية، 
 126 166 القدمية قبل تعديلها بالقانون رقم  نص املادة 

:2019/3/29 تاريخ 
عن  الغير،  ل��دى  حتى  م��س��ؤول��ون،  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  »إن 

الشركة. لنظام  أو  للقانون  الغش وعن كل مخالفة  أعمال  جميع 
فردية  دعوى  فهي  يقيمها  أن  للمتضرر  يحق  التي  الدعوى  أما 
اجلمعية  من  باقتراع  إيقافها  املساهمني  إلى  بالنظر  ولو  يجوز  فال 

اإلدارة«. يبريء ذمة أعضاء مجلس  العمومية 
التعديالت:

مسؤولية  إلى  اجلديدة   58 املادة  أضافت  العام:  املدير  أوًال: 
قانون  م��ن   166 امل��ادة  ف��ي  عنها  املنصوص  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء 
يكون  التي  نفسها  لألسباب  للشركة،  العام  املدير  مسؤولية  التجارة، 
الغش  أعمال  جميع  عن  مسؤولني  اإلدارة  مجلس  إعضاء  أجلها  من 

الشركة. ولنظام  للقانون  مخالفة  كل  وعن 
التجارة  قانون  من   58 املادة  عدلت  كما  الذمة:  إبراء  ثانيًا: 
الفردية  الدعوى  التجارة جلهة  166 من قانون  املادة  اجلديد أحكام 
يجوز  ال  والتي  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  على  املتضرر  من  تقام  التي 
العام  املدير  ذمتهم،  إب��راء  على  العمومية  اجلمعية  باقتراع  إيقافها 

نفسها. ولألسباب  وبالطريقة  للشركة، 
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القانون  وبالتالي اصبحت املسؤولية عن أعمال الغش ومخالفة 
العام  واملدير  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تطال  الشركة  نظام  ومخالفة 
إقامتها،  للمتضرر  الدعوى هي دعوى فردية يحق  وإن هذه  للشركة، 
ذمة  ب��راءة  على  العمومية  اجلمعية  اق��ت��راع  إقامتها  دون  يحول  وال 

العام. أعضاء مجلس اإلدارة واملدير 
:2019/126 59 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
التالي: الشكل  لتصبح على   167 املادة  »تعدل 

167 اجلديدة: املادة 
جتاه  أيضاً  مسؤولون   166 امل��ادة  في  إليهم  املشار  األشخاص 

اإلداري. على خطئهم  املساهمني 
وبوجه عام ال يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولني عن خطئهم 
اإلداري جتاه الغير. على أنه في حالة إفالس الشركة وظهور عجز في 
النيابة  أو  التفليسة،  وكيل  طلب  على  بناء  للمحكمة،  يحق  املوجودات 
العامة، أو عفواً من تلقاء نفسها، أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها 
موكل  كل شخص سواهم  أو  العام  املدير  أو  اإلدارة  أعضاء مجلس 
املراقبة.  مفوضي  ذلك  في  مبا  مراقبتها،  أو  الشركة  أعمال  ب��إدارة 
كانوا  إذا  وم��ا  عنها،  مسؤولني  يكونون  التي  املبالغ  احملكمة  وتعني 
عليهم  يجب  التبعة،  هذه  من  وللتملص  ال.  أم  التبعة  في  متضامنني 
ومراقبتها  الشركة  أعمال  ب��إدارة  اعتنوا  أنهم  على  البرهان  إقامة 

والفاعل. احلريص  املهني  اعتناء 
في حال الفصل بني وظيفة رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام 
من قبل مجلس اإلدارة، ال يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤوًال إال عن 

الشركة«. نظام  أو  القانون  مخالفة 
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 126 167 القدمية قبل تعديلها بالقانون رقم  نص املادة 
:2019/3/29 تاريخ 

عن  املساهمني  أيضاً جتاه  مسؤولون  إليهم  املشار  »واألعضاء 
اإلدارة«. خطئهم في 

وبوجه عام ال يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولني عن خطأهم 
اإلداري جتاه الغير. على أنه في حالة إفالس الشركة أو تصفيتها 
القضائية، وظهور عجز في املوجودات، يحق حملكمة التجارة، بناء 
العامة،  النيابة  أو  القضائي  املصفي  أو  التفليسة  وكيل  طلب  على 
تلقاء نفسها، أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها أعضاء  أو عفواً من 
أو  الشركة  بإدارة اعمال  أو كل شخص سواهم موكل  مجلس اإلدارة 
وما  عنها،  مسؤولني  يكونون  التي  املبالغ  احملكمة  وتعني  مراقبتها. 
التبعة يجب  التبعة أم ال. وللتملص من هذه  إذا كانوا متضامنني في 
الوكيل  اعتناء  الشركة  بإدارة  اعتنوا  أنهم  على  البرهان  إقامة  عليهم 

املأجور«.
التعديالت:

مسؤولون«  إليهم  املشار  »واألع��ض��اء  عبارة  استبدال  أوًال: 
166 مسؤولون«. املادة  إليهم في  املشار  »واألشخاص  بعبارة: 

املادة  ورد في  ما  اإلنسجام مع  التعديل هو وجوب  وسبب هذا 
العام  املدير  تطال  أصبحت  املسؤولية  أن  من  اجلديدة  جت��ارة   166
أيضاً، فضاًل عن أعضاء مجلس اإلدارة، ولم تكن املادة 166 القدمية 
أعضاء  مسؤولية  إل��ى  باإلضافة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  مسؤولية  على  تنص 

اإلدارة. مجلس 
اللغوي: اخلطأ  ثانيًا: 

كانت املادة 166 القدمية تنص على أن كلمة خطأهم ، ولو كانت 
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اجلديدة   166 املادة  فأتت  خطأهم.  عن  يأتي  كما  تكتب  مجرورة، 
لتنص على أن كلمة خطأ إذا كانت مجرورة تكتب: »خطئهم«. »عن 

خطئهم«.

ال��رأي األول: ميكن  رأي��ني،  املسألة  ه��ذه  ف��ي  أن  ه��و  وال��واق��ع 
كانت  إذا  بأنه  تقضي  التي  العامة  للقاعدة  تطبيقاً  كتابة عن خطئهم 
الياء وثمة  كلمة خطأ، مجرورة أو منصوبة تكتب الهمزة على كرسي 
رأي آخر يقول أن كلمة خطأ هي كلمة أساسية مستقلة وال يجوز أن 

النصب. أو  تطبق عليها قاعدة اجلر 

القضائية: التصفية  ثالثًا: 

إفالس  حالة  ف��ي  أن��ه  على  تنص  القدمية   167 امل��ادة  كانت 
بحيث  امل��ادة،  هذه  تعديل  فأتى  القضائية.  تصفيتها  أو  الشركة 
الشركة،  إفالس  حال  في  أنه  على  تنص  اجلديدة  امل��ادة  أصبحت 

القضائية. تصفيتها  أو  عبارة  وشطبت 

القضائية  التصفية  ن��ظ��ام  أن  ه��و  التعديل  ه��ذا  ف��ي  وال��س��ب��ب 
هذا  في  حق  على  وامل��ش��رع  لذكرها.  ل��زوم  فال  لبنان،  في  يطبق  ال 

التعديل.

التجارة: محكمة  رابعًا: 

»يحق  عبارة:  تتضمن  تعديلها  قبل  القدمية   167 املادة  كانت 
حملكمة التجارة«. فجرى تعديل هذه العبارة بحيث أصبحت »يحق 
لبنان محاكم  للمحكمة«. واملشرع على حق في ذلك، ألنه ليس في 
جتارية مستقلة، وال أصول محاكمات جتارية، بل إن الغرفة التجارية 
بالقضايا  النظر  إليها  يوكل  املدنية،  احملكمة  غ��رف  من  غرفة  هي 

بتوزيع األعمال. العدل  وزير  التجارية مبوجب قرار 
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الشركة: ديون  حتمل  خامسًا: 
اآلتية: العبارة  القدمية تتضمن   167 املادة  كانت 

»يحق حملكمة التجارة أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها 
أعضاء مجلس اإلدارة أو كل شخص سواهم مولج بإدارة أعمال 

ومراقبتها... الشركة 
»املدير  اإلدارة:  مجلس  أع��ض��اء  إل��ى  ليضيف  التعديل  فأتى 
العام« انسجاماً مع املسؤولية التي وضعها القانون على املدير العام 

فضاًل عن أعضاء مجلس اإلدارة.
الشركة: بإدارة  االعتناء  سادسًا: 

من  التملص  إمكانية  على  تنص  تعديلها  قبل   167 املادة  كانت 
التبعة بإثبات أعضاء مجلس اإلدارة إقامة البرهان على أنهم اعتنوا 

املأجور. الوكيل  اعتناء  الشركة  أعمال  بإدارة 
فأتى التعديل في املادة 167 اجلديدة، ليشدد على أعضاء مجلس 
بإدارة  اعتنوا  أنهم  على  البرهان  إقامتهم  في  العام  واملدير  اإلدارة 

والفاعل. املهني احلريص  اعتناء  ومراقبتها  الشركة  أعمال 
مسؤولية  تكون  امل��أج��ور  الوكيل  مسؤولية  أن  إل��ى  اإلش��ارة  مع 
أكثر  167 لهذه اجلهة، شدد  املادة  مشددة، ولكن املشرع في تعديله 
اعتناء  الشركة  أعمال  ب��إدارة  االعتناء  على  البرهان  إقامة  بوجوب 

والفاعل. احلريص  املهني 
جديدة: فقرة  إضافة  سابعًا: 

لم تكن  167 جتارة فقرة جديدة  امل��ادة  إلى نص  أضاف املشرع 
مذكورة في املادة 167 قبل تعديلها وهي: »في حال الفصل بني وظيفة 
رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام من قبل مجلس اإلدارة، ال يكون رئيس 
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مجلس اإلدارة مسؤوًال إال عن مخالفة القانون أو نظام الشركة«.
اإلدارة  مجلس  رئيس  مسؤولية  حذف  قد  املشرع  يكون  وبذلك 
عن اخلطأ اإلداري في حال الفصل بني وظيفة رئيس مجلس اإلدارة 

واملدير العام، أي في حالة تعيني مدير عام سواه.
والسبب في ذلك هو أنه في احلالة املذكورة، ال ميارس رئيس 
مجلس اإلدارة، أعمال إدارة الشركة فعاًل، وبالتالي فال يكون مسؤوًال 
عن اخلطأ اإلداري، ولكنه يظل مسؤوًال في كل األحوال، عن مخالفة 

الشركة. نظام  أو  القانون 
:2019/126 60 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

168 لتصبح على الشكل اآلتي: املادة  »تعدل 

168 اجلديدة: املادة 

إن حق إقامة الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واملدير 
بالشركة.  يختص  السابقة  امل��ادة  من  األول��ى  الفقرة  على  بناء  العام 
بالنيابة عنها على  يداعي  أن  لكل مساهم  تقاعست عنه، فيحق  وإذا 

الشركة«. له في  التي تكون  قدر املصلحة 

 126 168 القدمية قبل تعديلها بالقانون رقم  نص املادة 
:2019/3/29 تاريخ 

على  بناء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  الدعوى  إقامة  حق  »إن 
تقاعست  وإذا  بالشركة،  يختص  السابقة  امل��ادة  من  األول��ى  الفقرة 
املصلحة  قدر  على  عنها  بالنيابة  يداعي  أن  مساهم  لكل  فيحق  عنه، 

التي تكون له في الشركة«.
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التعديالت:
أوًال: رئيس مجلس اإلدارة:

على  الدعوى  إقامة  على  تنص  تعديلها  قبل   168 امل��ادة  كانت 
مجلس  رئ��ي��س  ص��راح��ة  ت��ذك��ر  أن  دون  م��ن  اإلدارة،  مجلس  أع��ض��اء 
اإلدارة، وقد كان هذا النص يطبق على رئيس مجلس اإلدارة، فعاًل، 

اإلدارة. باعتباره من أعضاء مجلس 
يشمل  ال��دع��وى  إقامة  حق  أن  صراحة  ليوضح  التعديل  فأتى 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
العام: املدير  ثانيًا: 

إقامة  على حق  تنص  تعديلها  قبل  القدمية   168 املادة  تكن  لم 
املعدلة  اجلديدة   168 املادة  أما  للشركة.  العام  املدير  على  الدعوى 
عن  فضاًل  للشركة  العام  املدير  على  الدعوى  إقامة  حق  على  فتنص 

إقامتها على رئيس واعضاء مجلس اإلدارة. حق 
على  الشركة  دعوى  إقامة  بإمكانها  الشركة  أصبحت  وبالتالي 
تقاعست  وذا  للشركة.  العام  واملدير  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس 
بالنيابة  يداعي  أن  للمساهم  فيحق  الدعوى  هذه  إقامة  عن  الشركة 

الشركة. له في  التي تكون  عنها، ولكن فقط على قدر املصلحة 
:2019/126 61 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
التالي: الشكل  لتصبح على   170 املادة  »تعدل 

170 اجلديدة: املادة 
تكون التبعة إما فردية مختصة بعضو واحد من أعضاء مجلس 
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هذه  وفي  جميعاً.  بينهم  فيما  مشتركة  وإما  العام  املدير  أو  اإلدارة 
إال  التعويض  بأداء  التضامن  وجه  على  كلهم  ملزمني  يكونون  احلالة 
إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار املتخذ بالرغم منه، وذكر 

في احملضر. اعتراضه 
كل  قسط  بحسب  املسؤولني  بني  النهائي  التبعة  توزيع  ويكون 

املرتكب«. في اخلطأ  منهم 
القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   170 امل��ادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
»تكون التبعة إما فردية مختصة بعضو واحد من أعضاء مجلس 
يكونون  احلالة  هذه  وفي  جميعاً.  بينهم  فيما  مشتركة  وإما  اإلدارة، 
فريق  كان  إذا  إال  التعويض  ب��أداء  التضامن  وجه  على  كلهم  ملزمني 
منهم قد اعترض على القرار املتخذ بالرغم منه وذكر اعتراضه في 

احملضر.
كل  قسط  بحسب  املسؤولني  بني  النهائي  التبعة  توزيع  ويكون 

املرتكب«. في اخلطأ  منهم 
التعديالت:

إلى  العام  املدير  إضافة  على  امل��ادة  ه��ذه  في  التعديل  يقتصر 
أعضاء مجلس اإلدارة في التبعة الفردية، وفي التبعة املشتركة بينهم 

. جميعاً
169 من قانون التجارة. مالحظة: لم يجر تعديل املادة 

:2019/126 62 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

التالي: الشكل  لتصبح على   171 املادة  »تعدل 
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من  أو  مساهم  من  مقامة  أكانت  س��واء  التبعة،  دع��وى  تسقط 
التي  العمومية  اجلمعية  عقد  تاريخ  من  سنوات  خمس  مبرور  الغير، 

إدارتهم«. أدى فيها األعضاء حساباً عن 
القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   171 امل��ادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
عقد  ت��اري��خ  م��ن  س��ن��وات  خمس  مب��رور  التبعة  دع��وى  »تسقط 

إدارتهم«. األعضاء حساباً عن  فيها  أدى  التي  العمومية  اجلمعية 
التعديالت:

تنص  توضيحية،  فقرة  إضافة  على  امل��ادة  هذه  تعديل  اقتصر 
»سواء أكانت الدعوى مقامة من مساهم أو من الغير«  أنه:  على 
وهذه العبارة لم تكن واردة في املادة 171 القدمية قبل تعديلها ومن 
بدون  حتى  أنه  العلم  مع  التباس،  كل  ورفع  والدقة  التوضيح  شأنها 

ومتبعاً ضمناً. مفهوماً  كان  فإن مضمونها  العبارة،  إضافة هذه 

في مفوضي املراقبة

:2019/126 63 من القانون  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

172 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 
172 اجلديدة: املادة 

تليها  ال��ت��ي  ال��ع��ادي��ة  اجلمعيات  ث��م  التأسيسية  اجلمعية  تعني 
ي��س��ت��م��روا في  ي��ج��وز أن  ل��ل��م��راق��ب��ة، وال  م��ف��وض��اً أو ع���دة م��ف��وض��ني 
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ملدة خمس  تعيينهم  أنه ميكن جتديد  على  واحدة.  سنة  إال  وظيفتهم 
األكثر«. على  متتالية  سنوات 

القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   172 امل��ادة  نص 
:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 

تليها  التي  العادية  اجلمعيات  ثم  التأسيسية  اجلمعية  »تعني 
مفوضاً أو عدة مفوضني للمراقبة وال يجوز أن يستمروا في وظيفتهم 

انتخابهم«. إال سنة واحدة. على أنه ميكن جتديد 
التعديالت:

»جتديد  بعبارة:  »جتديد انتخابهم«  أوًال: أستبدلت عبارة 
. تعيينهم«

من  دق��ة  أكثر  تعيينهم«  »جت��دي��د  ع��ب��ارة  أن  ه��ي  واحلقيقة 
في  ينتخبون  ال  املراقبة  مفوضي  ألن  وذلك  انتخابهم.  عبارة جتديد 
املادة  في  وارد صراحة  هو  ما  وهذا  يعينون،  بل  العمومية.  اجلمعية 
93 من قانون التجارة، ومبقتضاها تعني اجلمعية التأسيسية مفوضي 
املراقبة األولني، وما هو وارد أيضاً في املادة 196 من القانون نفسه، 

للمراقبة. جدد  مفوضني  العمومية  اجلمعية  تعني  ومبقتضاها 
املراقبة: مفوض  تعيني  مدة  ثانيًا: 

يجوز  ال  أنه  على  تنص  تعديلها  قبل  القدمية   172 املادة  كانت 
أنه  على  واح��دة.  سنة  إال  وظيفتهم  في  املراقبة  مفوضو  يستمر  أن 

انتخابهم. جتديد  ميكن 
فعدلت هذه املادة مبوجب املادة 172 اجلديدة، وأصبحت تنص 
على أنه ال يجوز ملفوضي املراقبة أن يستمروا في وظيفتهم إال سنة 
متتالية  سنوات  خمس  مل��دة  تعيينهم  جتديد  ميكن  أن��ه  على  واح��دة. 

األكثر. على 
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كانت  فبينما  املراقبة،  ملفوضي  التجديد  يتناول  إذن  فالتعديل 
لعدد  حت��دي��د  دون  م��ن  انتخابهم  م��دة  جت��دي��د  جتيز  القدمية  امل���ادة 
التجديد  مدة  لتحدد  اجلديدة  املادة  أتت  املتتالية،  التجديد  سنوات 
يجوز  ال  أن��ه  مبعنى  األك��ث��ر.  على  متتالية  س��ن��وات  خمس  مب��دة  لهم 
جتدد  أن  املتتالية  اخلمس  السنوات  انقضاء  بعد  العمومية  للجمعية 

تعني غيرهم. أن  إذن  فعليها  تعيينهم سنة جديدة،  مدة 
تعيني  إج���راء  بعد  أن��ه  ض��م��ن��اً،  متتالية،  كلمة  م��ن  يفهم  ول��ك��ن 
انقضاء  بعد  العمومية  للجمعية  ميكن  األقل،  على  سنة  مدة  سواهم 
السابقني،  املفوضني  تعيني  تعيد  أن  سنوات،  خمس  أو  السنة  ه��ذه 

املتتالية. السنوات  النقطاع 
: تعليق

تعيينهم  ميكن  امل��راق��ب��ة  مفوضي  أن  إل��ى  اإلش���ارة  جت��در  أ - 
الغير، على أال يكونوا من بني  أو من  من بني املساهمني، 

املصالح. لتعارض  اإلدارة  أعضاء مجلس 
املمتدة  الفترة  عن  عبارة  هي  السنة  مدة  أن  عرفاً  اعتبر  ب - 
إلى  تاريخ  من  وليس  سنويتني.  عموميتني  جمعيتني  بني 

القادمة. السنة  له في  تاريخ مماثل 
فقهي،  نقد  موضوع  كانت  قانوناً  املعينة  السنة  م��دة  إن  ج - 
ألنها من جهة قصيرة جداً، ومن جهة أخرى، يظل مفوضو 
املراقبة خاضعني فعاًل لسلطة مجلس اإلدارة، بينما تقوم 
وظيفتهم على مراقبة أعمال مجلس اإلدارة. وهذا ما تنبه 
دورات،  ست  تعيينهم  م��دة  فجعل  الفرنسي  املشرع  إليه 
مفوضي  تعيني  م��دة  معظمهم  فجعل  ال��ع��رب  وامل��ش��رع��ون 

املراقبة ثالث سنوات أو ثالث دورات على األقل.



223

في  سنوات  ثالث  تعيينهم  مدة  جعل  اللبناني  املشرع  أن  وحتى 
الشركات احملدودة املسؤولية )م 31 من املرسوم االشتراعي رقم 35 
1967(، وفي الشركة القابضة )هولدنغ(، وفي الشركة  5 آب  تاريخ 

احملصور نشاطها في اخلارج )أوف شور(.

التجارة،  قانون  من  اجلديدة   172 امل��ادة  تعديل  نقترح  ولذلك 
جهتني: من 

وليس على  املالية،  الدورة  النص على  يأتي  أن  اجلهة األولى: 
املالية. السنة 

ست  املراقبة  مفوضي  وظيفة  مدة  تكون  أن  الثانية:  واجلهة 
مفوضو  فيأمن  الفرنسي.  القانون  في  األم��ر  هو  كما  مالية  دورات 
املراقبة عندئٍذ، شر خضوعهم ملجلس اإلدارة الذي عليهم أن يراقبوا 

أعضائه. وأعمال  أعماله 

:2019/126 64 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

173 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

173 اجلديدة: املادة 

يجوز ملساهم أو ملجموعة من املساهمني ميثل أي منهما عشرة 
باملئة )10%( من رأس مال الشركة على األقل، مراجعة رئيس الغرفة 
التي يكون مركز الشركة واقعاً ضمن نطاقها، ألجل تعيني  االبتدائية 
مفوض مراقبة إضافي يختار من خبراء احملاسبة لدى احملكمة، 
املقرر  ال��ب��دل  ع��ن  ي��زي��د  ال  أت��ع��اب   وب��دل  عينها  السلطة  ل��ه  وت��ك��ون 

.»172 للمادة  وفقاً  املعينني  املراقبة  ملفوضي 
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القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   173 امل��ادة  نص 
:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 

إليهم مفوض إضافي يختار من خبراء احلسابات لدى  »ويضم 
املرتب. ونفس  السلطة،  نفس  له  وتكون  البدائية  احملكمة 

ويجري تعيينه مبقتضى قرار يصدره رئيس احملكمة التي يكون 
اإلدارة  مجلس  طلب  على  بناء  نطاقها  ضمن  واق��ع��اً  الشركة  مركز 
مثل  سنة  كل  يصدر  ثم  الشركة.  لتأسيس  التاليني  الشهرين  خالل 
العمومية  اجلمعية  انعقاد  يلي  ال��ذي  الشهر  خ��الل  في  القرار  ه��ذا 

العادية«.
التعديالت:

إضافي: مراقبة  مفوض  تعيني  استنسابية  أوًال: 
اآلتية: العبارة  تتضمن  تعديلها  قبل  القدمية   173 املادة  كانت 

»ويضم إليهم مفوض إضافي«. وهذا ما يعني أن تعيني مفوض 
وملزم. املراقبة اإلضافي واجب 

بينما املادة 173 اجلديدة املعدلة، تتضمن العبارة اآلتية: »يجوز 
ملساهم أو ملجموعة من املساهمني ميثل أي منهما 10% من رأس مال 
الشركة« وكلمة يجوز تعني أنه ميكن أن يعني مفوض مراقبة إضافي 
أو  ذلك،  لورد نص على  واجباً  تعيينه  كان  لو  إذ  يعني.  أال  كما ميكن 

ألعطي أمر تعيينه إلى احملكمة املختصة ولو بدون طلب منهم.
ث��ان��ي��ًا: ال��س��ل��ط��ة ال��ص��احل��ة ل��ط��ل��ب ت��ع��ي��ني م��ف��وض مراقبة 

إضافي:
اإلدارة  مجلس  أن  على  تنص  تعديلها  قبل   173 امل��ادة  كانت 
في خالل  إضافي  مفوض  تعيني  احملكمة  رئيس  من  يطلب  الذي  هو 
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الشركة. لتأسيس  التاليني  الشهرين 
إضافي  م��ف��وض  تعيني  احملكمة  م��ن  الطلب  سلطة  فأصبحت 
منهما  أي  ميثل  املساهمني  من  مجموعة  إل��ى  أو  مساهم  إل��ى  تعود 

10% من رأس مال الشركة.

ث���ال���ث���ًا: ال��س��ل��ط��ة ال���ص���احل���ة ل��ت��ع��ي��ني م���ف���وض امل���راق���ب���ة 
اإلضافي:

تعيني  سلطة  كانت  تعديلها  قبل  القدمية   173 املادة  مبقتضى 
البدائية ومبوجب  إلى رئيس احملكمة  املراقبة اإلضافي تعود  مفوض 
التي  االبتدائية  الغرفة  رئيس  إلى  تعود  أصبحت  املعدلة  املادة  هذه 

نطاقها. واقعاً ضمن  الشركة  مركز  يكون 
أي أن هذا التعديل ال يتناول األساس، بل يتناول الشكل والدقة 
الصحيحة  التسمية  أن  هي  واحلقيقة  احملكمة.  تسمية  في  املطلوبة 

البدائية. رئيس احملكمة  وليس  االبتدائية،  الغرفة  رئيس  هي 
املراقبة: مفوض  اختيار  رابعًا: 

كانت املادة 173 قبل تعديلها تنص على اختيار مفوض املراقبة 
املادة  فأتت  البدائية.  احملكمة  لدى  احلسابات  خبراء  من  اإلضافي 
م��ن خبراء  امل��راق��ب��ة  م��ف��وض  ي��خ��ت��ار  أن  ع��ل��ى  لتنص  173 اجل��دي��دة 
اجلهة  في  أساسي  تعديل  ال  أنه  يعني  مما  احملكمة.  لدى  احملاسبة 

اإلضافي. املراقبة  منها مفوض  يختار  التي 
للنقد  ق��اب��الن  ال��ق��دمي واحل��دي��ث  ال��ن��ص��ني  أن  واحل��ق��ي��ق��ة ه��ي 
 364 رقم  القانون  على  اإلط��الع  أهمل  املشرع  ألن  وذل��ك  والتعليق، 

1994 )قانون تنظيم مهنة خبراء احملاسبة املجازين(. 1 آب  تاريخ 

ومبوجب املادة 3 من هذا القانون، ال يحق ألحد أن يزاول مهنة 
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خبير محاسبة ما لم يكن مسجاًل على جدول النقابة العامة احملدثة 
القانون. مبوجب هذا 

ال��ق��ان��ون ش��روط العضوية في  8 م��ن ه��ذا  امل���ادة  وق��د ح��ددت 
باحلقوق  والتمتع  اللبنانية،  اجلنسية  ال��ش��روط:  ه��ذه  وم��ن  النقابة، 
جلنة  ل��دى  املعتمد  االمتحان  واجتياز  اجلامعية،  والشهادة  املدنية 

النقابة. مجلس  في  واملقرر  اإلمتحانات 

56 من القانون املذكور: ال يجوز أن يقيد  وعماًل بأحكام املادة 
االشتراعي  املرسوم  في  عليه  املنصوص  احملاسبة  خبراء  جدول  في 
في  املقيدون  امل��ج��ازون  اخلبراء  إال   1953 آذار   17 تاريخ   54 رق��م 

العام. ويعد باطاًل حكماً كل قيد جار خالفاً لذلك. النقابة  جدول 

تعيني  يجوز  ال  امل��ذك��ور:  القانون  من   57 امل��ادة  ألحكام  ووفقاً 
األجراء  املرعية  القوانني  تعيينهم  على  تنص  الذين  املراقبة  مفوضي 
من  أو  النقابة،  ل��دى  اخل��اص  السجل  ف��ي  امل��درج��ة  املكاتب  م��ن  إال 

العام. النقابة  املقيدين في جدول  املجازين  جدول خبراء احملاسبة 

وكل شخص طبيعي أو معنوي اختار بنفسه مفوض مراقبة، يجب 
احملاسبة  خبراء  أو  املكاتب  بني  من  هذا  املراقبة  مفوض  يختار  أن 

للنقابة. العام  اجلدول  في  املقيدين  املجازين 

خبراء  م��ن  اإلض��اف��ي  املراقبة  مفوض  اختيار  على  النص  أم��ا 
احلسابات لدى احملكمة االبتدائية كما ورد في املادتني 173 القدمية 
ألنه  قانوني  وال  دقيق،  غير  نص  فهو  التجارة،  قانون  من  واجلديدة 
اختيار  للمحكمة  يحق  وال  احملكمة،  لدى  محاسبة  خبراء  ثمة  ليس 
مهنة  تنظيم  ق��ان��ون  لنصوص  وف��ق��اً  إال  اإلض��اف��ي  امل��راق��ب��ة  م��ف��وض 

لبنان. في  املجازين  اخلبراء 
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:2019/126 65 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

174 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 
174 اجلديدة: املادة 

عليها  املنصوص  املالية  البيانات  بتدقيق  املراقبة  مفوضو  يقوم 
في املادة 101 من هذا القانون املعدة من قبل مجلس اإلدارة، وذلك 
إشارة  تقريرهم  يتضمن  أن  على  صحتها،  في  رأيهم  إبداء  أجل  من 
األجراء. املرعية  والقوانني  لنظامها  الشركة  امتثال  إلى حاالت عدم 

املراقبة  مفوضي  ي��زود  أن  العام  وامل��دي��ر  اإلدارة  مجلس  على 
والسجالت  وال��ص��ك��وك  واألوراق  وامل��س��ت��ن��دات  امل��ع��ل��وم��ات  ب��ج��م��ي��ع 
في  وذلك  التدقيق،  وأعمال  إجراءات  إلمتام  لهم  الالزمة  احلسابية 

أي وقت من السنة.
املالية  بالبيانات  املراقبة  يزود مفوضي  أن  اإلدارة  على مجلس 
املنصوص عليها في املادة 101 من هذا القانون قبل انعقاد اجلمعية 

األقل«. على  يوماً  بستني  العمومية 
القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   174 امل��ادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
أعمال  لسير  دائ��م��ة  مب��راق��ب��ة  ي��ق��وم��ون  امل��راق��ب��ة  مفوضي  »إن 
الشركة، ويحق لهم أن يطلعوا على جميع الصكوك واألوراق احلسابية 

املعلومات. اإلدارة إعطاءهم جميع  يوجبوا على مجلس  وأن 
فيجب  واخلسائر  األرب��اح  وحساب  واملوازنة  اجل��رد  قائمة  أما 
وضعها بني أيديهم قبل انعقاد اجلمعية العمومية بخمسني يوماً على 

األقل«.
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التعديالت:
الشركة: أعمال  سير  مراقبة  أوًال: 

174 القدمية تتضمن عبارة: »إن مفوضي املراقبة  كانت املادة 
املادة  تتضمن  ول��م  الشركة«.  أعمال  لسير  دائمة  مبراقبة  يقومون 

عبارة مماثلة. اجلديدة 
واحلقيقة هي أن مفوضي املراقبة لهم احلق وعليهم الواجب في 
تعيينهم.  مدة  طول  الشركة،  أعمال  لسير  دائمة  مبراقبة  يقوموا  أن 

العبارة. وكان على املادة اجلديدة املعدلة أن تتضمن مثل هذه 
املالية: البيانات  تدقيق  ثانيًا: 

ب��ه مفوضو  ي��ق��وم  أن  ي��ج��ب  م��ا  174 اجل��دي��دة  امل���ادة  ح���ددت 
في  عليها  املنصوص  املالية  البيانات  بتدقيق  يقومون  بأنهم  املراقبة، 

101 من قانون التجارة. املادة 
وهذه البيانات محددة في املادة 101 املذكورة، ومعدلة ومتطورة 
باملعامالت  يتعلق  ما  في  سيما  وال  العصر  متطلبات  مع  ومتناسبة 
في  مستحدث  هو  مما  وسواها  األلكترونية،  الوسائل  عبر  اجلارية 
عليها  واإلط��الع  مراجعتها  ميكن  والتي  املذكورة.  جتارة   101 امل��ادة 
مفوضي  وس��ل��ط��ات  واج��ب��ات  إل��ى  بالنسبة  امل��ش��رع  يوجبه  م��ا  وع��ل��ى 

املراقبة.
الشركة: امتثال  عدم  إلى  اإلشارة  ثالثًا: 

يتضمن  أن  املراقبة  مفوضي  على  اجلديدة   174 املادة  أوجبت 
وللقوانني  لنظامها  الشركة  إمتثال  عدم  حاالت  إلى  إشارة  تقريرهم 
مفوضي  واخ��ت��ص��اص  سلطة  ي��ق��وي  م��ا  ذل��ك  وف��ي  األج���راء.  املرعية 
لنظامها  واإلمتثال  التقيد  على  الشركة  يحفز  وما  جهة،  من  املراقبة 
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التوجه  مع  يستقيم  ما  وه��و  األج���راء.  املرعية  وللقوانني  األس��اس��ي 
تتضمن  القدمية   174 امل��ادة  تكن  ول��م  الشركات.  حلوكمة  احلديث 

النص. مثل هذا 
واملستندات: باملعلومات  املراقبة  مفوضي  تزويد  رابعًا: 

املراقبة  ملفوضي  جتيز  تعديلها  قبل  القدمية   174 املادة  كانت 
املعلومات. اإلدارة إعطاءهم جميع  يوجبوا على أعضاء مجلس  أن 

اإلدارة  مجلس  على  لتوجب  املعدلة  اجلديدة   174 املادة  فأتت 
واملدير العام أن يزودوا مفوضي املراقبة بجميع املعلومات واملستندات 
واألوراق والصكوك والسجالت احلسابية الالزمة لهم إلمتام إجراءات 

وأعمال التدقيق وذلك في أي وقت من السنة.
بالبيانات  امل���راق���ب���ة  م���ف���وض���ي  ت����زوي����د  م����دة  خ���ام���س���ًا: 

واملستندات:
مجلس  على  ت��وج��ب  تعديلها  قبل  ال��ق��دمي��ة   174 امل���ادة  ك��ان��ت 
واخلسائر  األرب��اح  وحساب  وامل��وازن��ة  اجل��رد  قائمة  يضع  أن  اإلدارة 
بخمسني  العمومية  اجلمعية  انعقاد  قبل  املراقبة  مفوضي  يدي  بني 

الفقرة. 174 اجلديدة بتعديلني لهذه  املادة  يوماً على األقل. فأتت 
أ - التعديل األول:

األرباح  وحساب  وامل��وازن��ة  اجل��رد  »قائمة  عبارة  استبدال 
املادة  في  عليها  املنصوص  املالية  »البيانات  بعبارة:  واخلسائر« 

التجارة«. 101 من قانون 
املدة: الثاني:  التعديل   - ب 

املستندات  وضع  وج��وب  على  تنص  القدمية   174 امل��ادة  كانت 
اجلمعية  انعقاد  م��ن  ي��وم��اً  خمسني  قبل  املراقبة  مفوضي  ي��دي  ب��ني 
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يوماً على  بجعلها ستني  املدة  174 اجلديدة  املادة  العمومية. فعدلت 
العمومية. اجلمعية  انعقاد  قبل  األقل 

:2019/126 66 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

175 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 
175 اجلديدة: املادة 

حول  ت��ق��ري��ره��م  ال��ع��م��وم��ي��ة  للجمعية  امل��راق��ب��ة  م��ف��وض��و  ي��رف��ع 
يكون  التقرير  يقدموا هذا  لم  وإذا  عليها.  للمصادقة  املالية  البيانات 

باطاًل”. البيانات  بتصديق  املختص  العمومية  اجلمعية  قرار 
القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   175 امل��ادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
الشركة  حالة  عن  العمومية  للجمعية  تقريراً  املفوضون  »يضع 
وعن  اإلدارة،  مجلس  أع��ض��اء  قدمها  ال��ت��ي  واحل��س��اب��ات  وم��وازن��ت��ه��ا 

األرباح. أنصبة  بتوزيع  املختصة  االقتراحات 
وإذا لم يقدم هذا التقرير فإن قرار اجلمعية العمومية املختص 

باطاًل«. يكون  احلسابات  بتصديق 
التعديالت:

للجمعية  ت��ق��ري��رًا  امل��ف��وض��ون  »ي��ض��ع  ع��ب��ارة  اس��ت��ب��دل  أوًال: 
العمومية«، بعبارة: »يرفع مفوضو املراقبة للجمعية العمومية«.

كلمة يضع. ألن على مفوضي  أكثر دقة وداللة من  يرفع  وكلمة 
العمومية. أعلى هي اجلمعية  إلى جهة  تقريرهم  يرفعوا  أن  املراقبة 

ثانيًا: أستبدل عبارة: حالة الشركة وموازنتها واحلسابات 
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املختصة  اإلدارة وعن االقتراحات  التي قدمها أعضاء مجلس 
األرباح«. بتوزيع 

املالية«. البيانات  »حول  بعبارة: 
يدور  ما  كل  اختصرت  اجل��دي��دة،   175 امل��ادة  أن  يبدو  وهكذا 

املالية. البيانات  بعبارة:  واإلقتراحات،  واحلسابات  امليزانية  حول 
البيانات: على  التصديق  ثالثًا: 

إن ما يرد في تقرير مفوضي املراقبة واطالع اجلمعية العمومية 
التقرير.  هذا  إلى  استناداً  البيانات  على  التصديق  بهدف  هو  عليه، 
البيانات واحلسابات بصورة صريحة. 175 تصديق  املادة  ولم تذكر 

العمومية  اجلمعية  صدقت  إذا  أنه  على  املادتان  تتفق  رابعًا: 
فتعتبر  تقريرهم،  املراقبة  مفوضو  يقدم  أن  دون  من  البيانات  على 
هذه املصادقة باطلة. وذلك ألن مفوضي املراقبة هم خبراء مختصون 
وميكنهم أن يلفتوا نظر اجلمعية العمومية إلى مسائل متعددة مهمة، 

أهميتها. تقدير مدى  أو  إليها  االلتفات  بدونهم  ال ميكنها 
:2019/126 67 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»تعدل املادة /176/ وتصبح كما يأتي:

176 اجلديدة: املادة 
كل  في  العمومية  اجلمعية  دع��وة  املراقبة  مفوضي  على  يجب 
األحوال  ف��ي  دعوتها  ع��ن  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  فيها  يتخلف  م��رة 

الشركة. أو في نظام  القانون  املعينة في 
وكذلك يحق لهم أن يدعوها كلما رأوا دعوتها مفيدة.
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طلبها  إذا  العمومية  اجلمعية  بدعوة  يقوموا  أن  عليهم  يجب  بل 
فريق من املساهمني ميثل خمس رأس مال الشركة.

القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   176 امل��ادة  نص 
:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 

العمومية في كل مرة  يدعوا اجلمعية  أن  املفوضني  »يجب على 
املعينة  األحوال  في  دعوتها  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  فيها  يتخلف 

في القانون أو في نظام الشركة.
وكذلك يحق لهم أن يدعوها كلما رأوا دعوتها مفيدة.

طلبها  إذا  العمومية  اجلمعية  بدعوة  يقوموا  أن  عليهم  يجب  بل 
فريق من املساهمني ميثل خمس رأس مال الشركة«.

التعديالت:
والدقة  الصياغة  حتسني  على  امل��ادة  هذه  في  التعديل  يقتصر 
في الفقرة األولى من املادة املذكورة. حيث كانت املادة 176 القدمية 
يدعوا اجلمعية  أنه يجب على املفوضني أن  قبل تعديلها تنص على 
العمومية، فجاء تعديل العبارة على الشكل اآلتي: يجب على املفوضني 

تعديل. بدون  والباقي  العمومية.  اجلمعية  دعوة 
ونحن نقترح زيادة العبارة اآلتية التي لم ترد في املادة املذكورة 
إذا طلبها  لتصبح:  »على األقل«.  التعديل:  بعد  التعديل وال  ال قبل 

املال على األقل. فريق من املساهمني ميثل خمس رأس 
:2019/126 68 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
177 اجلديدة: املادة 

أو  مباشرة  مصلحة  أي��ة  املراقبة  ملفوضي  يكون  أن  يجوز  وال 
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غير مباشرة مع مجموعة غايتها إحداث تأثير في أسعار فئة ما من 
للشركة. املالية  األوراق 

كما ال يجوز ملفوضي املراقبة أن يكون لهم مصلحة خارجة عن 
نوعها  كان  مهما  االستشارية  العقود  عبر  سيما  ال  تفويضهم  إط��ار 
مجموعة  أو  مساهم  أو  معنوي  شخص  مساهم  مع  أو  الشركة  )مع 

مساهمني ميلكون عشرة باملئة أو أكثر من رأس مال الشركة(.
 126 177 القدمية قبل تعديلها بالقانون رقم  نص املادة 

:2019/3/29 تاريخ 
غايتها  ج��م��اع��ة  م���ع  م��ص��ل��ح��ة  أي���ة  ل��ه��م  ي��ك��ون  أن  ي��ج��وز  »وال 
سوق  في  املالية  الشركة  أوراق  من  ما  فئة  أسعار  في  تأثير  إحداث 

البورصة«.
التعديالت:

العبارة  تتضمن  تعديلها  قبل  القدمية   177 امل��ادة  كانت  أوًال: 
مفوضو  لهم  بكلمة  واملقصود  لهم«.  يكون  أن  يجوز  »وال  اآلتية: 
تتناول  177 هذه معطوفة على ما قبلها من مواد  املادة  املراقبة ألن 

املراقبة. مفوضي 
بنصها  دقة  أكثر  وتكون  التباس،  كل  لترفع   177 املادة  فجاءت 

على ما يأتي: »ال يجوز أن يكون ملفوضي املراقبة«.
املباشرة: غير  أو  املباشرة  املصلحة  ثانيًا: 

كانت املادة 177 قبل تعديلها تتضمن فقرة تقضي بأنه ال يجوز 
تأثير  إحداث  غايتها  جماعة  مع  مصلحة  املراقبة  ملفوضي  يكون  أن 

في أسعار فئة من أوراق الشركة املالية في سوق البورصة.
غير  أو  مباشرة  مصلحة  كل  لتنفي  املعدلة،   177 امل��ادة  فأتت 
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من  )بدًال  مع مجموعة  وذلك  عام.  بوجه  املصلحة  من  بدًال  مباشرة، 
الشركة  أوراق  م��ن  فئة  أس��ع��ار  ف��ي  تأثير  إح��داث  غايتها  جماعة(. 

املالية.
ملا في ذلك من تأثير على مصالح الشركة في سوق البورصة.

جديدة: فقرة  استحداث  ثالثًا: 
177 اجلديدة فقرة جديدة، فضاًل عن الفقرة  استحدثت املادة 
لهم  تكون  أن  حتى  املراقبة  ملفوضي  يجوز  ال  بأنه  تقضي  السابقة 
مصلحة خارجة عن إطار تفويضهم مع أشخاص وجهات ميلكون عشرة 
عن  مثاًل  الفقرة  هذه  وأعطت  الشركة.  مال  رأس  من  أكثر  أو  باملئة 
املوضوع كالعقود االستشارية مثاًل مهما كان نوعها. وعن األشخاص، 

كاملساهم ولو كان شخصاً معنوياً، أو مجموعة املساهمني.
:2019/126 69 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
178 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

178 اجلديدة: املادة 
بالتضامن  أو  ف��ردي��ة  بصفة  مسؤولني  املراقبة  مفوضو  يكون 
االحتفاظ بحكم  املراقبة، مع  ارتكبوا خطأ في  كلما  الغير  لدى  حتى 

الزمن بعد خمس سنوات«. مرور 
القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   178 امل��ادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
بالتضامن حتى لدى  »ويكونون مسؤولني إما بصفة فردية وإما 
الغير كلما ارتكبوا خطأ في املراقبة مع االحتفاظ بحكم مرور الزمن 

بعد خمس سنوات.
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التعديالت:

اقتصر التعديل على التوضيح فقط. فبدًال من عبارة: »ويكونون 
املراقبة  مفوضو  يكون  عبارة:  اجلديدة  امل��ادة  استعملت  مسؤولني« 

مسؤولني.

وبدًال من عبارة إما بصفة فردية أو بالتضامن، استعملت املادة 
بالتضامن. أو  فردية  اجلديدة عبارة: بصفة 

املسؤولية عن  باملوضوع سواء جلهة  يتعلق  فيما  تعديل  ولكن ال 
اخلطأ أو جلهة مدة مرور الزمن.

مالحظة:

»يكون مفوضو املراقبة  178 اجلديدة عبارة:  املادة  ورد في 
املراقبة  م��ف��وض��و  »ي��ك��ون  ال��ع��ب��ارة:  ت��ك��ون  أن  م��س��ؤول��ون« واألص���ح 
يأتي منصوباً. أن  مسؤولني«. فكلمة مسؤولني هي خبر كان، ويجب 

ميكن لنظام الشركة، وفي إطار احتساب األكثرية والنصاب في 
اعتبار  إمكانية  يلحظ  أن  للمساهمني،  العمومية  اجلمعية  اجتماعات 
تقنية أخرى  اجتماعات اجلمعية عبر  الذين يشاركون في  املساهمني 
حتدد شروطها بقرار صادر عن وزير العدل، حاضرين االجتماع شرط 
االستمرار  سالمة  وضمان  املتصل  العضو  هوية  من  التأكد  ضمان 
أن  على  النقاشات،  في  فعلياً  املتصل  العضو  ومشاركة  وموثوقيته 

الواجب اعتمادها في هذا اإلطار. الشركة اآللية  يلحظ نظام 

يجب أن يسجل مضمون االتصال عن بعد في جلسات اجلمعية 
محضر  من  يتجزأ  ال  جزءاً  التسجيالت  تعتبر  بحيث  كافة،  العمومية 

معه. وحتفظ  اجلمعية 
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في جمعيات املساهمني العمومية

:2019/126 70 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

181 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 
181 اجلديدة: املادة 

»يجوز للمساهمني الذين ال يستطيعون حضور اجلمعية أن يوكلوا 
عنهم من ميثلهم بشرط أن يكون هؤالء املمثلون أنفسهم من املساهمني، 
ما لم ينص النظام على جواز أن يكون هؤالء املمثلون من غير املساهمني. 

ويستثنى من ذلك املمثلون الشرعيون لفاقدي األهلية.
والنصاب  االكثرية  احتساب  إط��ار  وفي  الشركة،  لنظام  ميكن 
إمكانية  يلحظ  ان  للمساهمني،  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  في 
اعتبار املساهمني الذين يشاركون في اجتماعات اجلمعية عبر تقنية 
أخ��رى حتدد  تقنية  وس��ائ��ل  أو  بعد  ع��ن  وامل��س��م��وع  امل��رئ��ي  االت��ص��ال 
شرط  االجتماع،  حاضرين  العدل،  وزي��ر  عن  ص��ادر  بقرار  شروطها 
االتصال  سالمة  وض��م��ان  املتصل،  العضو  هوية  م��ن  التأكد  ضمان 
ان  على  النقاشات،  في  فعلياً  املتصل  العضو  ومشاركة  وموثوقيته 

الواجب اعتمادها في هذا اإلطار. الشركة اآللية  يلحظ نظام 
يجب ان يسجل مضمون االتصال عن بعد في جلسات اجلمعية 
التسجيالت جزءاً ال يتجزأ من محضر  تعتبر  العمومية، كافة، بحيث 

معه«. وحتفظ  اجلمعية 
القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   181 امل��ادة  نص 

:2019/126 رقم 
أن  اجلمعية  حضور  يستطيعون  ال  ال��ذي��ن  للمساهمني  »ي��ج��وز 
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من  أنفسهم  املمثلون  هؤالء  يكون  أن  بشرط  ميثلهم  من  عنهم  يوكلوا 
األهلية«. لفاقدي  الشرعيون  املمثلون  ذلك  من  ويستثنى  املساهمني. 

التعديالت:
اجلمعية: في  املساهمني  متثيل  أوًال: 

إمكانية  على  تنص  تعديلها،  قبل  القدمية   181 امل��ادة  كانت 
يوكلوا  أن  اجلمعية  حضور  يستطيعون  ال  ال��ذي��ن  املساهمني  متثيل 
من  أنفسهم  ه��م  املمثلون  ه��ؤالء  يكون  ان  بشرط  ميثلهم  م��ن  عنهم 
أن  الشركة  لنظام  ميكن  أنه  على  تنص  تكن  لم  ولكنها  املساهمني. 
ينص على خالف ذلك، أي على حق املساهمني بتمثيلهم في اجلمعية 

املساهمني. غير  من  أشخاص  بواسطة 
على  ينص  أن  الشركة  لنظام  اجلديدة جتيز   181 املادة  فأتت 

املساهمني. غير  من  أشخاص  بواسطة  املساهم  إمكانية متثيل 
املساهمني  متثيل  ك��ان  إذا  عما  ال��ت��س��اؤل  يطرح  التعديل  وه��ذا 
بواسطة أشخاص من غير املساهمني مفيد للمساهمني وللشركة؟ وإننا 
بواسطة  املساهمني  بجواز متثيل  املتعلقة  إضافة هذه اجلملة  أن  نرى 
أشخاص من غير املساهمني مسألة غير مأمونة النتائج، ألنه ال ضرورة 
ألن يطلع الغير ممن ال عالقة له بالشركة على أعمالها وأسرارها، هذا 
إن متثيل من ال يستطيع حضور اجلمعية  من جهة، ومن جهة أخرى، 
بواسطة ممثلني من املساهمني متاح، من جهة أخرى. وال لزوم في كل 

األحوال للتمثيل بواسطة أشخاص من خارج الشركة.
املساهمني  بحضور  تتعلق  جديدة  فقرات  إضافة  ثانيًا: 
اج��ت��م��اع��ات اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ع��ب��ر ت��ق��ن��ي��ات االت���ص���االت 

احلديثة:
على  يركز  أو سواها،  املادة  في هذه  املشرع، سواء  أن  يالحظ 
احلديثة،  التقنيات  بواسطة  بعد  عن  اإلتصال  وسائل  وتفعيل  إعمال 



238

وهذا أمر طبيعي في ضوء ثورة املعلومات ودخول األنترنت في جميع 
السير في هذا االجتاه. األعمال، ومستقبل 

ولذلك أجاز املشرع في تعديله للمادة 181 جتارة لنظام الشركة 
إمكانية اعتماد حضور اجلمعيات العمومية بواسطة وسائل اإلتصال 
هذا  أس��اس  على  والنصاب  األكثرية  واحتساب  بعد،  ع��ن  احلديثة 
مضمون  وتسجيل  اجلمعية،  مناقشات  في  االشتراك  كما  اإلتصال 

كافة. العمومية  بعد في جلسات اجلمعية  اإلتصال عن 
ال��ت��الع��ب ف��ي ه���ذه اإلتصاالت  إم��ك��ان��ي��ة  إل���ى  ول��ك��ن��ه اح��ت��اط 
فأوجب التأكد من هوية العضو املتصل ومن ضمان سالمة االتصال 

وموثوقيته. واستمراريته 
ول��ك��ن ك��ي��ف ي��ت��م ال��ت��أك��د، وك��ي��ف ي��ج��ري اإلت���ص���ال، وم���ا هي 
وزير  إل��ى  أوك��ل  بل  املسائل  ه��ذه  يتناول  لم  التعديل  ف��إن  إج��راءات��ه؟ 
عبر  االجتماعات  في  املشاركة  شروط  بتحديد  قرار  إص��دار  العدل 
أية تقنية من تقنيات االتصال. كما أوكل إلى نظام الشركة أن يلحظ 
اآللية الواجب اعتمادها بالنسبة إلى التأكد من هوية املتصل وضمان 

وموثوقيته. واستمراريته  االتصال  سالمة 
للتطبيق قبل صدور قرار  قابل  التعديل غير  أن هذا  يعني  مما 
قبل  من  املذكورة  اآللية  حتديد  وقبل  املسألة،  هذه  في  العدل  وزير 

الشركة. نظام 
ومما يعني أيضاً أن إمكانية تطبيق هذا التعديل يستلزم إصدار 

تنظيمية. مراسيم 
:2019/126 71 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
182 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 



239

182 اجلديدة: املادة 
احلاضرين  املساهمني  أسماء  فيها  تذكر  حضور  ورق��ة  »تنظم 
حال  ف��ي  بعد،  ع��ن  اإلت��ص��ال  وس��ائ��ل  بواسطة  وامل��ش��ارك��ني  واملمثلني 
التي ميلكها كل واحد منهم وعدد األصوات  وجودهم، وعدد األسهم 
املختصة بهذه األسهم. وتوضع هذه الورقة في مركز الشركة، ويجوز 

أنه مساهم«. يثبت  لكل طالب  اإلطالع عليها 
القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   182 امل��ادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
احلاضرين  املساهمني  أسماء  فيها  تذكر  حضور  ورق��ة  »تنظم 
األصوات  وعدد  منهم  واحد  كل  التي ميلكها  األسهم  وعدد  واملمثلني 

األسهم. بهذه  املختصة 
عليها  اإلط��الع  ويجوز  الشركة  مركز  في  الورقة  ه��ذه  وتوضع 

أنه مساهم«. يثبت  لكل طالب 
التعديالت:

إن التعديل الوحيد احملدث على هذه املادة هو إدخال املشاركني 
بواسطة وسائل اإلتصال عن بعد، في حال وجودهم، في ورقة احلضور، 
وذلك انسجاماً مع التعديالت الطارئة بالنسبة إلى املشاركني بواسطة 

وسائل اإلتصال عن بعد، كما ذكرنا في مواد سابقة.
:2019/126 72 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
183 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

183 اجلديدة: املادة 
ينشأ مكتب مؤلف على األقل من رئيس وأمني سر.

املكتب حاضرين بصورة شخصية«. يكون أعضاء  أن  يجب 
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القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   183 امل��ادة  نص 
:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 

»ينشأ مكتب مؤلف على األقل من رئيس وكاتب سر«.
التعديالت:

أوًال: أستبدل عبارة: »كاتب سر« بعبارة: »أمني سر«.
حاضرين  املكتب  أعضاء  يكون  أن  يجب  عبارة:  إضافة  ثانيًا: 

.» شخصياً
وأمني  املكتب  رئيس  حضور  امتناع  هو  العبارة  بهذه  واملقصود 

بعد. التقنية عن  السر، عن طريق وسائل اإلتصال 
:2019/126 73 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
186 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

186 اجلديدة: املادة 
امللحوظة  اإلسمية  باألسهم  اخلاصة  باألحكام  االحتفاظ  مع 
األسهم  بقدر  األصوات  من  عدد  مساهم  لكل  يكون   ،117 املادة  في 
التي ميلكها أو ميثلها بال حتديد، إال إذا نص نظام الشركة صراحة 
التحديد واحداً جلميع  يكون  أن  التحديد، ويشترط حينئٍذ  على هذا 

فئتها«. كانت  أية  األسهم 
 126 186 القدمية قبل تعديلها بالقانون رقم  نص املادة 

:2019/3/29 تاريخ 
ال��ذي��ن ميلكون  أول��ئ��ك  أص���وات  االح��ت��ف��اظ مبضاعفة  م��ع  »إن��ه 
مساهم  لكل  يكون  تقدم،  كما  األقل،  على  سنتني  منذ  إسمية  أسهماً 
عدد من األصوات بقدر األسهم التي ميلكها أو ميثلها بال حتديد ما 
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لم يكن نظام الشركة ينص صراحة على التحديد ويشترط حينئٍذ أن 
فئتها«. كانت  أية  األسهم  واحداً جلميع  التحديد  يكون 

التعديالت:
أوًال: كنا قد أشرنا إلى تعديل املادة 117 جتارة بعدما أصبحت 
القانون  من   31 امل��ادة  )راج��ع  إسمية:  كلها  املغفلة  الشركات  أسهم 

126 تاريخ 2019/3/29(:

في  جميعها  أصبحت  املغفلة  الشركات  أسهم  أن  مبا  ثانيًا: 
أن  على  املعدلة  اجلديدة   186 امل��ادة  ترّكز  إسمية  احلاضر  الوقت 
أو  ميلكها  التي  األسهم  بقدر  األص��وات  من  عدد  مساهم  لكل  يكون 
ميثلها بدون حتديد. وعلى هذا األساس اكتفت املادة املذكورة بالنص 
...117 على أنه مع االحتفاظ باألسهم اإلسمية امللحوظة في املادة 

:2019/126 74 من القانون  املادة 
تنص هذه املادة، على ما يأتي:

190 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 
190 اجلديدة: املادة 

املسائل  كل  في  معلوماتهم  أن  احلاضرون  املساهمون  وجد  إذا 
أيام  ثمانية  االجتماع  فيؤجل  كافية  غير  للمناقشة  عليهم  املعروضة 
ربع  يطلب  أن  ب��ش��رط  األك��ث��ر  على  ي��وم��اً  عشر  وخمسة  األق��ل  على 

التأجيل«. هذا  اجلمعية  أعضاء 
القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   190 امل��ادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ 

املسائل  في  معلوماتهم  أن  احل��اض��رون  املساهمون  وج��د  »إذا 
أيام  ثمانية  االجتماع  فيؤجل  كافية،  غير  للمناقشة  عليهم  املعروضة 
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التأجيل«. ربع أعضاء اجلمعية هذا  أن يطلب  بشرط 

التعديالت:

ثمة تعديل وحيد يتعلق مبدة التأجيل. حيث كانت في ظل املادة 
على  اجلمعية  أعضاء  ربع  موافقة  بشرط  أيام  ثمانية  القدمية   190
األدنى  احلد  حدين،  بني  تتراوح  هذه  املدة  فأصبحت  التأجيل،  هذا 

أيام واحلد األعلى هو خمسة عشر يوماً. هو ثمانية 

:2019/126 75 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

192 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

192 اجلديدة: املادة 

إن القرارات التي تتخذ مبقتضى األصول وتراعى فيها شروط 
يقع  وال  عمومية،  جمعية  بكل  املختصة  والغالبية  القانوني  النصاب 
الغائبني  حتى  املساهمني  تلزم  السلطة  استعمال  سوء  وال  غش  فيها 

واملخالفني«. منهم 

القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   192 امل��ادة  نص 
:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 

فيها  وت��راع��ى  األص���ول  مبقتضى  تتخذ  ال��ت��ي  ال���ق���رارات  »إن 
غش  فيها  يقع  وال  جمعية،  بكل  املختصة  والغالبية  النصاب  شروط 
الغائبني  حتى  املساهمني  جميع  تلزم  السلطة  استعمال  إس��اءة  وال 

واملخالفني. منهم 
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التعديالت:
استعملت  حيث  الصياغة،  على  املادة  هذه  في  التعديل  اقتصر 
كانت  بينما  السلطة،  استعمال  سوء  عبارة:  اجلديدة   192 املادة 
أي  السلطة.  استعمال  إساءة  عبارة  تتضمن  تعديلها.  قبل  املادة  هذه 
بدًال  املادة اجلديدة،  في  سوء  كلمة  استعمال  في  التعديل حصل  أن 
املادة  مضمون  أما  تعديلها.  قبل  القدمية  املادة  في  إساءة  كلمة  من 

تعديل. فلم يطرأ عليه أي 
:2019/126 76 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
195 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

195 اجلديدة: املادة 
تتخذ  و194   193 املادتني  في  عليها  املنصوص  اجلمعيات  في 
ال  واملمثلني.  احلاضرين  املساهمني  أصوات  ثلثي  بغالبية  القرارات 
يشترك في اتخاذ القرارات أصحاب املقدمات العينية  فيما يختص 

املقدمات«. هذه  في  بالتحقيق 
امل��ع��دل��ة مب��وج��ب ق��ان��ون تاريخ  ال��ق��دمي��ة   195 امل���ادة  ن��ص 
126 تاريخ  القانون رقم  1948/11/23، قبل تعديلها مبوجب 

:2019/3/29
احلاضرين  املساهمني  أص��وات  ثلثي  بغالبية  القرارات  »تتخذ 

واملمثلني«.
التعديالت:

املضمون: توضيح  أوًال: 
إن التعديل احلاصل في هذه املادة ما هو سوى توضيح ملا كان 
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وارداً في املادة 195 القدمية. فهذه املادة األخيرة كانت استكماًال ملا 
192 و191 السابقتني لها. ورد في املادتني 

اجلمعيات  في  أنه  صراحة  أوضحت  فقد  اجلديدة  امل��ادة  أما 
193 و194. املنصوص عليها في املادتني 

ث��ان��ي��ًا: ع���دم اش���ت���راك أص���ح���اب امل��ق��دم��ات ال��ع��ي��ن��ي��ة في 
مقدماتهم: إلى  بالنسبة  التصويت 

أنه ال يحق ألصحاب  195 اجلديدة صراحة على  املادة  نصت 
يختص  فيما  ال���ق���رارات،  ات��خ��اذ  ف��ي  اإلش��ت��راك  العينية  امل��ق��دم��ات 

املقدمات. هذه  في  بالتحقيق 

أصحاب  مصالح  ب��ني  للتعارض  ومنطقي  طبيعي  امل��ن��ع  وه��ذا 
املساهمني. سائر  ومصالح  العينية،  املقدمات 

:2019/126 77 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

197 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

197 اجلديدة: املادة 

في  يّطلعوا  أن  ال��س��ن��دات  وأص��ح��اب  املساهمني  جلميع  يحق 
مركز الشركة، أو من خالل وسيلة الكترونية خاصة معتمدة من قبل 

على: الشركة 

املادة  من   5 إل��ى   1 البنود  في  عليها  املنصوص  املستندات   -
101 من هذا القانون.

املساهمني. قائمة   -
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يجوز ألصحاب الشأن أن يأخذوا أو يطلبوا على نفقتهم نسخاً 
ذكرها. املتقدم  الوثائق  عن جميع 

ال يحق للشركة أن تستوفي مقابل تسليم تلك النسخ إال البدالت 
الوطني«. االقتصاد  وزير  يقررها  تعرفة  التي حتددها 

القانون  ت��ع��دل��ت مب��وج��ب  ك��م��ا  ال��ق��دمي��ة   197 امل���ادة  ن��ص 
تعديلها  وقبل   ،1968/5/4 تاريخ   9798 رقم  باملرسوم  املنفذ 

:2019/3/29 126 تاريخ  مبوجب القانون رقم 
في  يطلعوا  أن  السندات  وأص��ح��اب  املساهمني  جلميع  »يحق 
مركز الشركة على جدول اجلرد وامليزانية وحساب األرباح واخلسائر 
وقائمة املساهمني وتقرير مفوضي املراقبة وحساب األرباح واخلسائر 
املوحدة وامليزانية املوحدة إذا وجدا وتقرير مفوضي املراقبة عليهما 
السنوية.  اجلمعية  النعقاد  السابقة  يوماً  عشر  اخلمسة  خالل  في 

باطلة. وإذا منعوا من هذا احلق كانت مناقشات اجلمعية 
املساهمني  قائمة  يكملوا  أن  اإلدارة  ويجب على أعضاء مجلس 

املنشأة حلاملها. األسهم  إيداع  بحسب  تدريجياً 
يجوز ألصحاب الشأن أن يأخذوا أو يطلبوا على نفقتهم نسخاً 

عن جميع الوثائق املتقدم ذكرها ما عدا جدول اجلرد.
ال يحق للشركة أن تستوفي مقابل تلك النسخ إال البدالت التي 

الوطني«. االقتصاد  وزير  يقررها  تعرفة  حتددها 
التعديالت:

املستندات: أوًال: اإلطالع على 
197 اجل���دي���دة، إل���ى حق  أض��اف��ت ال��ف��ق��رة األول���ى م��ن امل���ادة 
املساهمني باإلطالع على املستندات في مركز الشركة، اإلطالع عليها 
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من خالل وسيلة إلكترونية، من دون احلضور إلى مركز الشركة. على 
الشركة. قبل  األلكترونية هذه معتمدة من  الوسيلة  تكون  أن 

ث���ان���ي���ًا: امل���س���ت���ن���دات م���وض���وع اإلط������الع ع��ل��ي��ه��ا م���ن قبل 
السندات: وأصحاب  املساهمني 

القانون  مب��وج��ب  ت��ع��دي��ل��ه��ا  ق��ب��ل  ال��ق��دمي��ة   197 امل����ادة  ك��ان��ت 
2019/126 حتدد املستندات الواجب اإلطالع عليها، بأنها:

1 - جدول اجلرد.
2 - امليزانية.

3 - حساب األرباح واخلسائر.
4 - قائمة املساهمني.

5 - تقرير مجلس اإلدارة.
تقرير مفوضي املراقبة.  – 6

7 - حساب األرباح واخلسائر املوحد إذا وجد.
8 - حساب امليزانية املوحد إذا وجد.
9 - وتقرير مفوضي املراقبة عليهما.

فأتت املادة 197 اجلديدة، لتنص على أن املستندات التي يحق 
املنصوص  تلك  هي  عليها،  اإلطالع  السندات  وأصحاب  للمساهمني 
وهذه  التجارة.  قانون  من   101 املادة  من   5 إلى   1 البنود  في  عليها 

هي: البنود 
تقرير مفوضي املراقبة املرفق به البيانات املالية اإلفرادية   - 1
املرعية  احملاسبية  للمعايير  وفقاً  املعدة  املنصرمة  للسنة 
األجراء، وال سيما امليزانية العمومية، بيان النتيجة، بيان 
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البيانات  حول  وإيضاحات  املساهمني  حقوق  في  التغيير 
املالية.

تقرير مفوضي املراقبة املرفق به البيانات املالية املجمعة   - 2
املرعية  احملاسبية  للمعايير  وفقاً  املعدة  املنصرمة  للسنة 

األجراء.

 158 امل��ادة  أحكام  وفق  اخل��اص  املراقبة  مفوضي  تقرير   - 3
القانون. من هذا 

للسنة  ال���ش���رك���ة  أع���م���ال  ع���ن  اإلدارة  م��ج��ل��س  ت���ق���ري���ر   - 4
املنصرمة.

هذا  م��ن   158 امل���ادة  أح��ك��ام  وف��ق  اإلدارة  مجلس  تقرير   - 5
القانون.

197 اجلديدة، وجوب اإلطالع  وفضاًل عن ذلك تضمنت املادة 
املساهمني. قائمة  على  أيضاً، 

تعليق: إن أهمية التعديل املبني أعاله هو اإلستجابة ملا تتطلبه 
املراقبة،  مفوضي  تقرير  وأهمية  األجراء،  املرعية  احملاسبية  املعايير 
العمومية  وامليزانية  املالية  البيانات  وإرفاق  اإلدارة،  مجلس  وتقارير 
حول  وإيضاحات  املساهمني  حقوق  في  التغيير  وبيان  النتيجة  وبيان 

املراقبة. مفوضي  بتقرير  املالية  البيانات 

املساهمني  اط���الع  ال���واج���ب  امل��س��ت��ن��دات  ت��ت��غ��ي��ر  ل��م  وب��ال��ت��ال��ي 
اجلديدة   197 امل��ادة  أوجبت  إمنا  كثيراً،  عليها  السندات  وأصحاب 
املرعية  احملاسبية  املعايير  بحسب  املستندات  هذه  تنظيم  يجري  أن 
إرفاق  يجب  التي  املراقبة  مفوضي  تقارير  أهمية  وإب��راز  األج��راء، 

بها. املستندات 
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إيداع  بحسب  ت��دري��ج��ًا  املساهمني  قائمة  إك��م��ال  ث��ان��ي��ًا: 
حلامله: األسهم 

كانت املادة 197 القدمية قبل تعديلها بالقانون رقم 2019/126 
تتضمن فقرة تنص على ما يأتي: »ويجب على أعضاء مجلس اإلدارة 
املنشأة  األسهم  إي��داع  بحسب  تدريجاً  املساهمني  قائمة  يكملوا  أن 

حلاملها.
197 اجلديدة هذه الفقرة ولم تنص عليها، وذلك  فألغت املادة 
األسهم  النوع من  حلامله، وهذا  املنشأة  األسهم  بحملة  تتعلق  ألنها 
ألغي مبقتضى القانون رقم 2016/75 الذي أصبحت مبوجبه أسهم 

إسمية. أسهماً  جميعها  املغفلة،  الشركة 
املساهمني وأصحاب  يعدل وال سيما جلهة حق  فلم  الباقي  أما 
جميع  عن  نسخاً  نفقتهم  على  يطلبوا  أو  ي��أخ��ذوا  أن  في  السندات 
الوثائق املتقدم ذكرها. مع اإلشارة إلى ان املادة 197 القدمية لم تكن 
تسمح بأن يأخذوا نسخة عن جدول اجلرد فأتت املادة 197 اجلديدة 

لتسمح بأخذ نسخة عن هذا اجلدول ألنها لم تذكر هذا االستثناء.
على  لإلستحصال  العالقة  أصحاب  يدفعها  التي  التعرفة  أما 
االقتصاد  وزير  يحددها  واجلديدة  القدمية  املادتني  ففي  املستندات، 

منه. بقرار  الوطني 
:2019/126 78 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
198 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

198 اجلديدة: املادة 

يجب أن تتألف اجلمعية العمومية العادية من مساهمني ميثلون 



249

ثلث رأس مال الشركة على األقل.

وإذا لم يلتئم هذا النصاب تعقد جمعية ثانية وتكون مناقشاتها 
قانونية أياً كان اجلزء الذي متثله من رأس مال الشركة«.

 126 198 القدمية قبل تعديلها بالقانون رقم  نص املادة 
:2019/3/29 تاريخ 

اجلمعية  منهم  تتألف  الذين  املساهمني  ع��دد  يكون  أن  »يجب 
العادية ممثاًل لثلث رأس مال الشركة على األقل.

مناقشاتها  وتكون  ثانية  جمعية  تعقد  النصاب  هذا  يتم  لم  وإذا 
قانونية أياً كان اجلزء الذي متثله من رأس مال الشركة«.

التعديالت:

ل��م ي��ج��ر ت��ع��دي��ل ه��ذه امل���ادة م��ن ح��ي��ث م��ض��م��ون��ه��ا، ب��ل اقتصر 
التعديل على الصياغة في الفقرة األولى من املادة، وعلى إبدال كلمة 

منها. الثانية  الفقرة  في  يلتئم  بكلمة  يتم 

:2019/126 79 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

199 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

199 اجلديدة: املادة 

تتخذ  مخالف،  ن��ص  بشأنها  ي��رد  ل��م  التي  احل��االت  جميع  ف��ي 
عدد  من  املطلقة  بالغالبية  العادية  العمومية  اجلمعية  في  القرارات 
عن  املشاركني  أو  املمثلني  أو  احلاضرين  املساهمني  أسهم  أص��وات 

أصوًال«. منهم اجلمعية  تتألف  والذين  بعد، 
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 126 199 القدمية قبل تعديلها بالقانون رقم  نص املادة 
:2019/3/29 تاريخ 

تتخذ  خ��اص،  ن��ص  بشأنها  ي��رد  ل��م  ال��ت��ي  األح���وال  »ف��ي جميع 
أو  احل��اض��ري��ن  امل��س��اه��م��ني  ع���دد  م��ن  امل��ط��ل��ق��ة  بالغالبية  ال���ق���رارات 

املمثلني«.

التعديالت:

املشاركني عن بعد: أوًال: إضافة عبارة 

في  بعد  عن  املساهمني  مبشاركة  اجلديد  القانون  سمح  بعدما 
أضافت  القاعدة،  هذه  مع  وانسجاماً  العمومية،  اجلمعية  اجتماعات 

197 اجلديدة عبارة: املشاركني عن بعد. املادة 

الصياغة: في  تعديل  ثانيًا: 

كانت املادة 197 القدمية قبل تعديلها بالقانون رقم 2019/126 
جرى  املساهمني«  ع��دد  م��ن  املطلقة  »الغالبية  ع��ب��ارة:  تتضمن 
أسهم  أص��وات  ع��دد  م��ن  املطلقة  »الغالبية  العبارة:  ه��ذه  تعديل 

املساهمني«.

:2019/126 80 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

204 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

204 اجلديدة: املادة 

بغالبية  العادية  غير  العمومية  اجلمعيات  في  القرارات  تتخذ 
بعد«. واملشاركني عن  واملمثلني  املساهمني احلاضرين  أصوات  ثلثي 
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ق���ان���ون  مب����وج����ب  امل����ع����دل  ال����ق����دمي����ة   204 امل��������ادة  ن����ص 
 126 رق���م  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  تعديلها  وق��ب��ل   ،1948/11/23

:2019/3/29 تاريخ 

بغالبية  القرارات  تتخذ  العادية  غير  العمومية  اجلمعيات  »في 
واملمثلني«. احلاضرين  املساهمني  ثلثي 

التعديالت:
أوًال: إضافة عبارة: واملشاركني عن بعد.

ووضوحاً،  دقة  أكثر  وجعلها  امل��ادة  صياغة  في  حتسني  ثانيًا: 
وال سيما جلهة استبدال عبارة: بغالبية ثلثي املساهمني بعبارة: ثلثي 
مبا  بل  املساهمني،  بعدد  ليست  األهمية  أن  إذ  املساهمني.  أص��وات 

أكثر دقة ووضوحاً. التعديل  ميثلونه من أصوات، فجاء 
:2019/126 81 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
205 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

205 اجلديدة: املادة 
بعد تسديد كامل قيمة  إال  الشركة  يزاد رأس مال  أن  ال ميكن 
طائلة  القانون، حتت  هذا  من   119 للمادة  وفقاً  السابق،  املال  رأس 

بطالن زيادة رأس املال.
ف��ي ح��ال وج��ود ص��اح��ب ح��ق ان��ت��ف��اع وص��اح��ب ح��ق رق��ب��ة على 
السهم الواحد، يكون لصاحب حق الرقبة االكتتاب بزيادة رأس املال، 
اتفقا  الرقبة قد  إال في حال كان صاحب حق االنتفاع وصاحب حق 
اتفاقهما  وإب��الغ  ذلك  خالف  على  الشركة  رأسمال  زي��ادة  قرار  قبل 
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116 من هذا القانون«. إلى الشركة وفقاً ألحكام املادة 
املنفذ  القانون  مبوجب  املعدلة  القدمية   205 امل��ادة  نص 
مبوجب  تعديلها  قبل   1968/5/4 تاريخ   9798 رقم  باملرسوم 

:2019/3/29 126 تاريخ  القانون رقم 
املال  رأس  دف��ع  بعد  إال  الشركة  م��ال  رأس  ي��زاد  أن  يجوز  »ال 

كله. السابق 
التعديالت:

الشركة«  رأس مال  يزاد  أن  »ال يجوز  عبارة  أستبدال  أوًال: 
بعبارة: »ال ميكن أن يزاد رأس مال الشركة«.

زيادة  ح��ال  ف��ي  جت��ارة   119 امل���ادة  أح��ك��ام  تطبيق  ث��ان��ي��ًا: 
رأس املال:

الشركة  مال  رأس  زيادة  منع  إلى  اجلديدة   205 املادة  تضيف 
إّال بعد تسديد كامل قيمة رأس املال، السابق، عبارة: »وفقًا للمادة 

119 من هذا القانون حتت طائلة بطالن رأس املال«.
السهم  يلزم صاحب  أن  تعني  119 جتارة  املادة  وتطبيق أحكام 
من  الباقي  بتسديد  اإلدارة  طلب  بتلبية  ثمنه  كامل  يدفع  لم  ال��ذي 
الثمن أو جزء منه، وذلك وفقاً لآللية والشروط املنصوص عليها في 

التسديد. إلى  الدعوة  املتضمن  القرار 
يظلون مدة عامني فقط من  قبله  السهم  أحرزوا  الذين  وجميع 

لم يدفع. الذي  املبلغ  التضامن عن  التفرغ مسؤولني بوجه  تاريخ 
ويعد باطاًل بطالناً مطلقاً كل نص في نظام الشركة أو كل قرار 

املادة. مخالف ألحكام هذه 
ويالحظ أن تقرير زيادة رأس املال قبل دفع رأس املال السابق يعتبر 
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مخالفاً لإلنتظام العام، وبالتالي باطاًل، وهذا ما هو ثابت في نص املادة 
205 اجلديدة، أو في نص املادة 119 اجلديدة من قانون التجارة.

ث��ال��ث��ًا: مل��ن ي��ع��ود احل���ق ب��االك��ت��ت��اب ب���زي���ادة رأس امل���ال؟ 
الرقبة: أو لصاحب حق  االنتفاع  لصاحب حق 

على  أو  اإلنتفاع  سبيل  على  له  حائزاً  السهم،  حائز  يكون  قد 
سبيل امللكية. ففي حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة 
رأس  بزيادة  االكتتاب  حق  صاحب  يكون  فمن  الواحد،  السهم  على 

املال؟
أوضحت املادة 81 من القانون رقم 2019/126، هذه املسألة، 
تقضي  إليها،  فقرة جديدة  205 جتارة، فأضافت  املادة  تعديلها  عبر 
بأن اجلواب على السؤال املطروح هو أن حق االكتتاب بزيادة رأس املال 
يعود في األصل ملالك السهم أي لصاحب حق الرقبة، وليس لصاحب 
على  الشركة  مال  رأس  زيادة  قبل  اإلتفاق  يجوز  ولكنه  اإلنتفاع،  حق 
رأس  زي��ادة  بأسهم  باالكتتاب  احلق  أن صاحب  على  أي  ذلك  خالف 
املال، ومبوجب اإلتفاق املذكور يعود إلى صاحب حق اإلنتفاع، على أن 

يبلغ هذا اإلتفاق إلى الشركة وفقاً ألحكام املادة 116 جتارة.
واملادة 116 هذه املعدلة مبوجب القانون رقم 2019/126، وفيما 
يتعلق بصاحب حق اإلنتفاع وصاحب حق الرقبة تنص على أنه لصاحب 
العمومية  اجلمعيات  حضور  في  احلق  وح��ده  السهم  من  اإلنتفاع  حق 
العادية والتصويت فيها، ويكون لصاحب حق الرقبة احلق في حضور 
حق  صاحب  ويعتبر  فيها.  والتصويت  العادية  غير  العمومية  اجلمعية 
الرقبة الشخص املخول تبلغ كافة الدعوات واألوراق واملسائل كافة دون 

استثناء، مبا في ذلك تبلغ قرارات توزيع أية منافع اقتصادية.
ولكن ميكن لصاحب حق اإلنتفاع ولصاحب حق الرقبة اإلتفاق 
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ترتئيانها.  التي  للطريقة  وفقاً  السابقة،  الفقرة  أحكام  مخالفة  على 
من  إب��الغ��ه  وش��رط  بينهما  م��ا  ف��ي  عقد  توقيع  إل��ى  ي��ص��ار  أن  على 

التجاري. السجل  في  ونشره  الشركة 
 116 205 اجل���دي���دة، وامل����ادة  وه��ك��ذا ي��ب��دو م��ن ن��ص��ي امل���ادة 
رأس  زي��ادة  بأسهم  االكتتاب  في  الرقبة  صاحب  حق  أن  اجل��دي��دة، 
أي  عكسه،  على  االتفاق  ويجوز  العام،  االنتظام  من  يعتبر  ال  امل��ال، 

على حق صاحب االنتفاع في االكتتاب بزيادة رأس املال.
:2019/126 81 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
206 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

206 اجلديدة: املادة 
الشركات  بتأسيس  املتعلقة  القانونية  القواعد  تراعى  أن  يجب 
العقوبات  وتطبق  امل��ص��درة.  اجل��دي��دة  األس��ه��م  إل��ى  بالنسبة  املغفلة 
رئيس  ومبسؤولية  وب��ال��غ��رام��ات  امل��ال  رأس  ب��إب��ط��ال  املتعلقة  عينها 
القائمني  العامني  امل��دراء  أو  العام  واملدير  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 
األصول  املوافقة حسب  لم جتر  الذين  واملساهمني  بوظيفتهم  عندئٍذ 

املراقبة واخلبراء«. ما قدموه ومفوضي  على 
املنفذ  القانون  مبوجب  املعدلة  القدمية،   206 املادة  نص 
مبوجب  تعديلها  قبل   1968/5/4 تاريخ   9798 رقم  باملرسوم 

:2019/3/29 126 تاريخ  القانون رقم 
الشركات  بتأسيس  املتعلقة  القانونية  القواعد  تراعى  أن  »يجب 
املغفلة بالنسبة إلى األسهم اجلديدة املصدرة، وتطبق نفس العقوبات 
أعضاء  ومبسؤولية  وبالغرامات  امل��ال  رأس  زي��ادة  بإبطال  املختصة 
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لم جتر  الذين  واملساهمني  بوظيفتهم  عندئٍذ  القائمني  اإلدارة  مجلس 
املوافقة حسب األصول على ما قدموه ومفوضي املراقبة واخلبراء«.

التعديالت:
العبارات: بعض  صياغة  في  تعديل  أوًال: 

بإبطال  املختصة  العقوبات  »وتطبق نفس  عبارة:  أستبدال 
املتعلقة  عينها  ال��ع��ق��وب��ات  »تطبق  ب��ع��ب��ارة:  امل���ال«  رأس  زي���ادة 

املال«. بإبطال رأس 
املسؤولون: األشخاص  ثانيًا: 

كانت املادة 206 القدمية تنص على تطبيق املسؤولية والعقوبات 
بوظائفهم  عندئذ  القائمني  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  والغرامات 
قدموه،  ما  على  االص��ول  حسب  املوافقة  جتر  لم  الذين  واملساهمني 

واخلبراء. املراقبة  ومفوضي 
أعضاء مجلس  إلى  لتضيف  املعدلة  206 اجلديدة  املادة  فأتت 
اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة، واملدير العام واملدراء العامني القائمني 
عندئٍذ بوظائفهم، فضاًل عن املساهمني الذين لم جتر املوافقة حسب 

املراقبة واخلبراء. االصول على ما قدموه ومفوضي 
:2019/126 83 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
214 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

214 اجلديدة: املادة 
التي  الشكلية  بالشروط  املتعلقة  القانونية  القواعد  على  بناء 
قرار  كل  يكون  العمومية،  اجلمعيات  مناقشات  في  مراعاتها  جتب 
أفسدت  املخالفة  ه��ذه  أن  ثبت  كلما  باطاًل  ال��ش��روط  لهذه  مخالف 
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احلاصلة. النتيجة  فعاًل 
أمام  اإلب��ط��ال  ب��ه��ذا  ي��دل��ي  أن  ومصلحة  صفة  ذي  لكل  وي��ح��ق 

املختص. املرجع 
ابتداء  املناقشات أو مبرور سنة  البطالن بتصحيح  ويزول حكم 
ومن  املساهمني  إلى  بالنسبة  اجلمعية  فيه  انعقدت  الذي  اليوم  من 

املساهمني. إلى غير  بالنسبة  التجاري  السجل  في  القرار  نشر 
القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   214 امل��ادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ 
جتب  التي  بالشروط  املختصة  القانونية  القواعد  على  »بناء 
مخالف  ق��رار  كل  يعد  العمومية،  اجلمعية  مناقشات  في  مراعاتها 
النتيجة  فعاًل  أفسدت  املخالفة  ه��ذه  أن  ثبت  كلما  باطاًل  لألصول 

احلاصلة.
ويحق لكل ذي عالقة أن يدلي بهذا البطالن.

ابتداء  املناقشات أو مبرور سنة  البطالن بتصحيح  ويزول حكم 
فيه اجلمعية«. انعقدت  الذي  اليوم  من 

التعديالت:
أوًال: أستبدلت عبارة: »يعد كل قرار مخالف لألصول باطاًل..« 

بعبارة: »يكون كل قرار مخالف لهذه الشروط باطاًل..«.
ب��ع��ب��ارة م��خ��ال��ف لهذه  أي اس��ت��ب��دال ع��ب��ارة م��خ��ال��ف ل��ألص��ول 
الشروط. أما الشروط املشار إليها فهي الشروط الشكلية التي جتب 

العمومية. اجلمعية  مناقشات  في  مراعاتها 
يدلي  أن  عالقة  ذي  لكل  »ويحق  ع��ب��ارة:  استبدال  ثانيًا: 
أن  ل��ك��ل ذي ص��ف��ة ومصلحة  »وي��ح��ق  ب��ع��ب��ارة:  ال��ب��ط��الن«:  ب��ه��ذا 

املختص«. املرجع  أمام  البطالن  بهذا  يدلي 
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أي بصورة رئيسية إبدال عبارة لكل ذي عالقة بعبارة: لكل ذي 
ومصلحة. صفة 

هي  ومصلحة،  صفة  ذي  لكل  ع��ب��ارة  إن  ال��ق��ول  البديهي  وم��ن 
قانونية ودقة وداللة. أكثر  عبارة 

املرجع  أم��ام  يتم  باإلبطال  اإلدالء  أن  اجلديد  النص  ويضيف 
املختص. وهذا تأكيد واضح بدًال من أن يكون ضمنياً.

اجلديدة   214 امل��ادة  أضافت  جديدة:  فقرة  إضافة  ثالثًا: 
مبرور  أو  املناقشات  بتصحيح  يزول  البطالن  حكم  بأن  تقضي  فقرة 
إلى  بالنسبة  اجلمعية  ف��ي��ه  ان��ع��ق��دت  ال���ذي  ال��ي��وم  م��ن  اب��ت��داء  س��ن��ة 
غير  إلى  بالنسبة  التجاري  السجل  في  القرار  نشر  ومن  املساهمني 

املساهمني.

من  بدًال  األوض��اع  تصحيح  يتيح  الفقرة  هذه  نص  أن  ويالحظ 
يحافظ  أن  شأنه  ومن  التصحيح ممكن،  أن  طاملا  بالبطالن،  القضاء 
إمكانية  العالقة  ألصحاب  وّف��ر  ب��أن  وذل��ك  الشكلية.  القواعد  على 
القواعد  تنفيذ  على  احملافظة  إلى  يؤدي  بشكل  املناقشات  تصحيح 
في  م��راع��ات��ه��ا  جت��ب  ال��ت��ي  الشكلية  ب��ال��ش��روط  املتعلقة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

املناقشات.

كما أخذ املشرع بعني االعتبار مسألة مرور الزمن، بحيث جعله 
يدلي صاحب  أن  دون  من  سنة  مرت  إذا  البطالن  حكم  لزوال  سبباً 

بالبطالن. واملصلحة  الصفة 

الذي  ال��ي��وم  م��ن  امل��س��اه��م��ني  إل��ى  بالنسبة  ت��ب��دأ  ال��س��ن��ة  وه���ذه 
من  فتبدأ  املساهمني،  غير  إلى  بالنسبة  أما  اجلمعية.  فيه  انعقدت 

التجاري. السجل  القرار في  تاريخ نشر 
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حل الشركات املغفلة

:2019/126 84 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

216 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 
216 اجلديدة: املادة 

حتل الشركات املغفلة بحلول األجل املعني لها أو بإمتام املشروع 
الذي ألفت من أجله أو باستحالة إمتامه.

عمومية  جلسة  في  عنها  املعبر  الشركاء  مبشيئة  أيضاً  وحتل 
جميع  في  حتل  أنها  كما  و204،   202 املادتني  في  املبينة  بالشروط 

النظام. عليها في  املنصوص  احلاالت اخلاصة 
أعضاء  على  وجب  املال  رأس  أرباع  ثالثة  الشركة  خسرت  إذا 
إذا  ما  تقرر  عادية  غير  عمومية  جمعية  يعقدوا  أن  اإلدارة  مجلس 
كانت احلالة تستوجب حل الشركة قبل األجل أو تخفيض راس املال 

املناسبة. التدابير  اتخاذ غير ذلك من  أو 
تاريخ  القانون  مبوجب  املعدلة  القدمية   216 امل��ادة  نص 
126 تاريخ  القانون رقم  1948/11/23، قبل تعديلها مبوجب 

:2019/3/29
بإمتام  أو  ل��ه��ا،  امل��ع��ني  األج���ل  ب��ح��ل��ول  املغفلة  ال��ش��رك��ات  »حت��ل 

املشروع الذي ألفت من أجله أو باستحالة إمتامه.
عمومية  جلسة  في  عنها  املعبر  الشركاء  مبشيئة  أيضاً  وحتل 
جميع  في  حتل  أنها  كما  و204،   202 املادتني  في  املبينة  بالشروط 
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النظام. عليها في  املنصوص  احلاالت اخلاصة 

أعضاء  على  وجب  املال  رأس  أرباع  ثالثة  الشركة  خسرت  إذا 
إذا  ما  لتقرر  عادية  غير  عمومية  جمعية  يعقدوا  أن  اإلدارة،  مجلس 
رأس  تخفيض  أو  األج��ل،  قبل  الشركة  ح��ل  تستوجب  احل��ال��ة  كانت 

التدابير املناسبة«. املال، أو اتخاذ غير ذلك من 

التعديالت:

استبدال  يقتصر على  املادة  تعديل هذه  أن  األولى  للوهلة  يبدو 
تقرر. بكلمة  لتقرر  كلمة 

ولكن التعمق في هذه املادة، يؤدي إلى املالحظة أن املادة 204 
تعديلها أيضاً على  216 جرى  املادة  أن  يعني  تعديلها، مما  قد جرى 

204 اجلديدة. ضوء تعديل املادة 

ولكن املادة 202 لم تعدل، مبوجب القانون رقم 2019/126 بل 
1948/11/22، وبقيت على حالها في  تاريخ  تعدلت مبوجب قانون 

216 اجلديدة؟ 2019/126، فلماذا وردت في املادة  القانون رقم 

:2019/126 85 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

217 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

217 اجلديدة: املادة 

اجلمعية  عقد  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أهمل  إذا  حال  كل  وفي 
اجلمعية  رفضت  أو  القانوني  النصاب  وجود  لعدم  تأليفها  يتم  لم  أو 
احملكمة  إلى  اللجوء  في  احلق  مساهم  لكل  يبقى  فإنه  الشركة،  حل 

الشركة«. أو حل  املناسب  التدبير  املختصة التخاذ 
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القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   217 امل��ادة  نص 
:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 

اجلمعية  عقد  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أهمل  إذا  حال  كل  »وفي 
اجلمعية  رفضت  أو  القانوني  النصاب  وجود  لعدم  تأليفها  يتم  لم  أو 
إلى  القضية  رف��ع  ف��ي  احل��ق  مساهم  لكل  يبقى  ف��إن��ه  ال��ش��رك��ة،  ح��ل 

احملاكم«.
التعديالت:

»فإنه  ع��ب��ارة:  استبدال  على  امل��ادة  ه��ذه  في  التعديل  اقتصر 
بعبارة:  احملاكم«  إلى  القضية  رفع  في  احلق  مساهم  لكل  يبقى 
»فإنه يبقى لكل مساهم احلق في اللجوء إلى احملكمة املختصة 

الشركة«. حل  أو  املناسب  التدبير  التخاذ 
احملكمة.  دور  ف��ي  ووض���وح  أوف��ى  ب��دق��ة  يتمتع  التعديل  وه��ذا 
وفقاً  ذلك  من  اذا متكنت  املناسب  التدبير  تتخذ  فاحملكمة،  وبالتالي 
وإذا  الشركة،  بحل  تقضي  أن  دون  من  ومعطياتها،  القضية  لظروف 

لم تتمكن من ذلك تصدر قرارها بحل الشركة.
:2019/126 86 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
220 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

220 اجلديدة: املادة 
باقتراع  يعينون  فإنهم  الشركة  نظام  في  املصفون  يعني  لم  إذا 
حلول  قبل  الشركة  حل  املراد  يكن  لم  ما  العادية  العمومية  اجلمعية 
في  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  تعينهم  احلالة  هذه  ففي  أجلها. 

عينه. الوقت 
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وإذا لم تعني اجلمعية العمومية املصفني فإن أمر تعيينهم يعود 
بناء على طلب كل ذي مصلحة«. املختصة  إلى احملكمة  حينئٍذ 

القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   220 امل��ادة  نص 
:2019/3/29 126 تاريخ 

باقتراع  يعينون  فإنهم  الشركة  نظام  في  املصفون  يعني  لم  »إذا 
اجلمعية العمومية العادية، ما لم يكن املراد حل الشركة قبل امليعاد 

الوقت نفسه. في  العادية  تعينهم اجلمعية غير  احلالة  ففي هذه 

فإن  العمومية  اجلمعية  من  قرار  على  احلصول  ميكن  لم  وإذا 
احملكمة«. إلى  حينئٍذ  يعود  تعيينهم  أمر 

التعديالت:

أوًال: ال تعديالت في هذه املادة من حيث املوضوع واملضمون.

وهي:  وتنظيمية  توضيحية  تعديالت  ثمة  ولكن  ثانيًا: 

حلول  »قبل  بعبارة  امليعاد«،  »قبل  ع��ب��ارة:  أستبدلت  أ - 
أجلها« أي قبل حلول أجل الشركة.

استبدال عبارة: »في الوقت نفسه« بعبارة: »في الوقت  ب - 
»عينه«. بكلمة:  »نفسه«  كلمة  استبدال  أي  عينه« 

توضيح كيفية تعيني املصفني في حال عدم تعيينهم  ج - 
بقرار من اجلمعية العمومية: بحيث نصت املادة 220 
احملكمة املختصة  إلى  يعود حينئٍذ  تعيينهم  أمر  أن  على 
القدمية  امل���ادة  ف��ي  واردة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  احملكمة  م��ن  ب��دًال 
احملكمة  بعبارة  احملكمة،  كلمة  استبدال  أي  تعديلها.  قبل 

املختصة.   
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ال��ت��وض��ي��ح جل��ه��ة م��ن ي��ط��ل��ب ت��ع��ي��ني امل��ص��ف��ني: حيث  د - 
220 اجلديدة، أن طلب تعيينهم يقدم من  أوضحت املادة 
وارداً صراحة  األمر  هذا  يكن  ولم  مصلحة،  ذي  كل  قبل 

220 القدمية. في املادة 
:2019/126 87 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
222 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

222 اجلديدة: املادة 
يتلقى املصفون حسابات األعمال اإلدارية التي قام بها أعضاء 
على  العمومية  اجلمعية  موافقة  منذ  العام  وامل��دي��ر  اإلدارة  مجلس 
يعرضون  أو  عليها  فيوافقون  التصفية،  افتتاح  إلى  األخيرة  املوازنة 

لهم«. تبدو  التي  املشاكل  املختصة  على احملكمة 
القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   222 امل��ادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
»يتلقى املصفون حسابات األعمال اإلدارية التي قام بها أعضاء 
األخيرة  املوازنة  على  العمومية  اجلمعية  موافقة  منذ  اإلدارة  مجلس 
القضاء  على  يعرضون  أو  عليها  فيوافقون  التصفية،  افتتاح  إل��ى 

لهم«. تبدو  التي  املشاكل 
التعديالت:

العام  املدير  إضافة  املادة هو  بهذه  الالحق  الوحيد  التعديل  إن 
»أع��ض��اء مجلس  ع��ب��ارة:  م��ن  ف��ب��دًال  اإلدارة.  مجلس  أع��ض��اء  إل��ى 
العبارة  لتصبح  ال��ع��ام،  امل��دي��ر  اجل��دي��دة:  امل���ادة  أض��اف��ت  اإلدارة« 

العام. اجلديدة: أعضاء مجلس اإلدارة واملدير 
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العام مشارك بصورة فعلية  املدير  التعديل في محله ألن  وهذا 
في األعمال اإلدارية وحتى أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة.

:2019/126 88 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

223 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 
223 اجلديدة: املادة 

أن  املصفني  واحداً وجب على  التصفية عاماً  إذا جتاوزت مدة 
وينشروها«. السنوية  امليزانية  يضعوا 

القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   223 امل��ادة  نص 
:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 

»إذا جتاوزت مدة التصفية عاماً واحداً وجب على املصفني أن 
وينشروها«. السنوية  امليزانية  يضعوا 

التعديالت:
وهذه  السنوية.  امليزانية  بعبارة  السنوية  املوازنة  عبارة  إبدال 
املوازنة  كلمة  بينما   )Bilan( ألنها مبعنى  األصح  هي  األخيرة  العبارة 

.)budjet( تعني 
:2019/126 89 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
224 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

224 اجلديدة: املادة 
النهائية  امليزانية  املصفون  يضع  التصفية  أعمال  انتهاء  بعد 
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الشركة«. توزيع موجودات  فيها نصيب كل مساهم في  يعينون  التي 

القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   224 امل��ادة  نص 
:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 

»بعد انتهاء أعمال التصفية يضع املصفون موازنة نهائية يعينون 
الشركة«. توزيع موجودات  بها نصيب كل مساهم في 

التعديالت:

التعديالت  اقتصرت  بل  امل��ادة.  هذه  مضمون  في  تعديالت  ال 
اآلتية: العبارات  في  الصياغة  على 

»امليزانية  بعبارة:  نهائية«  »موازنة  عبارة:  استبدال  أوًال: 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة« وال��ص��ي��اغ��ة ع��ل��ى ه��ذا ال��ش��ك��ل اجل��دي��د أك��ث��ر دق���ة، ألن 
امليزانية في الشركة هي التي توازن بني األرباح واخلسائر في نهاية 
تعني  وهي  العام،  القانون  في  تستعمل  املوازنة  بينما  املالية  ال��دورة 
ويحصل  املالية  السنة  بداية  قبل  مسبقاً  توضع  التي  الدولة،  موازنة 
املرتقب  والنفقات  حتصيلها  املرتقب  الواردات  بني  التوازن  مبوجبها 

القادمة. السنة  خالل  تنفيذها 

»يعينون بها نصيب كل مساهم في  عبارة:  استبدال  ثانيًا: 
نصيب  فيها  يعينون  التي  بعبارة:  الشركة«،  موجودات  توزيع 

الشركة: موجودات  توزيع  في  مساهم  كل 

»فيها«. بكلمة  »بها«  كلمة  واستبدال  »التي«،  كلمة  أي إضافة 

:2019/126 90 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

225 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 
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225 اجلديدة: املادة 
يقدمها  ال��ت��ي  احل��س��اب��ات  ع��ن  ت��ق��ري��راً  امل��راق��ب��ة  مفوضو  يضع 
ذمة  تبرئة  وتقرر  العادية  العمومية  عليه اجلمعية  توافق  ثم  املصفون 
احملكمة  إل��ى  اخل��الف  فيرفع  احلسابات  على  تعترض  أو  املصفني 

املختصة«.

 126 رقم  القانون  مبوجب  تعديلها  قبل   225 امل��ادة  نص 
:2019/3/29 تاريخ 

يقدمها  التي  احلسابات  ع��ن  تقريراً  املراقبة  مفوضو  »يضع 
براءة  وتقرر  العادية،  العمومية  اجلمعية  عليها  توافق  ثم  املصفون، 

إلى احملكمة«. أو تعترض عليها فيرفع اخلالف  ذمة املصفني 

التعديالت:

لغوية  شكلية  تعديالت  هي  املادة  بهذه  الالحقة  التعديالت  إن 
يأتي: ملا  وفقاً  أساسية،  تعديالت  وليست 

تبرئة. بكلمة  براءة  كلمة  أستبدال  أوًال: 

»أو  ب��ع��ب��ارة:  عليها«  ت��ع��ت��رض  »أو  ع��ب��ارة:  اس��ت��ب��دال  ث��ان��ي��ًا: 
احلسابات«. على  تعترض 

ثالثًا: استبدال كلمة »احملكمة«، بعبارة: »احملكمة املختصة«.
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في شركات التوصية

:2019/126 91 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

236 اجلديدة: املادة 
236 وتصبح كما يأتي: »تعدل املادة 

ومن  األق��ل  على  ثالثة  املراقبة  مفوضي  ع��دد  يكون  أن  »يجب 
قرار.  مبوجب  احملكمة  رئيس  يعينه  الذي  احلسابات  خبير  جملتهم 

املفوضني. الشركاء  اختيارهم من  وال يجوز 
املراقبة  ب��اج��ت��م��اع��ه��م  ق��ض��ت  ك��ل��م��ا  م��ج��ل��س  بهيئة  وي��ج��ت��م��ع��ون 

بها. القيام  عليهم  يجب  التي  والتحقيقات 
أن  على  الشركة،  نظام  في  فتعني  الرقابة  مجلس  وظيفة  أما 

املجلس األول ال يعني إال ملدة سنة واحدة«.
القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   236 امل��ادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 

ومن  األق��ل  على  ثالثة  املراقبة  مفوضي  ع��دد  يكون  أن  »يجب 
قرار.  مبوجب  احملكمة  رئيس  يعينه  الذي  احلسابات  خبير  جملتهم 

املفوضني. الشركاء  اختيارهم من  وال يجوز 

املراقبة  ب��اج��ت��م��اع��ه��م  ق��ض��ت  ك��ل��م��ا  م��ج��ل��س  بهيئة  وي��ج��ت��م��ع��ون 
مجلس  وظيفة  مدة  أما  بها.  القيام  عليهم  يجب  التي  والتحقيقات 
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إال  يعني  ال  األول  املجلس  أن  على  الشركة  نظام  في  فتعني  املراقبة 
ملدة سنة واحدة.

التعديالت:
املادة،  هذه  بنص  تعديل  أي  يلحق  لم  أنه  األول��ى  للوهلة  يبدو 
 236 امل��ادة  من  الثانية  الفقرة  قسمت  اجل��دي��دة   236 امل��ادة  أن  إال 

فقرتني. إلى  القدمية 
:2019/126 92 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
كما  وتصبح  والعقود  املوجبات  قانون  من   844 امل��ادة  »تعدل 

يأتي:
والعقود: املوجبات  844 اجلديدة من قانون  املادة 

ال��ش��رك��ة ع��ق��د م��ت��ب��ادل مب��ق��ت��ض��اه ي��ش��ت��رك ش��خ��ص��ان أو عدة 
أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من الربح. ميكن، 
في احلاالت املنصوص عليها قانوناً، تأسيسها بعمل صادر عن إرادة 

واحد«. شخص 
تعديلها  قبل  وال��ع��ق��ود  امل��وج��ب��ات  ق��ان��ون  م��ن   844 امل���ادة 

:2019/3/29 126 تاريخ  مبوجب القانون رقم 
»ال��ش��رك��ة ع��ق��د م��ت��ب��ادل مب��ق��ت��ض��اه ي��ش��ت��رك ش��خ��ص��ان أو عدة 

الربح«. أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من 
التعديالت:

تتضمن هذه املادة تعدياًل جوهرياً يقضي بقبول املشرع اعتماد 
شركة  مبفرده  يؤسس  أن  ميكنه  الذي  الواحد  الشخص  شركة  شكل 
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قانوناً. عليها  املنصوص  احلاالت  في 
الواحد في  الشخص  تأسيس شركة  اللبناني  املشرع  أجاز  وقد 
احملدودة  والشركة  ش��ور  أوف  ال���  شركة  هما  الشركات،  من  نوعني 

املسؤولية.
حيث أجاز القانون رقم 85 تاريخ 2018/10/10 تأليف الشركة 

احملصور نشاطها خارج لبنان )أوف شور( من شريك واحد.
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في الشركات احملدودة املسؤولية

:2019/126 93 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

تاريخ   35 رق���م  االش���ت���راع���ي  امل���رس���وم  م���ن   1 امل�����ادة  »ت���ع���دل 
1967/8/5 وتصبح كما يأتي:

تاريخ   35 رقم  االشتراعي  املرسوم  من  اجلديدة   1 املادة 
:1967/8/5

الشركة احملدودة املسؤولية هي شركة جتارية تؤلف من شريك 
أو عدة شركاء ال يتحملون اخلسائر إال مبقدار مقدماتهم.

هذا  يسمى  واحد،  قبل شخص  من  املؤسسة  الشركة  حالة  في 
الصالحيات  الوحيد  الشريك  ميارس  الوحيد«.  »الشريك  الشخص 

الشركاء. جلمعية  املعطاة 
تاريخ   35 رق���م  االش���ت���راع���ي  امل���رس���وم  م���ن   1 امل�����ادة  ن���ص 
تاريخ   126 رق��م  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  تعديلها  قبل   1967/8/5

:2019/3/29
»الشركة احملدودة املسؤولية هي شركة جتارية تؤلف بني شركاء 

مقدماتهم«. إال مبقدار  يتحملون اخلسائر  ال 
التعديالت:

أوًال: عدد الشركاء: كانت املادة 1 القدمية قبل تعديلها تنص 
أكثر  بني  أي  شركاء.  بني  تؤلف  املسؤولية  احملدودة  الشركة  أن  على 
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من شريك واحد، وكانت املادة 5 من املرسوم االشتراعي رقم 67/35 
تنص على أن هذه الشركة تؤلف بني ثالثة أشخاص أو أكثر. مبعنى 
شركاء  ثالثة  ك��ان  الشركة  ه��ذه  في  الشركاء  لعدد  األدن��ى  احل��د  أن 
واحداً  الشركاء وجتعلهم شريكاً  لتعدل عدد  1 اجلديدة  املادة  فأتت 

أو عدة شركاء.
2 من املادة  ثانيًا: تسمية الشريك الوحيد: أوجبت الفقرة 
1 امل��ع��دل��ة أن��ه ف��ي ح��ال��ة ال��ش��رك��ة امل��ؤس��س��ة م��ن قبل شخص واحد، 

الوحيد«. »الشريك  الشخص  هذا  يسمى 
ثالثًا: صالحيات الشريك الوحيد: مبا أنه في حالة تأسيس 
إال  الشركاء  جمعيات  تتألف  أن  ميكن  ال  وحيد،  شريك  من  الشركة 
أعطى  فقد  س��واه.  آخر  شريك  يوجد  ال  أنه  طاملا  الشريك  هذا  من 
املعطاة  الصالحيات  هذا  الوحيد  الشريك  املذكورة   )1( املادة  تعديل 

الشركاء. جلمعيات 
:2019/126 94 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
تاريخ   35 رق���م  االش��ت��راع��ي  امل��رس��وم  م��ن   )5( امل����ادة  »ت��ع��دل 

1967/8/5 وتصبح كما يأتي:

35 الصادر  5 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم  املادة 
:1967/8/5 بتاريخ 

تؤلف هذه الشركة من شخص واحد يطلق عليه تسمية الشريك 
في  إال  العشرين  الشركاء  ع��دد  يتجاوز  ال  أن  على  أكثر  أو  الوحيد 

باإلرث. انتقال احلصص  حالة 
على أنه إذا زاد عدد الشركاء عن ثالثني وجب، في مهلة سنتني، 
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حتويل الشركة إلى شركة مساهمة فإذا لم حتول وجب حلها.
الفقرة  في  املبني  للسبب  الشركة  حل  طلب  في  احل��ق  يسقط 

السابقة إذا زال سببه في املهلة احملددة.
الشركة  في  الشركاء  أح��د  يد  في  احلصص  اجتماع  ح��ال  في 

احملدودة املسؤولية، ال يؤدي ذلك إلى حل الشركة أو انتهائها.
ال يجوز للشركة احملدودة املسؤولية املؤلفة من شريك وحيد أن 

املسؤولية. الوحيد في شركة أخرى محدودة  الشريك  تكون 
اجتماع  بسبب  أع��اله  اخلامسة  الفقرة  نص  مخالفة  حال  في 
احلصص بيد شريك واحد في شركة متعددة الشركاء على الشريك 
ذي  لكل  يجوز  سنة،  مهلة  خ��الل  املخالف  الوضع  تصحيح  الوحيد 

مصلحة طلب احلل بعد مرور سنة على اجتماع احلصص.
في كل األحوال، يحق للمحكمة إعطاء مهلة ستة أشهر من أجل 
تصحيح الوضع، ويسقط احلق في طلب حل الشركة إذا زال السبب 

املهلة احملددة«. في 
 35 رقم  االشتراعي  املرسوم  من  القدمية   (5( املادة  نص 
 126 رق��م  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  تعديلها  قبل   1967/8/5 ت��اري��خ 

:2019/3/29 تاريخ 
»تعقد هذه الشركة بني ثالثة أشخاص أو أكثر على أن ال يتجاوز 

انتقال احلصص باإلرث. عدد الشركاء العشرين إال في حالة 
على أنه إذا زاد عن الشركاء عن ثالثني، وجب في مهلة سنتني، 

حتويل الشركة إلى شركة مساهمة فإذا لم حتول وجب حلها.
الفقرة  في  املبني  للسبب  الشركة  حل  طلب  في  احل��ق  يسقط 

السابقة إذا زال سببه في املهلة احملددة«.
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التعديالت:
الشركاء: أوًال: تعديل عدد 

كانت املادة 5 القدمية قبل تعديلها تضع حداً أدنى وحداً أعلى 
واحلد  شركاء،  ثالثة  العدد  لهذا  األدنى  احلد  وكان  الشركاء.  لعدد 
حيث  ب��اإلرث  احلصص  انتقال  ح��ال  في  إال  شريكاً  عشرين  األعلى 

ميكن أن يصل احلد األعلى إلى ثالثني شريكاً.
فأتت املادة 5 اجلديدة لتعدل احلد األدنى لعدد الشركاء بحيث 
أصبح شريكاً واحداً بدًال من ثالثة شركاء أما احلد األعلى فلم يجر 

كما هو. وبقي  تعديله 
الشركاء: أحد  اجتماع احلصص في يد  ثانيًا: 

مبا أن املشرع أجاز تأليف الشركة من شريك واحد، وانسجاماً 
5 اجلديدة التي  الرابعة من املادة  مع هذه القاعدة فقد وضع الفقرة 
في  الشركاء  أح��د  يد  في  احلصص  اجتماع  ح��ال  في  أن��ه  على  تنص 
الشركة احملدودة املسؤولية، ال يؤدي ذلك إلى حل الشركة أو انتهائها.

الشركاء  حصص  يشتري  أن  ال��ش��رك��اء  ألح��د  ميكن  وب��ال��ت��ال��ي 
من  مؤلفة  عندئٍذ  فتصبح  املسؤولية  احمل��دودة  الشركة  في  الباقني 

قانوني وصحيح. وجه  على  بعملها  وتستمر  واحد  شريك 
املؤلفة من شريك  الشركة احملدودة املسؤولية  ثالثًا: منع 

الوحيد في شركة أخرى: الشريك  أن تكون  وحيد، 
5 اجلديدة على أنه »ال يجوز  نصت الفقرة اخلامسة من املادة 
للشركة احملدودة املسؤولية املؤلفة من شريك وحيد أن تكون الشريك 

املسؤولية«. الوحيد في شركة أخرى محدودة 
ويستخلص من هذا النص أنه ال يجوز لشريك وحيد، أن يكون 
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شريكاً وحيداً في أكثر من شركة محدودة املسؤولية، ولكنه ميكن أن 
يكون شريكاً وحيداً في شركة محدودة املسؤولية، وشريكاً أيضاً في 

شركة أخرى محدودة املسؤولية، مؤلفة من عدة شركاء.
وق��د أوج��ب امل��ش��رع ف��ي ح��ال مخالفة ه��ذا امل��ن��ع، على الشريك 
ذي  لكل  يحق  وإال  سنة،  مهلة  املخالف خالل  الوضع  تصحيح  الوحيد 

مصلحة أن يطلب حل الشركة بعد مرور سنة على اجتماع احلصص.
بطرق  امل��خ��ال��ف  ال��وض��ع  يصحح  أن  ال��وح��ي��د  للشريك  ومي��ك��ن 
الثانية،  الشركة  ف��ي  ال��ش��رك��اء  ع��دد  يعدد  أن  م��ث��اًل،  منها  مختلفة، 
وحيد.  كشريك  صفته  عندئٍذ  فتنتفي  إليها،  جدد  شركاء  بانضمام 

املؤلفة منه وحده. الثانية  الشركة  كما ميكن أن يحل 
احملكمة: قبل  من  الوضع  تصحيح  رابعًا: 

أجاز املشرع، في كل األحوال للمحكمة إعطاء مهلة ستة أشهر 
الوضع. من أجل تصحيح 

أو تصحيحه  املهلة،  الوضع في هذه  إذا مت تصحيح  أنه  بحيث 
إليها، فيسقط احلق في طلب حل الشركة. في مدة السنة املشار 

:2019/126 95 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

»تعدل املادة 6 من املرسوم االشتراعي 35 تاريخ 1967/8/5، 
يأتي: كما  وتصبح 

35 الصادر  6 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم  املادة 
:1967/8/5 في 

عنوان  باعتماد  أو  مشروعها  ملوضوع  وفقاً  الشركة  تسمية  تتم 
أكثر من الشركاء. أو  مشترك يتضمن اسم شريك 
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األوراق  كافة  في  الشركة،  اسم  بجانب  بوضوح  يذكر  أن  يجب 
واإلعالنات والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة العبارة 
رأس  مقدار  بيان  مع  ش.م.م.  أو  املسؤولية«  محدودة  »شركة  اآلتية 

التجاري. السجل  في  التسجيل  ورقم  مالها 
ما  بني  تتراوح  بغرامة  السابقة  األحكام  مخالفة  على  يعاقب 

الرسمي لألجور وضعفيه. يوازي احلد األدنى 
ن��وع الشركة،  ف��ي  ال��غ��ي��ر  امل��خ��ال��ف��ة خ���داع  ن��ش��أ ع��ن ه��ذه  وإذا 
موجبات  لتحديد  التضامن  بشركات  املتعلقة  األح��ك��ام  تطبيق  ج��از 

الشركاء«.
رقم  القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   6 املادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ 
عنوان  باعتماد  أو  بتعيني موضوع مشروعها  الشركة  اسم  يعني 

أكثر من الشركاء. أو  مشترك يتضمن اسم شريك 
األوراق  كافة  في  الشركة  اسم  بجانب  بوضوح  يذكر  أن  يجب 
واإلعالنات والنشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة العبارة 

بيان مقدار رأس مالها. املسؤولية مع  التالية: شركة محدودة 
مائة  بني  تتراوح  بغرامة  السابقة  األحكام  مخالفة  على  يعاقب 
خداع  املخالفة  هذه  عن  نشأ  وإذا  لبنانية.  ليرة  ألف  وثالثماية  ألف 
الغير في نوع الشركة جاز تطبيق األحكام املتعلقة بشركات التضامن 

الشركاء«. موجبات  لتحديد 

التعديالت:

والتسمية: اإلسم  أوًال: 

الشركة. بعبارة تسمية  الشركة  اسم  استبدال عبارة  مت 
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التسمية  أما  بالشركاء  يتعلق  اإلسم  ألن  صحيح  التعديل  وهذا 
أو  الشركة،  موضوع  تتضمن  قد  بل  شركاء،  أسماء  تتضمن  ال  فقد 

سواه، من دون ذكر أسماء الشركاء.
ش.م.م: مختصر  استعمال  ثانيًا: 

بوضوح  يذكر  أن  وج��وب  تتضمن  تعديلها  قبل   6 امل��ادة  كانت 
وسائر  والنشرات  واإلعالنات  األوراق  كافة  في  الشركة  اسم  بجانب 
الوثائق التي تصدر عنها، عبارة »شركة محدودة املسؤولية« مع بيان 

مقدار رأس مالها.
وقد جرى التعامل على اختصار عبارة »شركة محدودة املسؤولية 

باحلروف ش.م.م. من دون نص في القانون على ذلك.
محدودة  »شركة  عبارة  إلى  لتضيف  اجلديدة،   6 املادة  فجاءت 

ومتعارفاً عليه، وهو ش.م.م. متبعاً  كان  الذي  املسؤولية« االختصار 
والغرامات: العقوبات  ثالثًا: 

يعاقب  أن��ه  على  تنص  تعديلها.  قبل  القدمية   6 امل���ادة  ك��ان��ت 
املتعلقة بتسمية الشركة  السابقة، )أي األحكام  على مخالفة األحكام 
وأوراقها( بغرامة تتراوح بني ألف ليرة وثالثة آالف ليرة. وقد عدلت 
هذه الغرامة مبوجب القانون رقم 89 تاريخ 1991/9/7، وهو قانون 
وثالث  ألف  مائة  بني  تتراوح  الغرامة  أصبحت  بحيث   1991 موازنة 

لبنانية. ليرة  ألف  مائة 
متراوحة  فتصبح  الغرامة  هذه  لتعدل  اجلديدة   6 املادة  فأتت 

بني ما يوازي احلد األدنى الرسمي لألجور وضعفيه.
تعديل. دون  والباقي 

:2019/126 96 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:
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تاريخ   35 رق���م  االش���ت���راع���ي  امل���رس���وم  م���ن   7 امل�����ادة  »ت���ع���دل 
يأتي: 1967/8/5 وتصبح كما 

35 الصادر  7 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم  املادة 
:1967/8/5 بتاريخ 

امل��س��ؤول��ي��ة عن  ال��ش��رك��ة احمل���دودة  م��ال  ي��ج��وز أن يقل رأس  ال 
إلى  مقداره  كان  مهما  املال  رأس  ويوزع  لبنانية،  ليرة  ماليني  خمسة 

متساوية. حصص 
إذا نقص رأس املال ألي سبب كان عن خمسة ماليني ليرة وجب 
الشركة  باستثناء  نوع آخر  إلى  الشركة  إكماله أو حتويل  في مهلة سنة 
املغفلة. فإذا لم تقم الشركة بأحد هذين املوجبني جاز لكل ذي مصلحة 
طلب حلها قضائياً بعد إنذار يوجهه إلى مديرها ألجل إصالح وضعها«.

 120 رقم  القانون  مبوجب  املعدلة  القدمية   7 املادة  نص 
 126 رق��م  القانون  مبوجب  تعديلها  قبل   ،1992/3/9 تاريخ 

:2019/3/29 تاريخ 
عن  املسؤولية  احمل���دودة  الشركة  م��ال  رأس  يقل  أن  يجوز  »ال 
إلى  مقداره  كان  مهما  املال  رأس  ويوزع  لبنانية  ليرة  ماليني  خمسة 

متساوية. حصص 
ليرة  ماليني  )خمسة(  عن  كان  سبب  ألي  املال  رأس  نقص  إذا 
آخر  نوع  إلى  الشركة  أو حتويل  إكماله  سنة  مهلة  في  وجب  لبنانية، 
املوجبني  هذين  بأحد  الشركة  تقم  لم  فإذا  املغفلة.  الشركة  باستثناء 
جاز لكل ذي مصلحة طلب حلها قضائياً بعد إنذار يوجهه إلى مديرها 

ألجل إصالح وضعها«.
التعديالت:

ال تعديالت تذكر على هذه املادة.
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: تعليق
هو  املسؤولية  احمل���دودة  الشركة  م��ال  ل��رأس  األدن���ى  احل��د  إن 
التي  املشاريع  إل��ى  بالنسبة  ج��داً  ضئيل  وه��و  ل��ي��رة،  ماليني  خمسة 

ميكن أن تقوم بها شركة محدودة املسؤولية، بل يبدو أنه وهمي.
ليرة  ماليني  خمسة  قيمته  م��ال  ب��رأس  الشركة  تؤسس  حيث 

الدوالرات. تقدر مبئات آالف  بأعمال  وتقوم  لبنانية، 
املتدني لرأس  يلتفت املشرع إلى احلد األدنى  وكان يقتضي أن 
الشركة  وض��ع  م��ع  معقول  ب��ق��در  يتناسب  م��ا  إل��ى  يرفعه  وأن  امل���ال، 

معها. وللمتعاملني  للشركة  ضماناً  املسؤولية،  احملدودة 
عليه حتى مبوجب  كما هو  املال،  لرأس  األدنى  كان احلد  فإذا 
الشركات  إن��ش��اء  يسهل  أن  ش��أن��ه  م��ن   2019/126 رق��م  ال��ق��ان��ون 
ضمان  عدم  عنه  ينتج  قد  أخرى  جهة  من  فإنه  املسؤولية،  احملدودة 
مالي للمتعاملني مع الشركة، ولذلك كان يقتضي تعديل احلد األدنى 

لرأس مال الشركة، مبا يتناسب مع األوضاع احلالية.
:2019/126 97 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
تاريخ   /35 رق���م  االش��ت��راع��ي  امل���رس���وم  م��ن   8 امل����ادة  »ت��ع��دل 

1967/8/5 وتصبح كما يأتي:

تاريخ   35 رقم  االشتراعي  املرسوم  من  اجلديدة   8 امل��ادة 
:1967/8/5

ال تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إال بعد توزيع احلصص بني 
الشركاء وتعيني عدد حصص كل منهم أو حصرها في الشريك الوحيد 

وحترير قيمتها بكاملها وإيداع املبالغ املدفوعة في أحد املصارف.
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جميع  أن  الشركة  نظام  في  صراحة  املؤسسون  يعلن  أن  يجب 
هذه الشروط قد توفرت.

تسجيل  قبل  املودعة  املبالغ  يسحب  أن  الشركة  ملدير  يجوز  ال 
التجاري. السجل  في  الشركة 

أول  تاريخ  من  أشهر  ستة  مهلة  في  التسجيل  هذا  يتم  لم  وإذا 
املستعجلة  األم��ور  قاضي  إلى  اإللتجاء  الشركاء  من  لكل  جاز  إي��داع 

دفعه«. ما  باسترداد  له  الترخيص  بطلب 
رقم  القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   8 املادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ 
»ال تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إال بعد توزيع احلصص 
بني الشركاء وتعيني حصص كل منهم، وحترير قيمتها بكاملها وإيداع 

املدفوعة في أحد املصارف. املبالغ 
جميع  أن  الشركة،  نظام  في  املؤسسون صراحة  يعلن  أن  يجب 

هذه الشروط قد توفرت.
تسجيل  قبل  املودعة  املبالغ  يسحب  أن  الشركة  ملدير  يجوز  ال 

التجاري«. السجل  في  الشركة 
التعديالت:

الوحيد: الشريك  أوًال: حصر احلصص في 
يأخذ  ال��ق��ان��ون األخ��ي��ر احل��ال��ي،  امل��ش��رع، قبل ص��دور  يكن  ل��م 
القدمية   8 املادة  تتضمن  لم  ولذلك  الواحد،  الشخص  بنظرية شركة 

به. يتعلق بحصر احلصص  إليه، فيما  أية إشارة 
ومع قبول املشرع بشركة الشخص الواحد في الشركة احملدودة 
يتملك  عندما  املادة  هذه  في  يذكره  أن  عليه  لزاماً  أصبح  املسؤولية 
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وحده حصص رأس املال.
املادة، عبارة  األولى من هذه  الفقرة  املشرع في  ولذلك أضاف 

الوحيد«. الشريك  في  حصرها  »أو 
التجاري: السجل  في  الشركة  تسجيل  ثانيًا: 

اجلديدة،   )8( امل��ادة  من  األخ��ي��رة  الفقرة  نص  املشرع  أض��اف 
على  الفقرة  هذه  وتنص  القدمية.   8 املادة  في  مذكورة  تكن  لم  التي 
أول  تاريخ  من  أشهر  ستة  مهلة  في  التسجيل  ه��ذا  يتم  لم  »إذا  أن��ه 
املستعجلة  األم��ور  قاضي  إلى  اإللتجاء  الشركاء  من  لكل  جاز  إي��داع 

دفعه«. ما  باسترداد  له  الترخيص  بطلب 
التجاري  السجل  في  الشركة  تسجيل  يتم  أن  فيقتضي  وبالتالي 
احلصص،  لثمن  إيداع  أول  من  ابتداء  حتتسب  أشهر  ستة  مهلة  في 

في أحد املصارف املعني في عقد الشركة.
شريك  لكل  ج��از  املهلة  ه��ذه  في  الشركة  تسجيل  يتم  لم  وإذا 
مراجعة قاضي األمور املستعجلة السترداد ثمن احلصص التي دفعها 

وأودعها في املصرف املعني.
ون��ص ال��ف��ق��رة اجل��دي��دة ه��ذه امل��ض��اف��ة إل��ى ن��ص امل���ادة 8 من 
1967/8/5 مشابه لنص الفقرة  35 تاريخ  املرسوم االشتراعي رقم 
املؤسسني  بإيداع  املتعلقة  التجارة،  قانون  من   85 املادة  من  الرابعة 
في الشركة املغفلة، املبالغ املدفوعة من املكتتبني في احد املصارف، 

والتي تنص على ما يأتي:
توقيع  تاريخ  من  أشهر  ستة  م��دة  في  الشركة  تؤسس  لم  »إذا 
النظام لدى الكاتب العدل، يحق لكل مكتتب، أن يراجع قاضي األمور 
إلى  وإعادتها  املبالغ  إليه سحب  يعهد  مؤقت  مدير  لتعيني  املستعجلة 

االقتضاء«. عند  التوزيع  نفقات  بعد حسم  املكتتبني 
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وخالصة النصني هي أن تأسيس الشركة يجب أن يتم في مهلة 
أشهر. ستة 

:2019/126 98 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

 1967/8/5 35 تاريخ  9 من املرسوم اإلشتراعي  »تعدل املادة 
يأتي: كما  وتصبح 

35 الصادر  9 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم  املادة 
:1967/8/5 بتاريخ 

يجوز أن تكون مقدمات الشركاء نقدية أو عينية، ومينع إدخال 
إجارة اخلدمة أو الصناعة في عداد املقدمات.

املقدمات  هذه  قيمة  حتديد  يجب  عينية،  مقدمات  وجود  عند 
في نظام الشركة واالستعانة برأي خبير أو عدة خبراء يعينهم رئيس 
من  التحقق  ألجل  الشركة  مركز  منطقة  في  األولى  الدرجة  محكمة 

القيمة. تلك  صحة حتديد 
عند تعدد الشركاء، يوضع تقرير اخلبراء حتت تصرف الشركاء 
كان  إذا  بالتشارك  تعهدهم  عن  يعدلوا  أن  لهؤالء  ويعود  العتيدين 
قبل  م��ن  امل��ق��درة  القيمة  ي��ف��وق  الشريك  قبل  م��ن  امل��ق��دم��ات  تخمني 

باملئة«. بأكثر من عشرين  أو اخلبراء  اخلبير 
رقم  القانون  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   9 املادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ 
يجوز أن تكون مقدمات الشركاء نقدية أو عينية. ومينع إدخال 

إجارة اخلدمة أو الصناعة في عداد املقدمات.
عند وجود مقدمات عينية يجب حتديد قيمة هذه املقدمات في 
محكمة  تعينهم  خبراء  عدة  أو  خبير  برأي  واالستعانة  الشركة  نظام 
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صحة  من  التحقق  ألج��ل  الشركة  مركز  منطقة  في  األول��ى  ال��درج��ة 
املقدمات. تلك  حتديد 

ويعود  العتيدين.  الشركاء  تصرف  حتت  اخلبراء  تقرير  يوضع 
املقدمات  تخمني  كان  إذا  بالتشارك  تعهدهم  عن  يعدلوا  أن  لهؤالء 

باملئة«. عشرين  من  بأكثر  احلقيقية  قيمتها  يفوق 
التعديالت:

إن التعديل الوحيد في هذه املادة يراعي حالة الشريك الوحيد 
من  الثالثة  الفقرة  نصت  ولذلك  املسؤولية.  احمل��دودة  الشركة  في 
تقرير  يوضع  الشركاء،  تعدد  عند  أن��ه:  على  اجل��دي��دة،   9 امل��ادة 

العتيدين. الشركاء  تصرف  اخلبراء حتت 
ولم تكن عبارة: »عند تعدد الشركاء« موجودة في نص املادة 

القدمية قبل تعديلها.  9
يكون  فال  وحيد  شريك  من  مؤلفة  الشركة  كانت  فإذا  وبالتالي 
قيمة  تقدير  في  وحيد،  أنه  طاملا  آخرين،  شركاء  قبل  من  شك  ثمة 

العينية. املقدمات 
:2019/126 99 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»تعدل املادة 11 من املرسوم االشتراعي 35 تاريخ 1967/8/5 

يأتي: كما  وتصبح 
املادة 11 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر 

:1967/8/5 بتاريخ 
السجل  ف��ي  امل��س��ؤول��ي��ة  احمل����دودة  ال��ش��رك��ات  تسجيل  خ��ال  م��ا 
التأسيس، ألية  الشركة احملدودة املسؤولية، عند  املختص، ال تخضع 
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قواعد نشر أخرى«.
11 القدمية قبل تعديلها مبوجب القانون رقم  نص املادة 

:2019/3/29 126 تاريخ 
التي  النشر  قواعد  لنفس  املسؤولية  احملدودة  الشركة  »تخضع 
واملسؤولية  البطالن  عقوبات  ولنفس  املساهمة،  الشركة  لها  تخضع 

القانونية«. األحكام  أهمل مراعاة  امللقاة على عاتق من 
التعديالت:

املرسوم  من  اجلديدة   11 باملادة  الالحقة  التعديالت  أهم  إن 
إجراءات  تسهيل  هو   1967/8/5 في  الصادر   35 رقم  االشتراعي 
نشر الشركة احملدودة املسؤولية، بحيث أصبح يكفي تسجيل الشركات 
قواعد  سائر  دون  املختص  التجاري  السجل  في  املسؤولية  احملدودة 
النشر األخرى التي تخضع لها الشركة املساهمة، وعقوبات البطالن 
واملسؤولية امللقاة على عاتق من أهمل مراعاة أحكام النشر القانونية 

املساهمة. الشركة  في 
الشركة  ل��ه��ا  ال��ت��ي تخضع  ال��ن��ش��ر  إج����راءات  ب��أن  ال��ت��ذك��ي��ر  م��ع 

اآلتية: هي  املساهمة 
على  »يجب  يأتي:  ما  على  التجارة  قانون  من   81 امل��ادة  تنص 
االكتتاب  أجل  من  اجلمهور  إلى  موجهة  الدعوة  كانت  إذا  املؤسسني 
برأس مال الشركة، أن ينشروا في اجلريدة الرسمية وفي صحيفتني 
اسم  على  يشتمل  بياناً  اقتصادية،  والثانية  محلية  يومية  إحداهما 
الشركة  تسمية  األخ��ص  على  ويتضمن  وع��ن��وان��ه  منهم  ك��ل  وت��وق��ي��ع 
ومقدار  وم��دت��ه��ا  وم��وض��وع��ه��ا  ف��روع��ه��ا  وم��راك��ز  الرئيسي  وم��رك��زه��ا 
وبند  العينية  املقدمات  وقيمة  منه  واملعجل  األسهم  وثمن  رأسمالها 
وع��دد أعضاء  األرب��اح،  توزيع  وإذا وج��دت ش��روط  الفائدة احمل��ددة، 
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الشركة وصالحياتهم. نظام  في  املقررة  ومرتباتهم  اإلدارة  مجلس 
البيان  عليها  يحتوي  التي  اإليضاحات  ت��درج  أن  أيضاً  ويجب 
امللصقة  واإلعالنات  السهم  وشهادة  الشخصية  االكتتاب  وثيقة  في 
واإلذاعات واملناشير مع اإلشارة إلى أعداد الصحف التي نشر فيها 

البيان«.
عليه  نصت  ال��ذي  لإلكتتاب،  السابق  البيان  إل��ى  وب��اإلض��اف��ة 
81 املذكورة، يوجب القانون بعد تأسيس الشركة، على أعضاء  املادة 
مجلس اإلدارة، أن يجروا املعامالت األولية املختصة بالنشر واإليداع 
لدى قلم احملكمة، والتسجيل في سجل التجارة، املفروضة في جميع 
و49  و48   44 املواد  عليها  نصت  هذه  النشر  ومعامالت  الشركات. 

التجارة. قانون  من 
وإن عدم النشر يكون من شأنه إبطال الشركة، أو إبطال البند 
األعضاء  على  تضامنية  تبعة  اإلبطال  عن  وينتج  نشره،  أغفل  الذي 
يجب  الذين  األول��ني  املراقبة  مفوضي  وعلى  اإلدارة،  ملجلس  األول��ني 

املعامالت. بجميع  القيام  مراقبة  عليهم 
الشركات،  جميع  على  املفروضة  النشر  قواعد  إلى  وباإلضافة 
نظام  تعليق  فيجب  املستمر،  النشر  من  لنوع  املغفلة  الشركة  تخضع 
طبق  نسخة  عنه  يطلب  أن  شخص  لكل  ويحق  مكاتبها،  في  الشركة 

بدل معتدل. األصل مقابل 
املبينة  ل��ألص��ول  النشر وف��ق��اً  إج���راءات  وف��ي ح��ال ع��دم إمت��ام 
عليها  نصت  جزائية  لعقوبة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يتعرض  أع��اله، 

102 من قانون التجارة. املادة 
لها  تخضع  كانت  التي  وسواها  هذه  النشر  اجراءات  جميع  إن 
لها  تخضع  التي  النشر  بقواعد  أس��وة  املسؤولية  احمل��دودة  الشركة 
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احملدودة  الشركة  في  واختصارها  تسهيلها  جرى  املساهمة،  الشركة 
السجل  في  التسجيل  ملوجب  إال  تخضع  ال  أصبحت  بحيث  املسؤولية 

املختص.
:2019/126 100 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»تعدل املادة 12 من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 

1967/8/5، وتصبح كما يأتي:

املادة 12 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر 
:1967/8/5 بتاريخ 

محدودة  شركة  كل  الشركاء  بني  مفعول  وب��دون  باطلة  »تعتبر 
أنه  إال  السابقة،  ب��امل��واد  املبينة  للشروط  خالفاً  تؤسس  املسؤولية 
أزاء  ببطالنها  ي��ت��ذرع��وا  أن  للشركاء  أو  الوحيد  للشريك  ي��ج��وز  ال 

الغير«.
امل���رس���وم االش���ت���راع���ي رقم  ال��ق��دمي��ة م���ن   12 امل����ادة  ن���ص 
تاريخ   126 رق���م  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  تعديلها  ق��ب��ل   1967/35

:2019/3/29
محدودة  شركة  كل  الشركاء  بني  مفعول  وب��دون  باطلة  »تعتبر 
ال  أنه  إال  السابقة  باملواد  املبينة  للشروط  خالفاً  تؤسس  املسؤولية 

الغير«. ببطالنها جتاه  يتذرعوا  أن  للشركاء  يجوز 
التعديالت:

إن التعديل الالحق بهذه املادة مبني على تعديل قانون الشركة 
عبارة  إليها  أضيفت  ولذلك  واحد،  من شريك  تأليفها  إمكانية  جلهة 
إنه:  على  تنص  كانت  بعدما  للشركاء«.  أو  الوحيد  للشريك  يجوز  »ال 
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للشركاء«. يجوز  »ال 
تعديل. بدون  والباقي 

:2019/126 101 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

تاريخ   35 رق���م  االش��ت��راع��ي  امل���رس���وم  م��ن   13 امل����ادة  »ت��ع��دل 
يأتي: 1967/8/5 وتصبح كما 

35 تاريخ  13 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم  املادة 
:1967/8/5

يكون  السابقة  املادة  بأحكام  عماًل  الشركة  بطالن  يعلن  عندما 
الشريك الوحيد والشركاء الذين تسببوا بالبطالن، واملديرون األولون 
اآلخرين  الشركاء  وجتاه  الغير  جتاه  بالتضامن  مسؤولني  واملؤسسون 

البطالن. الناجت عن  عن الضرر 
إقامة  ق��ب��ل  زال  ق��د  سببه  ك��ان  إذا  ال��ب��ط��الن  دع���وى  تسمع  ال 
وقبل  احملاكمة  خ��الل  السبب  ذل��ك  إزال��ة  باإلمكان  ويبقى  ال��دع��وى، 

احلكم. صدور 
في حال تعدد الشركاء، وإذا كانت إزالة البطالن تستلزم دعوة 
تاريخ  من  ابتداء  سيرها  يقف  البطالن  دعوى  فإن  الشركاء،  جمعية 

تلك اجلمعية بصورة أصولية حتى صدور قرارها. دعوة 
تخضع دعاوى البطالن واملسؤولية ملرور الزمن ضمن الشروط 

املساهمة«. الشركة  لبطالن  احملددة 
نص املادة 13 من املرسوم االشتراعي رقم 1967/35 قبل 

:2019/3/29 تاريخ   126 القانون رقم  تعديلها مبوجب 
السابقة،  امل���ادة  بأحكام  ع��م��اًل  الشركة  ب��ط��الن  يعلن  »عندما 
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بالبطالن واملديرون األولون واملؤسسون  الذين تسببوا  يكون الشركاء 
الضرر  عن  اآلخرين  الشركاء  وجتاه  الغير  جتاه  بالتضامن  مسؤولني 

البطالن. الناجت عن 

إقامة  ق��ب��ل  زال  ق��د  سببه  ك��ان  إذا  ال��ب��ط��الن  دع���وى  تسمع  ال 
وقبل  احملاكمة  خ��الل  السبب  ذل��ك  إزال��ة  باإلمكان  ويبقى  ال��دع��وى. 

األولى. الدرجة  صدور حكم محكمة 

فإن  الشركاء  جمعية  دع��وة  تستلزم  البطالن  إزال��ة  كانت  إذا 
اجلمعية  تلك  دع��وة  تاريخ  من  اب��ت��داء  سيرها  يقف  البطالن  دع��وى 

بصورة أصولية حتى صدور قرارها.

تخضع دعاوى البطالن واملسؤولية ملرور الزمن ضمن الشروط 
املساهمة. لبطالن شركة  احملددة 

التعديالت:

األولى  الفقرة  إلى  الوحيد  الشريك  عبارة  إدخ��ال  أوًال: 
:13 من املادة 

مبا أن الشركة احملدودة املسؤولية أصبح من املمكن تأليفها من 
شريك وحيد، خالفاً ملا كان األمر عليه قبل القانون رقم 2019/126 
يأتي  كما  النص  الوحيد، فأصبح  الشريك  املشرع عبارة  فقد أضاف 
يكون  السابقة  امل���ادة  ب��أح��ك��ام  ع��م��اًل  ال��ش��رك��ة  ب��ط��الن  يعلن  »ع��ن��دم��ا 
كان  بينما  بالبطالن...«  تسببوا  الذين  والشركاء  الوحيد  الشريك 
عماًل  الشركة  بطالن  يعلن  »عندما  ي��أت��ي:  كما  تعديله  قبل  النص 

بالبطالن...«. تسببوا  الذين  الشركاء  يكون  السابقة  املادة  بأحكام 

ثانيًا: إبدال عبارة: »قبل صدور حكم محكمة الدرجة األولى« 
»قبل صدور احلكم«. بعبارة: 
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تعليق: كان النص القدمي يقضي بأن دعوى البطالن ال تسمع 
إذا كان سببه قد زال قبل إقامة الدعوى. ويبقى باإلمكان إزالة ذلك 
السبب خالل احملاكمة وقبل صدور حكم محكمة الدرجة األولى. مما 
يعني أن زوال سبب البطالن كان يؤخذ به فقط أمام محكمة الدرجة 
األولى، وبالتالي، ال يطبق هذا احلكم أمام محكمة االستئناف. فجاء 
احلكم  قبل صدور  البطالن  بإزالة سبب  ليأخذ  أكثر شموًال  التعديل 
محكمة  أم��ام  باحملاكمة  البطالن،  زوال  يحصر  ول��م  املطلق،  بشكله 
محكمة  أمام  البطالن  سبب  زال  إذا  أنه  يعني  مما  األول��ى،  الدرجة 
االستئناف فيؤخذ بزواله وال تسمع دعوى البطالن وإن كانت احملاكمة 

التمييز. أو حتى محكمة  االستئناف  أمام محكمة  جتري 
من  الشركة  تأليف  إم��ك��ان  م��ع  املنسجم  التعديل  ثالثًا: 

واحد: شريك 
تنص  تعديلها  قبل  القدمية   13 املادة  من  الثالثة  الفقرة  كانت 
الشركاء«.  جمعية  دعوة  تستلزم  البطالن  إزال��ة  كانت  »إذا  أنه  على 
فجرى تعديلها إنسجاماً مع إمكانية تأليف الشركة من شخص واحد، 
إزالة  كانت  وإذا  الشركاء،  تعدد  حال  في  يأتي:  كما  النص  ليصبح 

الشركاء...«. جمعية  دعوة  تستلزم  البطالن 
رابعًا: إبدال عبارة »شركة املساهمة« بعبارة »الشركة املساهمة« 
على  أساسية  بصورة  التعامل جرى،  ولكن  العبارتني  استعمال  وميكن 

املساهمة«. »الشركة  عبارة  اعتماد 
:2019/126 102 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
تاريخ   35 رق���م  االش��ت��راع��ي  امل���رس���وم  م��ن   14 امل����ادة  »ت��ع��دل 

يأتي: 1967/8/5 وتصبح كما 
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35 تاريخ  14 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم  املادة 
:1967/8/5

إال  لورثتهم  باإلرث  الشركاء  أو  الوحيد  الشريك  تنتقل حصص 
صريح  بند  مبوجب  يشترط  أن  ال��ش��رك��اء  تعدد  ح��ال  ف��ي  يجوز  أن��ه 
أو  الورثة  قبول  بعدم  للشركة  اخليار  إعطاء  التأسيسي،  العقد  في 
أو  رضاء  حتدد  التي  حقوقهم  الورثة  هؤالء  وبإيفاء  شركاء.  بعضهم 
الشهرين  تتجاوز  أن  يجوز  مهلة اخليار ال  أن  القضاء. على  بواسطة 

الوفاة. تاريخ  من 
أو  الشركاء  أحد  أو  الوحيد  الشريك  بإفالس  الشركة  حتل  ال 

القانوني«. حجره ويحل محله في كل من هاتني احلالتني ممثله 
14 القدمية قبل تعديلها مبوجب القانون رقم  نص املادة 

:2019/3/29 126 تاريخ 
أن  ي��ج��وز  أن��ه  إال  ل��ورث��ت��ه��م.  ب���اإلرث  ال��ش��رك��اء  »تنتقل حصص 
اخليار  إعطاء  التأسيسي،  العقد  في  صريح  بند  مبوجب  يشترط، 
الورثة  ه��ؤالء  وبإيفاء  شركاء  بعضهم  أو  الورثة  قبول  بعدم  للشركة 
حقوقهم التي حتدد رضاء أو بواسطة القضاء. على أن مهلة اخليار 

ال يجوز أن جتاوز الشهرين من تاريخ الوفاة.
ال حتل الشركة بإفالس احد الشركاء أو حجره ويحل محله في 

القانوني. كل من هاتني احلالتني ممثله 
التعديالت:

14 من املرسوم االشتراعي رقم  باملادة  التعديالت الالحقة  إن 
67/35 تتعلق بالتعديل الذي حلق بالشركة احملدودة املسؤولية جلهة 
إمكان تأليفها من شريك واحد. وعلى هذا األساس جرت التعديالت 

اآلتية:
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باإلرث  ال��ش��رك��اء  ح��ص��ص  »ت��ن��ت��ق��ل  ع���ب���ارة:  أس��ت��ب��دل��ت  أوًال: 
باإلرث  الشركاء  أو  الوحيد  الشريك  »تنتقل حصص  بعبارة  لورثتهم« 

لورثتهم«.
ثانيًا: أستبدلت عبارة: »إال انه يجوز أن يشترط« بعبارة: »إال 

أنه يجوز، في حال تعدد الشركاء، أن يشترط«.
ثالثًا: أستبدلت عبارة: »ال حتل الشركة بإفالس أحد الشركاء 
أو حجره«. بعبارة »ال حتل الشركة بإفالس الشريك الوحيد أو أحد 

أو حجره«. الشركاء 
:2019/126 103 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
في  الصادر   35 رقم  االشتراعي  املرسوم  من   15 املادة  »تعدل 

1967/8/5 وتصبح كما يأتي:

املادة 15 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر 
:1967/8/5 في 

عادي  أو  رسمي  بسند  الشركة  في  حصص  عن  التفرغ  يثبت 
يبلغ إلى مدير الشركة وإلى كل من الشركاء.

التفرغ  املنوي  األسهم  كامل  ش��راء  في  األفضلية  حق  للشركة 
في  بالشراء  رغبتها  تبدي  أن  على  الشركة،  خارج  من  لشخص  عنها 
مشروع  مديريها  من  أي  بواسطة  تبلغها  من  يوماً  عشر  خمسة  مهلة 
البيع  وش��روط  احملتمل  الشاري  اس��م  وجوباً  يتضمن  ال��ذي  التفرغ، 
والثمن، وعلى أن متارس حقها بالشراء خالل خمسة عشر يوماً من 

رغبتها. إبداء  تاريخ 
وفي حال عدم ممارسة الشركة هذا احلق خالل املهلة املذكورة 
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مهلة  في  احلصص  كامل  يشتري  أن  الشركاء  من  ألي  يجوز  أع��اله، 
أن  على  احلق،  ممارسة  الشركة  رفض  تبلغه  تاريخ  من  يوماً  ثالثني 
وفي  التفرغ.  مشروع  عن  بنسخة  كافة  الشركاء  الشركة  مدير  يزود 
حال مارس أكثر من شريك هذا احلق، توزع احلصص في ما بينهم 

الشركة. رأسمال  في  بنسبة مشاركته  كل 
ألجنبي  الشركة  في  حصص  عن  التفرغ  يجوز  ال  حال  أي  في 

عنها إال مبوافقة شركاء ميثلون ثالثة أرباع رأس املال على األقل.
ال تطبق أحكام هذه املادة في حالة وجود شريك وحيد«.

15 القدمية قبل تعديلها مبوجب القانون رقم  نص املادة 
:2019/3/29 126 تاريخ 

إال  عنها  ألجنبي  ال��ش��رك��ة  ف��ي  ع��ن حصص  ال��ت��ف��رغ  ي��ج��وز  »ال 
مبوافقة شركاء ميثلون ثالثة أرباع رأس املال على األقل.

يثبت التفرغ بسند رسمي أو عادي يبلغ إلى مدير الشركة وإلى 
الشركاء. كل من 

للشركة حق األفضلية في شراء احلصص املتفرغ عنها في مهلة 
التفرغ. وفي حال عدم ممارستها  تبلغها سند  يوماً من  خمسة عشر 
مهلة  في  أن ميارسه  الشركاء  من  أكثر  أو  لشريك  يجوز  احلق،  هذا 

تبلغه«. تاريخ  يوماً من  ثالثني 
التعديالت:

ميكن  أص��ب��ح  بحيث  امل��س��ؤول��ي��ة  احمل���دودة  ال��ش��رك��ة  لتعديل  إن 
من   15 امل���ادة  تعديل  على  ت��أث��ي��راً  واح���د،  شخص  قبل  م��ن  تأليفها 

67/35، وفقاً ملا نبني فيما يأتي: املرسوم االشتراعي رقم 
التفرغ عن حصص: الشركاء على  أوًال: موافقة 

املرسوم االشتراعي رقم  15 اجلديدة من  امل��ادة  لم يرد في نص 
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67/35 النص الذي كان وارداً في مستهل املادة 15 القدمية قبل تعديلها، 
والذي كان كما يأتي: »ال يجوز التفرغ عن حصص في الشركة ألجنبي 

عنها إال مبوافقة شركاء ميثلون ثالثة أرباع رأس املال على األقل.
فهذا النص يتعلق بتعدد الشركاء، وال يطبق في حال كانت فيها 
األخ��ي��رة يحق  احل��ال��ة  ه��ذه  ف��ي  إذ  واح���د.  م��ن شريك  تتألف  الشركة 
ملوافقة  لزوم  وال  الشركة،  في  يتفرغ عن حصص  أن  الوحيد  للشريك 
شريك  هو  الشريك  أن  طاملا  امل��ال،  رأس  أرب��اع  ثالثة  ميثلون  شركاء 

وحيد، وهو ميثل رأس املال كله.
احلصص  ل��ش��راء  للشركة  املعطى  األفضلية  ح��ق  ث��ان��ي��ًا: 

عنها: التفرغ  املنوي 
15 القدمية قبل تعديلها تتضمن  كانت الفقرة الثانية من املادة 
العبارة اآلتية: »للشركة حق األفضلية في شراء األسهم املتفرغ عنها 

التفرغ«. تبلغها سند  يوماً من  مهلة خمسة عشر  في 
15 اجل��دي��دة أك��ث��ر دقة  ف��ج��اءت ال��ف��ق��رة اجل��دي��دة م��ن امل���ادة 
األسهم  كامل  في  األفضلية  حق  »للشركة  أنه:  على  بنصها  ووضوحاً 
تبدي  أن  على  ال��ش��رك��اء  خ��ارج  م��ن  لشخص  عنها  ال��ت��ف��رغ  امل��ن��وي 
أي  بواسطة  تبلغها  من  يوماً  عشر  خمسة  مهلة  في  بالشراء  رغبتها 

التفرغ...«. مشروع  مديريها  من 
من  ودالل��ة  ووض��وح��اً  دق��ة  أكثر  عنها«  التفرغ  »امل��ن��وي  فعبارة: 
عبارة: »احلصص املتفرغ عنها«. وذلك ألن التفرغ لم يحصل بعد بل 

الشراء. الشركة وخيارها  بقبول  هو رهن 
كما أن املادة 15 اجلديدة أتت أكثر وضوحاً وداللة جلهة املرجع 
الشركة  مديري  من  أياً  بتعيينها  التفرغ،  بنية  الشركة  إلبالغ  الصالح 
القدمية قبل   15 املادة  التفرغ. ولم تكن  الشركة مشروع  إلبالغ هذه 
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كان  وإن  التفرغ،  مشروع  الشركة  يبلغ  الذي  الشخص  تعني  تعديلها 
الشركة. مدير  أنه  يفهم ضمناً 

كما أوضحت املادة 15 اجلديدة املعدلة أن إبالغ الشركة مشروع 
البيع  وش��روط  احملتمل،  الشاري  إسم  وجوباً  يتضمن  أن  يجب  التفرغ 
والثمن. ولم يكن هذا احلكم وارداً في املادة 15 القدمية قبل تعديلها:

بشراء  األفضلية  ح��ق  مم��ارس��ة  ف��ي  ال��ش��رك��اء  ح��ق  ث��ال��ث��ًا: 
عنها: التفرغ  املنوي  األسهم 

تكتفي   67/35 رق��م  االشتراعي  املرسوم  من   15 امل��ادة  كانت 
باألفضلية في  الشركة حقها  أنه في حال عدم ممارسة  بالنص على 
أن  الشركاء  من  أكثر  أو  لشريك  يجوز  عنها،  املتفرغ  األسهم  ش��راء 

تبلغه. تاريخ  يوماً من  ميارسه في مهلة ثالثني 
لتوضيح ممارسة  ك��اف  غ��ي��ر  ال��ن��ص  ه��ذا  أن  امل��ش��رع  ف��الح��ظ 
عنها،  التفرغ  امل��ن��وي  احلصص  ش��راء  ف��ي  باألفضلية  الشركاء  ح��ق 
فاستحدث فقرة في املادة 15 اجلديدة تنص على ما يأتي: »في حال 
عدم ممارسة الشركة هذا احلق خالل املهلة املذكورة أعاله )خمسة 
في  احلصص  كامل  يشتري  أن  الشركاء  من  ألي  يجوز  يوماً(.  عشر 
أن  على  احل��ق،  ممارسة  الشركة  رفض  تبلغه  من  يوماً  ثالثني  مهلة 
وفي  التفرغ.  مشروع  عن  بنسخة  كافة  الشركاء  الشركة  مدير  يزود 
حال ممارسة أكثر من شريك هذا احلق، توزع احلصص في ما بينهم 

الشركة«. كل بنسبة مشاركته في رأس مال 
فهذا النص اجلديد جاء أكثر وضوحاً وداللة على ما كان وارداً 

للجهات اآلتية: القدمية قبل تعديلها، وال سيما   15 املادة  في 
أ - في رفض الشركة ممارسة حقها باألفضلية في الشراء:

ملمارستها  الشركة  رفض  الشركاء  إبالغ  اجلديد  النص  أوجب 
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األفضلية. حق 
ب - كما أوجب النص اجلديد أن يزود مدير الشركة الشركاء 
يكون  أن  يجب  أنه  يعني  ما  وهذا  التفرغ.  مشروع  عن  بنسخة  كافة 

للتفرغ، وأن يكون هذا املشروع خطياً. ثمة مشروع 
ج - وحلظ النص اجلديد، إمكانية ممارسة أكثر من شريك حقه 
الشركاء  تعدد  حال  في  فأوجب  عنها،  التفرغ  املنوي  األسهم  بشراء 
الذين ينوون ممارسة حق األفضلية بالشراء، ان توزع احلصص املنوي 

الشركة. رأسمال  منهم في  كل  بنسبة مشاركة  بينهم  شراؤها 
ثالثة  ميثلون  ش��رك��اء  م��واف��ق��ة  امل��ش��رع  اس��ت��دراك  راب��ع��ًا: 

أرباع رأس املال على األقل:
ما  األولى  فقرتها  تتضمن في  لم  15 اجلديدة  املادة  أن  قدمنا 
يجوز  ال  أن��ه  جلهة  تعديلها،  قبل  القدمية   15 امل��ادة  تتضمنه  كانت 
شركاء  مبوافقة  إال  عنها  ألجنبي  الشركة  ف��ي  حصص  ع��ن  التفرغ 

ميثلون ثالثة أرباع رأس املال على األقل.
ولكن املشرع استدرك هذا األمر ليعود وينص عليه في الفقرة 
قبل األخيرة من املادة 15 اجلديدة، مستهاًل هذا احلكم بعبارة: »في 

أي حال«.
وجود  حالة  في  امل��ادة  هذه  أحكام  تطبيق  عدم  خامسًا: 

وحيد: شريك 
نصت الفقرة األخيرة من املادة 15 اجلديدة في فقرتها األخيرة 
على ما يأتي: »ال تطبق أحكام هذه املادة في حالة وجود شريك وحيد«.

: تعليق
وجوب  حكم  يتعطل  الشركة،  في  وحيد  وجود شريك  حالة  في 
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التفرغ  على  الشركة،  مال  رأس  أرب��اع  ثالثة  ميثلون  شركاء  موافقة 
الشركة. ألجنبي عن حصص في 

وإذا أراد الشريك الوحيد أن يتفرغ عن حصصه في الشركة إلى 
شخص أجنبي عنها، فهو يطبق احلكم املتعلق مبمارسة الشركة حلقها 
عنها،  التفرغ  املنوي  الوحيد  الشريك  األفضلية في شراء حصص  في 
ألنها إذا اشترت هذه احلصص، فيتملكها الشريك الوحيد، الذي ينوي 

التفرغ عنها، وهذا ما يتناقض مع رغبته في التفرغ عن حصصه.
أما إذا تعدد الشركاء في الشركة، فيكون من املمكن تطبيق الفقرة 
الشركة  مال  رأس  أرباع  ثالثة  ميثلون  شركاء  موافقة  بوجوب  املتعلقة 

على األقل على التفرغ عن حصص في الشركة ألجنبي عنها.
:2019/126 104 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
تاريخ   35 رق���م  االش��ت��راع��ي  امل���رس���وم  م��ن   16 امل����ادة  »ت��ع��دل 

1967/8/5 وتصبح كما يأتي:

املادة 16 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر 
:1967/8/5 في 

يكلف بإدارة الشركة الشريك الوحيد أو مدير أو عدة مديرين من 
الشركة أو غيرهم معينون بنظام الشركة أو بصك الحق ملدة محدودة 

أو غير محدودة شرط أن يكونوا من األشخاص الطبيعيني.
تناط باملدير أو املديرين جميع السلطات الالزمة لتسيير أعمال 
الشركة تسييراً منتظماً ما لم يرد نص مخالف في النظام التأسيسي.

بعضهم  أو  املديرين  ع��زل  مخالف،  بند  كل  من  بالرغم  يجوز 
قضائي  بقرار  أو  الشركاء  جمعية  من  أو  الوحيد  الشريك  من  بقرار 

العزل. عند وجود سبب مشروع يبرر 
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إذا قرر الشريك الوحيد، أو إذا قررت جمعية الشركاء عزل مدير 
بالعطل والضرر«. املطالبة  لهذا األخير  دون سبب مشروع حق 

تاريخ   35 رق���م  االش��ت��راع��ي  امل��رس��وم  م��ن   16 امل����ادة  ن��ص 
تاريخ   126 رق��م  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  تعديلها  قبل   1967/8/5

:2019/3/29

أو  الشركاء  م��ن  مديرين  ع��دة  أو  مدير  الشركة  إدارة  »يكلف 
غير  أو  محدودة  ملدة  الحق  بصك  أو  الشركة  بنظام  يعينون  غيرهم 

الطبيعيني. يكونوا من األشخاص  أن  محدودة شرط 

لتسيير  ال��الزم��ة  السلطات  جميع  امل��دي��ري��ن  أو  ب��امل��دي��ر  ت��ن��اط 
النظام  في  مخالف  نص  يرد  لم  ما  منتظماً  تسييراً  الشركة  أعمال 

التأسيسي.

بعضهم  أو  املديرين  ع��زل  مخالف،  بند  كل  من  بالرغم  يجوز 
بقرار من جمعية الشركاء، أو بقرار قضائي عند وجود سبب مشروع 

العزل. يبرر هذا 

حق  مشروع  سبب  دون  مدير  عزل  الشركاء  جمعية  قررت  إذا 
والضرر«. بالعطل  املطالبة  األخير  لهذا 

التعديالت:
16 من املرسوم االشتراعي رقم  باملادة  التعديالت الالحقة  إن 
جلهة  املسؤولية  احمل��دودة  الشركة  نظام  تعديل  عن  ناجتة   67/35
إمكان تأليفها من شريك واحد. فكان على املشرع ان يعدل نصوص 
مع  انسجاماً  الواحد.  الشخص  نظام شركة  مع  تأتلف  ال  التي  املواد 
16 اجلديدة التعديالت  هذا الوضع اجلديد، ولذلك حلظ في املادة 

اآلتية:
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عدة  أو  م��دي��ر  ال��ش��رك��ة  إدارة  »يكلف  ع��ب��ارة:  إس��ت��ب��دال  أوًال: 
الشركة  ب���إدارة  »يكلف  ب��ع��ب��ارة  غ��ي��ره��م«،  أو  ال��ش��رك��اء  م��ن  م��دي��ري��ن 

الشريك الوحيد أو مدير أو عدة مديرين من الشركاء أو غيرهم«.

مخالف،  بند  كل  من  بالرغم  »يجوز،  عبارة:  إستبدال  ثانيًا: 
بعبارة:  ال��ش��رك��اء...«.  جمعية  م��ن  ب��ق��رار  بعضهم  أو  املديرين  ع��زل 
بقرار  بعضهم  أو  املديرين  عزل  مخالف،  بند  كل  من  بالرغم  »يجوز، 

الشركاء...«. أو من جمعية  الوحيد  الشريك  من 

عزل  ال��ش��رك��اء  جمعية  ق���ررت  »إذا  ع��ب��ارة:  إس��ت��ب��دال  ث��ال��ث��ًا: 
مدير...«.

بعبارة: »إذا قرر الشريك الوحيد، أو إذا قررت جمعية الشركاء 
مدير«. عزل 

تعديل. بدون  والباقي 

:2019/126 105 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

»تعدل املادة 18 من املرسوم االشتراعي 35 تاريخ 1967/8/5 
يأتي: كما  وتصبح 

املادة 18 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر 
:1967/8/5 بتاريخ 

الشريك  وعلى  تعددهم،  حال  في  واملديرين  املدير  على  مينع 
من  يحصلوا  أن  ال��ب��ط��الن،  طائلة  حت��ت  ال��ش��رك��اء،  على  أو  ال��وح��ي��د 
أو  أو تكفالت ألنفسهم أو ألزواجهم  أو كفاالت  الشركة على قروض 

بأسماء مستعارة«. ولو حصلت  فروعهم،  أو  أصولهم 
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 35 رق��م  االشتراعي  املرسوم  من  القدمية   18 امل��ادة  نص 
تاريخ 1967/8/5، قبل تعديلها مبوجب املادة 105 من القانون 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
أن  البطالن،  طائلة  حتت  الشركاء  وعلى  املديرين  على  »مينع 
أو  تكفالت ألنفسهم  أو  كفاالت  أو  الشركة على قروض  يحصلوا من 

أو فروعهم، ولو حصلت بأسماء مستعارة«. أو أصولهم  ألزواجهم 
التعديالت:

مواد  ال��الح��ق��ة مبعظم  ال��ت��ع��دي��الت  معظم  ف��ي  األم���ر  ه��و  ك��م��ا 
التعديالت  أن   ،1967/8/5 ت��اري��خ   35 رق��م  االش��ت��راع��ي  امل��رس��وم 
الالحقة باملادة 18 منه، تستند إلى إمكان تأليف الشركة من شخص 

واحد. وعلى هذا األساس حصل التعديل اآلتي:
الشركاء«.  وعلى  املديرين  على  »مينع  عبارة:  استبدال  أوًال: 
الشريك  وعلى  تعددهم  واملديرين في حال  املدير  بعبارة: »مينع على 

الشركاء...«. أو على  الوحيد، 
واحد،  مدير  وجود  أو  املديرين  تعدد  مسالة  استدراك  ثانيًا: 
على  »مينع  بعبارة  املديرين«  على  »مينع  عبارة  تعديل  ج��رى  بحيث 

تعددهم....«. واملديرين في حال  املدير 
:2019/126 106 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»تعدل املادة 19 من املرسوم االشتراعي 35 تاريخ 1967/8/5 

يأتي: كما  وتصبح 
املادة 19 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر 

:1967/8/5 بتاريخ 
املديرون مسؤولون إفرادياً أو بالتضامن، حسب الظروف، أزاء 
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الشركة والغير عن مخالفتهم أحكام هذا املرسوم االشتراعي وأحكام 
نظام الشركة وعن أخطائهم في اإلدارة.

إذا اشترك عدة مديرين باألفعال عينها التي تعرضهم للمسؤولية، 
فتحدد احملكمة نسبة ما يتحمله كل منهم في التعويض عن الضرر.

دعوى  إق��ام��ة  ح��ق  ال��ش��رك��اء  م��ن  ألي  أو  ال��وح��ي��د  للشريك 
بالتعويض  املطالبة  ألجل  الشركة  ملصلحة  املديرين  ضد  املسؤولية 

لها. املسبب  الضرر  الكامل عن 
هذه  إقامة  حق  تعليق  شأنه  من  التأسيسي  العقد  في  بند  كل 
العدول مسبقاً  أو  الدعوى على رأي أو ترخيص من جمعية الشركاء 

املكتوب. يعتبر بحكم غير  عن ممارسة هذا احلق، 
دعوى  إلس��ق��اط  ال��ش��رك��اء  جمعية  ت��ص��دره  ق���رار  ب��أي  يعتد  ال 

باإلدارة«. املتعلقة  أخطائهم  بسبب  املديرين  على  املقامة  املسؤولية 
 35 رق��م  االشتراعي  املرسوم  من  القدمية   19 امل��ادة  نص 
106 من القانون  1967/8/5 قبل تعديلها مبوجب املادة  تاريخ 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
الظروف،  حسب  بالتضامن،  أو  إف��رادي��اً  مسؤولون  »امل��دي��رون 
االشتراعي  املرسوم  هذا  أحكام  مخالفتهم  عن  والغير  الشركة  أزاء 

وأحكام نظام الشركة وعن أخطائهم في اإلدارة.
تعرضهم  ال��ت��ي  ن��ف��س��ه��ا  ب��األف��ع��ال  م��دي��ري��ن  ع���دة  اش��ت��رك  إذا 
التعويض  من  منهم  كل  يتحمله  ما  نسبة  احملكمة  فتحدد  للمسؤولية، 

الضرر. عن 
املديرين  باملسؤولية ضد  الدعوى  إقامة  منهم حق  ولكل  للشركاء 
املسبب  الضرر  عن  الكامل  بالتعويض  املطالبة  ألجل  الشركة  ملصلحة 

لها.
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هذه  إقامة  حق  تعليق  شأنه  من  التأسيسي  العقد  في  بند  كل 
العدول  أو  الشركاء  جمعية  من  سابق  ترخيص  أو  رأي  على  الدعوى 

املكتوب. يعتبر بحكم غير  مسبقاً عن ممارسة هذا احلق، 
دعوى  إلس��ق��اط  ال��ش��رك��اء  جمعية  ت��ص��دره  ق���رار  ب��أي  يعتد  ال 

باإلدارة«. املتعلقة  أخطائهم  بسبب  املديرين  على  املقامة  املسؤولية 
التعديالت:

»باألفعال  بعبارة:  نفسها«،  »باألفعال  ع��ب��ارة:  استبدال  أوًال: 
تعود لألشياء«. والعني  تعود لألشخاص،  النفس  أن  باعتبار  عينها 

»للشريك  بعبارة:  منهم«  ولكل  »للشركاء  عبارة:  استبدل  ثانيًا: 
الوحيد أو ألي من الشركاء«.
والباقي من دون تعديل.

: تعليق
فيما يتعلق مبسؤولية املديرين عن أخطائهم اإلدارية، يبدو من 
املادة 16 من املرسوم االشتراعي 67/35، أنه يحق لكل من الشريك 
الشركة،  دع��وى  امل��دي��ري��ن  على  يقيم  أن  ال��ش��رك��اء  أح��د  أو  ال��وح��ي��د 
املسبب  الضرر  الكامل عن  بالتعويض  املطالبة  الشركة ألجل  ملصلحة 
على  بالتعويض  الشركة  على  حكم  إذا  أنه  ذلك  من  ويستخلص  لها. 

إلى الشركة. التعويض كله يعود  الدعوى فإن مبلغ  أساس هذه 
وهذا احلكم مختلف عما هو األمر عليه في دعوى الشركة التي 
يقيمها على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام، املساهم، عندما 
في هذه  املساهم  ولكن حق  الدعوى.  إقامة هذه  الشركة عن  تتقاعس 
الدعوى يقتصر على املصلحة التي تكون له في الشركة. وقد ذهب الرأي 
للمساهم  به  يحكم  الذي  التعويض  أن  إلى  والقضاء  الفقه  في  الراجح 
تتقاضى  أن  للشركة،  ي��ع��ود  وال  م��ب��اش��رة،  يتقاضاه  ال��دع��وى  ه��ذه  ف��ي 
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الدعوى وعلى قدر مصلحته  أقام  الذي  املساهم  إلى  التعويض وتدفعه 
في الشركة.

:2019/126 107 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

تاريخ   35 رق���م  االش��ت��راع��ي  امل���رس���وم  م��ن   20 امل����ادة  »ت��ع��دل 
1967/8/5 وتصبح كما يأتي:

املادة 20 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر 
:1967/8/5 بتاريخ 

احلق  يسقط   19 باملادة  عليها  املنصوص  املسؤولية  دعاوى  إن 
التي  الضارة  األفعال  تاريخ  من  سنوات  خمس  م��رور  بعد  بإقامتها 
خفية  كانت  إذا  اكتشافها  تاريخ  من  أو  ظاهرة  كانت  إذا  عليها  تبنى 
أما إذا كان أحد هذه األفعال جناية، فحق االدعاء ال يسقط إال بعد 

وقوعه«. انقضاء عشر سنوات على 
 107 امل��ادة  مبوجب  تعديلها  قبل  القدمية   20 امل��ادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ  من القانون رقم 
احلق  يسقط   19 باملادة  عليها  املنصوص  املسؤولية  دعوى  »إن 
بإقامتها بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ األفعال الضارة التي تبنى 
عليها إذا كانت ظاهرة أو من تاريخ اكتشافها إذا كانت خفية. أما إذا 
كان أحد هذه األفعال جناية، فحق االدعاء ال يسقط إال بعد انقضاء 

وقوعه«. عشر سنوات على 

التعديالت:

20 اجل���دي���دة م��ن امل���رس���وم االش��ت��راع��ي رقم  ت��ض��م��ن��ت امل����ادة 
املسؤولية  دع��اوى  على  ال��زم��ن  مب��رور  يتعلق  مهماً  تعدياًل   ،67/35
وذلك  نفسه،  االشتراعي  املرسوم  من   19 املادة  في  عليها  املنصوص 
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بجعل مدة مرور الزمن عليها خمس سنوات بدًال من ثالث سنوات.

كانت  إذا  الضارة  األفعال  تاريخ  من  الزمن  م��رور  مهلة  وتبدأ 
كانت خفية. إذا  اكتشافها  تاريخ  ظاهرة، ومن 

الدعاوى  ال��زم��ن على  م���رور  م��دة  ارت���أى إط��ال��ة  امل��ش��رع  ول��ع��ل 
الشركة  بني  الزمن  م��رور  مب��دة  املتعلقة  القواعد  لتوحيد  امل��ذك��ورة، 
 171 فاملادة  الشأن.  هذا  في  املغفلة  والشركة  املسؤولية  احمل��دودة 
املساهم  يقيمها  ال��ت��ي  ال��زم��ن  م��رور  م��دة  ال��ت��ج��ارة حت��دد  ق��ان��ون  م��ن 
العام  واملدير  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مسؤولية  دعوى  على  الغير  أو 
بخمس سنوات تبدأ من تاريخ عقد اجلمعية العمومية التي أدى فيها 

إدارتهم. األعضاء حساباً عن 

:2019/126 108 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

»تعدل املادة 21 من املرسوم االشتراعي 35 تاريخ 1967/8/5، 
يأتي: كما  وتصبح 

املادة 21 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر 
:1967/8/5 بتاريخ 

أعمال  ع��ن  ت��ق��ري��راً  سنة  ك��ل  بنهاية  امل��دي��رون  أو  امل��دي��ر  ينظم 
الشركة في تلك السنة، والبيانات املالية ويبلغها للشركاء ويدعوهم 
يتم  عامة  جمعية  إلى  السنة  حسابات  إقفال  من  أشهر  ستة  خالل 

املديرين. أعمال  على  التصديق  خاللها 
جمعية  النعقاد  املعني  الوقت  من  األقل  على  يوماً  عشرين  قبل 
في  السابقة  الفقرة  في  املعينة  الوثائق  كامل  أصل  ي��ودع  الشركاء، 
لكل  ويحق  وج��وده،  عند  املراقبة  مفوض  تقرير  مع  الشركة،  مركز 
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ليجيب  خطية  أسئلة  املدير  إل��ى  يوجه  وأن  عليها  يطلع  أن  شريك 
اجلمعية. جلسة  في  عليها 

القيود  على  االطالع  شاء  متى  يطلب  أن  ذلك  فوق  لكل شريك 
السابقة. الثالث  السنوات  بأعمال  املتعلقة  واملستندات 

املكتوب«. يعتبر بحكم غير  املادة  لهذه  بند مخالف  كل 
 67/35 امل��رس��وم االش��ت��راع��ي  م��ن  القدمية   21 امل��ادة  ن��ص 
تاريخ   126 رقم  القانون  من   108 املادة  مبوجب  تعديلها  قبل 

:2019/3/29
أعمال  ع��ن  ت��ق��ري��راً  سنة  ك��ل  بنهاية  امل��دي��رون  أو  امل��دي��ر  ينظم 
ال��س��ن��ة، وج����ردة وح��س��اب��ًا ل��الس��ت��ث��م��ار العام،  ت��ل��ك  ال��ش��رك��ة ف��ي 
ويدعوهم  للشركاء  ويبلغها  وميزانية،  واخلسائر  لألرباح  وحسابًا 
يتم  عامة  جمعية  إلى  السنة  حسابات  إقفال  من  أشهر  ستة  خالل 

املديرين. أعمال  على  التصديق  خاللها 
النعقاد جمعية  املعني  الوقت  من  األقل،  على  يوماً  قبل عشرين 
في  السابقة  الفقرة  في  املعينة  الوثائق  كامل  أصل  ي��ودع  الشركاء، 
لكل  ويحق  وج��وده،  عند  املراقبة،  مفوض  تقرير  مع  الشركة  مركز 
ليجيب  خطية  أسئلة  املدير  إل��ى  يوجه  وأن  عليها  يطلع  أن  شريك 

اجلمعية. جلسة  في  عليها 

لكل شريك، فوق ذلك، أن يطلب، متى شاء، اإلطالع على القيود 
السابقة. الثالث  السنوات  بأعمال  املتعلقة  واملستندات 

املكتوب«. يعتبر بحكم غير  املادة  بند مخالف ألحكام هذه  كل 

التعديالت:

بالعبارات  يتعلق  فني  تعديل  املادة هو  بهذه  الالحق  التعديل  إن 
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املالية. للبيانات  احلديثة  واملفاهيم 

باملعايير  حلقت  التي  التعديالت  ظل  في  مالية  بيانات  فعبارة 
وحساب  العام  االستثمار  وحساب  اجل��ردة  أعمال  تشمل  احملاسبية 

وامليزانية. واخلسائر،  األرباح 

وعلى هذا األساس جرى تعديل عبارة: ينظم املدير أو املديرون 
وجردة  السنة،  تلك  في  الشركة  أعمال  عن  تقريراً  سنة  كل  بنهاية 
وميزانية،  واخلسائر،  ل��ألرب��اح  وحساباً  ال��ع��ام،  لالستثمار  وحساباً 
املالية،  البيانات  تشمل  اجلديدة  امل��ادة  في  العبارة  أصبحت  بحيث 
وحساب  العام  االستثمار  وحساب  اجل��ردة  تشمل  أسلفنا،  كما  وهي 

وامليزانية. واخلسائر  األرباح 

:2019/126 109 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

»تعدل املادة 23 من املرسوم االشتراعي 35 تاريخ 1967/8/5 
يأتي: كما  وتصبح 

املادة 23 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر 
:1967/8/5 بتاريخ 

إلى اجلمعيات باعالن ينشر  »في حال تعددهم يدعى الشركاء 
أية  أو مبوجب  برسائل مضمونة،  أو  يوميتني محليتني  في صحيفتني 

للشركة. النظام األساسي  وسيلة أخرى محددة في 

األقل  على  يوماً  عشر  خمسة  قبل  الشركاء  إلى  الدعوة  توجه 
على  الشركة  نظام  ن��ص  ح��ال  ف��ي  إال  لالجتماع  احمل��دد  ال��وق��ت  م��ن 

خالف ذلك.
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تعددهم،  عند  املديرين  من  أي  من  أو  املدير  من  الدعوة  توجه 
وإال فمن مفوض املراقبة، عند وجوده. عند تخلف جميع هؤالء يحق 
إلى  يطلب  أن  األق��ل،  على  امل��ال  رأس  ربع  أكثر ميثل  أو  لكل شريك 

أعمالها. يتولى دعوة اجلمعية ووضع جدول  تعيني شخص  القضاء 
املكتوب«. بحكم غير  يعتبر  األحكام  لهذه  بند مخالف  كل 

امل���رس���وم االش���ت���راع���ي رقم  ال��ق��دمي��ة م���ن   23 امل����ادة  ن���ص 
 126 109 من القانون رقم  67/35 قبل تعديلها مبوجب املادة 

:2019/3/29 تاريخ 

صحيفتني  في  ينشر  باعالن  اجلمعيات  إل��ى  الشركاء  »يدعى 
شهر  قبل  الشركاء  إلى  توجه  مضمونة  برسائل  أو  محليتني  يوميتني 

الوقت احملدد لالجتماع. من 

تعددهم، وإال  املديرين عند  أو أي من  املدير  الدعوة من  توجه 
الدعوة  توجيه  إهماله  حال  وفي  وجوده،  عند  املراقبة،  مفوض  فمن 
عدد  رب��ع  ميثل  ال��ش��رك��اء  م��ن  فريق  أو  شريك  لكل  احل��ق  ه��ذا  يعود 
الشركاء وربع رأس املال، أو ميثل نصف رأس املال على األقل. وعند 
تعيني  القضاء  إل��ى  يطلب  أن  شريك  لكل  يحق  ه��ؤالء  جميع  تخلف 

أعمالها. يتولى دعوة اجلمعية ووضع جدول  شخص 

املكتوب«. بحكم غير  يعتبر  األحكام  لهذه  بند مخالف  كل 

التعديالت:

أوًال: استهلت املادة اجلديدة نصها بعبارة: »في حال تعددهم« 
أي في حال تعدد الشركاء، وذلك حتسباً لكون الشركة ميكن أن تتألف 
إلى  الوحيد  الشريك  يدعى  ال  احلالة  هذه  وفي  واح��د.  شريك  من 
برسائل مضمونة.  أو  اليومية،  الصحف  في  ينشر  باعالن  اجلمعيات 
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وحده  يقرر  أن  وقت  كل  في  وميكنه  دع��وة،  ب��دون  دائماً  حاضر  فهو 
جمعية. وبدون 

املعدلة،  اجلديدة   23 املادة  من  األولى  الفقرة  تضمنت  ثانيًا: 
الدعوة  هذه  تتم  اجلمعية،  إلى  ودعوتهم  الشركاء  تعدد  حال  في  أنه 
بأشكال مختلفة، كالنشر في صحيفتني يوميتني محليتني، أو برسائل 
األساسي  النظام  في  محددة  أخرى  وسيلة  أية  أو مبوجب  مضمونة، 

للشركة.
بينما كانت املادة 23 قبل تعديلها، تنص على أن دعوة الشركاء 
تتم باعالن ينشر في صحيفتني يوميتني محليتني أو برسائل مضمونة 
وبالتالي يالحظ أن املشرع سّهل طرق الدعوة وأوكل إلى نظام الشركة 

األساسي حق حتديد طريقتها وبدون حدود.
وإن طرق الدعوة املبينة في املادة 23 اجلديدة ما هي إال أمثلة 

يرتأيها. التي  الطريقة  أن يضع  األساسي  الشركة  لنظام  وميكن 
قبل  الدعوة  مدة  اجلديدة   23 امل��ادة  في  املشرع  قصر  ثالثًا: 
قبل  األق��ل  على  ي��وم��اً  عشر  خمسة  إل��ى  العمومية  اجلمعية  انعقاد 
خالف  على  الشركة  نظام  ن��ص  إذا  إال  الجتماعها،  احمل��دد  ال��وق��ت 
وميكن  العام،  بالنظام  ترتبط  ال  امل��ذك��ورة  امل��دة  أن  يعني  مما  ذل��ك. 

األساسي. الشركة  نظام  يوضع في  بنص  االتفاق على مخالفتها 

وجوب  على  تنص  تعديلها  قبل  القدمية   23 امل��ادة  كانت  بينما 
توجيه الدعوة قبل شهر من الوقت احملدد لالجتماع، من دون أن تنص 

على أنه ميكن تعديل هذه املدة بنص يوضع في نظام الشركة.

رابعًا: حتسني صياغة الفقرة الثالثة من املادة 23، حيث كانت 
هذه املادة قبل تعديلها حتدد توجيه الدعوة على الشكل اآلتي: توجه 
الدعوة من املدير أو أي من املديرين عند تعددهم، وإال فمن مفوض 
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هذا  يعود  ال��دع��وة،  توجيه  إهماله  ح��ال  وف��ي  وج��وده.  عند  املراقبة 
احلق لكل شريك أو فريق من الشركاء ميثل ربع عدد الشركاء وربع 
األقل. وعند تخلف جميع  املال على  أو ميثل نصف رأس  املال  رأس 
يتولى  شخص  تعيني  القضاء  إلى  يطلب  أن  شريك  لكل  يحق  ه��ؤالء 

أعمالها. دعوة اجلمعية ووضع جدول 

القدمية   23 امل��ادة  مضمون  في  اجلديدة   23 امل��ادة  تعّدل  ولم 
ما  على  فنصت  وداللتها،  صياغتها  بتعديل  أكتفت  بل  اجلهة،  لهذه 
يأتي: توجه الدعوة من املدير أو أي من املديرين عند تعددهم، وإال 
فمن مفوض املراقبة عند وجوده، وعند تخلف جميع هؤالء يحق لكل 
شريك أو أكثر ميثل ربع رأس املال على األقل، أن يطلب إلى القضاء 

أعمالها. يتولى دعوة اجلمعية ووضع جدول  تعيني شخص 

23 اجلديدة، لهذه اجلهة، قد حذفت النص  ويالحظ أن املادة 
في املادة 23 القدمية قبل تعديلها، الذي كان يقضي أيضاً بأنه يحق 
النظر  بصرف  املال  رأس  نصف  ميثل  الشركاء  من  فريق  أو  لشريك 

عن عدد الشركاء، أن يوجه الدعوة إلى اجلمعية.
: تعليق

مع  أكثر  أو  لكل شريك  يعود  أنه  أعاله  الثالثة  الفقرة  تضمنت 
اجلمعية  دعوة  يتولى  شخص  تعيني  القضاء  إلى  يطلب  أن  ميثل  ما 
ووضع جدول أعمالها. ولم يأت النص صراحة على ذكر من يترأس 
اجلمعية  لدعوة  القضاء  من  يعني  الذي  الشخص  هو  فهل  االجتماع. 
العامة.  للقواعد  أنه وفقاً  العلم  أم سواه، مع  ووضع جدول أعمالها، 
إدارة االجتماع  إذ ال يصح  يترأس االجتماع شخص ما  ال بد من أن 

من دون رئيس.
الذي  هو  املعني قضاء  الشخص  يكون  أن  املرجح  من  كان  وإذا 
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يترأس االجتماع، فكان على املشرع أن ينص صراحة على ذلك.
:2019/126 110 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»تعدل املادة 25 من املرسوم االشتراعي 35 تاريخ 1967/8/5 

يأتي: كما  وتصبح 
املادة 25 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر 

:1967/8/5 بتاريخ 
القرارات  تتخذ  اخلطية،  االستشارات  في  أو  اجلمعيات  في 
لم  وإذا  األق���ل.  على  ال��ش��رك��ة  م��ال  رأس  نصف  ميثلون  ش��رك��اء  م��ن 
تتحقق هذه األكثرية، ولم يكن في نظام الشركة نص مخالف، يدعى 
الشركاء أو يستشارون مرة ثانية وتصدر القرارات بأكثرية األصوات 

مهما كان مقدار رأس املال الذي متثله.
في حال لم يكن في الشركة سوى شريك وحيد. فيوقع منفرداً 

القرارات. على 
تدون القرارات املتعلقة بالبيانات املالية مبوجب محاضر تسجل 

التجاري«. السجل  في 
 35 رق��م  االشتراعي  املرسوم  من  القدمية   25 امل��ادة  نص 
110 من القانون  1967/8/5 قبل تعديلها مبوجب املادة  تاريخ 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
»في اجلمعيات أو في االستشارات اخلطية، تتخذ القرارات من 
تتحقق  لم  وإذا  األقل.  على  الشركة  مال  رأس  نصف  ميثلون  شركاء 
هذه األكثرية، ولم يكن في نظام الشركة نص مخالف، يدعى الشركاء 
مهما  األصوات،  بأكثرية  القرارات  وتصدر  ثانية،  مرة  يستشارون  أو 
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كان مقدار رأس املال الذي متثله«.
التعديالت:

 35 رقم  االشتراعي  املرسوم  من  القدمية   25 امل��ادة  إن  أوًال: 
من   110 امل��ادة  مبوجب  تعديلها  قبل   1967/8/5 بتاريخ  ال��ص��ادر 
املرسوم االشتراعي رقم 126 تاريخ 2019/3/29 هي نفس الفقرة 

25 اجلديدة، ومن دون أن يلحقها أي تعديل. األولى من املادة 
ولكن املادة 25 اجلديدة أضافت إلى املادة 25 القدمية فقرتني.

بالشريك  تتعلق  ف��ق��رة،  اجل��دي��دة   25 امل���ادة  أض��اف��ت  ث��ان��ي��ًا: 
الشريك  الشركة سوى  يكن في  لم  أنه في حال  الوحيد فنصت على 
إمكانية  مع  انسجاماً  وذلك  القرارات.  على  منفرداً  فيوقع  الوحيد، 

املسؤولية من شريك وحيد. الشركة احملدودة  تأليف 
ثالثًا: كما أضافت املادة 25 اجلديدة فقرة ثانية تتعلق بتدوين 
الوحيد  الشريك  على  فأوجبت  املالية،  بالبيانات  املتعلقة  القرارات 
تسجل  محاضر  املالية مبوجب  بالبيانات  املتعلقة  القرارات  يدون  أن 

التجاري. السجل  في 
:2019/126 111 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»تعدل املادة 29 من املرسوم االشتراعي 35 تاريخ 1967/8/5 

يأتي: كما  وتصبح 
املادة 29 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر 

:1967/8/5 بتاريخ 
التأسيسي  النظام  لتعديل  احملددة  بأكثريتها  الشركاء  جلمعية 

أن تقرر إنقاص رأس املال دون أي مساس في مساواة الشركاء.
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األخ��ي��ر مشروع  ه��ذا  إب��الغ  م��راق��ب��ة يجب  م��ف��وض  عند وج��ود 
وشروطه  التدبير  ه��ذا  أسباب  في  رأي��ه  ليعطي  امل��ال  رأس  إنقاص 

اجلمعية. عقد  عند 
لسبب  امل��ال  رأس  إن��ق��اص  على  امل��واف��ق��ة  اجلمعية  ق��ررت  إذا 
في  وينشر  التجاري  السجل  في  يسجل  قرارها  فإن  اخلسائر،  غير 
عليه خالل شهرين  يعترض  أن  دائن  لكل  ويحق  محليتني.  صحيفتني 
تقرر،  التي  الشركة  مركز  محكمة  أمام  نشر  معاملة  آخر  تاريخ  من 
حسب الظروف، إما رد االعتراض، وإما إلزام الشركة بتقدمي ضمان 
معامالت  ف��ي  ال��ب��دء  يجوز  وال  ب��ق��راره��ا.  تعينها  املعترضني  حلقوق 

إنقاص رأس املال، قبل إنقضاء مهلة االعتراض.
ميتنع على الشركة شراء حصصها، إال أنه يجوز للجمعية التي 
مديرها  تفوض  أن  اخلسائر  غير  لسبب  امل��ال  رأس  إنقاص  ق��ررت 

إلغائها. بشراء عدد معني من حصص الشركاء ألجل 
ال يطبق نص املواد 21 و23 و26 و29 إذا كانت الشركة مؤلفة 
أعمال  عن  تقريراً  املدير  يضع  احلالة  ه��ذه  في  وحيد.  شريك  من 
على  الوحيد  الشريك  وي��ص��ادق  السنوية،  املالية  وبياناتها  الشركة 
املراقبة في  تقرير مفوض  بعد اإلطالع على  وذلك  الشركة  حسابات 

املالية..«. انتهاء السنة  حال وجوده خالل مهلة ستة أشهر من 
 35 رق��م  االشتراعي  املرسوم  من  القدمية   29 امل��ادة  نص 
111 من القانون  1967/8/5 قبل تعديلها مبوجب املادة  تاريخ 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
التأسيسي  النظام  لتعديل  بأكثريتها احملددة  الشركاء،  »جلمعية 

إن تقرر، إنقاص رأس املال دون أي مساس في مساواة الشركاء.
األخ��ي��ر مشروع  ه��ذا  إب��الغ  م��راق��ب��ة يجب  م��ف��وض  عند وج��ود 
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إنقاص رأس املال ليعطي رأيه في اسباب هذا التدبير وشروطه عند 
اجلمعية. عقد 

لسبب  امل��ال  رأس  إن��ق��اص  على  امل��واف��ق��ة  اجلمعية  ق��ررت  إذا 
في  وينشر  التجاري  السجل  في  يسجل  قرارها  فإن  اخلسائر،  غير 
صحيفتني محليتني، ويحق لكل دائن أن يعترض عليه خالل شهر من 
تاريخ آخر معاملة نشر أمام محكمة مركز الشركة، التي تقرر، حسب 
بتقدمي ضمانات  الشركة  إل��زام  وإم��ا  االع��ت��راض،  رد  إم��ا  ال��ظ��روف، 
معامالت  ف��ي  ال��ب��دء  يجوز  وال  ب��ق��راره��ا.  تعينها  املعترضني  حلقوق 

إنقاص رأس املال قبل انقضاء مهلة االعتراض.
التي  للجمعية  يجوز  أنه  إال  الشركة شراء حصصها  على  ميتنع 
مديرها  تفوض  أن  اخلسائر،  غير  لسبب  امل��ال  رأس  إنقاص  ق��ررت 

إلغائها«. بشراء عدد معني من حصص الشركاء ألجل 
التعديالت:

والثالثة  والثانية  األولى  الفقرات  في  تعديل  أي  يجر  لم  أوًال: 
29. وقد جاء النص في هذه الفقرات نفسه قبل  والرابعة من املادة 

تعديل املادة أو بعده.
بإضافة  أت��ى  اجل��دي��دة،   29 امل���ادة  ف��ي  التعديل  ول��ك��ن  ث��ان��ي��ًا: 

فقرتني إلى هذه املادة هما:
املواد  ن��ص  يطبق  »ال  أن  على  وتنص  اخل��ام��س��ة:  الفقرة   - أ 
في  وحيد.  من شريك  مؤلفة  الشركة  كانت  إذا  و29   ،26  ،23  ،21
املالية  وبياناتها  الشركة  أعمال  عن  تقريراً  املدير  يضع  احلالة  هذه 
السنوية. ويصادق الشريك الوحيد على حسابات الشركة، وذلك بعد 
االطالع على تقرير مفوض املراقبة في حال وجوده خالل مهلة ستة 

املالية«. السنة  انتهاء  من  أشهر 
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الشركة  فيها  تكون  التي  احلالة  في  أنه  الفقرة  هذه  من  ويفهم 
مؤلفة من شريك وحيد، ال تطبق األحكام اآلتية:

مهلة  الشركة ضمن  مركز  في  الوثائق  كامل  1 - ال يودع أصل 
مفوض  وتقرير  اجلمعية  انعقاد  تاريخ  قبل  األقل  على  يوماً  عشرين 
هذه  على  مطلعاً  يكون  الوحيد  الشريك  أن  طاملا  عليها،  امل��راق��ب��ة 

الوثائق.

طاملا   23 املادة  في  املعينة  بالطريقة  الشركاء  لدعوة  لزوم  وال 
دائماً. الوحيد حاضر  الشريك  أن 

كما  منفرداً،  الشركة  جنسية  يغير  أن  الوحيد  للشريك  وميكن 
التباع  ل��زوم  وال  مبفرده  الشركة  نظام  على  تعديل  أي  إدخ��ال  ميكن 
املتعلق  التأسيسي  النظام  لتعديل   29 املادة  في  احملددة  االج��راءات 
بإنقاص رأس مال الشركة فهذه األعمال واإلجراءات وأمثالها ميكن 
بسلطات  يتمتع  أن��ه  ط��امل��ا  م��ن��ف��رداً،  بها  ي��ق��وم  أن  ال��وح��ي��د  للشريك 

املال. أنه ميلك كامل رأس  العمومية، وطاملا  اجلمعيات 

املدير  يضع  أن  إليها،  املشار  احلاالت  في  فرض  املشرع  ولكن 
يصادق  وأن  السنوية،  املالية  وبياناتها  الشركة  أعمال  عن  تقريراً 
تقرير  على  اط��الع��ه  بعد  الشركة  حسابات  على  الوحيد  الشريك 
من  اشهر  ستة  مهلة  خالل  وذل��ك  وج��وده،  حال  في  املراقبة  مفوض 

املالية. السنة  انتهاء 

: تعليق

29 على احلالة التي يكون  لم تنص الفقرة اخلامسة من املادة 
للشركة. مديراً  نفسه  هو  الوحيد  الشريك  فيها 

وإننا نقدر أنه في هذه احلالة يتوجب على الشريك الوحيد مدير 
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السنوية  املالية  وبياناتها  الشركة  أعمال  عن  تقريراً  يضع  أن  شركة 
انتهاء السنة املالية. وأن يصادق عليه هو  خالل مهلة ستة أشهر من 

نفسه بعد االطالع على تقرير مفوض املراقبة في حال وجوده.
من  واألخيرة  السادسة  الفقرة  تنص  السادسة:  الفقرة   - ب 
يفوض  أن  الوحيد  للشريك  ميكن  »ال  أن��ه  على  اجل��دي��دة   29 امل��ادة 

للغير«. كشريك  صالحياته 
للشركة،  املالك  هو  الوحيد  الشريك  أن  الفقرة  بهذا  ويقصد 
املسؤول  وهو  أرباحها،  وحتقيق  ازدهارها  في  املصلحة  وهو صاحب 
للقانون،  مخالفته  ح��ال  ف��ي  التصرف  وأع��م��ال  اإلدارة  أع��م��ال  ع��ن 
وبالتالي ليس من مصلحته، كما  ال يجوز له أن يتحرر من املسؤولية 
عن أعماله، بتفويض صالحياته كشريك إلى شخص آخر، ال تربطه 
بالشركة عالقة قانونية، وبالتالي فال مصلحة له في ازدهار الشركة، 
ولذلك منع املشرع على الشريك الوحيد أن يفوض صالحياته كشريك 

إلى شخص آخر.
ولكنه يحق له أن يعني مديراً للشركة، ويفوضه صالحيات واسعة، 

ويبقى هذا املدير يعمل حتت سلطة وإشراف الشريك الوحيد.
:2019/126 112 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»تعدل املادة 30 من املرسوم االشتراعي 35 تاريخ 1967/8/5 

يأتي: كما  وتصبح 
35 تاريخ  30 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم  املادة 

:1967/8/5
يتخذ  ب��ق��رار  للمراقبة  أك��ث��ر  أو  م��ف��وض��اً  يعينوا  أن  ل��ل��ش��رك��اء 
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ويكون  االشتراعي.  املرسوم  هذا  من   25 املادة  في  املعينة  باألكثرية 
إلزامياً: التعيني  هذا 

أ - إذا زاد عدد الشركاء عن العشرين.
ب - إذا بلغ رأس مال الشركة ثالثني مليون ليرة لبنانية.

ج - إذا طلب تعيني املفوض شريك أو أكثر ميثلون خمس رأس 
املال على األقل.

تعيني  يكون  الوحيد،  الشريك  م��ن  مؤلفة  الشركة  تكون  ح��ني 
املفوض إلزامياً إذا بلغ رأس مال الشركة ثالثني مليون ليرة«.

 35 رق��م  االشتراعي  املرسوم  من  القدمية   30 امل��ادة  نص 
112 من القانون  1967/8/5 قبل تعديلها مبوجب املادة  تاريخ 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
يتخذ  ب��ق��رار  للمراقبة  أك��ث��ر  أو  م��ف��وض��اً  يعينوا  أن  »ل��ل��ش��رك��اء 
27 من هذا املرسوم االشتراعي. ويكون هذا  باألكثرية املعينة باملادة 

إلزامياً: التعيني 
أ - إذا زاد عدد الشركاء عن العشرين.

ب - إذا بلغ رأس مال الشركة ثالثني مليون ليرة لبنانية.
ج - إذا طلب تعيني املفوض شريك أو أكثر ميثلون خمس رأس 

الشركة على األقل«. مال 
التعديالت:

احلالة  على  مبني  امل��ادة  بهذه  ال��الح��ق  األس��اس��ي  التعديل  إن 
احلالة  هذه  ففي  وحيد.  شريك  من  مؤلفة  الشركة  فيها  تكون  التي 
يكون الشريك الوحيد ملزماً بتعيني مفوض مراقبة إذا بلغ رأس مال 
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ليرة. مليون  ثالثني  الشركة 
أما إذا تعدد الشركاء فيكون تعيني مفوض املراقبة إلزامياً في 

احلاالت الثالث املبينة في الفقرات أ وب، وج من هذه املادة.
مع اإلشارة إلى أنه يجوز للشريك الوحيد أو للشركاء املتعددين 
وبصرف  األحوال  كل  في  للشركة  مراقبة  مفوض  اختيارياً  يعينوا  أن 

إلزامية. بطريقة  املعينة  احلاالت  عن  النظر 
:2019/126 113 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»تعدل املادة 31 من املرسوم االشتراعي 35 تاريخ 1967/8/5 

يأتي: كما  وتصبح 
35 تاريخ  31 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم  املادة 

:1967/8/5
ي��خ��ت��ار م��ف��وض امل��راق��ب��ة م��ن األش��خ��اص امل��ق��ي��دي��ن ف��ي جدول 

للمراقبة: مفوضون  يعني  ال  اخلبراء. 
وأصولهم  وأزواجهم  واملديرون  الوحيد  والشريك  الشركاء   -  1

وفروعهم.
مديرها  م��ن  أو  الشركة  م��ن  يتقاضون  ال��ذي��ن  األش��خ��اص   -  2
سنوات  خمس  خالل  وفروعهم.  وأصولهم  وأزواجهم  دوري��ة  مرتبات 
املفوضني  هؤالء  تعيني  يجوز  ال  املراقبة،  مفوضي  وظائف  انتهاء  من 
مديرين للشركة التي تولوا مراقبة أعمالها. وال يجوز في املهلة عينها 
أن يعينوا مديرين أو اعضاء مجلس إدارة أو مراقبني لشركات متلك 
فيها،  مراقبة  مفوضي  كانوا  التي  الشركة  مال  رأس  من  باملئة  عشرة 
أو متلك هذه األخيرة عشرة باملئة من رأس مالها. تطبق على مفوضي 
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أئتالفها  بقدر  املغفلة،  الشركات  على  تطبق  التي  األحكام  املراقبة 
واألحكام اخلاصة املنصوص عليها بهذا املرسوم االشتراعي«.

تاريخ   35 االشتراعي  املرسوم  من  القدمية   31 املادة  نص 
 126 القانون  113 من  املادة  1967/8/5 قبل تعديلها مبوجب 

:2019/3/29 تاريخ 
ف��ي جدول  املقيدين  األش��خ��اص  م��ن  امل��راق��ب��ة  م��ف��وض  »ي��خ��ت��ار 

لثالث دورات سنوية. اخلبراء، ومتتد مهمته 
للمراقبة: مفوضني  يعني  ال 

1 - املديرون وأزواجهم وأصولهم وفروعهم.
العينية. املقدمات  2 - الشركاء واصحاب 

مديرها  م��ن  أو  الشركة  م��ن  يتقاضون  ال��ذي��ن  األش��خ��اص   -  3
وفروعهم. وأصولهم  وأزواجهم  دورية  مرتبات 

خالل خمس سنوات من انتهاء وظائف مفوضي املراقبة، ال يجوز 
تعيني هؤالء املفوضني مديرين للشركة التي تولوا مراقبة أعمالها. وال 
أو  إدارة  مجلس  أعضاء  أو  مديرين  يعينوا  أن  نفسها  املهلة  في  يجوز 
كانوا  التي  الشركة  مال  رأس  من  باملئة  لشركات متلك عشرة  مراقبني 
مفوضي مراقبة فيها أو متلك هذه األخيرة عشرة باملئة من رأس مالها.

التي تطبق على الشركات  تطبق على مفوضي املراقبة األحكام 
بهذا  عليها  امل��ن��ص��وص  اخل��اص��ة  واألح��ك��ام  أئ��ت��الف��ه��ا  ب��ق��در  املغفلة 

االشتراعي«. املرسوم 
التعديالت:

املراقبة: أوًال: مدة عمل مفوضي 
كانت املادة 31 القدمية قبل تعديلها تنص على أن مهمة مفوض 
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 31 املراقبة متتد لثالث دورات سنوية. فحذفت هذه املدة في املادة 
اجلديدة التي لم تأت على تعيني مدة مفوض املراقبة. مما يعني أن 
قياساً على مدة مهمة مفوض  واحدة  ملدة سنة  يعني  املراقبة  مفوض 
مفوضي  ملهمة  معينة  م��دة  ال  أن��ه  أو  املغفلة.  الشركة  ف��ي  امل��راق��ب��ة 

الشركاء. قبل جمعية  تعيني غيره من  فتمتد مدته حلني  املراقبة 
مفوض  ال��وح��ي��د  وال��ش��ري��ك  ال��ش��رك��اء  تعيني  م��ن��ع  ث��ان��ي��ًا: 

مراقبة:
تضمنت املادة 31 اجلديدة املعدلة أنه ال يعني مفوضون للمراقبة: 

الشركاء والشريك الوحيد واملديرون وأزواجهم واصولهم وفروعهم.
31 القدمية قبل تعديلها فلم تأت على ذكر الشريك  املادة  أما 

الوحيد ألن الشركة آنذاك لم تكن تؤلف من شريك وحيد.
31 القدمية كانت تنص على أن ال يعني مفوضني  كما أن املادة 

العينية. املقدمات  وأصحاب  الشركاء  للمراقبة 
ولم تأت املادة 31 اجلديدة املعدلة على ذكر أصحاب املقدمات 
العينية. وعلى كل حال فال لزوم لذكر أصحاب املقدمات العينية ألنهم 
املقدمات  أصحاب  من  كانوا  س��واء  جميعاً  والشركاء  الشركاء،  من 
يكونوا  أن  لهم  يجوز  ال  األخ���رى،  امل��ق��دم��ات  م��ن  س��واه��ا  أو  العينية 

مراقبة. مفوضي 
استبدال عبارة: املهلة نفسها، »بعبارة املهلة عينها«، ألن  ثالثًا: 

لألشياء. والعني  لألشخاص  النفس 
تعديل. بدون  والباقي 

: تعليق
مفوض  يعني  أن  املسؤولية  احمل���دودة  الشركة  ف��ي  يكتفى   -  1
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القانون على تعيني مفوض مراقبة إضافي  مراقبة أساسي وال ينص 
قبل احملكمة. من 

31 اجلديدة مدة تعيني مفوض  2 - لم يلحظ املشرع في املادة 
املراقبة، بينما كانت املادة 31 القدمية قبل تعديلها تنص على تعيينه 

لثالث دورات سنوية.

وهذا نقص تشريعي في نص املادة 31 اجلديدة، يثير التساؤالت 
اآلتية:

هل أن مفوض املراقبة في الشركة احملدودة املسؤولية يعني ملدة 
املغفلة.  الشركة  في  املراقبة  مفوضي  تعيني  مدة  على  قياساً  سنة، 
تاريخ  أم أن مدة تعيينه غير محددة وبالتالي فهو ميارس مهمته من 
تعيينه من قبل اجلمعية العمومية العادية حتى إنهاء وظيفته من قبل 

اجلمعية؟ هذه 

إلى  مي��ي��ل  احل��اض��ر  ال��وق��ت  ف��ي  دول��ي��اً  التشريعي  االجت���اه  إن 
ميكنهم  لكي  السنة،  تفوق  مل��دة  املراقبة  مفوضي  تعيني  م��دة  إطالة 
أن ميارسوا وظيفتهم في مراقبة اإلدارة من دون أن يبقوا خاضعني 
أعمال  يراقبوا  أن  عليهم  األص��ل  في  وهم  اإلدارة،  مجلس  ألعضاء 

اإلدارة. مجلس 

كما أن مدة السنة منتقدة ويقتضي أن يحل محلها عبارة دورة 
اجتماعاتها سنوية،  كانت  وإن  العادية،  العمومية  مالية، ألن اجلمعية 
يختلف  قد  بل  بتاريخ محدد،  يكون  ال  السنة  في  انعقادها  وقت  فإن 

الظروف واختتام احلسابات. بني سنة وأخرى بحسب 

الشركة  في  املراقبة  مفوض  تعيني  مهلة  حذف  أن  أرى  لذلك، 
احملدودة املسؤولية من قبل املشرع لم يكن موفقاً وال دقيقاً.
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3 - خطأ لغوي:
ورد في املادة 31 اجلديدة العبارة اآلتية: »ال يجوز في املهلة عينها 

أن يعينوا مديرون أو أعضاء مجلس إدارة أو مراقبون...«.
واألصح أن تكون العبارة على الشكل اآلتي: »ال يجوز في املهلة 

عينها أن يعينوا مديرين أو اعضاء مجلس إدارة أو مراقبني...«.
:2019/126 114 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»تعدل املادة 32 من املرسوم االشتراعي 35 تاريخ 1967/5/8 

يأتي: كما  وتصبح 
املادة 32 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر 

:1967/8/5 بتاريخ 
ال  عندما  الشركاء  على  املوزعة  األرباح  أنصبة  استرداد  يجوز 

حاصلة. حقيقية  أرباح  إلى  تستند 
تخضع دعوى االسترداد ملرور الزمن اخلماسي من تاريخ اليوم 

األرباح«. أنصبة  لتوزيع  احملدد 
 35 رق��م  االشتراعي  املرسوم  من  القدمية   32 امل��ادة  نص 
114 من القانون  1967/8/5 قبل تعديلها مبوجب املادة  تاريخ 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
ال  الشركاء عندما  املوزعة على  األرباح  أنصبة  استرداد  »يجوز 

حاصلة. حقيقية  أرباح  إلى  تستند 
تخضع دعوى االسترداد ملرور زمن خمسي مطلعه اليوم احملدد 

األرباح«. أنصبة  لتوزيع 
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التعديالت:
مضمونها  ح��ي��ث  م��ن  ت��ع��دي��الت  امل����ادة  ه���ذه  تتضمن  ال  أوًال: 

وموضوعها.
القانونية  ال��ع��ب��ارات  استعمال  على  التعديل  اقتصر  ث��ان��ي��ًا: 
خمسي،  زم��ن  م��رور  ع��ب��ارة  استعمال  م��ن  ف��ب��دًال  دق��ة.  أكثر  بطريقة 

الزمن اخلماسي. بعبارة مرور  العبارة  أبدلت هذه 
لتوزيع  احمل��دد  ال��ي��وم  ت��اري��خ  »م��ن  ع��ب��ارة:  استعمال  م��ن  وب���دًال 
أنصبة األرباح« أستبدلت هذه العبارة بعبارة »من تاريخ اليوم احملدد 

األرباح«. لتوزيع 
:2019/126 115 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»تعدل املادة 33 من املرسوم االشتراعي 35 تاريخ 1967/8/5 

يأتي: كما  وتصبح 
املادة 33 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر 

:1967/8/5 بتاريخ 
في حالة خسارة ثالثة أرباع رأس املال، يجب على الشركاء أن 
التي  التالية للتصديق على احلسابات  يقرروا في مهلة األربعة أشهر 
أظهرت تلك اخلسارة، ما إذا كان يجب حل الشركة. فإذا لم يقرروا 
إنقاص  فوراً  عليهم  فيستوجب  النظام  لتعديل  املعينة  باألكثرية  حلها 
تكوين  إعادة  األكثرية  هذه  تقرر  لم  ما  اخلسارة،  املال مبقدار  رأس 

رأس املال كما كان.
املذكورة  احل��ل��ول  م��ن  أي  باعتماد  يقضي  ال��ذي  ال��ق��رار  ينشر 

التجاري. السجل  في  ويسجل  محليتني  في صحيفتني  أعاله 
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إذا لم يصدر الشركاء قرارهم في املهلة املعينة بالفقرة األولى، 
الشركة قضائياً«. يحق لكل ذي مصلحة أن يطلب حل 

 35 رق��م  االشتراعي  املرسوم  من  القدمية   33 امل��ادة  نص 
115 من القانون  1967/8/5 قبل تعديلها مبوجب املادة  تاريخ 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
»في حالة خسارة ثالثة ارباع رأس املال يجب على الشركاء أن 
يقرروا، في مهلة األربعة أشهر التالية للتصديق على احلسابات التي 
أظهرت تلك اخلسارة، ما إذا كان يجب حل الشركة. فإذا لم يقرروا 
إنقاص  ف��وراً  عليهم  فيتوجب  النظام  لتعديل  املعينة  باألكثرية  حلها 

رأس املال مبقدار اخلسارة.
السابق  احل��ل��ني  م��ن  أي  ب��اع��ت��م��اد  يقضي  ال���ذي  ال��ق��رار  ينشر 

التجاري. السجل  في  ويسجل  محليتني  في صحيفتني  ذكرهما 
إذا لم يصدر الشركاء قرارهم في املهلة املعينة بالفقرة األولى 

الشركة قضائياً«. يحق لكل ذي مصلحة أن يطلب حل 
التعديالت.  -  1

باعتماد  يقضي  ال��ذي  ال��ق��رار  »ينشر  ع��ب��ارة:  أستبدلت  أوًال: 
يقضي  الذي  القرار  »ينشر  بعبارة  ذكرهما«  السابق  احللني  من  أي 

باعتماد أي من احللول املذكورة«.
33 اجلديدة حل ثالث مبوجب العبارة  ثانيًا: أضيف في املادة 
اآلتية: »ما لم تقرر هذه األكثرية إعادة تكوين رأس املال كما كان«.

ثالثًا: كانت املادة 33 القدمية قبل تعديلها تعطي الشركاء في 
حالة خسارة ثالثة ارباع رأس املال، أحد حلني هما: حل الشركة، أو 

املال مبقدار اخلسارة. بإنقاص رأس  النظام  تعديل 
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فأضافت الفقرة 33 اجلديدة حاًل ثالثاً هو: إعادة تكوين رأس 
املال كما كان.

تعديل. بدون  والباقي 

:2019/126 116 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:

»تعدل املادة 34 من املرسوم االشتراعي 35 تاريخ 1967/8/5 
يأتي: كما  وتصبح 

املادة 34 اجلديدة من املرسوم االشتراعي رقم 35 الصادر 
:1967/8/5 بتاريخ 

أو  تضامن  شركة  إل��ى  املسؤولية  احمل��دودة  الشركة  حتويل  إن 
الشركاء. إجماع  يستلزم  باألسهم  توصية  أو  بسيطة  توصية 

املعينة  باألكثرية  تقريره  فيمكن  مغفلة  شركة  إلى  أما حتويلها 
على  قد صدقوا  الشركاء  يكون  أن  النظام األساسي شرط  لتعديل 

السابقتني. السنتني  حسابات 

قيمة  أن  عليها،  التصديق  بعد  الشركة  حسابات  من  تبني  إذا 
يجوز  فإنه  ليرة،  مليون  خمسني  عن  تزيد  الصافية  موجوداتها 
إلى  الشركة  حتويل  تقرر  أن  امل��ال،  رأس  نصف  متثل  التي  لألكثرية 
املثبت صحة  املراقبة  مفوض  تقرير  على  اإلطالع  بعد  مغفلة،  شركة 

احلسابات.

إن تغيير نوع الشركة الذي يتم خالفاً ألحكام هذه املادة يكون 
باطاًل«.
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 35 رق��م  االشتراعي  املرسوم  من  القدمية   34 امل��ادة  نص 
تاريخ 1967/8/5، قبل تعديلها مبوجب املادة 116 من القانون 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
أو  تضامن  شركة  إلى  املسؤولية  احمل��دودة  الشركة  حتويل  »إن 

الشركاء. إجماع  يستلزم  باألسهم  توصية  أو  بسيطة  توصية 
أما حتويلها إلى شركة مساهمة فيمكن تقريره باألكثرية املعينة 
لتعديل النظام التأسيسي شرط أن يكون الشركاء قد صدقوا على 

السابقتني. السنتني  حسابات 
قيمة  أن  عليها  التصديق  بعد  الشركة  حسابات  من  تبني  إذا 
يجوز  فإنه  ل��ي��رة،  ماليني  الثالثة  ع��ن  تزيد  الصافية  موجوداتها 
إلى  الشركة  حتويل  تقرر  أن  امل��ال،  رأس  نصف  متثل  التي  لألكثرية 
املثبت  امل��راق��ب��ة  مفوض  تقرير  على  اإلط���الع  بعد  مساهمة،  شركة 

احلسابات. صحة 
إن تغيير نوع الشركة الذي يتم خالفاً ألحكام هذه املادة يكون 

باطاًل«.
التعديالت:

الفقرتني  في  ال��واردة  مساهمة.  شركة  عبارة  إستبدال  أوًال: 
مغفلة«. بعبارة »شركة  القدمية،   34 املادة  والثالثة من  الثانية 

وإن تعديل هذه العبارة على الشكل املذكور هو أكثر دقة وداللة 
القانون  املساهمة، مبفهوم  الشركة  ألن  وذلك  القانونية.  الناحية  من 
باإلضافة  أيضاً  تشمل  فهي  املغفلة،  الشركة  من  أكثر  تشمل  اللبناني 

باألسهم. التوصية  املغفلة، شركة  الشركة  إلى 
إلى  املادة  هذه  في  الوارد  الشركة  يقصد حتويل  إمنا  واملشرع 
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الفقرة  باألسهم. وقد تضمنت  إلى شركة توصية  وليس  شركة مغفلة 
باألسهم  توصية  شركة  إلى  الشركة  حتويل  أن   34 املادة  من  األولى 

الشركاء. إجماع  يستلزم 
»شركة  بعبارة  مساهمة«  »شركة  عبارة  استبدال  يكون  وبذلك 

املشرع. نية  عن  ومعبراً  ودقيقاً  مغفلة« صحيحاً 
»النظام  بعبارة  التأسيسي«  »النظام  ع��ب��ارة  استبدال  ث��ان��ي��ًا: 

األساسي«.
»خمسني  بعبارة  ليرة«.  ماليني  »الثالثة  عبارة  استبدال  ثالثًا: 

ليرة«. مليون 
إن مبلغ الثالثة ماليني ليرة كان صاحلاً قبل تعديل قيمة احلد 
األدنى لرأس مال الشركة، وكان يجب تعديل هذا املبلغ الذي لم يعد 
يتناسب مع كون احلد األدنى لرأس مال الشركة خمسة ماليني ليرة. 
وحسناً فعل املشرع بتعديل هذا املبلغ بجعله خمسني مليون ليرة بدًال 

والباقي بدون تعديل. ليرة.  من ثالثة ماليني 
 35 رقم  االشتراعي  املرسوم  من  املعدلة  املواد  إن  مالحظة: 
وعددها  املسؤولية،  احملدودة  بالشركات  املتعلق   1967/8/5 تاريخ 
 ،15  ،14  ،13  ،12  ،11  ،9  ،8  ،7  ،6  ،5  ،1 35 م��ادة، هي اآلتية: 

.34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،25 ،23 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16

 ،22  ،17  ،10  ،4  ،3  ،2 أما املواد التي لم يجر تعديلها، فهي: 
24، 26، 27، 28، و35.
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إضافة باب ثامن إلى الكتاب الثاني
)الشركات التجارية) يتعلق ببعض اجلرائم املالية،

وذلك في ثالث مواد هي: املادة 253 مكرر 1،
و253 مكرر 2 و253 مكرر 3

:2019/126 117 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

على  التجارة  قانون  من  الثاني  الكتاب  إلى  ثامن  باب  »يضاف 
اآلتي: الشكل 

:1 253 مكرر  املادة 
وبغرامة  س��ن��وات  ث��الث  إل��ى  أش��ه��ر  ث��الث��ة  م��ن  باحلبس  يعاقب 
الرسمي  األدن��ى  احل��د  ضعف  مئة  إل��ى  وعشرين  خمسة  من  تتراوح 
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  العقوبتني،  هاتني  بإحدى  أو  لألجور، 
واملديرون واملفوضون بالتوقيع الذين يقدمون على األضرار بالشركة 

عن سوء نية:
مبا  االئتمانية  إمكانياتها  أو  الشركة  أم��وال  باستعمال  أ - 

لغايات شخصية. وذلك  يضر مبصاحلها 
من خالل العمل ملصلحة شركة أخرى أو مؤسسة أو فرد  ب - 
يكون ألي منهم مع أي من هؤالء مصلحة مباشرة أو غير 

مباشرة«.
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.1 253 مكرر  شرح املادة اجلديدة رقم 

أوًال: ميكن تسمية اجلرمية الواردة في هذه املادة بأنها جرمية 
مصاحلها  يضر  مبا  االئتمانية  إمكاناتها  أو  الشركة  أموال  استعمال 

ائتمانية. لغايات  وذلك 

وهي جرمية منصوص عليها في قانون خاص وليس في قانون 
تفرضها. التي  العقوبة  بحسب  جنحة  وهي  العقوبات. 

اجلنحة: هذه  مرتكبو  ثانيًا: 

إن األشخاص اخلاضعني لهذه اجلنحة هم:

الشركة. إدارة  رئيس مجلس  أ - 

الشركة. إدارة  أعضاء مجلس  ب - 

العامني،  امل��دي��ري��ن  ال��ن��ص:  بحسب  ويشملون  امل��دي��رون:  ج - 
املوظفني،  مدير  مثاًل،  ومنهم  الفنيني،  املديرين  وسائر 
الدعاية،  ومدير  املبيعات،  ومدير  املالية،  الشؤون  ومدير 
املدير  عليهم صفة  تنطبق  وسواهم ممن  الفروع،  ومديرو 

الشركة. نظام  في 

اإلدارة،  م��ج��ل��س  أع���ض���اء  وه����م  ب��ال��ت��وق��ي��ع:  امل���ف���وض���ون  د - 
نظامها  مبوجب  إليهم  امل��وك��ول  الشركة  في  واألش��خ��اص 
مهمة  ال��ع��م��وم��ي��ة،  اجل��م��ع��ي��ة  م��ن  بتكليف  أو  األس���اس���ي، 

التوقيع عن الشركة في كل األعمال أو في بعضها.
للجنحة: املادية  العناصر  ثالثًا: 

تتمثل العناصر املادية لهذه اجلنحة باستعمال أموال الشركة أو 
في  املنشئون  يضعها  التي  األئتمانية  ذممها  أي  االئتمانية،  إمكاناتها 
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العقود االئتمانية، بتصرف الشركة من أجل استثمارها بشروط محددة 
املستثمرة. والشركة  االئتمانية  الذمة  متفق عليها بني صاحب 

االئتمانية  واإلم��ك��ان��ات  األم���وال  ه��ذه  استعمال  يكون  أن  على 
الشركة. مضراً مبصالح 

للجنحة: املعنوية  العناصر  رابعًا: 
يقوم العنصر املعنوي األساسي لهذه اجلنحة على سوء النية بحيث 
يقدم املسؤولون على اإلضرار مبصالح الشركة عن سوء نية. فإذا لم 

يتوافر سوء النية فال يكون العنصر املعنوي لهذه اجلنحة متحققاً.
أو يقوم العنصر املعنوي على اإلضرار بالشركة لغايات شخصية 

وأسبابها. الغاية  نوع هذه  كان  ملنفعة مرتكبها، مهما  أي 
أما طرق حتقيق هذه اجلنحة فيتم بوسائل متعددة نصت عليها 
ملصلحة  العمل  خ��الل  من  وذل��ك  مكرر1،   253 امل��ادة  من  ب  الفقرة 
شركة أخرى، كأن يعمل رئيس مجلس اإلدارة مثاًل، ملنفعته اخلاصة، 
ويضر بالشركة عن طريق العمل ملصلحة شركة أخرى بأنواع مختلفة 

املعنوية. أو  املادية  من األعمال 
لهؤالء،  يكون  أن  شرط  تاجر،  أو  أخرى  مؤسسة  خالل  من  أو 

مباشرة. أو غير  مباشرة  الفاعل، مصلحة  فضاًل عن مصلحة 
العقوبات: خامسًا: 

يعاقب مرتكبو هذه اجلنحة، باحلبس من ثالثة أشهر إلى ثالث 
احلد  ضعف  مئة  إلى  وعشرين  خمسة  من  تتراوح  وبغرامة  سنوات، 

العقوبتني. بإحدى هاتني  أو  الرسمي،  األدنى 
القاضي  أعطى  قد  النص  ه��ذا  مبوجب  املشرع  يكون  وهكذا 
املختص السلطة في تقرير مدة احلبس التي تتراوح بني ثالثة أشهر 
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إلى ثالث سنوات، كما أعطاه السلطة أن يقرر أن تكون العقوبة هي 
احلبس. وليس  الغرامة 

بحيث  الغرامة،  لعقوبة  األقصى  واحلد  األدنى  احلد  حدد  كما 
لألجور،  األدن��ى  احل��د  وعشرين ضعف  بخمسة  األدن��ى  احل��د  ح��دد 

واحلد األقصى مبئة ضعف للحد األدنى لألجور.
وقد أحسن املشرع، بربط قيمة الغرامة باحلد األدنى لألجور، 
الوقت  م��ع  للتعديل  ق��اب��اًل  يكون  معني،  مببلغ  يحددها  أن  م��ن  ب��دًال 
تعديالت  األم���ر  يستوجب  بحيث  االق��ت��ص��ادي��ة،  ال��ظ��روف  وب��ح��س��ب 

للقانون. مستمرة 
:2 253 مكرر  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
وبغرامة  سنوات،  ثالث  إلى  أشهر  ثالثة  من  باحلبس  »يعاقب 
تتراوح من خمسة وعشرين إلى خمسني ضعف احلد األدنى الرسمي 
الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  العقوبتني،  أو بإحدى هاتني  لألجور 
إخفاء  بهدف  قصداً  يقدمون  الذين  بالتوقيع،  واملفوضون  واملديرون 

غير صادقة. مالية  بيانات  تنظيم  على  للشركة،  احلقيقي  الوضع 
عن  يقدمون  الذين  املراقبة  مفوضو  نفسها  بالعقوبة  يعاقب 

تقاريرهم«. في  املخالفات  إخفاء  على  قصد 
:2 253 مكرر  شرح املادة 

املالي  الوضع  إخفاء  بجرمية  اجلرمية  هذه  تسمية  أوًال: ميكن 
للشركة. احلقيقي 

وهي جرمية منصوص عليها في قانون خاص وليس في قانون 
لها. املقررة  العقوبة  نوع اجلنحة بحسب  العام، وهي من  العقوبات 
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اجلنحة: هذه  مرتكبو  ثانيًا: 
وتطبق  اجلنحة،  ه��ذه  يرتكبوا  أن  ميكن  الذين  األش��خ��اص  إن 

هم: عقوباتها  عليهم 
أ - رئيس مجلس إدارة الشركة.

ب - أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ج - مديرو الشركة.

بالتوقيع. املفوضون  د - 
ه� - مفوضو املراقبة في الشركة.

املادة  املادية للجنحة املنصوص عليها في  ثالثًا: العناصر 
2 جتارة: 253 مكرر 

احلقيقي  الوضع  بإخفاء  اجلنحة  لهذه  املادية  العناصر  تتمثل 
تنظيم  طريق  عن  املالية  الشركة  بيانات  وتنظم  نشر  جلهة  للشركة 

بيانات غير صادقة. ونشر 
امليزانية،  أهمها:  ومن  املالية،  البيانات  كل  املادة  هذه  وتشمل 
تشمل  كما  واخلسائر،  األرب��اح  وحساب  ال��ع��ام،  االستثمار  وحساب 

بالشركة. املتعلقة  املالية  البيانات  كل  وباإلجمال  التجارية.  الدفاتر 
للجنحة: املعنوية  العناصر  رابعًا: 

اإلقدام قصداً  لهذه اجلنحة من طريق  املعنوية  العناصر  تتمثل 
على عملية إخفاء الوضع احلقيقي للشركة بالنسبة إلى رئيس مجلس 
وعن  بالتوقيع.  واملفوضني  واملديرين  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  اإلدارة 
بالنسبة  املراقبة،  تقارير مفوضي  في  املخالفات قصداً  إخفاء  طريق 

إلى هؤالء.
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يتحقق  اإلخفاء عن قصد، فال  يتحقق عنصر  لم  فإذا  وبالتالي 
لو  كما  اجلنحة،  هذه  تتحقق  فال  وبالتالي  للجنحة،  املعنوي  العنصر 

احلسابية. األخطاء  بسبب  للشركة  احلقيقي  الوضع  إخفاء  حصل 

العقوبات: خامسًا: 
يعاقب مرتكبو هذه اجلنحة باحلبس من ثالثة أشهر إلى ثالث 
خمسني ضعف  إل��ى  وعشرين  خمسة  م��ن  ت��ت��راوح  وب��غ��رام��ة  س��ن��وات 

العقوبتني. احلد األدنى لألجور أو بإحدى هاتني 
:3 253 مكرر  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
باجلرائم  امل��الح��ق��ة  على  ال��ث��الث��ي  ال��زم��ن  م���رور  مهلة  »ت��س��ري 
كانت  إذا  وقوعها  تاريخ  من  السابقتني  املادتني  في  عليها  املنصوص 

إذا كانت قد أخفيت«. اكتشافها  تاريخ  ظاهرة. ومن 
شرح هذه املادة:

أصول  ق��ان��ون  م��ن   )10( امل��ادة  م��ن  )ج(  الفقرة  بأحكام  عماًل 
مدة  الزمن  مب��رور  العام  احل��ق  دع��وى  تسقط  اجلزائية:  احملاكمات 
من   3 مكرر   253 امل��ادة  نصت  ولذلك  اجلنحة.  على  سنوات  ث��الث 
مكرر1   253 باملادة  يتعلق  فيما  الزمن  مرور  أن  على  التجارة  قانون 

2 هو مرور زمن ثالثي. و253 مكرر 
املشرع  الزمن. وقد ميز  بدء مهلة مرور  املهم هو حتديد  ولكن 
فإذا  اكتشافها.  وت��اري��خ  اجلنحة  وق��وع  ت��اري��خ  ب��ني  املسألة  ه��ذه  ف��ي 
كانت اجلنحة ظاهرة، وبالتالي مبينة ومعروفة، تبدأ املهلة من تاريخ 
وقوع اجلنحة. أما إذا كانت مخفية وغير ظاهرة واكتشفت فيما بعد 

اكتشافها. تاريخ  الزمن من  مرور  مهلة  فتسري 
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التجارة  قانون  من  الثاني  الكتاب  إلى  تاسع  باب  إضافة 
وانشطارها. الشركات  باندماج  يتعلق 

ويتألف هذا الباب من أربعة فصول هي:

الفصل األول: أحكام عامة.

املساهمة. بالشركات  خاصة  إضافية  أحكام  الثاني:  الفصل 

املسؤولية. بالشركة احملدودة  أحكام خاصة  الثالث:  الفصل 

مختلفة. أحكام  الرابع:  الفصل 

:2019/126 118 من القانون رقم  املادة 

 213 210 إلى  تنص هذه املادة على ما يأتي: »تلغى املواد 
اآلتي: التاسع  بالباب  وتستبدل  التجارة  قانون  من 

213 من قانون التجارة تنص على  كانت املواد امللغاة 210 إلى 
يأتي: ما 

اجلمعية  تقرره  ان  يجب  شركات  عدة  إدغ��ام  إن   :210 امل��ادة 
الشركات. من هذه  بكل  املختصة  العادية  غير  العمومية 

املادة 211: عندما تنشأ شركة جديدة باندماج شركات قدمية، 
الشركات. بتأسيس  املختصة  القانونية  القواعد  تراعى  أن  يجب 

الشركات  بحل  يختص  فيما  النشر  مبعامالت  القيام  ويجب 
اجلديدة. الشركة  وبإنشاء  امليعاد  قبل  القدمية 

أخرى  شركة  إليها  ال��ش��رك��ات  إح��دى  ضمت  إذا   :212 امل���ادة 
ميعاده،  قبل  حلها  إع��الن  تنشر  أن  املضمومة  الشركة  على  وج��ب 
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والشكلية  األساسية  للقواعد  تخضع  أن  ضمتها  التي  الشركة  وعلى 
املال. برأس  املختصة 

تخفيض  عند  الغير  بحقوق  املختصة  األحكام  إن   :213 املادة 
رأس املال تطبق على كل قرار يقضي باإلدغام أو الضم.

إن هذه املواد األربعة قد ألغيت مبوجب املادة 118 من القانون 
رقم 126 تاريخ 2019/3/29.

أم��ا ال��ب��اب ال��ت��اس��ع ال���ذي أض��ي��ف إل��ى ال��ك��ت��اب ال��ث��ان��ي من 
اآلتية. للتفاصيل  وفقًا  شرحه  إلى  فنتطرق  التجارة،  قانون 

التجارة  قانون  من  التاسع  الباب  في  املستحدثة  امل��واد  أن  مبا 
اللبناني، وضعت ألول مرة في القانون 2019/126، أما في القانون 
قبل  من  موجودة  فكانت  األخ��رى،  العربية  القوانني  وفي  الفرنسي، 
وتتضمن أحكاماً عامة تتعلق باندماج الشركات وانشطارها فقد رأينا 
أنه من املفيد التطرق إلى هذه األحكام في ضوء النصوص القانونية 
العربية األخرى،  والقوانني  الفرنسي  القانون  واجتهادات احملاكم في 
 ،2019/126 القانون  في  املستحدثة  املواد  في  تفصياًل  البحث  قبل 

اآلتي:  املبحث  املوضوع، وذلك في  بهذا  املتعلقة 
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مبحث في اندماج الشركات وانشطارها
في قواعده العامة،

وفي القانون الفرنسي وبعض القوانني العربية

وانشطارها: الشركات  الندماج  العامة  القواعد  أوًال: 
أ - حملة تاريخية:

عرفت عملية االندماج أو االمتزاج ألول مرة، قانوناً، في العصور 
ثم استعيدت مع قانون  الفرنسي،   1902 9 متوز  احلديثة، في قانون 
1903 الذي عدل املادة 3 من قانون 24 متوز 1867 الفرنسي، التي 
بعد  تنشأ  التي  األسهم  ب��ت��داول  تتعلق  خاصة  أحكاماً  تتضمن  كانت 

االندماج.
تضمنت  فرنسي  قانون  1929 صدر  الثاني  كانون   23 وبتاريخ 
أن  يجب  اندماجها،  بسبب  املسبق،  الشركة  حل  أن  منه   10 امل��ادة 
توافق عليه جمعية حملة حصص األرباح part bénéficiaire، إذا كانت 

الشركة قد أصدرت سندات من هذا النوع.
اشتراعي  1935 صدر مرسوم  األول سنة  تشرين   30 وبتاريخ 
فرنسي، نصت املادة 20 منه على أن جمعية حملة السندات يجب أن 

أخرى. الشركة مع شركة  اندماج  للتصديق على  تدعى لالجتماع 
تشرين   21 تاريخ   1164/54 رقم  الفرنسي  القانون  ثم صدر 
إليها  ضمت  شركة  ادارة  مجلس  أعضاء  بعدد  املتعلق   1954 الثاني 
 1226/54 رق��م  امل��رس��وم  أك��ث��ر. كما ص��در  أو  شركة واح��دة أخ��رى 
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24 متوز  3 من قانون  1954 الذي عدل املادة  7 كانون األول  تاريخ 
.1867

مبادرة  على  بناء  عام  تشريعي  اصالح  1966 صدر  سنة  وفي 
خاصة،  وبصورة  مواضيع،  عدة  تناول  الفرنسي،  الشيوخ  مجلس  من 
املواد 89 و129 و371 وما يليها من القانون الفرنسي رقم 66/537 
رقم  ال��ف��رن��س��ي  ال��ق��ان��ون  م��ن   12 وامل����ادة   ،1966 24 مت���وز  ت��اري��خ 
املرسوم  35 من  املادة  1966، الذي عدل  24 متوز  66/538 تاريخ 
العالقة  ينظم  ال��ذي   ،1953 األول  كانون   30 تاريخ   960/53 رقم 
رقم  املرسوم  من  يليها  وما   254 واملواد  واملستأجرين.  املؤجرين  بني 
67/236 تاريخ 23 آذار 1967، املعدل باملرسوم رقم 68/25 تاريخ 

2 كانون الثاني سنة 1968.
 78/9 القانون رقم  1978 صدر  الثاني سنة  4 كانون  وبتاريخ 
املدني  القانون  من   III رقم  الكتاب  من   IX رقم  العنوان  عدل  الذي 
االندماج  مبدأ  جلهة  الشركات  كل  يتناول  عام  إط��ار  في  الفرنسي، 
)املادة   1966 ق��ان��ون  م��ن  التعديل  ه��ذا  استوحي  وق��د  واالن��ف��ص��ال، 

4/1844( من القانون املدني الفرنسي)1(.

 Art 1844/4: “Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une  )1(
  autre société, ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de
fusion.
Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés 
existantes ou à des sociétés nouvelles.
Ces opérations peuvent intervenir entre les sociétés de forme différente.
Elles sont decidées, par chacune des sociétés de forme différente.
Elle sont decidée, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions 
requises pour la modification des ses statuts.
Si l’opération comporte la création des sociétés nouvelles, chacune de celles-ci 
est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée”. 
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 ،1977 متوز   19 تاريخ   77/806 رقم  الفرنسي  القانون  أما 
االقتصادي  التركيز  على  الرقابة  حق  االقتصاد،  وزارة  أعطى  فقد 
شكلها  ك��ان  مهما  قانونية،  عملية  ك��ل  ع��ن  ال��ن��اجت   )concentration(
املعتمد، تؤدي إلى نقل ملكية األموال أو قسم منها، أو االنتفاع بها. 
أن ميارس  له  يكون  والتزاماته، عندما   )entreprise( املشروع  كحقوق 
على مشروع آخر أو عدة مشاريع، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
والتشغيل، عندما يكون رقم األعمال احملقق  التوجيه واالدارة  سلطة 
الوطني  االستهالك  من   %40 يفوق   ،national الوطني  السوق  في 

25% لكل مجموعة مشاريع، أو متعاقدين على األقل. أو  السنوي، 

 commission( وتخضع هذه العمليات إلى رقابة جلنة املزاحمة
القانون املذكور. de concurrence( املنصوص عليها في 

تطلب  أن  االقتصاد  لوزارة  اللجنة ميكن  هذه  تقرير  على  وبناء 
هذا  عن  بالتخلي  عنه  املسؤولني  ال��زام  أو  امل��ش��روع،  موضوع  تغيير 

املشروع، أو اعادة النظر في وضعه السابق)1(.

 conseil des( األوروب����ي����ة  امل��ج��م��وع��ات  م��ج��ل��س  اق���ت���رح  وق���د 
بتنظيم  يتعلق   )directive( توجيهاً   ،)conmmunautes européenes
 58 املادة  للشركات، مبعنى  األعضاء،  الدول  من  املطلوبة  الضمانات 
سواء  املصالح،  على  احملافظة  لتغطية  روم��ا،  معاهدة  من   2 املقطع 
املغفلة.  الشركات  اندماج  حال  في  الغير،  أو  الشركاء  إلى  بالنسبة 
باملشرع  ت��ؤدي  أن  التوجيه  ه��ذا  ف��ي  ال���واردة  املالحظات  ش��أن  وم��ن 
الفرنسي، إلى تعديل قانون 1966 الفرنسي، جلهة اعالم املساهمني 

السبل. بأفضل 

 Décr. N˚ 1189/77 du 25 oct. 1977, D. 1977. 451; civ. 14 fév. 1978, D. 1978.  )1(
 142, V. concentrations économiques; Ency. D., fusion et scission, N˚ 4.
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االندماج ومفهومه: - تعريف  ب 

ب��ات��ف��اق ش��رك��ت��ني أو أك��ث��ر، ع��ل��ى وض���ع مجموع  ي��ت��م االن���دم���اج 
حل  طريق  عن  سواء  بينها.  فيما  باالشتراك  ومطلوباتها  موجوداتها 
الشركات  سائر  بضم  أو  جديدة،  شركة  وانشاء  املندمجة  الشركات 
املقدمات  تبقى قائمة ويزيد رأس مالها عن طريق  إلى واحدة منها، 
تنتهي  وبالتالي  املنضمة.  الشركات  م��وج��ودات  حاصل  من  املتكونة 
ل��ل��ش��رك��اء ف��ي الشركة  ال��ش��رك��ات امل��ن��ض��م��ة، وت��ن��ش��أ ح��ق��وق ج��دي��دة 

الضامة.

»اندماج«  ع��ب��ارة  ب��أن  الفرنسية  التمييز  محكمة  قضت  وق��د 
تفترض احتاد شركتني على األقل. موجودتني، إما بأن تضم احداهما 
يعني  مما  واحدة)1(.  شركة  لتؤلفا  الشركتان  متتزج  بأن  أو  األخرى، 
الحدى  معنوية  شخصية  انهاء  على  ارادتني  باتفاق  يتم  االندماج  أن 

األقل)2(. على  الشركتني. 

استئناف  محكمة  قرار  الفرنسية،  النقض  محكمة  أبرمت  وقد 
إلى  االندماج  يؤدي  التي  املنضمة،  الشركة  بان  قضى  الذي  باريس، 
االندماج  اتفاق  في  ميكنها  املعنوية،  شخصيتها  وافقادها  انحاللها، 
لتسوية  موجوداتها  ببعض  حتتفظ  أن  الضامة،  الشركة  وبني  بينها 
يتعارض  ال  ذل��ك  ألن  التصفية،  حاجات  أج��ل  من  مطلوباتها،  بعض 
مع مفهوم اندماج شركتني قائمتني، طاملا أن الشركة املنضمة ستحل 

تصفيتها)3(. وستجري  االندماج،  بسبب 

Cass., 28 janv 1946, D. 1946. 168.  )1(
Compel, P 83.  )2(
 Com. 13 fév. 1963, journ. Spec. soc. 9 mai 1963, Bull. Civ. III, N˚ 104, D. 1963  )3(
 somm. 95, Rev. trim. Dr. com. 1963. 860, obs., R. Houin; contra; Paris, 24 juin
1884, journ soc. 85. 714 - 719, trib. Com. Seine 13 doût 1911 ibid. 1912. 84.
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وال  ان��دم��اج��اً  تعتبر  ال  بأنها  قضت  الفرنسية  احمل��اك��م  ول��ك��ن 
مطلوباتها  من  قسماً  شركة  تترك  مبقتضاها  التي  العملية  انفصاالً، 
إل���ى ش��رك��ة أخ���رى م��ن أج���ل دف���ع ق��ي��م��ة م��ا ه��و م��ط��ل��وب م��ن��ه��ا إلى 

املساهمني)1(.

كما اعتبر الفقه والقضاء أنه من أجل عدم اختالط الذمم بني 
املندمجة،  الشركة  حل  إلى  آلياً  يؤدي  اندماجاً،  يعتبر  ال  الشركتني، 
ولذلك  األخ���رى،  الشركة  حصص  أو  أس��ه��م  ك��ل  اح��داه��م��ا  اكتساب 
أنه  على  تنص  كانت   ،1981/7/24 قانون  من   9 امل��ادة  أن  يالحظ 
بسبب عدم  الشركة  يطلب حل  أن  لكل صاحب مصلحة،  ميكن فقط 
تنظيمها )régularisation( في مدة سنة، وإذا لم يطلب حلها، أو على 

تتابع وجودها بصورة عادية)2(. بحلها،  البت  األقل، قبل 

ال  كما  شركة.  إل��ى  ف��ردي  مشروع  انضمام  ان��دم��اج��اً،  يعد  وال 
شركة  إلى  الشركة  مشروعات  من  مشروع  نقل  مجرد  اندماجاً  يعد 
األولى  للشركة  تظل  حيث  مالها،  رأس  ف��ي  عينية  كحصة  أخ���رى، 
املعنى  وبهذا  املستقلة.  املعنوية  شخصيتها  املشروع  منها  نقل  التي 
نقل  مجرد  اندماجاً  يعتبر  ال  بأنه  املصرية  النقض  محكمة  قضت 
طاملا  مالها،  رأس  في  عينية  كحصة  أخرى،  إلى  شركة  نشاط  قطاع 
املالية،  وذمتها  املعنوية،  بشخصيتها  محتفظة  األولى  الشركة  بقيت 
التزامات، فتظل هي املسؤولة وحدها  بها من  مبا عساه يكون عالقاً 
بالنشاط  تعلقت  ولو  الغير،  قبل  ذمتها  في  ترتبت  التي  الديون  عن 

 Com. 3 nov. 1975, Bull. Civ. IV, N˚ 248, D. 1976. somm. 31.  )1(
 Cf. décr. N˚ 76 - 236 du 23 mars 1967, art. 5; houin et Goré, D. 1967, Chron.  )2(
 121, N˚ 142 in fine; comp, avant la loi du 24 juill. 1966; civ. 22 fév. 1968, Bull.
Civ. III, N˚ 68; Douai, 31 mars 1969, Gaz. Pal. 1969. 2. 189.
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الذي انتقل إلى الشركة األخرى)1( وبأن مجرد نقل قطاع من نشاط 
شركة إلى شركة أخرى، كحصة عينية في رأس مالها، عدم اعتباره 
املتعلقة  الديون  عن  وحدها  مسؤولة  األولى  الشركة  وبقاء  اندماجاً، 

نقله)2(. قبل  النشاط  بهذا 

الشركة.  إلنقضاء  العامة  األسباب  من  سبباً  االندماج  ويعتبر 
األجل  انتهاء  قبل  ال��ش��رك��اء،  رغبة  على  بناء  الشركة  تنقضي  فقد 

احملدد لها، إذا قرروا ادماجها في شركة أخرى.

في  املندمجة  الشركة  كانت  ولو  حتى  االندماج،  يتم  أن  ويجوز 
املختصة في هذه احلالة  الهيئات  توافق  أن  التصفية، بشرط  مرحلة 

التصفية. إلغاء  على 
دامت  ما  احلراسة،  حتت  املوضوعة  الشركة  ادم��اج  يجوز  وال 
إل��ى زوال كيان  ي���ؤدي  ه��ذه احل��راس��ة ق��ائ��م��ة، وذل���ك ألن االن��دم��اج 
وأيلولة هذه  أموالها،  ذلك  في  كافة، مبا  املندمجة مبقوماته  الشركة 
األموال إلى الشركة الدامجة، وهذا ما يحول دون ممارسة احلراسة 
لهذه  انهاء  وميثل  احلراسة،  حتت  املوضوعة  املندمجة  الشركة  على 

نهايتها)3(. تبلغ  أن  قبل  عليها  املفروضة  احلراسة 
أو االنفصال )scission) ومفهومه: ج - تعريف االنشطار 

لالنشطار.  تعريفاً  الفرنسي   1867 متوز   24 قانون  يضع  لم 
غير أنه في ظل هذا القانون كان من املمكن لشركة أن تعطي أموالها 

نقض مصري، الطعن رقم 416 سنة 50 ق، جلسة 1984/6/11، س 35، ص 1614.  )1(
نقض مصري، الطعن رقم 679 سنة 40 ق، جلسة 1976/4/19، س 27، ص 977.  )2(

 ،235 رقم  فتوى  املصرية،  اجلمهورية  في  والتشريع  الفتوى  لقسمي  العمومية  اجلمعية   )3(
جلسة 1997/2/26، ملف رقم 173/1/47، منشورة في كتاب شرح قانون الشركات 

للمستشار رجب عبد احلكم سليم، ط 2001، ص 1071. 
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التأسيس،  أو في طور  أكثر، مؤسسة  أو  إلى شركة أخرى  كمقدمات 
تخصص  أن  وعلى  ديونها،  كل  بدفع  األخيرة  هذه  تتكفل  أن  مقابل 

كأسهم. للمساهمني  تعطى  كمقدمات  املذكورة  األموال 

شرح  منه)1(،   371 امل��ادة  في  الفرنسي   1966 قانون  أن  غير 
إلى  ما،  لشركة  املالية  الذمة  تقدمي  بأنه  وعرفه  »انفصال«،  تعبير 

جديدة. شركات 

فوائد مهمة، في حاالت  يحقق  أن  الشركات  انفصال  من شأن 
الرئيسي  مركزها  صناعية  شركة  في  مثاًل  األم��ر  هو  كما  متعددة، 
مؤلفة  منقولة  غير  ذم��ة  ومتتلك  )ب��اري��س(،  امل��دن  اح��دى  وس��ط  في 
هذه  تستثمر  أن  فتقرر  الضواحي،  احدى  في  موجودة  عقارات  من 
ترى  ذلك،  أجل  ومن  بناء،  ومشاريع  مشاريع صناعية،  في  العقارات 
جديدة  شركة  عنه  ينشأ  انفصال  بعملية  تقوم  أن  لها  املفيد  من  أنه 
وجود  م��رك��ز  ف��ي  الرئيسي  وم��رك��زه��ا  األول���ى،  ال��ش��رك��ة  ع��ن  منبثقة 
يجري  تسهيالت،  من  يرافقه  وم��ا  األس��اس،  ه��ذا  وعلى  ال��ع��ق��ارات. 
األولى،  الشركة  مساهمي  بني  األسهم  وتنقسم  الشركتني.  انفصال 
ومساهمي الشركة املنفصلة، ويكون من شأن هذا االنفصال أن يؤمن 

املساهمني. كل  مصالح  أفضل  بطريقة 

منها:  امل��س��اوئ،  بعض  يرافقه  قد  الشركات  انفصال  أن  غير 
عدم املساواة بني حقوق كل من املساهمني في الشركتني، فضاًل عن 
ينتج عنها  الناجتة عن طبيعة األسهم، وما  املالية، واملساوئ  املساوئ 
للتداول خالل مدة معينة من االنفصال، كما هو  من حتديد قابليتها 

العينية. املقدمات  أسهم  في  األمر 

 Art 171/1: “une société peut aussi, par voie de scission, tramsettre son  )1(
 partimoine à plusieurs sociétés existantes ou a plusieurs sociétés nouvelles”.
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وقد حاول املشرع الفرنسي التخفيف من هذه املساوئ، فأصدر 
قانون  3 من  املادة  أحكام  الذي عدل   1954 األول  كانون   7 مرسوم 

24 متوز 1867.

كما حاول االجتهاد الفرنسي احلد من هذه املساوئ أيضاً، بتقريره 
أن تظل الشركة املنفصلة شركة مغفلة خالل سنتني على األقل)1(.

:(fusion - scission( د - االندماج - االنفصال
1966 ب��ني االنفصال  24 مت��وز  371 م��ن ق��ان��ون  امل���ادة  ت��ف��رق 
)scission(، واالندماج - االنفصال )fusion - scission( الذي يتمثل 
مع  تشترك  أو  قائمة  ش��رك��ات  إل��ى  امل��ال��ي��ة  ذمتها  ت��ق��دم  ش��رك��ة  ف��ي 
لالنفصال  يكون  بحيث  جديدة.  شركة  تأسيس  في  الشركات  ه��ذه 
واالندماج االنفصال قواسم مشتركة، تتمثل في أن الشركة املنفصلة 
قال  م��ا  وه��ذا  دي��ون.  أو  م��وج��ودات  بأية  حتتفظ  وال  كلياً،  تتالشى 
مجلس  إل��ى  املقدم  تقريره  في   )Molle( م��ول  الفرنسي  العالمة  به 

الفرنسي)2(. الشيوخ 
فاالندماج - االنفصال )fusion - scission(، هو تعبير يجمع بني 
املالية  الذمة  من  قسم  كل  يكون  املعنى  وبهذا  واالنفصال.  االندماج 
التأسيس،  طور  في  أو  قائمة  إلى شركة  املنفصلة، مضموماً  للشركة 

اجلديدة)3(. للشركة  املالية  الذمة  يشكل 
لالندماج: القانونية  الطبيعة   - ه� 

التي  لالندماج،  القانونية  الطبيعة  حتديد  في  اآلراء  اختلفت 

 Com. 8 fév. 1955, J. C. P. 1955. II. 8588, rejetant le pourvoi contre Paris, 10  )1(
 mai 1950, s. 1950. 2. 185, note crit. A Dalsace.
Rapport au sénat, N˚ 81. T. 11, P. 349.  )2(
Ency. D, fusion et scission, N˚ 12.  )3(
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االنفصال.   - واالن��دم��اج  االن��ف��ص��ال،  على  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  تطبق 
حيث  للشركة،  تصفية  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  االن��دم��اج  إن  ال��ب��ع��ض:  ف��ق��ال 
تصفية  فائض  املنضمة  الشركة  ملساهمي  املخصصة  األسهم  متثل 

.)1()boni de liquidation(

وقال البعض اآلخر أن االندماج هو جتديد للدين بتغيير الدائن 
استبعد  التحليل  ولكن هذا   )novation par changement de débiteur(
يعبر عن طريقة  ألنه  الفرنسي،   1966 قانون  من   381 املادة  شكاًل 
الفرنسية،  التمييز  محكمة  بها  أخ��ذت  قد  كانت  املوجبات،  لتنفيذ 

.)2( 1971 16 تشرين الثاني  بقرارها الصادر في 

إنابة  أو  توكيل  عبارة عن  االندماج هو  إن  أيضاً:  البعض  وقال 
عملية  ألن  به،  يؤخذ  لم  ال��رأي  هذا  ولكن   .)délégation( الوفاء  في 
أن  ال ميكنها  ث��م  وم��ن  املنضمة،  الشركة  ان��ه��اء  إل��ى  ت��ؤدي  االن��دم��اج 

.)3()délégant( تأخذ دور املنيب

احللول  قاعدة  االندماج،  عملية  على  تنطبق  إنه  آخرون:  وقال 
القانوني )subrogation légale(. وهذه النظرية ال تستقيم أيضاً، لزوال 

الوفاء)4(. الشركة املنضمة، كما هو احلال في االنابة في  شخصية 

عن  ي��خ��ت��ل��ف   ،)transformation( ال��ش��رك��ات  حت��وي��ل  أن  ك��م��ا 
الطبيعة  وليس  االقتصادية،  الناحية  تتناول  عملية  ألن��ه  االن��دم��اج، 

 Thaller, traité élémentaire de droit conmmercial, 5 éd., percerou,  N˚ 704; la  )1(
cour de Paris, 17 juin 1930, D. P. 1932. 2. 104.
J.C.P. 1972. II. 17 035, note P. Spitéri.  )2(
 Anger, Rev. soc. 1925. 24; Colin et Capitant, traité de droit civil, 7 éd. T. 2 N˚  )3(
321.
Paris, 17 arv. 1976, Gaz. Pal. 1976. 2. 751, note A.P.S.  )4(
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لالندماج)1(. القانونية 

 1966 سنة  احلاصل  الفرنسي  القانوني  االص��الح  يعرف  ولم 
استعمل  ولكنه  وواضح.  كامل  بشكل  يصفها  لم  كما  االندماج،  عملية 
عبارة انتقال إلى اخللف العام )transmission à titre universel( التي 
بأن  قضت  عندما  استعملتها،  قد  الفرنسية  التمييز  محكمة  كانت 
محكمة اإلستئناف أسست قضاءها على االتفاق املعقود أمامها وعلى 
بعد  بأنه  واستخلصت  الفرنسي،   1969 األول  ك��ان��ون   31 م��رس��وم 
كانت  إليهما،  املشار  وباملرسوم  باالتفاق  إليها  املشار  االندماج  عملية 
موجوداتها  نقلت  قد  الفرنسية،  احلياة  على  العامة  التأمينات  شركة 
حقوق  من  فيها  مبا   )à titre universel( العام  اخللف  إلى  ومطلوبتها 

الشركة...)2(. وموجبات 

الفرنسي   1966 ق��ان��ون  م��ن   371 امل��ادة  كانت  ف��إذا  وب��ال��واق��ع 
استعملت  فإنها   )à titre universel( العام  اخللف  عبارة  تستعمل  لم 
تتضمن  التي   )apport de son patrimoine( املالية  الذمة  تقدمي  تعبير 

.)transmission à titre universel( االنتقال إلى اخللف العام

على  جزئياً  بها،  أخ��ذ  ال��ع��ام  اخللف  إل��ى  االن��ت��ق��ال  صفات  إن 
سهم  كل  بأن  قضي  وقد  الفرنسيني)3(.  والقضاء  الفقه  بعض  األقل، 

 Cheminade, nature juridique de la fusion des société anonyme, Rev. trim. Dr.  )1(
com. 1970. 15.
 Civ. 25 avr. 1974, Gaz. Pal. 1974. 2. 635, note A. plancqueel.  )2(
 Hamel et Lagarde, N˚ 767; Ripert, N˚ 1549; Wahl, précis théorique et pratique  )3(
 de droit commercial, N˚ 1176; J. Copper - Royer, P. 6; Vasseur, Rev. soc. 1982.
 262; Latsha, la pratique des fusions, scissions et apports partiels, Op. Cit.; com.
 26 juin 1961, Gaz. Pal. 1962. 1. 63; 19 avr. 1972, journ soc. 1974. 275, note
Lecompte; Req. 17 janv. 1905, s. 1905. 1. 324.
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انضمامها)1(. بعد  يكون مقبوالً  املنضمة ال  الشركة  أسهم  من 

تكون الشركات الضامة )Les sociétés absorbantes( خلفاً عاماً 
 ،)scindée( للشركات املنضمة أو املنفصلة ayant cause à titre universel

ودائنة للمدينني، من دون أن يكون ثمة جتديد في املوجب)2(.
أخرى،  في  شركة  اندماج  بأن  املصرية  النقض  محكمة  قضت 
املندمجة،  للشركة  عاماً  خلفاً  الدامجة  الشركة  اعتبار  عليه  يترتب 
اتفق  ما  حدود  في  عليها،  وما  لها  فيما  قانونياً  حلوالً  محلها  وحتل 
من  املنشأة  ملكية  انتقال  ف��إن  ول��ذل��ك  االندماج)3(.  عقد  ف��ي  عليه 
في  يؤثر  ال  نوعه،  كان  مهما  تصرف،  بأي  غيره،  إلى  العمل  صاحب 
وصاحب  العامل  بني  القانون،  بقوة  قائماً  العقد  ويبقى  العمل،  عقد 
كافة  تنفيذ  عن  مسؤوالً  ويكون  أثره،  إليه  وينصرف  اجلديد،  العمل 
تطبيق  وج���وب  ق��ان��ون��اً،  ذل��ك  يعني  وال  ع��ل��ي��ه.  امل��ت��رت��ب��ة  االل��ت��زام��ات 
بعمال  اخل��اص��ة  والنظم  العقود  تضمنتها  التي  واألح��ك��ام  القواعد 
طاملا  املندمجة،  الشركة  عمال  على  االندماج،  قبل  الدامجة  الشركة 
قواعد  تتضمن  لم  في شأنهم  كانت سارية  التي  والنظم  أن عقودهم 
املندمجة،  الشركة  عمال  اعتبار  أيضاً  يعني  ال  كما  وأحكاماً مماثلة. 

االندماج)4(. قبل حصول  الدامجة  للشركة  عماالً 

Com. 7 déc. 1966, D. 1968. 113, note A. Dalsace.  )1(
 Art. 381/1: “La société absorbante est débitrice des créanciers non obligatoires  )2(
 de la société absorbée au lieu et place de celle - ci, sans que cette substitution
emporte novation à leur égard”.
Art. 385: “Les sociétés bénéficiaires de apports resultant de la scission sont 
débitrices solidiares des obligataires et des créanciers non obligatoires de 
la sociétés scindée, au lieu et place de celle - ci sans que cette substitution 
emporte novation à leur égard”. 

نقض مصري، 1981/12/26، الطعن 27 لسنة 51 ق.  )3(
م. ن.  )4(
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ف��ي أخرى  ال��ش��رك��ة  ان��دم��اج  ب��أن  ق��ض��ت احمل��ك��م��ة نفسها  ك��م��ا 
الدامجة  الشركة  وخالفة  املندمجة،  الشركة  شخصية  زوال  م��ؤداه 
لها خالفة عامة فيما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، وتكون 
الشركة الدامجة وحدها، هي اجلهة التي تختصم في خصوص هذه 
شخصيتها،  زالت  التي  املندمجة  الشركة  ألن  وااللتزامات،  احلقوق 

باالندماج)1(. انقضت  قد 
شخصية  تنمحي  أن  بأخرى،  شركة  اندماج  على  يترتب  وبأنه 
الشركة املندمجة، وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها، جميع احلقوق 

انقضائها)2(. بعد  األولى  بالشركة  اخلاصة  وااللتزامات 
الشركة  انقضاء  عليه  يترتب  أخ��رى  ف��ي  شركة  ان��دم��اج  وب��أن 
عامة،  لها خالفة  الثانية  الشركة  وزوال شخصيتها، وخالفة  األولى، 
الشركة  ه��ذه  فتغدو  ال��ت��زام��ات،  من  عليها  وم��ا  حقوق  من  لها  فيما 
اجلهة  هي  احملكمة،  هذه  قضاء  به  جرى  ما  وعلى  وحدها،  األخيرة 

وااللتزامات)3(. تلك احلقوق  وتختصم في حقوق  التي تخاصم 
ان  عليه  يترتب  كان  وان  الضم،  بطريق  الشركات  اندماج  وبأن 
وذمتها  االعتبارية،  شخصيتها  وتنمحي  املندمجة  الشركة  تنقضي 
الدامجة حتل محلها فيما لها من حقوق، وما  املالية، إال أن الشركة 

وتخلفها في ذلك خالفة عامة)4(. التزامات،  عليها من 
االندماج: لتنفيذ  املعتمدة  األسس  ثانيًا: 

ت��ت��ع��ل��ق بتقومي  ب��ع��م��ل��ي��ات م��ت��ع��ددة  ال��ق��ي��ام  ي��ق��ت��ض��ي االن���دم���اج 
املوجودات، واألصول واخلصوم، وانتقال احلصص واألسهم، وتنظيم 

نقض مدني مصري 1972/5/13، س 23 رقم 141، ص 905.  )1(
نقض مدني مصري، 1970/5/21، س 21 رقم 141، ص 880.  )2(

نقض مصري، الطعن رقم 288، سنة 38 ق، جلسة 1974/5/12، س 25، ص 859.  )3(
ص   ،34 س   ،1983/12/2 جلسة  ق،   48 سنة   ،293 رق��م  الطعن  م��ص��ري،  نقض   )4(

.1785
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التي  العمليات  من  وسواها  والعينية،  النقدية  واملبادالت  احلسابات 
الداخلني  التوازن وحتافظ على احلقوق بني أصحاب املصالح  حتقق 
عليها  يبنى  ال��ت��ي  األس��س  ال��وق��ت  م��ع  ترسخت  وق��د  االن��دم��اج.  ف��ي 

العمليات: أهم هذه  التشريع. ومن  االندماج، ودخلت ميدان 
:opérations apparentées أ - عمليات ضم املوجودات 

:Apport partiel d’actif 1 - مقدمات األصول اجلزئية
رأس  زي��ادة  للعبارة،  الدقيق  باملعنى  اجلزئية،  األص��ول  تعني 
عن  متميزة  بصفات  تتصف  ال  العملية  وهذه  عينية.  مبقدمات  املال 
االندماج، وهي ال تخضع إلى القواعد التي يخضع إليها االندماج أو 

االنفصال.
وقد أتاحت املادة 387 من قانون 1966 الفرنسي))1((، للشركة 
التي تنقل قسماً من أصولها إلى شركة أخرى، وللشركة التي تستفيد 
أن  املغفلة،  الشركة  شكل  للشركتني  يكون  عندما  األص��ول،  هذه  من 

االنفصال. نظام  إلى  العملية  إخضاع  باتفاق مشترك،  تقررا 
األول  كانون   7 تاريخ   54/1226 رقم  الفرنسي  املرسوم  وكان 
1954 قد اعتمد تقارباً بني املقدمات اجلزئية، من جهة، واالندماج، 
املخصصة  املقدمات  أسهم  تداول  بنظام  يتعلق  فيما  أخرى،  من جهة 

.)société apporteuse( املقدمة  للشركة 
 Annexion par achat de( األس��ه��م  ك��ل  ب��ش��راء  ال��ض��م   -  2

:(toutes les actions

كل  تبيع  التي  الشركة  كانت  الفرنسي،   1867 قانون  ظل  في 

 Art 387: “La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et  )1(
 la société qui bénéficie de cet apport peuvent désider d’un commun accord de
 soumettre l’opération aux dispositions des articles 382 à 386”.
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تكتسب  التي  الشركة  أما  تنتهي.  أخرى  شركة  إلى  بالتتابع  أسهمها 
أن  على  البائعة،  الشركة  أصول  لكل  مالكة  فتصبح  بالشراء  األسهم 
تعتبر  فال  ذلك  ومع  البائعة.  الشركة  ديون  املشترية  الشركة  تتحمل 
تخصيص  وه��و  أساسي  ش��رط  ينقصها  ألن��ه  اندماجاً  العملية  ه��ذه 

الضامة)1(. الشركة  أسهم  من  بأسهم  املنضمة،  الشركة  مساهمي 

كل  اجتماع  إن  احلالية،  الفرنسية  الوضعية  القوانني  ظل  وفي 
األسهم ال يؤدي بصورة آلية )ipso facto( إلى انتهاء الشركة. وال يحق 
ألي صاحب مصلحة أن يطلب انحالل هذه الشركة إال بعد سنة من 
اجتماع األسهم، عماًل بأحكام املادة 9 من قانون 1966 الفرنسي)2(. 

الفرنسي)3(. القانون املدني  5/1844 اجلديدة من  واملادة 

للشركة  يجوز  ك��ان  إذا  م��ا  ح��ول  س��ؤاالً  الفرنسي  الفقه  ط��رح 
شيء  ال  أنه  اجلواب  وكان  تابعة)4(.  شركة  إليها  تضم  أن  املساهمة، 
مينع من ذلك، شرط احترام قواعد االندماج، وعلى أال تكون الشركة 

املنضمة)5(. الشركة  في  إال مساهماً  الضامة 

 Hamel et Lagarde, N˚ 765; J. Copper - Royer, Op. Cit. P. 12, Gompel, Op.  )1(
 Cit, P. 147; Anger, Rév. Soc. 1925. 50; contra: Houpin et Bosvieux, N˚ 916;
 Vasseur, traité des sociétés civiles et commerciales, 6e éd. N˚ 352.

الغيت هذه املادة بالقانون رقم 81/1162 تاريخ 1981/12/30.  )2(
 Art 1844 - 5: “La reunion de toutes les parts sociales en une seule main  )3(
 n’entraîne pas la dissolutions de plein droit de la société. Tout intéressé peut
 demander cette dissolution si la situation n’a pas été regularisée dans le délai
 d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois
 pour regulariser la situation. Il ne peut prononcée la dissolution si, au jour où
il statue sur le fond, cette regularisation a eu lieu”.
Houin et Goré, N˚ 142.  )4(
Ency. D., Fusion et scission, N˚22.  )5(
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االن����دم����اج واالن���ف���ص���ال،  ب���ني  امل��ش��ت��رك��ة  ب - األح����ك����ام 
 Dispositions communes à la fusion, à( االنفصال - واالندماج 

:(la scission et à la fusion - scission

حاالت  من  حالة  لكل   )opération( عملية  كلمة  استعمال  ميكن 
االندماج، أو االنفصال، أو االندماج - االنفصال. كما ميكن، بصورة 
للشركة  املقدمة،  الشركة  أو  املنضمة  الشركة  عبارة  استعمال  عامة 
التي تنتهي أصولها وديونها إلى الشركة الضامة، سواء لدى تأسيسها، 

أو لدى زيادة رأس مالها.
ميكن  الفرنسي،   1966 قانون  من   371 امل��ادة  بأحكام  عماًل 
شركة  إل��ى  تنضم  أن  التصفية،  مرحلة  في  كانت  ول��و  حتى  لشركة، 
أخرى، أو أن تشترك في تأسيس شركة جديدة عن طريق االندماج. 
كما ميكنها أيضاً، أن تنقل ذمتها املالية إلى شركة جديدة عن طريق 
إلى  شركة  ضم  ضمناً،  مينع  امل��ذك��ورة  امل��ادة  نص  ولكن  االنفصال. 
جتري  شركتني  اندماج  أو  التصفية،  مرحلة  في  تكون  أخ��رى  شركة 

.)1 ( تصفيتهما
يستنتج من صياغة نص املادة 371 من قانون 1966 الفرنسي، 
التي أتت بشكل عام، أن عمليات االندماج أو االنفصال أو االندماج 
الشركات،  تقتصر، فقط على شكل معني من أشكال  االنفصال ال   -
بل متتد لتشمل جميع أنواع الشركات، بالرغم من أن املادة املذكورة 
والشركات  املغفلة،  الشركات  ف��ي  إال  مفصلة  ق��واع��د  على  ت��أت  ل��م 

املسؤولية)2(. احملدودة 

يقرر قانون 70/1388 الفرنسي تاريخ 31 كانون األول 1970، 

 Houin et Goré, N˚ 143.  )1(
Cf. infra, N˚ 133 et s., 188 et s.  )2(
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تخضع  التي   )Les sociétés d’investissement( االستثمار  شركات  أن 
تشرين   2 ت��اري��خ   45/2710 رق��م   )ordonnance( الفرنسي  ل��ألم��ر 
االندماج،  طريق  عن  أخ��رى  شركة  تضمها  أن  ميكن   ،1945 الثاني 
أو أن تنقل ذمتها املالية إلى عدة شركات قائمة عن طريق االندماج 
الضامة،  الشركة  كانت  ولو  حتى   ،)fusion - scission( االنفصال   -
أحكام  إلى  تخضع  ال  املضمومة،  أصولها  من  املستفيدة  الشركات  أو 
 La cour( أورليان  استئناف  محكمة  قررته  ما  وهذا  املذكور.  األمر 

.)1()d’appel d’orléans

:(principes généraux( ج - مبادئ عامة
:(Arrété des comptes( 1 - توقيف احلسابات

ان حتديد االوضاع الفعلية للشركات املنوي ادماجها أو انفصالها 
الذي  حساباتها،  توقيف  ت��اري��خ  ه��و  معني،  ت��اري��خ  ف��ي  يتم  أن  يجب 
غالباً ما يكون عند إقفال الدورة املالية للشركات املعنية، ويظهر في 
امليزانية. وهذا ما يعني أن عملية االندماج أو االنفصال أو االندماج 
هذه  على  االت��ف��اق  أن  طاملا  رج��ع��ي،  مفعول  إل��ى  تخضع  االن��ف��ص��ال، 

العالقة. ذات  الشركات  توقيف حسابات  بعد  يتم  العمليات، 
فيعتمد  االقفال قد تختلف بني شركة وأخرى،  تواريخ  أن  ومبا 
أن  شرط  املنحلة،  الشركات  حسابات  اقفال  بتاريخ  الرجعي  املفعول 

صحيحة)2(. احلسابات  تكون 
:(Évaluations( 2 - تقومي املوجودات

لم يضع القانون الفرنسي قواعد خاصة تتعلق بآلية التقومي)3(. 

Orléans, 22 juin 1972, D. 1972. 548, note M. vasseur Rév. Soc. 1972. 724.  )1(
 Juris - class, B, N˚ 17.  )2(
 Cf. Rép. Min., J. D. déb. Ass. Nat., 18 mai 1974 et s avr 1975.  )3(
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ل��ك��ن جل��ن��ة ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ورص��ة اق��ت��رح��ت أن ت��ل��ج��أ ال��ش��رك��ات، من 
 Des critéres( توضيحية  معايير  إل��ى  التقومي،  عملية  حتديد  أج��ل 
 valeur( الذاتية  القيمة  أو  األصلية،  القيمة  ومنها:   )significatifs
والقيمة   ،)valeur de rentabilité( الربحية  والقيمة   )intrinséque
 capitalisation( البورصة  ورسملة   ،)valeur comptable( احملاسبية 
في  أو   ،)pondération( املالي  ال��ت��وازن  في  واستعمالها   ،)boursière

.)abattement forfaitaire( التخفيض اجلزافي 
ومن  التقوميية،  املبادئ  من  عدداً  املذكورة،  اللجنة  أعلنت  وقد 

يأتي: ما  أهمها 
املبدأ األول: فيما عدا احلاالت االستثنائية، يبدو أن استعمال 
املعايير  في  التعدد  يكون  أال  شرط  يبدو ضرورياً،  معاً،  معايير  عدة 
مفرطاً، واال يؤدي هذا االستعمال إلى تعقيدات غير مفيدة، يصعب 
التبادلي  احلساب  التعقيدات  هذه  ومن  املساهمني.  قبل  من  تقوميها 

.)calcule de la parité d’échange(
املبدأ الثاني: يجب ان يكون لكل من هذه املعايير دوره اخلاص 
التعامل  في  ازدواج��ي��ة  إل��ى  ي��ؤدي  أن  ب��دون  غيره،  دور  عن  املختلف 

.)double emploi entre eux(
بني  للمقارنة  نفسها  املعايير  تستعمل  عندما  الثالث:  املبدأ 
الشركات ذات العالقة، يجب مبدئياً، أن تكون هذه املعايير متجانسة 
من  ناحية  أي��ة  م��ن  اخ��ت��الف،  أي  بينها  ي��ك��ون  أال  أي   )Homogéne(
 La( البورصة  في  الصرف  سعر  معدل  في  األمر  هو  كما  النواحي. 
املدة  ف��ي  يحتسب  أن  يجب  حيث   )moyenne des cours de bourse
التي   ،)valeur intrinséque( الذاتية  أو  األصلية  القيمة  وفي  نفسها، 
الضامة  الشركة  إل��ى  بالنسبة  نفسها  القواعد  على  تبنى  أن  يجب 

املضمومة. والشركة 
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واضحة  دالالت  ذات  امل��س��ت��ع��م��ل��ة  امل��ع��اي��ي��ر  ت��ك��ون  أن  وي��ج��ب 
)significatifs(. فمعيار الربحية Rentabilité يجب أن يأخذ باالعتبار 
 moins -( ن��ق��ص��ان��ه��ا  أو   )plus - values( ال��ث��م��ن  أو  ال��ق��ي��م��ة  زي����ادة 

.)values

ويجب أن تبنى محاوالت تقومي النتائج على االستمرار والسرعة، 
أو انخفاضه. في زيادة السعر 

بالنسبة  واحلساسية،  البطء  على  يقوم  التقومي  ك��ان  إذا  أم��ا 
الوسطي،  السعر  يعتمد  أن  املنطقي  فمن  االقتصادية،  التغيرات  إلى 

قد حتصل. مفاجئة  لتطورات  تفادياً 
وال تكون األصول املتكونة ذات دالالت أكيدة، على التقومي، إذا 
 )fiabilité( لم تكن محاسبتها ممسوكة أصوالً، وبشكل دائم وموثوق به
وقائم على املقارنة بني احلاالت )comparabilité(. وعلى أن تؤخذ بعني 
االعتبار القيمة املضافة بالنسبة إلى األصول القدمية، وادراجها في 
يتعلق باالستهالكات  الشركة فيما  املتبعة من قبل  املوازنة، والسياسة 
بني   )compte consolidé( امل��وح��دة  واحمل��اس��ب��ة   .)amortissements(

لها. التابعة  والشركات  األم  الشركة 
 )Les capitalisation bourssière( البورصية  رسملة  تعتبر  وال 
املفاوضات  تكن  لم  إذا  التقومي،  عملية  في  واضحة  داللة  ذا  معياراًَ 
عدد  على  ترتكز  وال  منتظمة،  بصورة  جتري  البورصة  في  اجلارية 
كاف ومهم من السندات، أو إذا كان الرقم املعتمد حلساب الرسملة 

البورصية، ال يقوم على متوسط سعر الصرف ملدة قصيرة.
إال  الشركات،  املرتقبة من قبل  النتائج  االعتبار  بعني  تؤخذ  وال 
وطريقة صحيحة  لالستثمار،  دقيقة  تقوم محاسبة حتليلية  كانت  إذا 
الدارة املوازنة gestion budgétaire، متكن من ابراز األرقام التقريبية 
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املنطقية. ونتائجها  املقبولة 
ويجب أن تكون التوقعات املرتقبة من قبل الشركات مبنية على 
املبادئ احملاسبية نفسها املعتمدة أساساً. وأن تكون معززة مبالحظات 
تدل على الفرضيات )Hypothèses( ومعطيات واقعية. وال تكون هذه 
أو  السنتني  تتجاوز  ال  قصيرة  ملدة  كانت  إذا  إال  منطقية،  التوقعات 

الثالث سنوات، على أبعد حد، إال في احلاالت االستثنائية.
وغ��ال��ب��اً م��ا ت��ؤخ��ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار، ل��ل��ت��ق��ومي ال��ص��ح��ي��ح، القيم 
وقيم   ،)révalués( تقوميها  معاد  موازنات  عن  تنتج  التي   )valeurs(
 La moyenne( الرقمي  واملتوسط   ،)valeurs de rendement( الريع 

.)évaluations ainsi faites( للتقومي املنجز )arithmétique

وبدالً من أن يعتمد الريع الفعلي )Le rendement éffectif( الذي 
أن  يفضل  فإنه  للشركة،  املالية  السياسة  مبساوئ  متأثراً  يكون  قد 
االعتبار  بعني  يأخذ  ال��ذي  للريع  األع��ل��ى  احل��د  معيار  إليه  يضاف 

املوزعة)1(. األرباح 
الشركات  كل  في  مماثل  بشكل  تطبق  أن  يجب  امل��ب��ادئ  وه��ذه 
محكمة  قضت  األس��اس  ه��ذا  وعلى  االن��دم��اج.  عملية  في  املشتركة 
أن  شيء،  كل  قبل  يجب  االندماج،  عملية  في  بأنه  باريس  استئناف 
للمعايير  وف��ق��اً  املندمجتني  الشركتني  م��ن  لكل  املالية  ال��ذم��ة  ت��ق��ّوم 
الريع  وقيمة  للمشروع،  الذاتية  القيمة  على  املبنية  نفسها،  واملبادئ 

املراقبة)2(. مفوضي  تقارير  إلى  واستناداً  البورصة،  في  والقيمة 
ال��ع��رب��ي��ة اج�����راءات خ��اص��ة بتقدير  ال��ت��ش��ري��ع��ات  ب��ع��ض  حت���دد 

Encyclo. D., N˚ 33.  )1(
 Paris, 17 janv. 1972, J. C. P. 1972. II. 17283, note Burst; Gaz Pal. 1972. 2. 500,  )2(
note P. Delaisi.
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228 من  موجودات الشركات الراغبة في االندماج. فبمقتضى املادة 
قانون الشركات األردني: »إذا وافق الوزير على طلب االندماج يشكل 
ومدققو  ميثله،  من  أو  امل��راق��ب  عضويتها  في  يشترك  تقدير  جلنة 
وعدد  شركة،  كل  عن  وممثل  باالندماج،  الراغبة  الشركات  حسابات 
موجودات  تقدير  اللجنة  وتتولى  واملختصني.  اخل��ب��راء  من  مناسب 
ال��ش��رك��ات ال��راغ��ب��ة ب��االن��دم��اج وم��ط��ل��وب��ات��ه��ا، ل��ب��ي��ان ص��اف��ي حقوق 
احملدد  التاريخ  في  احل��ال،  مقتضى  حسب  الشركاء،  أو  املساهمني 
للدمج. وعلى اللجنة تقدمي تقريرها إلى الوزير مع امليزانية االفتتاحية 
يوماً  تسعني  على  تزيد  ال  مدة  خالل  االندماج،  عن  الناجتة  للشركة 
مماثلة  ملدة  املدة  هذه  متديد  وللوزير  إليها.  األمر  إحالة  تاريخ  من 
من  بقرار  اللجنة  وأج��ور  أتعاب  وحتدد  ذلك،  الضرورة  اقتضت  اذا 

بالتساوي«. االندماج  في  الراغبة  الشركات  وتتحملها  الوزير، 
يوضع   :1981 لسنة   159 رق��م  امل��ص��ري  ال��ق��ان��ون  ومبقتضى 
وخصوم  أص��ول  لقيمة  املبدئي  التقدير  االندماج،  عقد  مشروع  في 
مت  التي  باألسس  تقرير  العقد  مبشروع  ويرفق  املندمجة،  الشركات 
مما  التحقق  ويتم  واخل��ص��وم.  لألصول  املبدئي  التقدير  عليها  بناء 
ت��ق��دي��راً صحيحاً،  االن��دم��اج  عقد  م��ش��روع  ف��ي  ق��درت  ق��د  كانت  إذا 
بتقدمي طلب إلى الهيئة العامة لسوق املال. )املادتان 289 و290 من 

التنفيذية(. الالئحة 
يجب  املغربي،  الشركات  قانون  من   3/227 امل��ادة  ومبقتضى 
واخلصوم  األص��ول  وتقييم  تعيني  االندماج  عقد  مشروع  يتضمن  أن 

الشركات اجلديدة. أو  الضامة  للشركات  نقلها  املزمع 
 Parité d’échange( 3 - التعامل التبادلي - عالوة االندماج

:(prime de fusion

عادل  بشكل  بالشركات  املتعلقة  القانونية  القواعد  تطبيق  يجب 
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 formule( قاعدة حسابية  على  فقط  بالضرورة  مبني  وغير  ومنصف 
الفرنسية  البورصة  عمليات  جلنة  اقترحت  ولذلك   .)mathématique
عن  االع��الم  يكون  أن   )La commission des opérations de bourse(
أساسية  مبادئ  على  وقائماً  ومستقيماً،  وشفافاً  صحيحاً  االندماج 
وحتدد  املندمجة،  للشركات  احلقيقي  الوضع  تشرح  تعادلية  منطقية 
إلى  ثمنها  ت��س��دي��د  أج���ل  م��ن  امل��ق��دم��ات،  مت��ث��ل  ال��ت��ي  األس��ه��م  قيمة 

املندمجة. الشركة  مساهمي 
وغالباً ما يؤدي االندماج إلى زيادة رأس مال الشركة الدامجة، 
امل���ال، عندما تكون  إل��ى زي���ادة رأس  ي��ؤدي أح��ي��ان��اً  وم��ع ذل��ك ق��د ال 
الفعلية لألسهم  القيمة  تظل  املندمجة في وضع سيء، حيث  الشركة 

االسمية)1(. لقيمتها  معادلة 
االندماج: اتفاق  ثالثًا: 

االدارة  مجلس  يضعه  ات��ف��اق،  مب��ش��روع  االن��دم��اج  ات��ف��اق  ي��ب��دأ 
الشركات  أو  الشركتني  من  لكل  العام  املدير  أو  االداري��ة  الهيئة  أو 
الراغبة باالندماج. وهذا ما تتضمنه املادة 254 من مرسوم 23 آذار 
1967 الفرنسي. وال يصبح مشروع االتفاق هذا اتفاقاً نهائياً، ما لم 
توافق عليه وتقرره السلطة الصاحلة في كل من الشركات املندمجة، 
كاجلمعية العمومية، التي تدقق في املشروع، وفي حال املوافقة عليه، 

والغير. املساهمني  إلى  اعالنه  باالندماج، يجري  قراراً  تتخذ 
العمومية  اجلمعية  هي  االندماج  لتقرير  الصاحلة  السلطة  إن 
املساهمة،  التوصية  وشركات  املساهمة،  الشركات  في  العادية  غير 
والشركات احملدودة املسؤولية، طاملا أن االندماج يؤدي إلى تعديل نظام 

في هذه اجلمعية. املقررين  واألغلبية  بالنصاب  وذلك  الشركة، 

 Cf. Claret, Durand, et Latsha, Op. Cit, 82.  )1(
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االندماج  فيقرر  البسيطة،  والتوصية  التضامن  في شركات  أما 
تقريره  إم��ك��ان  ال��ش��رك��ة على  ن��ظ��ام  ينص  ل��م  م��ا  ال��ش��رك��اء،  ب��اج��م��اع 

باألكثرية.
اجلمعية  قبل  م��ن  االن��دم��اج  على  امل��واف��ق��ة  ت��ص��در  أن  ويتعني 
الشركات  م��ن  ك��ل  ف��ي  الشركاء  جماعة  أو  ال��ع��ادي��ة،  غير  العمومية 

املندمجة. والشركات  الدامجة 
وإذا ترتب على االندماج زيادة التزامات املساهمني أو الشركاء 
في واحدة أو أكثر من الشركات املندمجة، وجب أن تتم املوافقة على 
االندماج  يزيد  الذين  الشركاء  أو  املساهمني  بإجماع  االندماج  عقد 

التزاماتهم. من 
اتفاق االندماج: أ - محتويات مشروع 

 ،1967/3/23 تاريخ  الفرنسي  املرسوم  من   254 املادة  تشير 
املعدل باملرسوم رقم 88/418 تاريخ 22 نيسان 1988 إلى بعض ما 

اتفاق االندماج، وهي: ان يتضمنه مشروع  يجب 
شكل الشركات املشاركة في عملية االندماج أو االنفصال،   - 1

ومركزها. وتسميتها، 
بواعث االندماج أو االنفصال، وأهدافه وشروطه.  - 2

حت��دي��د وت��ق��ومي األص����ول واخل���ص���وم ال��ت��ي س��ت��دخ��ل في   - 3
االندماج. الناشئة عن  أو اجلديدة  الدامجة،  الشركات 

ابتداء  ال��ذي  والتاريخ  واألسهم،  احلصص  تقدمي  طريقة   - 4
للمستفيدين.  حقوقاً  واألسهم  احلصص  هذه  تعطي  منه 
والتاريخ  احل��ق��وق.  بهذه  املتعلقة  واألش��ك��ال  الطرق  وك��ل 
الدامجة  الشركة  ابتداء منه يجري تنظيم حسابات  الذي 
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من  املستفيدة  ال��ش��رك��ة  حل��س��اب��ات  اك��م��اًال  املنفصلة،  أو 
املقدمات.

التاريخ الذي تتوقف فيه حسابات الشركات ذات العالقة،   - 5
االندماج. عملية  شروط  لتحقيق  واملستخدم 

 montant( تقرير تبادل احلقوق واستحقاقها، وقيمة املعدل  - 6
.)de la soulte

االنفصال. أو  االندماج  لعالوة  القيمة املرتقبة   - 7
حقوق الشركاء ذوي احلقوق اخلاصة والسندات حلاملها،   - 8
فضاًل عن األسهم واستحقاقاتها، وكل االمتيازات اخلاصة 

بها.
االتفاق  يجري  مشروع،  بند  أي  االتفاق،  يتضمن  أن  كما ميكن 

املندمجة. الشركات  أو  الشركتني  بني  عليه 
املصري رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  289 من  املادة  وحتدد 
عقد  م��ش��روع  يتضمنها  أن  يجب  التي  البيانات   1981 لسنة   159

وهي: االندماج 
دواع����ي االن���دم���اج وأغ���راض���ه وال���ش���روط ال��ت��ي ي��ت��م بناء  »أ - 

. عليها
الشركات  وخ���ص���وم  أص�����ول  ل��ق��ي��م��ة  امل���ب���دئ���ي  ال���ت���اري���خ  ب - 

املندمجة.
التقدير املبدأي لقيمة أصول وخصوم الشركات املندمجة.  ج - 

لألصول. الفعلية  القيمة  مراعاة  مع 
في  الشركاء  أو  املساهمني  من  كل  حقوق  حتديد  كيفية  د - 
الشركات  أو  الشركة  م��ن  ك��ل  ف��ي  أو  اجل��دي��دة،  الشركة 

الدامجة. والشركة  املندمجة 



355

بناء  مت  التي  باألسس  تقرير  العقد  مبشروع  يرفق  أن  ويجب 
منه  ويتضح  إليها،  املشار  واخلصوم  لألصول  املبدئي  التقدير  عليها 
الوجه  االندماج على  بعد  والشركاء  املساهمني  أسباب حتديد حقوق 

التنفيذية(«. 2/289 من الالئحة  العقد )م  الوارد مبشروع 

ومبقتضى املادة 290 من الالئحة التنفيذية نفسها، يتم التحقق 
الراغبة في االندماج قد  للشركات  إذا كانت األصول واخلصوم  مما 
بتقدمي  وذل��ك  صحيحاً،  تقديراً  االن��دم��اج  عقد  م��ش��روع  ف��ي  ق��درت 
 26 للمادتني  طبقاً  نظره  يتم  امل��ال  لسوق  العامة  الهيئة  إل��ى  طلب 
قيمة  بتقدير  املتعلقتان  وهما  للقانون،  التنفيذية  الالئحة  من  و27 
رأس  تكوين  في  تدخل  التي  معنوية،  أو  كانت  مادية  العينية،  احلصة 
مال الشركة املساهمة أو شركة التوصية باألسهم، او عند زيادة رأس 

مال أي من الشركتني.

يقتضي  مشكلة  واملطلوبات  املوجودات  حتديد  مسألة  وتطرح 
في  يوضع  التحديد  ه��ذا  ك��ان  إذا  ما  معرفة  وه��ي  عندها،  التوقف 
كل  يتضمن  أن  يجب  أن��ه  أو  ال��ع��ري��ض��ة،  بخطوطه  االن��دم��اج  ات��ف��اق 

التفاصيل؟

ويالحظ أن املقدمات التي يجري حتديدها عند وقف احلساب 
تنفيذ  عند  نفسها  هي  تكون  ال  قد  املندمجة،  الشركات  من  كل  في 
ملكية  نقل  أش��ه��ر، المت��ام  ع��دة  ق��د يستغرق  ال��ذي  االن��دم��اج،  ات��ف��اق 
بنتيجة  تنشأ  التي  الشركة  إلى  أو  الدامجة  الشركة  إلى  املقدمات 
امل��ق��دم��ات، كما قد  ق��د تتالشى بعض  امل��دة  ه��ذه  االن��دم��اج، وخ��الل 

اآلخر. بعضها  يستجد 

وانطالقاً من ذلك فاملهم هو أن تكون املوجودات الصافية املقدرة 
وإّال  االندماج،  الفعلية عند حتقق عملية  لقيمتها  األقل  على  مساوية 
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وثابتاً.  ومناسباً  الصرف صحيحاً  وال سعر  املقدمات،  قيمة  تكون  ال 
عاماً  ي��ك��ون  أن  يجب  ال��ت��ق��ومي  إن  ال��ق��ول:  إل��ى  املنطق  ي��ق��ود  ول��ذل��ك 
ولكن   )globale d’actif et de passif( واملطلوبات  املوجودات  وشاماًل 
تقدير  يوجب  الذي  الفرنسي   1966 قانون  مع  يتعارض  املنطق  هذا 

العينية)1(. املقدمات 

املؤسسة  عناصر  نقل  االندماج  عملية  تتضمنه  ما  جملة  ومن 
الدامجة. الشركة  إلى  التجارية 

ووفقاً ألحكام املادة 12 من قانون 12 حزيران 1935 الفرنسي، 
تتضمن  أن  يجب  التجارية،  للمؤسسة  مقدمات  أو  بيع  عملية  كل  ان 

يأتي: ما 

التجارية،  للمؤسسة  اكتسابه  وطبيعة  وتاريخ  البائع،  اسم   - 1
وثمن اكتساب العناصر غير املادية، والبضائع، والعناصر 

املادية.

التجارية. املؤسسة  بها  املثقلة  والرهونات  االمتيازات   - 2

رقم األعمال الذي حققته املؤسسة خالل السنوات الثالث   - 3
األخيرة، أو خالل مدة اكتسابها، إذا كانت اقل من ثالث 

سنوات.

الوقت املذكور. األرباح احملققة خالل   - 4

املؤجر  وعنوان  واسم  ومدته،  حق االيجار وتاريخ االيجار   - 5
أمكن. إذا  وسلفه 

تاريخ   11 رق��م  اإلشتراعي  امل��رس��وم  من   11 امل��ادة  ومبقتضى 

 Ency. D., fusion et scission, N˚ 48.  )1(
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لبنان: في  التجارية  1967/7/11، املتعلق باملؤسسة 

اإلشارة  يتضمن  ب��ي��ان  ال��ت��ف��رغ  أو  البيع  بعقد  ي��رف��ق  أن  يجب 
األخيرة.  الثالث  السنوات  عن  وأرباحها  املؤسسة  أعمال  مقدار  إلى 
أنه  ثبت  ف��إذا  البيان،  ه��ذا  صحة  حكماً  املتفرغ  أو  البائع  ويضمن 
قانون  في  عليها  املنصوص  البائع  قواعد ضمان  طبقت  غير صحيح 
بفسخ  تقضي  أن  ال��ظ��روف،  حسب  وللمحكمة،  والعقود،  املوجبات 

بالتعويض. أو  البيع 

12 من املرسوم اإلشتراعي  الثانية من املادة  ومبقتضى الفقرة 
نفسه. يجب أن تتضمن اخلالصة عن عقد البيع املنشورة في اجلريدة 
الرسمية وفي جريدة يومية محلية تصدر في منطقة وجود املؤسسة: 
االجمالي،  الثمن  وم��ق��دار  امل��ب��اع��ة،  املؤسسة  وتعيني  العقد،  ت��اري��خ 
واسم  العقد،  يشملها  التي  العناصر  من  عنصر  لكل  منه  يعود  وما 
مختار  إقامة  محل  وتعيني  املتعاقدين،  من  كل  إقامة  ومحل  وكنية 
منطقة  في  املؤسسة  توجد  التي  احملكمة  مركز  نطاق  في  منهم  لكل 

اختصاصها.

غير أن املؤشرات التي تضمن رقم األعمال، واألرباح التجارية 
تالحظها  ال  قد  التي  العملية،  الصعوبات  بعض  تظهر  قد  احملققة 
الثالث  السنوات  بأن  باريس  استئناف  محكمة  قضت  فقد  احملاكم، 
ي���وم ت��رح��ي��ل العمل  ي��ج��ب أن حت��ت��س��ب ب��ص��ورة رج��ع��ي��ة، اب��ت��داء م��ن 
بأن  الفرنسية  التمييز  محكمة  قضت  كما   )1()passation de l’acte(
 de quantième à( تاريخ مقابل  إلى  تاريخ  أن حتتسب من  املدة يجب 

quantième()2( ابتداء من يوم توقيع عقد البيع.

Paris, 3 fév. 1939, D. H. 1939. 252.  )1(
Cass. 24 nov. 1954, Gaz. Pal. 1955. 1. 35.  )2(
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األرباح  معرفة  املمكن  غير  م��ن  أن��ه  ال��واق��ع،  ف��ي  ي��ب��دو،  ولكنه 
أجل  أشهر من  ويقتضي مرور عدة  العمل،  ترحيل  يوم  احلقيقية في 
لالدارة،  املمنوحة  املهلة  ف��إن  ذل��ك  أج��ل  وم��ن  األرب���اح.  ه��ذه  حتديد 
هي  الشركات  على  الضرائب  إلعالن  السنوية،  باألرباح  يتعلق  فيما 
ثالثة أشهر. أما في احلالة اخلاصة املتعلقة باالندماج أو االنفصال، 
تقدر  البيع  ع��ن  الناجتة  امل��ق��دم��ات  ف��إن  االن��ف��ص��ال،   - االن��دم��اج  أو 
غير  م��ن  أن��ه  يبدو  وبالتالي  عمومية،  جمعية  آخ��ر  انعقاد  ي��وم  ف��ي 
املمكن احتساب املهلة على أساس عدد األشهر، وفي جميع األحوال 
ابتداء من يوم  تبدو صعوبة عملية في احتساب مهلة الثالث سنوات 

البيع. توقيع عقد  أو  العمل،  ترحيل 

2 - شهر مشروع اتفاق االندماج:

يخضع مشروع اتفاق االندماج للنشر في قلم احملكمة وفي سجل 
أن  يجب  ومما  االعالنات،  صحف  من  محلية  صحيفة  وفي  التجارة 
يشمله النشر: اسم الشركة املندمجة أو عنوانها، ومركزها، وشكلها، 
ومقدار رأس مالها، ورقم تسجيلها في سجل التجارة، واسم الشركة 
الناجت عن عملية  الدامجة أو عنوانها، وشكلها، ورأس مالها اجلديد 
وخصومها،  أصولها  وتقومي  مالها،  رأس  زي��ادة  مقدار  أو  االندماج، 
 )Le rapport d’échange des droits sociaux( احلقوق  تبادل  وتقرير 
 )Le prime de fusion ou de scission( وعالوة االندماج أو االنفصال

ايداعه. اتفاق االندماج، ورقم  وتاريخ مشروع 

وعندما تكون مراكز الشركات املندمجة واقعة في منطقة احملكمة 
االندماج. ولعملية  لالتفاق  واحد  بنشر  االكتفاء  نفسها، ميكن 

255 من قانون الشركات الفرنسي، الدائنني مهلة  ومتنح املادة 
تاريخ آخر نشر لالعتراض على عملية االندماج. شهر من 
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ومبقتضى املواد 291 وما يليها من القانون الفرنسي. أن النشر 
ذات  الشركات  تقرر  أن  قبل  األقل،  على  شهر  قبل  يحصل  أن  يجب 
اطلعت  قد  الشركات  هذه  تكون  املهلة  هذه  وفي  االندماج،  العالقة 

الدائنني في حال حصولها. اعتراضات  على 
امل���راق���ب���ة  م���ف���وض���ي  م���ش���روع االت����ف����اق ع���ل���ى  3 - ع����رض 

بشأنه: وتقريرهم 
شركة  ك��ل  ف��ي  املراقبة  مفوضي  على  االت��ف��اق  م��ش��روع  يعرض 
خاضعة  تكون  عندما  االن��دم��اج،  عملية  ف��ي  الراغبة  الشركات  م��ن 
التي  العمومية  اجلمعية  انعقاد  قبل  وذلك  املراقبة،  مفوضي  لنظام 
ستنظر في تقرير االندماج، بستني يوماً على األقل، مبقتضى القانون 
املذكورة  اجلمعية  انعقاد  قبل  املساهمني  على  يعرض  كما  اللبناني. 

األقل. يوماً على  بخمسة عشر 
وع��ل��ى م��ف��وض��ي امل��راق��ب��ة ف��ي ك��ل م��ن ال��ش��رك��ات ال��راغ��ب��ة في 
رأيهم  فيه  يبدون  االندماج،  تقريراً حول عملية  أن يضعوا  االندماج، 
وفي  بها،  املتعلقة  املستندات  من  كل  وف��ي  العملية،  ه��ذه  فائدة  في 

االندماج. موضوع  املقدمات  قيمة  تقدير 
في  املساهمني  بتصرف  هذا  املراقبة  مفوضي  تقرير  ويوضع 
مركز الشركة الرئيسي، قبل خمسة عشر يوماً على األقل من انعقاد 
وقد  منه.  نسخ  على  يستحصلوا  أن  وميكنهم  العمومية.  اجلمعية 
اعتبر بعض الفقه أن مدة اخلمسة عشر يوماً هذه ال تعد من النظام 

إبطال اجلمعية)1(. إلى  يؤدي عدم تطبيقها  العام، وال 
تاريخ  ال��ف��رن��س��ي  امل���رس���وم  م���ن   257 امل����ادة  ن���ص  م���ن  وي���ب���دو 
الراغبة في  1968/2/23 أنه ال يحق ملساهمي شركة من الشركات 

 supra, N˚ 53.  )1(
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األخرى،  الشركة  في  املراقبة  مفوضي  تقرير  على  االطالع  االندماج 
في  املراقبة  مفوضي  تقرير  على  شركة  كل  في  املساهمون  يطلع  بل 

فقط. فيها  التي هم مساهمون  الشركة 
الشركة  مال  رأس  زيادة  إلى  يؤدي  ما  غالباً  االندماج  أن  ومبا 
رأس  لزيادة  الالزمة  باالجراءات  القيام  بالتالي  فيقتضي  الدامجة، 

لألصول. وفقاً  العينية،  املقدمات  قيمة  تقدير  ومنها  املال، 
للقانون املصري رقم  التنفيذية  الالئحة  291 من  املادة  مبقتضى 
159 لسنة 1981، »يجب على مجلس االدارة أو املديرين، أو من له حق 
االدارة من الشركاء، بحسب األح��وال، أن يحيل إلى مراقب احلسابات 
املختص في كل شركة مندمجة، في حال وجوده، مشروع عقد االندماج 
وخصوم  ألص��ول  املختصة  اللجنة  أج��رت��ه  ال��ذي  والتقدير  وملحقاته، 
الشركات املندمجة، وذلك قبل املوعد املقرر الجتماع جمعيات املساهمني 

أو الشركاء، للنظر في عقد االندماج، بستني يوماً على األقل.
وي��ع��د امل��راق��ب امل��خ��ت��ص ت��ق��ري��راً ع��ن األس��ل��وب ال���ذي ي��ت��م به 
االندماج، ويتضمن بصفة خاصة، تقديره للمقابل الذي حتصل عليه 
الشركة املندمجة، ويجب أن يوضع حتت تصرف مراقب احلسابات، 

الالزمة ألداء مهمته. كافة األوراق واملستندات 
ومودعاً مبركز  معداً  احلسابات  مراقب  تقرير  يكون  أن  ويجب 
جماعة  أو  ال��ع��ادي��ة،  غير  العامة  اجلمعية  اجتماع  قبل  ش��رك��ة،  ك��ل 
على  يوماً  بخمسة عشر  االندماج،  عقد  مشروع  في  للنظر  الشركاء، 

األقل، ويجوز لكل مساهم أو شريك احلصول على نسخة منه«.
4 - قرار الشركاء:

الفرنسي  ال��ش��رك��ات  ق��ان��ون  م��ن   1/372 امل���ادة  بأحكام  ع��م��اًل 
شركات  بني  االندماج  عملية  تتحقق  أن  ميكن   ،1966/7/24 تاريخ 
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األشكال)1(. مختلفة 
وتنص الفقرة الثانية من املادة 372 املذكورة على أن كل شركة 
وفقاً  باالندماج،  قرارها  تتخذ  االندماج،  في  الراغبة  الشركات  من 

الشركة)2(. نظام  لتعديل  الالزمة  للشروط 
الشركات  أن  ه��ذه  الثانية  الفقرة  نص  من  يفهم  قد  أن��ه  غير 
خاصة  شروطاً  القانون  يحدد  التي  املساهمة،  الشركات  هي  املعنية 
ميكن  أن��ه  تضمنت  األول��ى  الفقرة  أن  حني  في  نظامها،  لتعديل  لها 
شركات  ومنها  مختلفة،  أش��ك��ال  م��ن  تكون  التي  ال��ش��رك��ات،  ان��دم��اج 
أنه  على  املذكورة  املادة  من  الثالثة  الفقرة  نصت  ولذلك  األشخاص. 
فيجري  جديدة،  شركة  انشاء  إل��ى  ت��ؤدي  االن��دم��اج  عملية  كانت  إذا 

لها)3(. املعتمد  بالشكل  املتعلقة  للقواعد  وفقاً  الشركة  هذه  تأسيس 
373 من القانون الفرنسي نفسه معطوفة  وعماًل بأحكام املادة 
372 املذكور، إذا أدت عملية االندماج  الثانية من املادة  على الفقرة 
إلى زيادة التزامات الشركاء أو املساهمني في شركة أو عدة شركات 
مندمجة، فال يكون قرار االندماج صحيحاً، إال إذا وافق عليه الشركاء 

املذكورون)4(. املساهمون  أو 

 Art 372/1: “Les opérations visées à l’article précédent peuvent être realisées  )1(
entre des sociétés de forme différente”.
 Art 372/2: “Elles sont décidées par chacune des sociétés interssées, dans les  )2(
conditions requises pour la modification de ses statuts”.
 Art 372/3: “Si l’opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune  )3(
 de celles - ci est constituée selon les règles propres à la forme de société
adoptée”.
 Art 373: “Par dérogation aux dispositions de l’article 372, aliéna 2, si  )4(
 l’opération projetée a pour effet d’augmenter les engagements d’associés ou
 d’actionnaires de l’une ou plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée
qu’à l’unanimité desdits associés ou actionnaires”.
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باالندماج  تنقضي  التي  بالشركات  يتعلق  فيما  أنه  البعض  يرى 
اجتماع  يسبق  أن  يفضل  االنفصال،   - باالندماج  أو  باالنفصال،  أو 
اجلمعية العمومية غير العادية التي تقرر هذه العملية، جمعية عمومية 
عادية تتداول في حسابات الشركات ذات العالقة. ولكن هذه الشكلية 
توافق على  التي  العادية،  العمومية غير  الزامية، ألن اجلمعية  ليست 

النهائية)1(. احلسابات  على  التصديق  تقرير  تتضمن  العملية، 
الوزير املختص على االندماج: 5 - موافقة 

امل��خ��ت��ص على  ال��وزي��ر  م��واف��ق��ة  ال��ت��ش��ري��ع��ات  ت��ف��رض معظم  ال 
الذي يفرض ذلك. لبعضها  االندماج، خالفاً 

املصري  التشريع  املوافقة:  تفرض  التي  العربية  التشريعات  من 
املصري  القانون  من   130 امل��ادة  بأحكام  فعماًل  األردن��ي.  والتشريع 
الوزير  موافقة  إلى  الشركات  اندماج  يخضع   1981 لسنة   159 رقم 
ت��ق��ري��ر عملية االن���دم���اج من  ق��ب��ل  امل��خ��ت��ص، وه���و وزي���ر االق��ت��ص��اد، 

املندمجة. الشركات  في  الصالحية  ذات  السلطات 
قراراً  امل��ص��ري  االق��ت��ص��اد  وزي���ر  أص���در  ال��ن��ص  ل��ه��ذا  وتطبيقاً 
 1998 لسنة   3 رقم  القانون  أحكام  بتنفيذ   1998 لسنة   75 برقم 
تضمن  امل��ذك��ور،   1981 لسنة   159 القانون  نصوص  لبعض  املعدل 
)2( من  130 و136  املادتني  أنه في تطبيق أحكام  التاسعة  في مادته 
مبراجعة  الشركات  مصلحة  تقوم   ،1981 لسنة   159 رقم  القانون 
للشركة،  القانوني  الشكل  تغيير  مستندات  أو  االندماج،  مستندات 
املقررة  واالج��راءات  األوضاع  استيفاء  من  للتحقق  األح��وال،  بحسب 
املصلحة  قيام  قبل  وذل��ك  التنفيذية،  والئحته  امل��ذك��ور  القانون  في 

J.O, Déb. Ass. Nat., 26 nov. 1975. P. 8951, N˚ 23088.  )1(
املادة 136 من القانون املذكور أعاله، تتعلق بتغيير شكل الشركة.   )2(
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التأشير  أو قبل  إلى االندماج،  بالنسبة  بالعرض على وزير االقتصاد 
للشركة. القانوني  الشكل  إلى  بالنسبة  التجاري  السجل  في 

لنفاذ  ش��رط��اً  االن��دم��اج  ع��ل��ى  امل��خ��ت��ص  ال��وزي��ر  م��واف��ق��ة  تعتبر 
االندماج وهذا ما قررته اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، 
في الفتوى رقم 587 تاريخ 1999/9/23 التي تضمنت أنه في ضوء 
بالقرار  االع��ت��داد  من  مناص  ال  يضحى  لالندماج،  العقدي  الطابع 
االندماج،  عقد  عليه  يتعلق  واقفاً  شرطاً  بحسبانه  املذكور،  الوزاري 
بالترخيص  ال��وزاري  القرار  يصدر  حتى  نافذ  غير  االن��دم��اج  فيظل 
نفذ عقد  ال��واق��ف،  الشرط  ه��ذا  أي حتقق  ف��إذا ص��در،  ب��االن��دم��اج. 
موافقة  تاريخ  إلى  سريانه  بدء  تاريخ  فيرتد  رجعي،  وبأثر  االندماج، 
الدامجة واملندمجة،  العادية، لكل من الشركتني  العامة غير  اجلمعية 
يستقر  الذي  األمر  األح��وال،  بحسب  باألخيرة،  الشركاء  جماعة  أو 
130 و135  معه وضع االندماج في ضوء التوفيق بني نصي املادتني 
التوصية باألسهم، والشركات  من قانون شركات املساهمة، وشركات 
ذات املسؤولية احملدودة، وذلك دون جتاهل الطابع العقدي لالندماج، 
ابرامه،  في  االندماج،  في  الداخلة  للشركات  الفردية  االرادة  ودور 
القيام  من  خالله  من  تتمكن  للدولة،  مجال  حجز  الوقت،  ذات  وفي 
ميكنها  مما  جميعها،  االندماج  اجراءات  على  الالحقة  الرقابة  بدور 
القومي  لالقتصاد  العام  الصالح  حماية  في  أغراضها  حتقيق  من 
اصدارها  بعدم  االن��دم��اج،  منع  على  ق��درة  من  متلكه  ما  طريق  عن 
بالطبيعة  إخ���الل  دومن���ا  ب��االن��دم��اج،  ب��ال��ت��رخ��ي��ص  ال����وزاري  ال��ق��رار 
العقدية لالندماج، بحسبان القرار الوزاري مجرد شرط واقف لعقد 

االندماج)1(.

فتوى رقم 587 تاريخ 1999/9/23، جلسة 1999/6/9، ملف رقم 53/98، منشورة   )1(
في كتاب املستشار رجب عبد احلكيم سليم، شرح أحكام قانون الشركات، ص 1078 - 

 .182
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كما يخضع االندماج في شركة املساهمة ملوافقة الوزير املختص 
في قانون الشركات األردني، حيث تنص املادة 227 من هذا القانون 
إلى  توصياته  ورفع  االندماج،  طلب  بدراسة  املراقب  »يقوم  أنه  على 
الوزير، إذا كان االندماج يتعلق بشركة مساهمة عامة، أو ينتج شركة 

الطلب«. تاريخ تقدمي  يوماً من  مساهمة عامة خالل ثالثني 
ومبقتضى املادة 228 من القانون نفسه: »إذا وافق الوزير على 
أو  املراقب  في عضويتها  يشترك  تقدير  يشكل جلنة  االندماج،  طلب 
من ميثله، ومدققو حسابات الشركات الراغبة باالندماج، وممثل عن 

كل شركة، وعدد مناسب من اخلبراء واملختصني.
الراغبة  ال��ش��رك��ات  م��وج��ودات  جميع  ت��ق��دي��ر  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ت��ول��ى 
الشركاء،  أو  املساهمني  حقوق  صافي  لبيان  ومطلوباتها  باالندماج 
حسب مقتضى احلال، في التاريخ احملدد للدمج. وعلى اللجنة تقدمي 
عن  الناجتة  للشركة  االفتتاحية  امليزانية  مع  ال��وزي��ر  إل��ى  تقريرها 
االندماج، خالل مدة ال تزيد على تسعني يوماً، من تاريخ إحالة األمر 
إليها. وللوزير متديد هذه املدة ملدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، 
الشركات  وتتحملها  الوزير،  من  بقرار  اللجنة  وأج��ور  أتعاب  وحتدد 

بالتساوي«. االندماج  في  الراغبة 
العامة: آثار االندماج - اآلثار  رابعًا: 

املندمجة: الشركة  انقضاء   - أ 
ينشأ عن االندماج انحالل الشركة املندمجة، وبالتالي يقتضي، 
وينشأ  انحاللها.  بعد  الشركة  هذه  تصفية  العامة،  للقواعد  تطبيقاً 
عن ذلك، في الواقع، امتداد حياة الشركة املندمجة بضعة أشهر من 

التصفية)1(. حاجات  أجل 

Req. 21 juill. 1932, S. 1935. . 310.  )1(
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الفقهاء.  بعض  قبل  م��ن  للنقد  ت��ع��رض  التحليل  ه��ذا  أن  غير 
موجودات  ك��ل  نقل  إل��ى  ي��ؤدي  االن��دم��اج  أن  ه��ي  ذل��ك  ف��ي  وحجتهم 
عاماً  خلفاً  تصبح  ال��ت��ي  ال��دام��ج��ة،  الشركة  إل��ى  املندمجة  الشركة 
املندمجة، وال سيما  الشركة  لألولى. وهذا ما يستبعد عملية تصفية 
أجل  م��ن  باالعتبار  أخ��ذت  ق��د  تكون  وخصومها  الشركة  أص��ول  أن 

االندماج)1(. عملية 

املدني  القانون  من   4/1844 امل��ادة  نص  من  يستنتج  ما  وهذا 
الفرنسي.

وال يفترض انتهاء الشركة املندمجة باالندماج، ضرورة مرورها 
مبرحلة التصفية. وهذا ما قضت به صراحة محكمة استئناف باريس 

التجارية)2(.

كانت  إذا  ب��أن��ه  ال��ف��رن��س��ي��ة  ق��ض��ت احمل��اك��م  ن��ف��س��ه،  وب��امل��ع��ن��ى 
انحاللها.  بعد  استثنائية،  بصورة  تستمر،  للشركة  املعنوية  الشخصية 
لتصفيتها، وألجل حاجات  الالزم  للوقت  إال  يكون  استمرارها ال  فإن 
الشركة)3(.  موجودات  توزيع  من  االنتهاء  بعد  وتتوقف  التصفية  هذه 
ولذلك  لتغطيتها.  ديون  وال  للتصفية،  فائض  احلقيقة  في  يوجد  وال 
 )superfétatoire( فإن تسمية مصٍف للشركة املندمجة ما هو إال حشو
من   8/1844 امل��ادة  في  إليها  املشار  التصفية  وغياب  ل��ه.  ل��زوم  ال 
القانون املدني الفرنسي، هو مسألة أساسية في االندماج، وال سيما 
دولية مختلفة)4(.  بني شركات  االندماج حاصاًل  يكون مشروع  عندما 

Contra: Houpin et Bosvieux, N. 932; Ency. D., N˚ 71.  )1(
Com. 26 juin 1961, Gaz. Pal. 1962. 1. 63; Ency. D., fusion et scission, N˚ 72.  )2(
Paris, 24 avril 1957, J. C. P. 1968. II. 15517, note Orfila.  )3(
 B. Goldman, rapport sur les obstacles tenant au droit interne des sociétés, N˚ 6,  )4(
Rev. Marché commun, 1968, 297.
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الشركة  على  حقوق  مباشرة،  املندمجة،  الشركة  في  للشركاء  ويكون 
املندمجة،  الشركة  في  أسهمهم  أو  حصصهم  عن  ناجتة  الدامجة، 

إذا اتفق باالجماع على العكس. وبنسبة هذه احلقوق، إال 
ألي  وجود  ال  إنه  القول:  إلى  الفرنسي  الفقه  بعض  ذهب  وقد 
وكيل  تعيني  املفيد  من  ولكنه  املندمجة،  للشركة  مصف  لتعيني  سبب 
الغاية )mandataire ad. Hoc( يقوم بامتام الشكليات الضرورية  لهذه 
بني  األسهم  وت��وزي��ع  الدامجة،  الشركة  إل��ى  امل��وج��ودات  ملكية  لنقل 

التجارة)1(. سجل  في  وتسجيلها  شركائها، 
ضدها  تقام  دعوى  كل  أن  املندمجة،  الشركة  انتهاء  عن  وينتج 
الفرنسية بأنه طاملا أن  ال تكون مقبولة. وبهذا املعنى قضت احملاكم 
الشركة املندمجة ال حتتفظ بأية ذمة مالية خاصة بها، وال يكون لها 
وجود بعد االندماج، وبالتالي ال تكون الدعوى ضدها مقبولة النتهاء 
لها،  يحق  ال  الدامجة  الشركة  بأن  قضي  كما  املعنوية)2(.  شخصيتها 
املندمجة، أن تستأنف حكماً صدر بحق هذه األخيرة،  باسم الشركة 

الشخصي)3(. باسمها  احملاكمة  اجراءات  تتابع  أن  ولكنه ميكنها 
وقضت محكمة النقض املصرية، بأن اندماج الشركة في شركة 
الشركة  وخ��الف��ة  املندمجة،  الشركة  شخصية  زوال  م���ؤداه  أخ���رى، 
الدامجة لها في حقوقها والتزاماتها. والشركة الدامجة وحدها هي 

وااللتزامات)4(. التي تختصم في خصوص هذه احلقوق 
كما قضت احملكمة نفسها بأنه متى كانت شركة النيل للتأمني، 
قد اندمجت في شركة الشرق للتأمني، فإن مقتضى ذلك أن تنمحي 

Ency. D., fusion et scission, N˚ 74.  )1(
Com. 7 déc. 1966, D. 1966. 113, note A. Dalsace.  )2(
Com. 20 mars 1972, Bull. Civ. IV, N˚ 94.  )3(

الطعن رقم 140 لسنة 36 ق، جلسة 1972/5/13.  )4(
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وحدها  الدامجة  الشركة  وتعتبر  املندمجة،  األولى  الشركة  شخصية 
املندمجة)1(. الشركة  والتزامات  التي تختصم في شأن حقوق  اجلهة 

وزوال  املندمجة  الشركة  انقضاء  إل��ى  ي��ؤدي  االن��دم��اج  أن  مبا 
عن  امل��س��ؤول��ني  سلطة  ان��ت��ه��اء  ذل��ك  فيستتبع  امل��ع��ن��وي��ة،  شخصيتها 
ادارتها، وزوال كل صفة لهم في متثيلها، وفي التصرف في حقوقها. 
كان  متى  إن��ه  بقولها  امل��ص��ري��ة  النقض  محكمة  ب��ه  قضت  م��ا  وه��ذا 
الدعوى  رفع  قبل  اندمجت  قد  األصلية،  الدائنة  الشركة  أن  الثابت 
هذا  على  يترتب  وكان  كلياً،  اندماجاً  ضدها،  املطعون  الشركة  على 
االندماج إنقضاء الشركة املندمجة وزوال شخصيتها، وبالتالي انتهاء 
في  التصرف  وفي  متثيلها،  في  له  صفة  كل  وزوال  مديرها،  سلطة 
حقوقها، فإن توجيه اليمني احلاسمة إليه، عن واقعة الوفاء بالدين، 
متثيلها،  في  صفته  زالت  أن  بعد  املدين،  الطاعن  ذمة  في  له  الذي 
به،  املطالب  بينها احلق  التصرف في حقوقها، ومن  وأصبح ال ميلك 
الطاعن، يكون  الوفاء املدعى به من  باثبات  ولم يعد له حق املطالبة 
إذ  حق  على  فيه  املطعون  احلكم  يكون  وبالتالي  قانوناً.  جائز  غير 

اليمني)2(. توجيه  رفض 

الشركة  ت��ن��م��ح��ي ش��خ��ص��ي��ة  أن  االن���دم���اج  ع��ل��ى  ي��ت��رت��ب  وب��أن��ه 
وح��ده��ا، جميع احلقوق  ال��دام��ج��ة  ال��ش��رك��ة  إل��ى  وت���ؤول  امل��ن��دم��ج��ة، 

انقضائها)3(. بعد  األولى  بالشركة  اخلاصة  وااللتزامات 

وحتل  املندمجة،  للشركات  عاماً  خلفاً  الدامجة  الشركة  وتعتبر 

24، ص   ،20 1969/6/19، س  35 ق، جلسة  344 سنة  رقم  الطعن  نقض مصري،   )1(
.1026

4، ص  ع   ،18 1967/12/7، س  34 ق جلسة  284 سنة  الطعن رقم  نقض مصري،   )2(
.1870

نقض مصري، الطعن رقم 76 سنة 36 ق، جلسة 1970/5/21، س 21، ع 2، ص 88.  )3(



368

التزامات، وذلك في حدود  لها من حقوق وما عليها من  محلها فيما 
ما اتفق عليه في عقد االندماج، مع عدم االخالل بحقوق الدائنني.

تتمتع  ب��ني ش��رك��ات  إال  ال��ق��ان��ون��ي  االن��دم��اج مب��ع��ن��اه  ي��ص��ح  وال 
اندماجاً  يعتبر  ال  ولذلك  مستقلة.  مالية  وبذمة  معنوية  بشخصية 
مشروع  نقل  مجرد  أو  إلى شركة،  مؤسسة جتارية  ملكية  نقل  مجرد 
مالها  رأس  في  عينية  كحصة  أخ��رى،  شركة  إلى  شركة  مشاريع  من 
تظل  إذ  املالية،  وذمتها  املعنوية  بشخصيتها  محتفظة  األولى  بقاء  مع 
عليها جتاه  تترتب  التي  الديون  احلالة مسؤولة وحدها عن  في هذه 

الشركة األخرى. إلى  انتقل  الذي  بالنشاط  تعلقت  ولو  الغير، 
الشركة  دائني  إلى  بالنسبة  املدين  تغيير  االندماج  على  ويترتب 
في  الطعن  لهم  وي��ج��وز  س��ن��دات��ه��ا.  حملة  األخ��ص  وع��ل��ى  امل��ن��دم��ج��ة، 
جراء  من  ض��رر  حلقهم  إذا  التصرف،  نفاذ  ع��دم  بدعوى  االن��دم��اج، 
تزيد على أصولها.  الدامجة  الشركة  كانت خصوم  لو  كما  االندماج. 
في  ال��دام��ج��ة  الشركة  تكون  م��ا  غالباً  العملية،  الناحية  م��ن  ولكنه 
مركز أفضل من مركز الشركة املندمجة، فيرحب دائنو هذه الشركة 

عليه. يعترضون  وال  باالندماج  األخيرة 
:(Droits des salariés( ب - حقوق العمال

على  ال��دام��ج��ة  الشركة  تأخذ  عندما  العمال  حقوق  تتغير  ال 
نفسها،  بالشروط  يستمرون  بل  معهم.  العمل  عقود  متابعة  عاتقها 
معهم،  العمل  تنقطع عقود  أن  وبدون  األقدمية،  بحق  احتفاظهم  ومع 

الدامجة. الشركة  مع  مجدداً  للتعاقد 
متابعة  رفض  إذا  العامل،  قبل  من  ينقطع  العمل  عقد  أن  غير 
هذه  تعتبر  وال  الدامجة)1(.  للشركة  اجل��دي��دة  االدارة  حت��ت  العمل 

Soc. 24 nov. 1976, D. 1977,. Inf. Rap. 35.  )1(
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الشركة متعسفة باستعمال حقها جتاه العمال، إذا قررت اعادة تنظيم 
ادارت��ه��ا، م��ع م��ا ق��د ينتج ع��ن ذل��ك م��ن اج���راءات وش���روط وظروف 

التنظيم)1(. هذا  مع  متناسبة 
:(transmission des biens( ج - نقل ملكية األموال

وفقاً  االندماج،  على  املتعاقدين  بني  األموال  ملكية  انتقال  يتم 
إلى  األموال  انتقال  إلى  بالنسبة  أما  اتفاقهم.  في  املدرجة  للشروط 
الغير، فيختلف األمر، ومييز بني انتقال األموال غير املنقولة، وحوالة 
وانتقال  املسؤولية،  احمل��دودة  الشركة  في  احلصص  وانتقال  احل��ق، 

االيجار. حقوق 
:(Biens immobiliers( 1 - انتقال األموال غير املنقولة

غير  األم����وال  ملكية  بنقل  املتعلقة  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ق��واع��د  تطبيقاً 
السجل  في  أصوًال  بالتسجيل  إال  تنتقل  ال  امللكية  هذه  فإن  املنقولة، 
 1/188 ال��ق��رار رق��م  11 م��ن  امل��ادة  ال��ع��ق��اري. وه��ذا م��ا تنص عليه 
ترمي  التي  الرضائية  الصكوك  »إن  بقولها:   1926 آذار   15 تاريخ 
إلى انشاء حق عيني، أو إلى نقله أو إعالنه أو تعديله أو اسقاطه، ال 
وال  قيدها،  تاريخ  من  اعتباراً  إال  املتعاقدين،  بني  حتى  نافذة،  تكون 
عند  املتبادلة  ودعاويهم  حقوقهم  ممارسة  من  املتعاقدين  ذلك  مينع 

اتفاقاتهم«. تنفيذ  عدم 
ي��ك��ون امل��ت��ص��رف مالكاً  ن��ف��اذ ال��ت��ص��رف��ات ه��و أن  ف��األص��ل ف��ي 
ميلكه  ممن  إال  التصرف  ينفذ  ال  القاعدة،  لهذه  وتطبيقاً  للتصرف، 
بالتسجيل،  إال  تنتقل  ال  العقار  ملكية  أن  املقرر  من  أنه  ومبا  قانوناً. 
االندماج. املنقولة، عن طريق  غير  األموال  انتقال  تسجيل  فيقتضي 

 Soc. 12 janv. 1977. Bull. Civ. V, N˚ 19; cf. soc. 6 janv. 1972, D. 1972. somm.  )1(
 109.
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دين  انتقال  أو   (La céssion de créance( احل��ق  حوالة   -  2
الدائن:

الفرنسي)1(،  املدني  القانون  من   1690 امل��ادة  ألحكام  تطبيقاً 
ابالغ  يقتضي  والعقود)2(،  املوجبات  قانون  من   ،283 للمادة  املشابهة 
اجتهادات  يوجد  وقلما  عليه.  تسري  لكي  املدين  إل��ى  احل��ق  حوالة 

الشركات. باندماج  يتعلق  فيما  الشأن،  بهذا  جازمة 
غير أن محكمة استئناف بوردو قضت بأنه ليس من الضروري، 
الدامجة  الشركة  بحلول  املندمجة  الشركة  مديني  اب��الغ  يجري  أن 
إلى  املندمجة  الشركة  انتقال  تسجيل  يكفي  ب��ل  محلها،  اجل��دي��دة 

لألصول)3(. وفقاً  الدامجة،  الشركة 
ويرى بعض الفقه الفرنسي أن األصول الشكلية املتعلقة بوجوب 
مطبقة  أنها  يبدو  ال  عليه،  تسري  لكي  احل��ق،  ح��وال��ة  امل��دي��ن  اب��الغ 
أيضاً بعض  به  الشركات)4(. وهذا ما قضى  اندماج  عملياً في مجال 

 Art. 1690: “Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification  )1(
du transport fait au débiteur.
Neammoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du 
transport faite par le débiteur dans un acte authentique”.
املادة 283 من قانون املوجبات والعقود: »ان االنتقال ال يعد موجوداً بالنظر إلى الشخص   )2(
الثالث، وال سيما بالنظر إلى املديون الذي تفرغ الدائن عن دينه إال بابالغ هذا التفرغ إلى 

املديون، أو بتصريح املديون في وثيقة ذات تاريخ مسجل بأنه قبل ذلك التفرغ.
وما دامت احدى املعاملتني لم تتم يصح للمديون أن يبرئ ذمته لدى املتفرغ.  

وإذا كان املتفرغ قد أجرى فراغني متتابعني لدين واحد، فاملتفرغ له الذي سبق إلى العمل   
مبقتضى القانون يفضل على اآلخر حتى ولو كان تاريخ عقده أحدث عهداً«.

 Bordeaux, 5 août 1968, D. P. 69. 2. 112; Dans le même sens: Paris, 15 déc.  )3(
1906, D. P. 1908. 2. 321, note crit.
Levillain; Wahl, N. 1176; Copper - Royer, N. 31; contra: Req. 28 avr. 1968, 
D. P. 69. 1. 45; Angers, 30 nov 1961, journ. Spéc. 9 déc 1961; Houpin et 
Bosvieux, N˚ 119.
Ency. D., fusion et scission, N˚ 84.  )4(
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الفرنسي)1(. االجتهاد 
املسؤولية  احمل����دودة  ال��ش��رك��ة  ف��ي  احل��ص��ص  ان��ت��ق��ال   -  3

:(Parts de société à responsabilité limitée(
ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أن انتقال احلصص في الشركة 
احملدودة املسؤولية، الناجت عن االندماج، ال يخضع لألصول الشكلية 
املتعلقة بوجوب ابالغ املدين حوالة احلق، املنصوص عليها في املادة 
1690 مدني فرنسي)2(، واملشابهة للمادة 283 موجبات وعقود. وقد 

الرأي)3(. هذا  الفرنسية  التمييز  محكمة  أيدت 
:(Droit aux baux( 4 - انتقال حق االيجار

إلى  املندمجة  الشركة  م��ن  االي��ج��ار  حقوق  انتقال  مشكلة  إن 
التي  العقار  م��ال��ك  على  االن��ت��ق��ال  ه��ذا  وس��ري��ان  ال��دام��ج��ة،  الشركة 
الفقه  في  نقاش  م��دار  كانت  املندمجة،  الشركة  فيه  تستثمر  كانت 
 24 تاريخ   66/538 رقم  الفرنسي  القانون  صدور  حتى  الفرنسي، 
متوز 1966. حيث نظمت املادة 12 من هذا القانون، ثم املواد 261 

1967، حقوق االيجار هذه. و262 و1/243 من مرسوم 
وقد استعيد النص األول الذي غّير صياغة املادة 35 من املرسوم 
1953، بالقانون الفرنسي  3 أيلول  53/960 تاريخ  االشتراعي رقم 
1971. ومبوجب هذه النصوص يحق  16 متوز  71/585 تاريخ  رقم 
إلى  املندمجة  الشركة  االيجار من  بانتقال حقوق  أن تقضي  للمحاكم 

 Civ. 25 avr. 1974, Gaz. Pal. 1974. 2. 635, note A. Plancqueel; dans le même  )1(
sens: Civ. 7 mars 1972, D. 1972. 545, J. C. P. 1972. II. 17270, note Guyon.
 R. Houin, obs. Rev. trim. Dr. com. 1972. 655; juris - class sociétés, fasc. 164 E,  )2(
N˚ 43.
 Cass. Civ. 19 avril, 1972, D. 1972. 538, note D. schmidt Rev. soc. 1973. 105,  )3(
note J. H., journ. Soc. 1974. 275, note Lecompte.
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الشركة الدامجة، إال إذا كان ثمة اتفاق على العكس.

وقد قضت محكمة استئناف باريس بأن االندماج بطريق الضم، 
66/537 تاريخ  387 من القانون رقم  اجلاري تطبيقاً ألحكام املادة 
 66/538 12 من القانون رقم  24 متوز 1966، معطوفة على املادة 
تاريخ 1966، والفقرة 2 من املادة 35 من املرسوم اإلشتراعي تاريخ 
 ،)subrogation légale( 1953، هو عبارة عن حلول قانوني 30 أيلول 
يسري على املتعاقدين والغير، وال يستلزم لصحته أية شكليات، سوى 

القانوني)1(. بالنشر  القيام 

الفرنسي،   1968 تشرين   3 م��رس��وم  م��ن   262 امل��ادة  أن  غير 
حتمي املؤجر باعطائه حق االعتراض على االندماج، في مهلة ثالثني 

ابتداء من آخر معاملة نشر ملشروع عقد االندماج)2(. يوماً 

غير أن ما جتدر اإلشارة إليه هو أن النصوص املذكورة أعاله 
تطبق على الشركات املساهمة موضوع االندماج، أما اندماج الشركات 
هذه  أن  البعض  اعتبر  ولذلك  نصوصاً مماثلة.  يتضمن  فال  األخرى 
األخيرة،  الشركات  هذه  في  االيجار  حق  بانتقال  تتعلق  ال  النصوص 
وبالتالي فإن حق االيجار هذا ال ينتقل قانوناً إلى الشركة الدامجة، 

إذا لم تكن من الشركات املساهمة)3(.

االيجار  حق  بانتقال  تتعلق  أحكاماً  اللبناني  القانون  يتضمن  ال 

 Paris, 17 avr. 1976, Gaz. Pal. 1976. 2. 751, note A.P.S., Rev. soc. 1977. 69, note  )1(
 y. Guyon; dans le même sens: trib. Grande inst. Paris, 24 avr. 1973, D. 1973.
 somm. 149, Gaz. Pal. 1973. 2. 755, note ph. Brault; contra cependant: civ. 20
 oct. 1971, J. C. P. 1972. II. 17028, note M. D.
Ency. D., Op. Cit, N˚ 89.  )2(
 Cf. Rép. Min., J. O., Déb. Ass. Nat, 29 Oct. 1976, P. 7229, Rev. soc. 1977.69,  )3(
note y. Guyon, Bull. Civ. III, N˚167.
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العائد للشركة املندمجة إلى الشركة الدامجة. وبالتالي فإذا انقضت 
يزول  وبالتالي  املعنوية،  تزول شخصيتها  باالندماج  املندمجة  الشركة 
إذا  بأنه  بيروت  به محكمة استئناف  بااليجار. وهذا ما قضت  حقها 
معنوية  شخصية  ذات  جديدة،  بشركة  املستأجرة  الشركة  اندمجت 
ميكن  ال  املندمجتني،  الشركتني  من  كل  شخصية  زوال  مع  مستقلة، 
اشغالها  ويعد  املستأجرة،  الشركة  محل  املأجور  في  حلت  اعتبارها 

لهذا املأجور دون مسوغ شرعي)1(.

امل��ع��دل��ة من   12 امل���ادة  إل��ى  امل��ن��اس��ب��ة تقتضي االش���ارة  وب��ه��ذه 
1992/7/23 املتعلق بايجار العقارات  92/160 تاريخ  القانون رقم 
املبنية، والتي تنص الفقرة أوالً/2 منها على أنه يستفيد من التمديد 
الثابتة  املستأجر  شركاء  املأجور،  تركه  أو  املستأجر  وف��اة  حال  في 

بتاريخ سابق. أو  االيجار  بتاريخ عقد  شراكتهم 

بعد  التمديد  حق  من  الشركاء  يستفيد  النص  هذا  ومبقتضى 
اشترطت  للتحايل  ومنعاً  املأجور.  تركه  أو  شريكهم  املستأجر  وف��اة 
بتاريخ  ثابتة  التمديد  حق  من  املستفيد  شراكة  تكون  ان   12 امل��ادة 
من  التمديد  طالب  يتمكن  ولكي  له.  سابق  بتاريخ  أو  االيجار  عقد 
املتعلقة  االثبات  العامة في  القواعد  املؤجر، تطبق  االثبات جتاه  هذا 
أن  يلزم  بأنه  قضي  وقد  الغير.  بوجه  يسري  الذي  القانوني  بالعمل 
يكون عقد الشركة حاماًل تاريخاً صحيحاً، وال ميكن االحتجاج بوجه 
املؤجر بالسند ذي التوقيع اخلاص، واذا ثبت ذلك استفاد الشريك من 

ذاتها)2(. االستعمال  وجهة  في  االستمرار  القانوني، شرط  التمديد 

وفي حال كانت االجارة معقودة باسم الشركة، فإن العقد يستمر 

استئناف بيروت، 1961/3/2، ن. ق.، 1961، ص 291.  )1(

استئناف بيروت، 1971/11/25، حامت، ج 118، ص 9.  )2(
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وفاة  كانت  اذا  أما  ذل��ك.  في  الشركاء  أحد  وف��اة  تؤثر  وال  باسمها، 
فإن  الشركة،  وجود هذه  على  يؤثران  الشركة  تركه  أو  الشركاء  أحد 
منذ  ثابتة  كانت  أن شراكته  طاملا  الشركاء،  باقي  لصالح  العقد ميتد 
البداية. وبقاء الشريك في هذه احلالة يستمد من قانون االيجارات 

.)1( وليس من قانون التجارة 

حقوق  م��ن  عليها  وم��ا  ل��ه��ا  م��ا  امل��ال��ي��ة  ال��ذم��ة  ان��ت��ق��ال  يتضمن 
وديون.

وانطالقاً من هذا املبدأ، ومبا أن الذمة املالية للشركة املندمجة 
الناشئة  الشركة  إلى  أو  الدامجة،  للشركة  املالية  الذمة  إلى  تنتقل 
املندمجة  الشركة  موجودات  يشمل  االنتقال  هذا  فإن  االندماج  عن 
انتقال الديون ال يتحقق إال على أساس  ومطلوباتها. وقد قضي بأن 
ال  املبلغ  ه��ذا  يتجاوز  ما  وف��ي  املتعاقدة،  الشركات  بني  محدد  مبلغ 

عنه. مسؤولة  الدامجة  الشركة  تكون 

الدين  ح��وال��ة  أو  املندمجة  ال��ش��رك��ات  دي��ون  ان��ت��ق��ال   -  5
:(transmission des dettes des sociétés absorbées(

تقضي القواعد العامة املتعلقة بانتقال الذمة املالية أن يشمل هذا 
الضم،  بطريق  فاالندماج، سواء مت  ولذلك  واألعباء.  االنتقال احلقوق 
املندمجة،  للشركة  املالية  الذمة  انتقال  يتضمن  فهو  امل��زج،  بطريق  أو 
فإن  وبالتالي  الدامجة.  الشركة  إلى  وااليجابية،  السلبية  بعناصرها 

الديون املترتبة على الشركة املندمجة تنتقل إلى الشركة الدامجة.

املندمجة.  الشركة  دائني  حقوق  على  احملافظة  هو  املهم  ولكن 

استئناف بيروت، 1972/12/1، حامت، ج 133، ص 9.  )1(
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يتم  الدامجة  الشركة  إل��ى  الشركة  ه��ذه  من  الديون  انتقال  أن  فهل 
كانوا من  الدائنني، سواء  أو عدم موافقة  النظر عن موافقة  بصرف 

الدائنني؟ الدين أو سواهم من  حملة سندات 

الدين. قواعد حوالة  تطبيق  املسألة  يقتضي في هذه 

امل��ن��دم��ج��ة تقتضي  ال��ش��رك��ة  إن احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى ح��ق��وق دائ��ن��ي 
الشركة  إل��ى  املندمجة  الشركة  م��ن  ديونهم  حتويل  على  موافقتهم 
الدامجة. ولذلك فقد أجاز قانون 24 متوز 1966 الفرنسي للدائنني 

االعتراض على االندماج، إال في حال تسديد ديونهم.

غير أن االعتراض ال يؤدي إلى وقف عملية االندماج، بل فقط 
تدفع  لم  الذين  املعترضني  الدائنني  على  سارية  غير  اعتبارها  إلى 
كانوا من  الدائنني سواء  ابالغ  لهم حقوقهم. وبطبيعة احلال يقتضي 
إتخاذ  من  ليتمكنوا  االندماج  ق��رار  سواهم  أو  الدين  سندات  حملة 

باالعتراض. أو  باملوافقة  إما  موقف منه 

قرارها  ولكن  املعترضني.  باعتراض  املختصة  احملكمة  وتبت 
مجموعة  وليس  بشأنها،  االعتراض  تقدم  التي  الديون  إال  يتناول  ال 

املندمجة)1(. الشركة  على  املترتبة  الديون 

الدين  سندات  حلملة  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  جتتمع 
قانون  عليه  ينص  ما  وه��ذا  بشأنه.  ق��رار  واتخاذ  باالندماج،  للنظر 
380 منه فيما  1966، في املادة  24 متوز  الشركات الفرنسي تاريخ 

 M. Guiberteau, Rev. soc. 1973. 108; P. Spiteri, note sous civ. 16 nov. 1971, J.  )1(
 C. P., éd. C. 1, 1972. 10565.
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باالنفصال)2(. يتعلق  فيما   384 املادة  وفي  باالندماج)1(،  يتعلق 

بالنسبة  الدائنني  وسائر  الدين  بني حملة سندات  األمر  يختلف 
إلى تقدمي االعتراض. ففيما يتعلق بحملة سندات الدين يعود للجمعية 
العمومية غير العادية أن تتخذ قرارها بهذا الشأن، وبالتالي ال يحق 
لهم بصفة فردية أن يقدموا اعتراضاتهم. وهذا ما تنص عليه صراحة 
املادة 381 من قانون الشركات الفرنسي تاريخ 24 متوز 1966. أما 

اعتراضاتهم بصورة فردية. تقدمي  الدائنون اآلخرون فيمكنهم 

 Art 380: “Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des  )1(
 sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande
 de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L’offre de remboursement est
soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret.
 Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante
devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
 Tout obligataire qui n’a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par
 décret conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par
 le contrat de fusion - V. infra, Décr. N˚ 67 - 236 due 23 mars 1967, art. 263 et
264.
 Art 384: “Le projet de scission est soumis aux assemblées d’obligataires de la  )2(
 société scindée, conformément aux dispositions de l’article 313 - 3˚, à moins
 que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert
 auxdits obligataires. L’offre de remboursement est soumise à publicité, dont
 les modalités sont fixées par décret - V. infra, Décr. N˚ 67 - 236 du 23 mars
1967, art. 263.
Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés 
bénéficiaires des apports resultant de la scission sont débitrices solidaires des 
obligataires qui demandent le remboursement».
384 - 1: “L. N˚ 88 - 17 du 5 janv. 1988) Le projet de scission n’est pas soumis 
aux assemblées d’obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est 
transmis. Toutefois, l’assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat 
aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les 
conditions et sous les effets prévus à l’article 381, alinéas 2 et suivants».
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اعتبر بعض الفقه الفرنسي أن األحكام املتعلقة بسندات الدين، 
 387 إلى   375 املواد  بحسب  تطبق،  الشركات،  اندماج  إلى  بالنسبة 
الشركات  1966 على  24 متوز  تاريخ  الفرنسي  الشركات  قانون  من 
املغفلة، وليس ثمة نص مماثل يتعلق بشركات التوصية باألسهم، التي 
هذه  اعتبار  يقتضي  ولذلك  دي��ن.  سندات  تصدر  أن  أيضاً  ميكنها 

عامة)1(. أحكاماً  األحكام 
قانون  نص  أسهم،  إلى  التحويل  القابلة  بالسندات  يتعلق  فيما 
حلملة  العمومية  اجلمعية  توافق  أن  يجب  أنه  على   1966 متوز   24
وإذا لم حتصل  الشركة املصدرة.  اندماج  السندات مسبقاً على  هذه 
القانون  أن  غير  صحيحة.  االندماج  عملية  تكون  فال  املوافقة،  هذه 
عدل  ال��ذي   ،1969 الثاني  ك��ان��ون   6 ت��اري��خ   69/12 رق��م  الفرنسي 
1966، لّطف هذا احلل بنصه على  24 متوز  197 من قانون  املادة 
أو  السندات،  العمومية ألصحاب  أنه في حال عدم موافقة اجلمعية 
في حال عدم املداولة بشأنها، فيصار إلى تطبيق األصول املنصوص 
تتجاوز  أن  للشركة  ميكن  بأنه  تقضي  التي   1/321 املادة  في  عليها 
صحيفة  في  قرارها  ينشر  أن  على  الدمج  وتقرر  املذكورة،  املوافقة 
يومية تصدر في مكان الدعوة إلى اجلمعية. وميكن جلمعية أصحاب 

االندماج. لتقدمي االعتراض على  توكل ممثلني عنها  أن  السندات 
وقد استفاد املشرع اللبناني من التطور الذي طرأ على التشريع 
الفرنسي فيما يتعلق مبوافقة جمعية حملة السندات القابلة التحويل 
إلى أسهم على عملية االندماج، فنص في الفقرة الثانية من املادة 15 
القابلة  بالسندات  املتعلق   1977/6/16 تاريخ   54 رقم  املرسوم  من 
السندات  حملة  جمعية  توافق  لم  »إذا  أنه  على  أسهم  إلى  التحويل 
إذا  وكذلك  االدغ��ام،  أو  االنضمام  على  أسهم  إل��ى  التحويل  القابلة 
عن  واالستغناء  األمر،  النصاب، ميكن جتاوز  اكتمال  لعدم  تنعقد  لم 

 contra: Houin et Goré, N˚ 445 et s.  )1(
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هذه املوافقة. وأن قرار مجلس االدارة بتجاوز األمر واالستغناء عن 
اجلريدة  ف��ي  ح��االً  ينشر  أن  يجب  السندات  حملة  جمعية  موافقة 

محلية«. يومية  وجريدة  اقتصادية،  جريدة  وفي  الرسمية 
وتضيف املادة 15 املذكورة في فقراتها التالية أنه يحق للجمعية 
أن  االندماج،  على  موافقتها  جتاوز  بعد  السندات،  حلملة  العمومية 
تفويض ممثلني  كان عددهم،  أياً  للحاضرين،  النسبية  باألكثرية  تقرر 
املمثلون  هؤالء  فيقوم  الشركة.  اندماج  عملية  على  لالعتراض  عنها 
بتقدمي اعتراضهم إلى احملكمة املختصة. أما مهلة تقدمي االعتراض 
تقدمي  وبعد  النشر.  معامالت  من  معاملة  آخر  تاريخ  من  شهر  فهي 
االعتراض  ف��ي  احملكمة  تنظر  املختصة،  احملكمة  إل��ى  االع��ت��راض 

املناسب. القرار  بشأنه  وتتخذ 
ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى القول إنه بالرغم من أن النص 
عمليتي  على  يقتصر  أسهم  إلى  التحويل  القابلة  بالسندات  املتعلق 
باالدغام، فال شيء مينع من تطبيقه على عملية  أو  بالضم  االندماج 

.)1()fusion - scission( االندماج - االنفصال
تتم عملية حتويل السندات إلى أسهم في الشركة الدامجة في 
ملا  وفقاً   ،)contrat d’émission( االص��دار  عقد  في  احمل��دد  التاريخ 
24 متوز  197 من قانون الشركات الفرنسي تاريخ  تنص عليه املادة 

.1966

ويؤدي حتويل السندات إلى أسهم إلى اكتساب أصحابها أسهماً 
بقيمتها في الشركة الدامجة. كما يؤدي إلى زيادة رأس مال هذه الشركة. 
وهذا ما يستتبع وجوب موافقة اجلمعية العمومية غير العادية للشركة 

الدامجة، على عملية االندماج، بناء على تقرير مفوضي املراقبة.

 Houin et Goré, N˚ 149.  )1(
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املنتهية  أو  املنفصلة  الشركة  في  الشركاء  مخصصات   - د 
:(Attribution aux associés des sociétés apporteuse(

أو  املنفصلة  الشركة  في  الشركاء  يصبح  العملية  حتقق  مبجرد 
املنتهية )société apporteuse( شركاء في الشركة املستفيدة  الشركة 

.)société bénéficant de l’apport( من املقدمات
أو  احلصة  عن  تتأتى  مشكلة  تطرح  قد  املناسبة،  بهذه  ولكن، 
عدداً  يعطي  ال  الذي  أو  تعطي  ال  التي  املنتهية،  الشركة  في  السهم 
صحيحاً من حصص أو أسهم الشركة املستفيدة، عندما ال تقبل هذه 
ضرورة  عملياً  عنه  ينتج  مما  السهم.  أو  احلصة  من  بجزء  األخيرة 
البعض  واكتساب  أسهمهم،  أو  من حصصهم  جزء  عن  البعض  تخلي 
اآلخر ما يزيد على حصصهم أو أسهمهم. وهذا ما يتعارض مع املبدأ 
الذي يقضي بعدم جواز فرض زيادة املساهمة، من جهة، وبعدم جواز 
الشركة،  من  حقه  من  ج��زء  في  احلصة  صاحب  أو  املساهم  اخ��راج 
املسألة  هذه  مثل  في  الفرنسية  احملاكم  وقد قضت  أخرى.  جهة  من 
بسهم  القدمية  للشركة  كل سهمني  ابدال  إلى  االندماج  أدى  إذا  بأنه 
واحد للشركة اجلديدة الناجتة عن االندماج، فإنه ينتج عن ذلك أن 
صاحب السهم الواحد في الشركة القدمية يكون له نصف سهم في 
الشركة اجلديدة، وإجباره على بيع سهمه أو شراء نصف سهم آخر، 
لتفادي جتزئة السهم، يؤثر على حريته في التمتع بحقوقه كمساهم. 
 )délibération( ومع ذلك فمثل هذه احلالة ال يجب أن تعيب املداولة
بطرحها  عملياً  املشكلة  هذه  جت��اوز  وميكن  مصيرها.  على  تؤثر  أو 
عملية  في  املشاركة  للشركات  العمومية  اجلمعيات  في  املناقشة  على 

بشأنها)1(. املناسب  القرار  واتخاذ  االندماج، 
الغاؤها،  حتى  أو  املشكلة  ه��ذه  م��س��اوئ  م��ن  التخفيف  وميكن 

 Trib. Civ. Seine, 14 mai 1692, Rev. soc. 93. 34; et dans le même sens: Civ. 30  )1(
 mai 1892, D. P. 93. 1. 105, note Thaller.
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عن طريق تخفيض رأس مال الشركة املندمجة أو الشركة الدامجة، 
1967 الفرنسي)1(. 184 من مرسوم  وهذا ما تنص عليه املادة 

املنفصلة  الشركة  ف��ي  الشركاء  حقوق  االن��دم��اج  ات��ف��اق  يحدد 
حقوق  الشركة  هذه  في  واحلصص  لألسهم  تعطى  وقد  املنتهية.  أو 
مختلفة عن احلقوق التي أعطيت لهم أساساً فيها، حتى ولو لم ينتج 

عن االندماج شركة جديدة)2(.
من  أكثر  أو  واح��دة  في  أو  الدامجة،  الشركة  في  يكون  عندما 
الشركاء. وخصوصاً  أنواع مختلفة من  املنتهية  أو  املنفصلة  الشركات 
من  أسهماً  أص���درت  ق��د  تكون  التي  املساهمة  ال��ش��رك��ات  حالة  ف��ي 
يؤدي  ال��ذي��ن  الشركاء  موافقة  ال��ض��روري  م��ن  يكون  مختلفة،  أن��واع 
إال  مبدئياً  تطرح  ال  املسألة  وهذه  بحقوقهم.  اإلضرار  إلى  االندماج 
العمومية  اجلمعية  توافق  أن  يقتضي  وفيها  املساهمة،  الشركات  في 
التي  للشركة  العمومية  اجلمعية  قرار  على  املعنيني  األسهم  ألصحاب 

بحقهم. نافذاً  قرارها  ليصبح  االندماج،  تقرر 
عماًل بأحكام املادة 278 من قانون الشركات الفرنسي تاريخ 24 
متوز 1966، ال تفصل األسهم املخصصة للشركاء في الشركة املنفصلة 
أو املنتهية عن ارومتها، وال توضع في التداول، إال بعد سنتني من تسجيل 
زيادة رأس املال في السجل التجاري، إذا أدى االندماج إلى زيادة رأس 

املال، أو من تسجيل الشركة اجلديدة الناجتة عن االندماج.

Art 184: “Al. 1 er abrogé par loi N˚ 85 - 3121 du 14 déc. 1985.  )1(
(L. N. 83 - 1 du 3 janv. 1983), “si l’assemblée générale l’a decidé expressement, 
les actions non souscrites à titre irréductible sont attribuées aux actionnaires 
qui auront souscrit à titre reductible un nombre d’actions supérieur a celui 
qu’ils pouvaient souscire à titre préférentiel proportionnellement aux droits de 
souscription dont ils disposent et, en tout cas de cause, dans la limite de leurs 
demandes”. 
 Ency. D., fusion et scission, N˚ 125.  )2(
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قانون  م��ن  و1/279   271 امل��ادت��ني  ب��أح��ك��ام  ع��م��اًل  أن���ه  غ��ي��ر 
الشركات الفرنسي تاريخ 24 متوز 1966، إذا كانت الشركة املندمجة 
هي شركة مغفلة، تأسست حتت هذا الشكل منذ سنتني على األقل، 
رأس  زي��ادة  تسجيل  منذ  للتداول  قابلة  عنها  املعطاة  األسهم  فتكون 
الشركة  تسجيل  منذ  أو  التجاري،  السجل  في  الدامجة  الشركة  مال 

الناجتة عن االندماج في هذا السجل)1(. اجلديدة 
ه� - تأثير االندماج على الشركة املستفيدة من املقدمات 

:(Effet sur la société bénéficiaire des apports(

الوطني  امل��ج��ل��س  ع��ن  اع���الن  1970 ص��در  ن��ي��س��ان   8 ب��ت��اري��خ 
للمحاسبة في فرنسا يقضي بأن عناصر موجودات الشركة املندمجة 
منذ  الدامجة  الشركة  محاسبة  في  الفعلية  بقيمتها  تدخل  أن  يجب 
دخولها في الذمة املالية لهذه الشركة، وأن كل تخفيض يلحق بالقيمة 
ووضعه  انقاصه  يجب  املوجودات  عناصر  من  عنصر  لكل  الصافية 

النتيجة. محاسبة  مستهل  في 

وقد تضمن هذا االعالن أنه يجب تنظيم احملاسبة بحيث تدخل 
في  املنفصلة،  والشركة  املندمجة،  الشركة  موجودات  عناصر  فيها 

 Art 271: “L. N˚ 88 - 15 du 5 janv. 1988) “Les actions ne sont négociables  )1(
 qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
 En cas d’augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la
realisation de celle-ci.
La négociation de promesses d’actions est interdite, à moins qu’il ne s’agisse 
d’actions à créer à l’occasion d’une augmentation du capital d’une société dont 
les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote officielle (L. N˚ 83 - 1 du 3 
janv. 1983) “ou à la cote du second marché” d’une bourse de valeurs. En ce 
cas, la négociation n’est valuable que si elle est effectuée sous la condition 
supensive de la réalisation de l’augmentation de capital. A défaut d’indication 
expresse, cette condition est présumée».  
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محاسبة الشركة الدامجة منذ دخولها في الذمة املالية لهذه الشركة 
تدنت  قد  امل��وج��ودات  لهذه  الصافية  القيمة  أن  تبني  وإذا  األخ��ي��رة. 
ووضع  ال��ت��دن��ي.  ه��ذا  مب��ق��دار  انقاصها  فيجب  األس��ب��اب  م��ن  لسبب 

النتيجة. محاسبة  مستهل  في  احلقيقي  الرقم 

 La prime( ومما يجب أن يؤخذ بعني االعتبار: عالوة االندماج
ملواجهة  وتخصيصها  القانوني،  االحتياطي  إلى  وحتويلها   )de fusion
التي تطرأ  اخلسائر املرتقبة، ونفقات زيادة رأس املال، واحلسومات 
تطرأ  التي  والزيادات  النفقات  كل  وباالجمال  االندماج.  عالوة  على 
وفقاً  تنظم  أن  يجب  التي  احملاسبة  ف��ي  وادخ��ال��ه��ا  العناصر،  على 

احملاسبة. علم  يفرضه  وملا  الصحيحة،  احملاسبية  لألصول 

امل���ال. وأن األسهم  ف��ي رٍأس  االن��دم��اج  إدخ���ال ع���الوة  ومي��ك��ن 
منذ  للتداول  قابلة  تكون  ال��ع��الوة  ه��ذه  مقابل  تعطى  التي  املجانية 

التجارة. املال في سجل  تسجيل عملية زيادة رأس 
الشركات: الندماج  اخلاصة  احلاالت  خامسًا: 

املغفلة: الشركة  اندماج   - أ 
:(fusion par absorption( 1 - االندماج بالضم

- قواعد عامة:
في  رواج���اً  األك��ث��ر  ه��ي  املغفلة،  الشركة  ان��دم��اج  عملية  تعتبر 
الشركة  م��ال  رأس  زي��ادة  عنها:  ينتج  م��ا  وع��ادة  االن��دم��اج.  عمليات 
إليها،  املندمجة  الشركات  أو  الشركة  أموال  الدامجة، بضم مقدمات 

املندمجة. الشركة  املترتبة على  الديون  باالعتبار  تؤخذ  أن  على 
ويعطى مساهمو الشركة املندمجة أسهماً في الشركة الدامجة. 

املندمجة. الشركة  إلى حل  ويؤدي االندماج 
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تتم اجراءات االندماج عن طريق تنظيم مشروع عقد االندماج، 
ذات  الشركات  في  املراقبة  مفوضي  واع��الم  لألصول،  وفقاً  ونشره 
هذا  واب��الغ  االن��دم��اج،  عملية  ح��ول  تقريرهم  ليضعوا  ب��ه،  العالقة 
بقرار  أيضاً  وابالغهم  الدين،  املساهمني وحملة سندات  إلى  التقرير 
اجلمعية العمومية غير العادية املتعلق باالندماج في كل من الشركات 
املندمجة،  الشركات  مقدمات  بتخمني  يتعلق  ما  وبكل  العالقة،  ذات 

الدامجة. وبزيادة رأس مال الشركة 
ويعرض مشروع االندماج على جمعيات حملة سندات الدين في 
الشركات املنوي اندماجها، ويحق لهم االعتراض على عملية االندماج، 

إال إذا عرض عليهم إرجاع قيمة سنداتهم، بناء على طلبهم.
وفيما يتعلق بتقرير مفوضي املراقبة في كل من الشركات ذات 
القانونية  أوضاعها  ب��وض��وح،  التقرير  ه��ذا  يبني  أن  يجب  العالقة، 
به  ي��رف��ق  وأن  االن���دم���اج،  لعملية  امل��رت��ق��ب��ة  وال��ن��ت��ائ��ج  واالق��ت��ص��ادي��ة، 
البورصة  عمليات  حددت جلنة  وقد  والالزمة.  الضرورية  املستندات 
سيما  وال  املذكور،  بالتقرير  ارفاقها  يجب  التي  املستندات  الفرنسية 

البورصة. في  املسعرة  باألسهم  املتعلقة  تلك 

الدامجة: بالشركة  يتعلق  فيما   -

غير  العمومية  اجلمعية  الدامجة،  الشركة  في  االندماج  تقرر 
وفقاً  ق��ان��ون��اً،  امل��ق��رري��ن  واألك��ث��ري��ة  بالنصاب  للمساهمني،  ال��ع��ادي��ة 

لألصول.

الدامجة،  الشركة  زيادة رأس مال  االندماج  ينشأ عن  أنه  ومبا 
نظامها. وتعديل 

مقدمات  طريق  عن  قد حتصل  هذه  املال  رأس  زي��ادة  أن  ومبا 
ويقتضي  املندمجة،  الشركات  أو  الشركة  أم��وال  ع��ن  ناجتة  عينية 
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تأسيس  لدى  املعتمدة  لألصول  وفقاً  املقدمات،  هذه  تخمني  بالتالي 
تقرر  التي  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  فتكون  املغفلة،  الشركة 
االندماج، هي نفسها تقرر في الوقت ذاته، تخمني املقدمات العينية، 

وزيادة رأس مال الشركة الدامجة.

تاريخ  ال��ف��رن��س��ي،  ال��ش��رك��ات  ق��ان��ون  م��ن   89 امل����ادة  مبقتضى 
مجلس  زي��ادة ع��دد أعضاء  إل��ى  االن��دم��اج  ي��ؤدي  1966/7/24، قد 
على  ال��ع��دد  ه��ذا  يزيد  أال  ش��رط  ع��ض��واً،  االث��ن��ي عشر  على  االدارة 
الفرنسيني  العلماء  بعض  رأي  ويبدو حسب  وعشرين عضواً،  األربعة 
أن هذه الزيادة حتصل بفعل انضمام بعض مساهمي الشركة املدمجة 
إلى مجلس ادارة الشركة الدامجة وقد ذهب البعض إلى أن الزيادة 
الشركة  من  بانضمام مساهمني  أن حتصل،  يجب  األعضاء  في عدد 
الدامجة، وانتخابهم كأعضاء جدد في مجلس  إلى الشركة  املندمجة 
عدد  في  ال��زي��ادة  حتصل  ال  آخ��ر،  وبتعبير  الدامجة.  الشركة  ادارة 

األصليني)1(. الدامجة  الشركة  مساهمي  من  األعضاء، 
املندمجة: بالشركة  يتعلق  فيما   -

غير  العمومية  اجلمعية  املندمجة،  الشركة  في  االندماج،  تقرر 
املندمجة. الشركة  نفسه حل  بالوقت  تقرر  كما  أيضاً،  العادية 

يرى البعض أن الطريقة العملية لتحقيق االندماج واحلل، جتري 
مساهمي  حصول  متابعة  يتولى  املندمجة،  للشركة  مصف  بتعيني 
دون  من  الدامجة،  الشركة  من  جديدة  أسهم  على  املندمجة  الشركة 

املندمجة)2(. الشركة  بحق متثيل  يتمتع  أن 

Hemard, Terré et Mabilat, t. 1, N˚ 912; Bull. Mens Joly 1974.7; contra: juris-  )1(
class. Sociétés, fasc. 161 E, N˚ 94; Mercadal et Janin, N˚ 1245.
cf. supra, N˚ 7 et s.  )2(
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للنقد لعدم جدواها، وخصوصاً  غير أن هذه الطريقة تعرضت 
غير  العمومية  اجلمعية  قررت  إذا  نتائج صحيحة،  إلى  تؤدي  ال  أنها 
على  األسهم  توزيع  قبل  اجتماعها  عقد  الدامجة  للشركة  العادية 

املندمجة. الشركة  مساهمي 
بتكليف  يقضي  وصحة،  سهولة  أكثر  حاًل  البعض  اقترح  لذلك 
الدامجة،  للشركة  اجلديدة  األسهم  توزيع  بتأمني  الدامجة  الشركة 

املندمجة. للشركة  القدمية  األسهم  بدل 
فور انتهاء عملية االندماج، يقتضي ايداع قرار االندماج وزيادة 
قلم احملكمة  املندمجة في  الشركة  الدامجة، وحل  الشركة  رأس مال 

التجارة. في سجل  والتسجيل 
فيما يتعلق بانفصال الشركات املغفلة، يجري تنفيذ هذه العملية 
من  كل  في  االدارة  مجلس  يضعه  ال��ذي  االنفصال  اتفاق  طريق  عن 
في  للمقدمات  دقيقاً  وصفاً  االتفاق  هذا  ويتضمن  املعنية.  الشركات 

االنفصال. املشتركة في عملية  الشركات  كل شركة من 
بالنسبة  االنفصال،  بعملية  املتعلق  االدارة  مجلس  تقرير  ويشير 
تقرير  اعداد  إلى  املالية،  الذمة  حتويل  من  املستفيدة  الشركات  إلى 

العينية. احلصص  بتقدمي  املتعلق  املراقبة  مفوضي 
تكون الشركات املستفيدة من احلصص الناشئة عن االنفصال، 
الدين  سندات  حاملي  املنفصلة، جتاه  الشركة  محل  متضامنة  مدينة 
وسائر الدائنني. ولكنه ميكن النص على أال تكون الشركات املستفيدة 
من االنفصال، ملزمة إال بحصة الشركة املنفصلة من اخلصوم، والتي 
فيما  تضامن  ذلك  عن  ينشأ  أن  دون  من  منها،  واح��دة  كل  تتحملها 

. بينها
االنفصال،  على  الدين  سندات  حاملي  جمعية  توافق  لم  وإذا 
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تقدمي  بحق  لهم  يحتفظ  ولكنه  املوافقة،  ه��ذه  عن  االستغناء  ميكن 
االنفصال. على  االعتراض 

عماًل بأحكام املادة 2/383 من القانون الفرنسي تاريخ 24 متوز 
تأسيسية  بصفة  املنفصلة  للشركة  العمومية  اجلمعية  جتتمع   1966
والغالبية  بالنصاب  قرارها  وتتخذ  االنفصال،  تقرير  بشان  لتتداول 
املقررين للجمعية العمومية غير العادية. فإذا قررت االنفصال يجري 
ونافذاً  القرار صحيحاً  التجارة، ويصبح هذا  نشر قرارها في سجل 
الشركة  األسهم اجلديدة في  وعندئٍذ تصبح  نشره.  تاريخ  ابتداء من 

الشركة. في هذه  املساهمني  من نصيب  املنفصلة 

باندماج  تتعلق  أح��ك��ام��اً  العربية  التشريعات  معظم  تضمنت 
تتعلق  أح��ك��ام��اً  تضمن  بعضها  أن  غ��ي��ر  ان��ف��ص��ال��ه��ا،  دون  ال��ش��رك��ة، 
التجارية  الشركات  قانون  التشريعات:  الشركات. ومن هذه  بانفصال 

القطري. الشركات  وقانون  اجلزائري،  التجارة  وقانون  املغربي، 

باملزج  االندماج  أو  جديدة  شركة  بتأسيس  االندماج   -  2
:(fusion par constitution de société nouvelle(

في هذه الصورة جتري العملية األولى لالندماج بوضع مشروع 
أو  املندمجتني،  الشركتني  من  كل  ادارة  مجلسي  بني  االندماج  اتفاق 

ادارة كل من الشركات املندمجة. بني مجالس 

تاريخ  ال��ف��رن��س��ي  ال��ق��ان��ون  م��ن   ،374 امل����ادة  ب��أح��ك��ام  وع��م��اًل 
املذكور في قلم احملكمة  ايداع مشروع االتفاق  1966/7/24 يجري 
االبتدائية التي يقع في نطاقها مركز كل من الشركات املندمجة. وقد 
الشركات  اقامة  محالت  بتعدد  متعدداً  أو  واح��داً  املركز  هذا  يكون 

املندمجة.
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ك��م��ا ي��ج��ري ن��ش��ر م��ش��روع ع��ق��د االت��ف��اق امل��ذك��ور ف��ي جريدة 
املندمجة. الشركات  اقامة كل من  لالعالنات في محل 

مبقتضى املادة 258 من املرسوم الفرنسي لسنة 1967. واملادة 
80 من القانون الفرنسي تاريخ 1966/7/24، يجري تعيني مفوضي 
املقدمات )commissaire aux apports(، من قبل رئيس محكمة التجارة، 

بناء على طلب املؤسسني أو أحدهم.
كل  في  املقدمات،  ومفوضي  املراقبة،  مفوضي  من  كل  ويقوم 
هذه  حول  تقرير  بوضع  االندماج،  عملية  في  املشتركة  الشركات  من 
بأحكام  وعماًل  ذل��ك،  وبعد  املساهمني.  من  ابالغه  يجري  العملية، 
املادة 379 من القانون الفرنسي تاريخ 1966/7/24 يجتمع مساهمو 
واألغلبية  وبالنصاب  عمومية،  جمعية  في  املذكورة  الشركات  من  كل 
يتبعها  املقررين لالندماج، ويتداولون في شأن شروط االندماج، وما 
للشركة  حل  ومن  املندمجة،  للشركات  العينية  للمقدمات  تخمني  من 

تأسيس شركة جديدة. ومن 
التأسيس  يكتمل  وانشاء شركة جديدة، ال  االندماج،  تقرر  فإذا 
التجارة،  في سجل  االندماج  قرار  بتسجيل  إال  الشركة  لهذه  النهائي 
في  حلها  نشر  فيجري  املندمجة  الشركات  أما  التسجيل.  هذا  ومنذ 

إقامة كل منها. له محل  التابع  التجارة  سجل 
املسؤولية: الشركة احملدودة  اندماج   - ب 

في  املديرين  بوضع  الشركات  هذه  في  االندماج  اج��راءات  تتم 
يجري  اتفاق  عقد  االن��دم��اج  عملية  في  املشتركة  الشركات  من  كل 

إيداعه ونشره أصوالً كما هو األمر في الشركات املساهمة.
وعماًل بأحكام املادتني 256 و257 من مرسوم 1967 الفرنسي، 
عليهم  االتفاق  مشروع  يعرض  مراقبة،  مفوضو  الشركة  في  كان  إذا 
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يوضع  كما  العمومية.  اجلمعية  انعقاد  من  يوماً  وأربعني  خمسة  قبل 
قبل  املساهمني،  بتصرف  املراقبة  تقرير مفوضي  االتفاق مع  مشروع 
الشركة. مركز  العمومية، في  انعقاد اجلمعية  من  يوماً  خمسة عشر 

تاريخ  ال��ف��رن��س��ي  ال��ق��ان��ون  م���ن   381 امل����ادة  ب��أح��ك��ام  وع���م���اًل 
في  املندمجة  الشركة  محل  الدامجة  الشركة  حتل   ،1966/7/24
هذا  يشكل  أن  دون  من  األخيرة،  الشركة  هذه  على  املترتبة  الديون 

للدين. احللول جتديداً 
ويحق لدائني الشركات املشتركة في عملية االندماج، االعتراض 

االندماج. على هذا 
يتم االندماج إما عن طريق الضم، أو عن طريق تأسيس شركة 

جديدة.
الشركة  مال  رأس  زيادة  إلى  الضم  االندماج عن طريق  ويؤدي 

املندمجة. الشركة  وحل  الدامجة، 
لالندماج،  نتيجة  الدامجة،  الشركة  في  الشركاء  عدد  زاد  إذا 
الفرنسي خمسني  القانون  قانوناً، وهو في  املقرر  األقصى  عن احلد 
سنتني  مهلة  في  وجب  شريكاً،  عشرين  اللبناني  القانون  وفي  شريكاً 

إلى شركة مساهمة، وإال وجب حلها. الدامجة  الشركة  حتويل 
أو  والشركة  الدامجة  الشركة  م��ن  ك��ل  ف��ي  االن��دم��اج  ق��رار  ان 
العادية  غير  الشركاء  جمعيات  قبل  من  يتخذ  املندمجة،  الشركات 
وذلك  امل���ال.  رأس  أرب���اع  ث��الث��ة  األق��ل  على  ش��رك��اء ميثلون  قبل  م��ن 
يجري  التعديل  وهذا  الشركة،  نظام  تعديل  إلى  يؤدي  االندماج  ألن 

مبوافقة شركاء ميثلون ثالثة أرباع رأس املال.
 1966 لسنة  الفرنسي  القانون  من   62 امل��ادة  بأحكام  وعماًل 
قبل جمعيات  من  االندماج،  قرار  يتخذ   ،1967/1/4 بقانون  املعدل 
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مال  رأس  زي��ادة  نفسه  الوقت  في  تقرر  التي  العادية،  غير  الشركاء 
بني  من  املعينني  املقدمات  مفوضي  قرار  على  بناء  الدامجة،  الشركة 
التقرير  وي��ودع  احملاكم.  ل��دى  اخلبراء  بني  من  أو  املراقبة  مفوضي 
جمعية  انعقاد  تاريخ  من  أي��ام  ثمانية  قبل  احملكمة  قلم  في  املذكور 

إليها. املشار  العادية  غير  الشركاء 
جديدة  شركة  تأسيس  إلى  فيؤدي  املزج،  بطريق  االندماج  أما 

املندمجة. الشركات  مالها من مقدمات  رأس  يتكون 
وعماًل بأحكام املادة 40 من قانون 1966 الفرنسي، يجري تعيني 
 ،futur associés مفوضي مقدمات، بناء على إجماع الشركاء املستقبلني
أحد  من  يقدم  طلب  على  بناء  التجارة،  محكمة  رئيس  قبل  فمن  وإال 
»شريك  بتعبير  يفهم  أن  على   )futur associés( املستقبلني  الشركاء 

مستقبل«، كل شريك في شركة مشتركة في عملية االندماج.
الدامجة  الشركة  تسجيل  تاريخ  منذ  متحققاً  االندماج  ويعتبر 

التجارة. في سجل 
بانفصال الشركات احملدودة املسؤولية، فإنه يجري  يتعلق  فيما 
املقدمات  من  يتكون  مال  برأس  املنفصلة،  الشركات  من  كل  تأسيس 
املخصصة لها. ويتخذ الشركاء في الشركة املنفصلة صفة املؤسسني 
الشركة  تأسيس  املتبعة في  وفقاً لألصول  بتأسيسها،  ويقومون  فيها، 
مال  لرأس  املكونة  احلصص  وتكون  عام.  بوجه  املسؤولية،  احملدودة 

فيها. للشركاء  عائدة  املنفصلة،  الشركة 
فعل  كما   ،967 مت��وز   12 ت��اري��خ  الفرنسي  ال��ق��ان��ون  ينص  ل��م 
الضروري  م��ن  ل��ي��س  أن��ه  ع��ل��ى  امل��س��اه��م��ة،  ال��ش��رك��ات  إل��ى  بالنسبة 
الرأي  فإجته  االنفصال،  مبناسبة  العينية  للمقدمات  تخمني  اج��راء 
مقدمات  مفوض  تعيني  طريق  عن  التخمني،  هذا  إجراء  إلى ضرورة 
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عن  وإال  املستقبلني،  الشركاء  باجماع   )commissaire aux apports(
بناء على طلب أحدهم)1(. القضاء  طريق 

ت��ق��دي��ر املقدمات  ب��ال��ت��ض��ام��ن ع��ن  ال��ش��رك��اء م��س��ؤول��ني  وي��ك��ون 
العينية، على أن يكون قرار التقدير قد اتخذ باجماع الشركاء بحيث 
ال يكفي اتخاذ القرار باألكثرية، ألن هذه األكثرية ال ميكنها الزام أي 

التزاماته)2(. بزيادة  شريك 
ج - اندماج سائر الشركات األخرى:

أنواع  كل  الن��دم��اج  تفصياًل  ع��ادة  يتضمن  ال  التشريع  ك��ان  إذا 
الشركات، بل يكتفي في معظم األحيان بأن يتناول اندماج الشركات 
املساهمة، والشركات احملدودة املسؤولية، فإنه ميكن القول: إن جميع 
احملاصة،  شركة  عدا  ما  لإلندماج،  قابلة  تكون  التجارية،  الشركات 

برأس مال مستقل. تتمتع بشخصية معنوية، وال  ألنها ال 
الدامجة عن  الشركة  م��ال  زي��ادة في رأس  إل��ى  االن��دم��اج  ي��ؤدي 
طريق مقدمات عينية تتلقاها من الشركة املندمجة. وقد اعتبر القضاء 
دعوة  تستدعي  ض��رورة  من  ثمة  ليس  احلالة،  ه��ذه  في  أن��ه  الفرنسي 
إذا  إال  املال،  رأس  زيادة  تقرير  أجل  من  لالنعقاد،  العمومية  اجلمعية 
نشأ عن زيادة رأس مال الشركة الدامجة، تعديل في نظام الشركة)3(.

يقتضي شهر عملية االندماج، عن طريق االيداع في قلم احملكمة، 
والتسجيل في سجل التجارة. وال سيما جلهة زيادة رأس مال الشركة 
ويعتبر  املندمجة.  الشركة  وحل  جديدة،  شركة  وتأسيس  الدامجة، 

التجارة. التسجيل في سجل  تاريخ  من  متحققاً  االندماج 

Ency. D,. fusion et scission, N˚ 197.  )1(
Op. Cit. N˚ 198.  )2(
 Com. 23 avr. 1958, Bull. Civ. III, N˚ 166; Ency. D., fusion et scission, N˚  )3(
 210.
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االندماج: بطالن  سادسًا: 

الفرنسي لسنة  الشركات  207 من قانون  املادة  تطبيقاً ألحكام 
1966، يبطل االندماج، إذا لم توافق عليه، مسبقاً، اجلمعية العمومية 

أسهم)1(. إلى  التحويل  القابلة  السندات  العادية حلملة  غير 
االلزامية،  القانون  أحكام  فيه  تراع  لم  إذا  االندماج  يبطل  كما 
التزامات  زي��ادة  إل��ى  أدى  وإذا  العامة.  اآلداب  أو  ال��ع��ام  النظام  أو 
عن  ينتج  وما  تضامن،  بشركة  مساهمة  شركة  كاندماج  املساهمني. 

املتضامنني. الشركاء  على  وتضامنية  مسؤولية شخصية  من  ذلك 
من  لسبب  االن��دم��اج  ات��ف��اق  أبطل  إذا  أي��ض��اً  االن��دم��اج  ويبطل 
أجل  من  احتياًال  االن��دم��اج  عملية  حصلت  إذا  أو  البطالن،  أسباب 
االندماج  على  اعتراض  حصل  إذا  أو  الغير.  حقوق  على  االستيالء 

االندماج. بإبطال  احملكمة  وقضت 

 Art. 207: “Entre l’émission des obligations échangeables contre des actions et  )1(
 la date à laquelle toutes les obligations aurront été échangées ou remboursée,
 l’absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec
 une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est subordonnée à
 l’approbation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des obligataires
intéressés.
Les obligations échangeables contre des actions peuvent, dans ce cas, être 
échangées dans le délai prévu à l’article 203, alinéa 2, contre des actions de la 
société absorbante ou nouvelle reçues par les personnes qui se sont obligées 
à assurer l’échange. Les bases d’échange sont déterminées en corrigeant le 
rapport d’échange fixé par le contrat d’émission, par le rapport d’échange des 
actions de la société émetrice contre des actions de la société absorbante ou 
nouvelle».
La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour 
l’application des dispositions de l’article 206 et de la convention visée à 
l’article 202. 
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عماًل  ولكنه  احملكمة.  بحكم  عامة،  بصورة  االن��دم��اج،  ويبطل 
بأحكام املادة 362 من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966، تسقط 
دعوى االبطال إذا زال سبب البطالن، وقررت محكمة األساس ذلك، 

إال إذا كان سبب البطالن هو عدم مشروعية موضوع الشركة)1(.
يقتضي من أجل اكتشاف البطالن في الشركة املندمجة، دعوة 
مساهمي هذه الشركة مجدداً لالجتماع. ولكن هذه الدعوة تصطدم 

الصعوبات. من  بنوعني 
انقضت  قد  تكون  املندمجة  الشركة  أن  الصعوبة األولى: مبا 
لهذه  يعود  ال  وبالتالي  االداري��ة،  هيئاتها  معها  فتنقضي  باالندماج، 

إليها؟ الدعوة  تتم  فكيف  اجلمعية،  لدعوة  الهيئات صفة 
وكياًل  ينتدب  الذي  القضاء  الصعوبة عن طريق  ميكن حل هذه 

اجلمعية. دعوة  يتولى 

اجلمعية؟ تتألف  ممن  الثانية:  الصعوبة 

احلصص،  أص��ح��اب  م��ن  أو  امل��س��اه��م��ني،  م��ن  اجلمعية  تتألف 
األحوال. بحسب 

طاملا  يتغيرون،  احلصص  أصحاب  وحتى  املساهمني،  أن  غير 
أن األسهم هي بطبيعتها قابلة للتداول، وطاملا أن احلصص ميكن أن 
تنتقل إلى الغير، وان بشروط ينص عليها القانون أو االتفاق. وبالتالي 
احلاليني،  احلصص  أصحاب  من  أو  املساهمني  من  اجلمعية  تتألف 

السابقني. وأصحاب احلصص  املساهمني  حلوا محل  الذين 

 Art. 362: “L. N˚ 67 – 16 du 4 jan. 1967) “L’action en nullité est éteinte lorsque  )1(
 la cause de la nullité a céssé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond
 en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet
 social”.
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ثمة  فليس  ال��دام��ج��ة،  الشركة  ف��ي  البطالن  إل��ى  بالنسبة  أم��ا 
هذه  أن  طاملا  االن��ع��ق��اد،  إل��ى  العمومية  اجلمعية  دع��وة  ف��ي  صعوبة 
اجلائز  من  ولكنه  املعنوية.  بالشخصية  ومتمتعة  قائمة  تكون  الشركة 
بالنسبة إلى حتديد ممن تتألف اجلمعية، إما طرح أصوات أصحاب 
األسهم أو احلصص العائدة للشركة املندمجة، من النصاب القانوني، 
أو دعوة جمعية عمومية خاصة تتألف من حملة األسهم أو احلصص 

االندماج. بعد  الناجتة 
ومؤثر في  تبني خطأ فاضح  إذا  االندماج  إبطال عملية  وميكن 
هذا  ويكتشف   .)commissaire aux apports( املقدمات  مفوض  تقرير 
أو  نفسه،  املقدمات  مفوض  يضعه  جديد،  تقرير  طريق  عن  االبطال 
واضح  تباين  ثمة  أن  تبني  وإذا  احملكمة.  قبل  من  يكلف  آخر  مفوض 
إلى  فيصار  األص��ح،  هو  الثاني  التقرير  وأن  التقريرين،  بني  ومؤثر 

التقرير. االندماج، في ضوء هذا  تنظيم عملية  إعادة 
تطبق  التأسيس،  ط��ور  في  شركة  اندماج  ببطالن  يتعلق  فيما 

التأسيس. بطالن  على  تطبق  التي  نفسها  القواعد 
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وبعد بحث القواعد العامة الندماج الشركات وانشطارها. 
الباب  في  ال��واردة  املستحدثة،  امل��واد  ش��رح  إل��ى  تفصياًل  نعود 
ملا  وفقًا   ،2019/126 رقم  القانون  مبوجب  املستحدث  التاسع 

يأتي، وكما ورد في هذا الباب.

الباب التاسع
في اندماج الشركات وانشطارها

الفصل األول
أحكام عامة

:210 املادة 

أكثر  أو  لشركة  املالية  الذمة  بتحويل  الشركات  اندماج  »يتحقق 
الغرض. أو إلى شركة جديدة مستحدثة لهذا  إلى شركة قائمة 

عدة  إلى  املالية  ذمتها  بتحويل شركة  الشركات  انشطار  يتحقق 
مستحدثة. أو  قائمة  شركات 

االندماج  أن تشترك في عمليات  التصفية  قيد  للشركات  ميكن 
أو االنشطار شرط أن ال يكون قد بدأ تنفيذ مرحلة قسمة املوجودات 

الشركاء.  بني 

نتيجة  وج��وده��ا  تفقد  ال��ت��ي  الشركة  ال��زائ��ل��ة  بالشركة  يقصد 
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أو االنشطار. االندماج 
يقصد بالشركة املستفيدة الشركة التي ينتقل إليها كل أو بعض 

أو صافي األصول نتيجة االندماج أو االنشطار.
ميكن توسيع مجلس اإلدارة ليضم عدداً أقصاه عشرون عضواً 

الدمج«. في حال حصول عملية 
شرح املادة 210 املستحدثة مبوجب القانون 2019/126:

لم يضع املشرع اللبناني تعريفاً الندماج الشركات والنشطارها، 
واملقصود  انشطارها،  أو  الشركة  اندماج  كيفية حصول  ولكنه وصف 
قيد  ال��ش��رك��ات  ان��دم��اج  إمكانية  إل��ى  واإلش����ارة  التسميات،  ببعض 

أدناه: يأتي شرحه  ملا  وفقاً  التصفية، 
:fusion أوًال: اندماج الشركات 

على  أكثر  أو  شركتني  اتفاق  طريق  عن  الشركات  اندماج  يتم 
سواء  بينها.  فيما  باالشتراك  ومطلوباتها  موجوداتها  مجموعة  وضع 
ج��دي��دة تضمها  وإن��ش��اء ش��رك��ة  املندمجة  ال��ش��رك��ات  ح��ل  ط��ري��ق  ع��ن 
دامجة  شركة  إل��ى  املندمجة  ال��ش��رك��ات  ض��م  طريق  ع��ن  أو  جميعاً، 
حاصل  من  املتكونة  املقدمات  بضم  مالها  رأس  ويزيد  قائمة  تبقى 
املنضمة،  الشركات  تنتهي  وبالتالي  املنضمة.  الشركات  م��وج��ودات 

الضامة. الشركة  في  للشركاء  وتنشأ حقوق جديدة 
 fusion par( ال��ض��م  بطريقة  إم��ا  ال��ش��رك��اء  ان��دم��اج  يحصل  وق��د 
absorption( أو بطريقة املزج أو اإلدغام أي بإنشاء شركة جديدة تضم جميع 

.fusion par constitution de société nouvelle الشركات املندمجة
الشركات: انشطار  ثانيًا: 

لسنة  الفرنسي  الشركات  قانون  من   171 املادة  بأحكام  عماًل 
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إلى  ما  لشركة  املالية  الذمة  بتحويل  الشركات  انشطار  يتم   ،1966
أو مستحدثة. قائمة  أخرى  شركات 

Art 171/1: “une société peut aussi, par voie de scission, 
transmettre son patrimoine à plusieurs société existantes ou à 
plusieurs société nouvelles.

 )scission( قد استقى املشرع اللبناني أحكام انشطار الشركات
.1966 1/171 من قانون الشركات الفرنسي هذا لسنة  من املادة 

التصفية: قيد  الشركات  وانشطار  اندماج  ثالثًا: 
هذه  ان��دم��اج  على  التصفية  قيد  الشركات  ف��ي  االت��ف��اق  ميكن 
يكون قد  أال  احلالة  يشترط في هذه  ولكن  انشطارها.  أو  الشركات 

الشركاء. بني  املوجودات  تنفيذ مرحلة قسمة  بدأ 
أي أن تكون مرحلة التصفية ما تزال في طور املطالبة بحقوق 
إذا كانت  أما  الدائنني.  أو في طور دفع حقوق  املدينني،  الشركة من 
مرحلة التصفية قد وصلت إلى جمع كل موجودات الشركة ودفع كل 
توزيعه  يقتضي  تصفية  فائض  ثمة  أن  وتبني  عليها،  املترتبة  احلقوق 
على الشركاء بعد إيفاء األسهم أو احلصص اإلسمية للمساهمني أو 
الشركاء، فإذا بديء بتنفيذ قسمة فائض التصفية بني الشركاء، فيمتنع 

أو انشطارها. القيام باجراءات دمج الشركات  في هذه املرحلة 
الزائلة:  الشركة  رابعًا: 

هي الشركة املندمجة أو الشركة املنشطرة التي تفقد باالندماج 
الوجود. من  فتزول  املعنوية  االنشطار شخصيتها  أو 

املستفيدة: الشركة  خامسًا: 
هي الشركة الدامجة أو الشاطرة التي ينتقل إليها كل أو بعض 



397

أو صافي األصول نتيجة االندماج أو االنشطار.
أو  دامجة  إلى شركة  أكثر  أو  موجودات شركة  فإذا جرى ضم 
وإذا جرى  املستفيدة.  الشركة  الشركة هي  تكون هذه  شركة جديدة، 
الشركة  هذه  تكون  أخ��رى،  شركة  إلى  للشركة  املالية  الذمة  حتويل 

املستفيدة. الشركة  هي  األخيرة 
سادسًا: زيادة أعضاء مجلس اإلدارة في حالة االندماج:

تاريخ  ال��ف��رن��س��ي  ال��ش��رك��ات  ق��ان��ون  م��ن   89 امل����ادة  مب��ق��ت��ض��ى 
1966/7/24، ق��د ي��ؤدي االن��دم��اج إل��ى زي��ادة ع��دد أع��ض��اء مجلس 
على  ال��ع��دد  ه��ذا  يزيد  أال  ش��رط  ع��ض��واً،  األث��ن��ي عشر  على  اإلدارة 
الفرنسيني  العلماء  بعض  رأي  ويبدو حسب  وعشرين عضواً،  األربعة 
أن هذه الزيادة في عدد أعضاء مجلس اإلدارة حتصل بفعل انضمام 
بعض مساهمي الشركة املندمجة إلى مجلس إدارة الشركة الدامجة، 
وانتخابهم كأعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة الدامجة. وبتعبير 
الشركة  مساهمي  م��ن  األع��ض��اء  ع��دد  ف��ي  ال��زي��ادة  آخ��ر، ال حتصل 

األصليني. الدامجة 
فوضع  املذكورة.  امل��ادة  بأحكام  اللبناني  املشرع  استرشد  وقد 
2019/126 نصاً يقضي بأنه:  210 من القانون رقم  في نص املادة 
في  عضواً  عشرون  أقصاه  عدداً  ليضم  اإلدارة  مجلس  توسيع  ميكن 

الدمج. حال حصول عملية 
:211 املادة 

وضمن  ال��ش��رك��ات  أن���واع  مختلف  ب��ني  العمليات  ه��ذه  »جت���ري 
منها. كل  النظام في  لتعديل  املقررة  الشروط 

فيخضع  جديدة،  شركات  أو  شركة  إنشاء  ذلك  استدعى  وإذا 
القانون«. لقواعد تأسيس كل منها كما هي محددة في  إنشاؤها 
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رقم  ال���ق���ان���ون  مب���وج���ب  امل��س��ت��ح��دث��ة   211 امل�����ادة  ش����رح 
:2019/126

يبدو من نص هذه املادة أن اندماج الشركات وانشطارها ميكن 
أن يطبق على جميع الشركات املتمتعة بالشخصية املعنوية، كشركات 
واملغفلة، وشركات  املسؤولية  البسيطة واحملدودة  والتوصية  التضامن 

باألسهم. التوصية 

ويقتضي من أجل صحة وقانونية عملية االندماج أو االنشطار، 
كانت  فلو  ال��ش��رك��ة.  نظام  لتعديل  امل��ق��ررة  ال��ش��روط  ضمن  يتما  أن 
الشركة املندمجة مثاًل، أو الشركة الدامجة، هي شركة مغفلة، لتوجب 
اتخاذ قرار االندماج من قبل جمعية عمومية غير عادية، وبالنصاب 
الواجب لهذه اجلمعية، وكذلك األمر في الشركة احملدودة املسؤولية، 
جميع  موافقة  لوجب  تضامن  شركة  هي  املندمجة  الشركة  كانت  ولو 
ينص  الشركة  نظام  كان  إذا  إال  االندماج،  على  املتضامنني  الشركاء 

على غير ذلك.

وإذا أدى االندماج إلى إنشاء شركة أو شركات جديدة، فيخضع 
محددة  هي  كما  منها  كل  تأسيس  قواعد  إلى  الشركات  هذه  إنشاء 
لوجب  مغفلة  شركة  إنشاء  إلى  مثاًل  االندماج  أدى  فلو  القانون.  في 
مثاًل،  املؤسسني  ع��دد  جلهة  ال��ش��رك��ة،  ه��ذه  تأسيس  ق��واع��د  تطبيق 
النشر  وعمليات  العدل،  الكاتب  لدى  الشركة  نظام  وتسجيل  وإيداع 
األدنى  واحل��د  ال��ت��ج��ارة،  ق��ان��ون  م��ن   81 امل��ادة  ف��ي  عليها  املنصوص 
واجتماع  العينية،  املقدمات  وتخمني  األقل،  على  الشركة  مال  لرأس 
وتعيني  قانوناً،  الواجبة  ال��ق��رارات  واتخاذها  التأسيسية،  اجلمعية 
اجراءات  م��ن  وس��واه��ا  امل��راق��ب��ة  وم��ف��وض��ي  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء 

القانونية. التأسيس 
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:212 املادة 
بدون  الزائلة  الشركات  حل  إلى  االنشطار  أو  االندماج  »ي��ؤدي 
باحلالة  املستفيدة  الشركات  إلى  املالية  ذمتها  انتقال  وإلى  تصفيتها 
التي تكون فيها عند إجناز العملية نهائياً، مبا في ذلك حق اإليجار.

يكتسب الشركاء في الشركات الزائلة صفة شركاء في الشركات 
االنشطار،  أو  االندماج  عقد  في  احملددة  الشروط  ضمن  املستفيدة 
وتستبدل األسهم واحلصص القدمية بأسهم أو حصص في الشركات 
تتجاوز  ال  نقدية  ع��الوة  الشركاء  ه��ؤالء  ينال  أن  وميكن  املستفيدة. 
لهم. املعطاة  األسهم  أو  للحصص  اإلسمية  القيمة  10% من  نسبتها 

ال يتم هذا االستبدال إذا كانت احلصص أو األسهم مملوكة من 
الزائلة على أن يجري احتساب قيمتها  الشركة املستفيدة أو الشركة 

املعنية«. الشركات  أو احلصص في  عند حتديد قيمة األسهم 
شرح املادة 212 املستحدثة مبوجب القانون 2019/126:

أوًال: آثار االندماج أو االنشطار:
الزائلة  الشركات  انشطارها حل  أو  الشركات  اندماج  ينشأ عن 
العامة،  للقواعد  تطبيقاً  يقتضي  وبالتالي  املنشطرة.  أو  املندمجة  أي 
الواقع،  في  ذلك،  عن  وينشأ  إنحاللها.  بعد  الزائلة  الشركة  تصفية 
امتداد حياة الشركة الزائلة بعض الوقت من أجل حاجات التصفية.

غير أن هذا التحليل، أي التحليل الذي يقضي بتصفية الشركة 
بعد حلها، تعرض للنقد من قبل بعض الفقهاء وحجتهم في ذلك هي 
أن االندماج يؤدي إلى نقل كل موجودات الشركة املندمجة )الزائلة( 
لألولى،  عاماً  خلفاً  تصبح  التي  )املستفيدة(،  الدامجة  الشركة  إلى 
املنشطرة  أو  امل��ن��دم��ج��ة  ال��ش��رك��ة  تصفية  عملية  يستبعد  م��ا  وه���ذا 
أخذت  قد  تكون  وخصومها  الشركة  أص��ول  أن  سيما  وال  )الزائلة( 
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يستنتج  ما  وهذا  االنشطار)1(.  أو  االندماج  عملية  أجل  من  باالعتبار 
4/1844 من القانون املدني الفرنسي. من نص املادة 

املنشطرة  أو  املندمجة  الشركة  انتهاء  يفترض  ف��ال  وبالتالي 
ما  وه��ذا  التصفية.  م��روره��ا مبرحلة  ض��رورة  ب��االن��دم��اج،  )ال��زائ��ل��ة( 

الفرنسي)2(. االجتهاد  به  قضى 
وقد استفاد املشرع اللبناني من الفقه واالجتهاد الفرنسيني جلهة 

أن االندماج أو االنشطار يؤدي إلى حل الشركة بدون تصفيتها.
ثانيًا: اكتساب الشركاء في الشركات الزائلة صفة شركاء 

املستفيدة: الشركات  في 
املستفيدة: الشركة  الشركاء في  أوضاع  استمرار   - أ 

الشركاء  ح��ق��وق  زوال  إل���ى  االن��ش��ط��ار  أو  االن���دم���اج  ي���ؤدي  ال 
الشركة  في  شركاء  الشركاء  ه��ؤالء  يصبح  بل  الزائلة،  الشركة  في 

املستفيدة؟ الشركة  ما هي حقوقهم في هذه  ولكن  املستفيدة، 
إن حقوقهم هذه يجري حتديدها وشروطها في عقد االندماج 

االنشطار. أو 
ب - عقد االندماج:

وعقد االندماج أو االنشطار هو عقد يبدأ به مشروع االندماج 
أو  اإلداري����ة  الهيئة  أو  اإلدارة  مجلس  يضعه  ال���ذي  االن��ش��ط��ار،  أو 
أو  باالندماج  الراغبة  الشركات  أو  الشركتني  من  لكل  العام  املدير 

االنشطار.

Ency. &, no 71, Houpin et Bosvieux, no 932.  )1(
 Com. 26 juin 1961, Gaz. Pal. 1962. 1. 63; Ency, D; fusion et scission, no 72;  )2(
Paris, 24 avril 1957, j. c. p. 1968. II 15517, note orfila.
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عليه  توافق  لم  ما  نهائياً  عقداً  هذا  العقد  مشروع  يصبح  وال 
وتقرره السلطة الصاحلة في كل من الشركات املندمجة أو املنشطرة 
االتفاق،  مشروع  في  تدقق  التي  مثاًل،  العمومية  كاجلمعية  )الزائلة( 
يجري  االنشطار  أو  باالندماج  قراراً  تتخذ  عليه،  املوافقة  حال  وفي 

والغير. املساهمني  إلى  اعالنه 
 1967/3/23 تاريخ  الفرنسي  املرسوم  من   254 املادة  وتشير 
املعدل باملرسوم رقم 88/418 تاريخ 22 نيسان 1988 إلى بعض ما 

االنشطار. أو  االندماج  اتفاق  يتضمنه مشروع 
وقد أتينا على ذكر ذلك في القواعد العامة الندماج الشركات 

وانشطارها.
وبالتالي فإن عقد االندماج أو االنشطار هو الذي يحدد شروط 
ال��ش��رك��اء وحصصهم  ح��ق��وق  فيها  االن��ش��ط��ار مب��ا  أو  االن��دم��اج  ه��ذا 
وأسهمهم. وإمكان إفادتهم من عالوات نقدية، حددها املشرع اللبناني 
في املادة 212 من القانون رقم 2019/126 على أال تتجاوز نسبتها 
في  للشركاء  املعطاة  األسهم  أو  للحصص  اإلسمية  القيمة  من   %10

املستفيدة. الشركات 
ج - حق اإليجار:

إن مشكلة انتقال حقوق اإليجار من الشركة املندمجة )الزائلة( 
مالك  على  االنتقال  هذا  وسريان  )املستفيدة(  الدامجة  الشركة  إلى 
نقاش  م��دار  كانت  الزائلة،  الشركة  فيه  تستثمر  كانت  التي  العقار 
تاريخ   66/538 رق���م  ال��ق��ان��ون  ح��ت��ى ص���دور  ال��ف��رن��س��ي  ال��ف��ق��ه  ف��ي 
املواد  ث��م  ال��ق��ان��ون،  م��ن ه��ذا   12 امل��ادة  1966/7/24، حيث نظمت 

261 و262 و1/243 من مرسوم 1967 حقوق اإليجار هذه.

من   35 امل���ادة  صياغة  غير  ال���ذي  األول  ال��ن��ص  استعيد  وق��د 
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بالقانون   1953 أيلول   3 تاريخ   53/960 رقم  االشتراعي  املرسوم 
هذه  ومب��وج��ب   1971 مت���وز   16 ت��اري��خ   71/585 رق���م  ال��ف��رن��س��ي 
النصوص يحق للمحاكم أن تقضي بانتقال حقوق اإليجار من الشركة 
املندمجة )الزائلة( إلى الشركة الدامجة )املستفيدة( إال إذا كان ثمة 

العكس. على  اتفاق 

قانون  من  املستحدثة   212 امل��ادة  في  اللبناني  املشرع  اكتفى 
التجارة بالقول: »مبا في ذلك حق االيجار«. من دون أي شرح أو تفصيل 
يتعلق بحقوق املؤجر. وهذا ما يستلزم اصدار مرسوم تنظيمي يحدد 
هذه احلقوق أي حقوق انتقال حق االيجار إلى الشركة اجلديدة، مبا 

املؤجر. العقار  ومالكي  املستفيدة  الشركات  ذلك حقوق  في 

د - استبدال احلصص واألسهم:

في األصل، تستبدل األسهم واحلصص القدمية للشركاء بأسهم 
احلصص  هذه  كانت  إذا  ولكن  املستفيدة،  الشركات  في  حصص  أو 
فال  ال��زائ��ل��ة  الشركة  أو  املستفيدة  الشركة  م��ن  مملوكة  األس��ه��م  أو 
عند  واألسهم  احلصص  قيمة  احتساب  يجري  ولكن  االستبدال،  يتم 

املعنية. الشركات  األسهم واحلصص في  قيمة  حتديد 

:213 املادة 

أو االنشطار: االندماج  »يبدأ مفعول 

التجاري،  السجل  الشركة اجلديدة في  تاريخ تسجيل  من   - 1
األخير. التسجيل  تاريخ  الشركات فمن  تعددت  وإذا 

آخر  تسجيل محضر  ت��اري��خ  م��ن  األخ����رى،  احل���االت  ف��ي   - 2
االتفاق  ينص  لم  ما  العملية،  على  وافقت  جمعية عمومية 

تاريخ آخر. على 
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وإذا اتفق على تاريخ آخر يجب أن ال يكون الحقاً لتاريخ إقفال 
أو  املستفيدة،  الشركات  أو  للشركة  اجل��اري��ة  املالية  السنة  حساب 
الشركات  أو  للشركة  املالية  السنة  حساب  آخر  إقفال  لتاريخ  سابقاً 

الزائلة«.
شرح املادة 213 املستحدثة مبوجب القانون 2019/126:

أو االنشطار: االندماج  بدء مفعول 
يبدأ مفعول االندماج أو االنشطار وفقاً ملا يأتي:

اجلديدة: الشركة  تسجيل  أوًال: 
الشركة  تسجيل  تاريخ  من  االنشطار  أو  االندماج  مفعول  يبدأ 
أو  املدمجة  الشركات  تعددت  وإذا  التجاري،  السجل  في  اجل��دي��دة 

األخير. التسجيل  تاريخ  فمن  املنشطرة، 
الشركات  فإن  املزج  االندماج بطريق  إذا مت  أنه  يعني  ما  وهذا 
جميع  تضم  ج��دي��دة  ش��رك��ة  إن��ش��اء  وي��ج��ري  جميعاً،  حت��ل  املندمجة 
يتم  أن  يجب  احل��ال��ة،  ه��ذه  وف��ي  املنشطرة.  أو  املندمجة  الشركات 
مفعول  يبدأ  وعندئٍذ  التجارة.  سجل  في  اجلديدة  الشركة  تسجيل 

التسجيل. تاريخ  االنشطار من  أو  االندماج 
أوقات  ف��ي  متعددة.  ش��رك��ات  انفصال  أو  ان��دم��اج  حصل  وإذا 
التسجيل  تاريخ  من  االنشطار  أو  االن��دم��اج  مفعول  فيبدأ  مختلفة، 

األخير.
األخرى: احلاالت  ثانيًا: 

إن��ش��اء شركة جديدة  إل��ى  االنشطار  أو  االن��دم��اج  ي��ؤدي  ال  ق��د 
بطريقة  االندماج  يحصل  وقد  التجاري  السجل  في  التسجيل  واجبة 
الضم، بحيث تنضم الشركة املندمجة )الزائلة( إلى الشركة الدامجة 
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)املستفيدة( التي تكون مسجلة أصاًل في سجل التجارة. ففي مثل هذه 
احلالة ال يبدأ مفعول االندماج أو االنشطار من تاريخ تسجيل الشركة 
تسجيل  تاريخ  من  بل  ج��دي��دة،  شركة  ثمة  ليس  أن��ه  طاملا  اجل��دي��دة، 
عندما  أنه  يعني  ما  وه��ذا  العملية  على  وافقت  جمعية  آخر  محضر 
تتخذه  محضر  مبوجب  يتم  ذلك  فإن  االنشطار  أو  االندماج  يحصل 
اجلمعية العمومية في كل من الشركتني. وهذا احملضر يجب تسجيله 
أو  )املستفيدة(  الدامجة  الشركة  قبل  من  سواء  التجاري  السجل  في 
الشركة املندمجة )الزائلة( وبالتالي يبدأ مفعول االندماج أو االنشطار 

من تاريخ تسجيل آخر محضر في سجل التجارة.
العام،  بالنظام  مرتبطة  وال  إلزامية  ليست  القاعدة  هذه  ولكن 
وبالتالي يجوز االتفاق على مخالفتها، بحيث يتفق على حتديد تاريخ 

االنشطار. أو  االندماج  به مفعول  ليبدأ  التسجيل،  تاريخ  معني غير 
اآلخر: التاريخ  حتديد  ثالثًا: 

مفعول  منه  ي��ب��دأ  معني  ت��اري��خ  على  االت��ف��اق  ميكن  أن��ه  قدمنا 
االندماج أو االنشطار، ولكن هذا التاريخ ليس مطلقاً وبدون حتديد، 

بل يجب أن يتم بني مرحلتني:
املرحلة األولى: بعد إقفال حساب السنة املالية للشركات 

املستفيدة:
ال ي��ج��وز أن ي��ك��ون االت��ف��اق ع��ل��ى حت��دي��د م��ف��ع��ول االن��دم��اج أو 
للشركة  املالية اجلارية  السنة  إقفال حساب  تاريخ  بعد  إال  االنشطار 

املستفيدة. الشركات  أو 
املالية  ال��س��ن��ة  ح���س���اب  إق���ف���ال  ق��ب��ل  ال��ث��ان��ي��ة:  امل��رح��ل��ة 

الزائلة: للشركات 
االندماج  مفعول  ب��دء  حت��دي��د  على  االت��ف��اق  يتم  أن  ي��ج��وز  وال 
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أو  للشركة  املالية  السنة  حساب  إقفال  تاريخ  قبل  إال  االنشطار  أو 
الزائلة. الشركات 

:1 213 مكرر  املادة 
»إذا كان من شأن االندماج أو االنشطار زيادة التزامات الشركاء 
بإجماع  إال  تقريرهما  فال ميكن  املعنية،  الشركات  في  املساهمني  أو 

املساهمني«. أو  الشركاء 
القانون  مب��وج��ب  امل��س��ت��ح��دث��ة   1 م��ك��رر   213 امل���ادة  ش���رح 

:2019/126
الشركاء  التزامات  زي��ادة  إلى  االنشطار  أو  االندماج  يؤدي  قد 
تضامن  بشركة  مساهمة  مثاًل شركة  اندمجت  لو  كما  املساهمني،  أو 
بوجه  مسؤولني  املستفيدة  الشركة  في  الشركاء  جميع  يصبح  فعندئٍذ 
التضامن وبأموالهم اخلاصة عن ديون الشركة. بينما كان املساهمون 
أموالهم  عن  وليس  ميلكونها،  التي  األسهم  قيمة  عن  فقط  مسؤولني 

بينهم. فيما  بالتضامن  الشخصية 
قبل جمعية  االندماج من  تقرير  احلالة ال ميكن  مثل هذه  ففي 
عمومية غير عادية، وبالنصاب واألكثرية الواجبني في هذه اجلمعية، 

املساهمني. أو  الشركاء  موافقة جميع  يقتضي  بل 
أنه:  على  التجارة  قانون  من   201 امل��ادة  تنص  السبب  ولهذا 
»للجمعيات غير العادية مع مراعاة أحكام املادة 80 والقواعد اآلتية، 
الشركة  جنسية  تغير  ال  أن  على  أحكامه  جميع  في  النظام  تعدل  أن 

الغير«. التزامات املساهمني وال متس حقوق  وال تزيد 
تتخذ  أن  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  على  ميتنع  وبالتالي 
قرارات من شأنها أن تزيد التزامات املساهمني، كأن تقرر مثاًل زيادة 
حتويل  أو  الفرق.  بدفع  املساهمني  وإلزام  لالسهم،  اإلسمية  القيمة 
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إذا  إال  بسيطة،  توصية  شركة  أو  تضامن  شركة  إلى  املغفلة  الشركة 
وافق على هذا التحويل جميع املساهمني، أو على األقل الذين زادت 
غير  للجمعية  يجوز  ال  أنه  إلى  الفقه  في  ال��رأي  ويتجه  التزاماتهم. 
باألسهم  توصية  شركة  إلى  املغفلة  الشركة  حتويل  تقرر  أن  العادية 
هذا  يستتبعه  ملا  نظراً  مساهماً،  شريكاً  يبقى  من  إلى  بالنسبة  حتى 

الشركة. إدارة  تغيير في  التحويل من 
من   1 م��ك��رر   213 امل���ادة  ف��ي  اللبناني  امل��ش��رع  أوج���ب  ول��ذل��ك 
القانون رقم 2019/126 أنه إذا كان من شأن االندماج أو االنشطار 
زيادة التزامات الشركاء أو املساهمني في الشركات املعنية فال ميكن 
إال  احلكم  ه��ذا  وم��ا  املساهمني.  أو  الشركاء  بإجماع  إال  تقريرهما 

إليها. املشار  العامة  للقواعد  تطبيق 
:2 213 مكرر  املادة 

في  امللحوظة  العمليات  من  أي  في  املشتركة  الشركات  »تضع 
السجل  أمانة  وتودعه  االنشطار  أو  االن��دم��اج  مشروع  األول��ى  امل��ادة 
خالصته  وتنشر  سجلها  في  تسجيله  ويجري  مركزها  في  التجاري 
على نفقتها في اجلريدة الرسمية، وفي جريدة محلية، وأو بالوسائل 
القانون خالل شهر  101 من هذا  املادة  إليها في  األلكترونية املشار 

العادية. غير  العمومية  اجلمعية  موافقة  تاريخ  من 
يتضمن مشروع االندماج أو االنشطار ذكر ما يأتي:

1 - اسم الشركة أو الشركات املتعاقدة وشكلها ومركزها.
2 - غاية االندماج أو االنشطار وشروطه.
3 - حتديد قيمة املوجودات واملطلوبات.

4 - تاريخ إقفال حساب الشركات املعنية.
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5 - مقدار معدل التبادل والعالوة النقدية إذا وجدت.
6 - مقدار عالوة االندماج أو االنشطار.

شرح هذه املادة:
أو االنشطار: أوًال: مشروع االندماج 

قبل تقرير وتنفيذ عملية االندماج أو االنشطار، يقتضي تنظيم 
ما  وهو  العملية.  موضوع  الشركات  قبل  من  عليه  موافق  له،  مشروع 

اتفاق االندماج أو االنشطار. أو  يسمى بعقد 
ويتضمن هذا املشروع كل الشروط والتفاصيل املتعلقة بالعملية، 
عليها.  شركة  كل  موافقة  بعد  املعنية  الشركات  ممثلو  يضعها  والتي 
وأنواع  وظ��روف  أوض��اع  بحسب  والتفاصيل  الشروط  ه��ذه  وتختلف 

االنشطار. أو  االندماج  تبتغيه من عملية  وما  املعنية  الشركات 
املشروع  يتضمنها  التي  للمواضيع  أدنى  حداً  املشرع  وضع  وقد 

وحددها بستة مواضيع على األقل. وردت في هذه املادة.
أو االنشطار: إيداع ونشر مشروع االندماج  ثانيًا: 

أ - إيداع املشروع في السجل التجاري:
أوج��ب امل��ش��رع ف��ي امل��ادة امل��ذك��ورة إي��داع م��ش��روع االن��دم��اج أو 
االنشطار أمانة السجل التجاري في مركز كل من الشركات املشتركة 

العملية. في 
ب - نشر املشروع:

أو  ي��ج��ري تسجيل م��ش��روع االن��دم��اج  امل��ش��رع أن   ك��م��ا أوج���ب 
ونشر  املعنية،  ال��ش��رك��ات  م��ن  لكل  ال��ت��ج��اري  السجل  ف��ي  االن��ش��ط��ار 
خالصته على نفقة كل من الشركات املذكورة، في اجلريدة الرسمية 
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النشر  أن  العلم  مع  األلكترونية.  بالوسائل  أو  محلية،  جريدة  وف��ي 
قانون  من   101 املادة  بتعديله  املشرع  أقره  قد  االلكترونية  بالوسائل 
التجارة، حيث نصت فقرتها األخيرة على أنه »ميكن إمتام املعامالت 
املذكورة في هذه املادة )101( عبر الوسائل األلكترونية التي يحددها 
بعد  التجاري،  السجل  موقع  على  النشر  يكون  أن  على  العدل  وزير 

للجمهور«. ومتاحاً  إلزامياً  القانون  هذا  نفاذ  على  سنتني 
والنشر: والتسجيل  لاليداع  املعطاة  املهلة   - ج 

2 امل��ه��ل��ة امل��ع��ط��اة إليداع  213 م��ك��رر  ح��دد امل��ش��رع ف��ي امل���ادة 
اجلمعية  موافقة  تاريخ  من  واحد  بشهر  واالنشطار  االندماج  مشروع 

العادية. غير  العمومية 
املنصوص  العامة  للقواعد  تطبيق  إال  هي  ما  هذه  الشهر  ومدة 

26 من قانون التجارة. عليها في املادة 
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الفصل الثاني
أحكام إضافية خاصة بالشركات املساهمة

:3 213 مكرر  املادة 

لكل  العادية  العمومية غير  االندماج عن اجلمعية  قرار  »يصدر 
خطي  تقرير  إلى  باالستناد  العملية  تلك  في  املشتركة  الشركات  من 
املوحد  بالتقريرين  مرفقاً  املساهمني  بتصرف  اإلدارة  مجلس  يضعه 

.»4 213 مكرر  واخلاص املذكورين في املادة 

شرح هذه املادة:

االندماج: لتقرير  الصاحلة  السلطة  أوًال: 

الشركة،  نظام  تعديل  إل��ى  حتماً  ي��ؤدي  االن��دم��اج  ق��رار  أن  مبا 
ف��م��ن امل���ؤك���د أن ت��ك��ون ال��س��ل��ط��ة ال��ص��احل��ة ل��ت��ق��ري��ر االن���دم���اج هي 
تعديل نظام  إليها  يعود  التي  للشركة،  العادية  العمومية غير  اجلمعية 

الشركة.

غير  العمومية  اجلمعية  ع��ن  االن��دم��اج  ق��رار  ي��ص��در  وبالتالي 
االندماج. في عملية  املشتركة  املساهمة  الشركات  من  لكل  العادية 

ثانيًا: استناد اجلمعية العمومية غير العادية إلى تقرير 
اإلدارة: مجلس 

غير  العمومية  اجلمعية  قبل  من  الشركات  ان��دم��اج  تقرير  إن 
الشركات  ان��دم��اج  عملية  ف��ي  املشتركة  ال��ش��رك��ات  م��ن  لكل  ال��ع��ادي��ة 
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كل  ف��ي  اإلدارة  مجلس  يضعه  خطي  تقرير  إل��ى  يستند  املساهمة، 
االندماج  عملية  تفاصيل  التقرير  هذا  ويبني  املعنية.  الشركات  من 
ما  وكل  تنفيذها  وكيفية  منها،  املتوخاة  واملنافع  وأهدافها  وأسبابها 

بها. يتعلق 
االندماج  مبسألة  العمومية  اجلمعية  تنظر  األساس  هذا  وعلى 
تتخذ  ما  وغالباً  بالرفض،  أو  بالقبول  إم��ا  بشأنه،  ق��راره��ا  وتتخذ 
قرارها بالقبول ألن مسألة االندماج قبل تقريره وقبل وضع مشروعه 
أو االتفاق بني الشركات املعنية عليه، تكون قد أشبعت درساً وحتلياًل، 

نتائج. منها من  يرتقب  وما  وحددت غاياتها 
على  اطالعها  بعد  االندماج  املعنية  الشركة  رفضت  إذا  ولكن 
تقرير مجلس اإلدارة فال يتوجب عليها أي تعويض للشركة األخرى ألن 
لالندماج،  أكثر من متهيد  ليس  الشركتني  بني ممثلي  املسبق  االتفاق 

بالتنفيذ. التزام  عليه  يترتب  وال 
ثالثًا: التقريران املوحد واخلاص املرفقني بتقرير مجلس 

اإلدارة:
أوجب املشرع على مجلس اإلدارة الذي يضع تقريره اخلطي املتعلق 
باالندماج، أن يرفق بتقريره هذا، تقريرين موحد وخاص مذكورين في 

املادة 213 مكرر 4، التي نأتي على عرضها وشرحها تباعاً.
:4 213 مكرر  املادة 

»على مفوضي املراقبة في الشركات املعنية وضع تقرير موحد 
التبادل. ومعدل  األسهم  قيمة  وتقدير  الدمج  حول عملية 

يجب أن يبني التقرير أيضاً أن قيمة املوجودات الصافية العائدة 
للشركة الزائلة ال تقل عن قيمة الزيادة الطارئة على رأسمال الشركة 

املستفيدة.
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مراقبة  مفوض  التجاري  السجل  على  املشرف  القاضي  يعني 
وإبداء  السابقة  الفقرة  في  املذكور  التقرير  ل��درس  أكثر  أو  خاصاً 
املهمة  تبلغه  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  أقصاها  مهلة  خالل  مالحظاته 

القاضي معلاًل. على أن يكون تقرير املفوض املعني من قبل 
يوضع التقريران املوحد واخلاص بتصرف املساهمني في مركز 
اجلمعية  انعقاد  ت��اري��خ  م��ن  األق��ل  على  شهر  قبل  معنية  ش��رك��ة  ك��ل 

الدمج. قرار  اتخاذ  عليها  املعروض  العمومية 
هي  املعنية  ال��ش��رك��ات  ف��ي  املختصة  العمومية  اجلمعيات  إن 

الدمج. عملية  في  النهائي  القرار  صاحبة 
يودع كل من التقرير املوحد والتقرير اخلاص لدى أمانة السجل 

التجاري«.
:4 213 مكرر  شرح املادة 

املوحد: التقرير  أوًال: 
أوج���ب امل��ش��رع ع��ل��ى م��ف��وض��ي امل��راق��ب��ة ف��ي ال��ش��رك��ات املعنية 
ومعدل  األسهم  قيمة  وتقدمي  الدمج  عملية  حول  موحد  تقرير  وضع 
ما  جملة  م��ن  التقرير،  ه��ذا  ف��ي  يبينوا  أن  عليهم  وأوج��ب  ال��ت��ب��ادل. 
عن  تقل  ال  الزائلة  للشركة  العائدة  امل��وج��ودات  قيمة  أن  يتضمنه، 
يحقق  مما  املستفيدة.  الشركة  رأسمال  على  الطارئة  الزيادة  قيمة 
يجوز  ال  إذا  ح��ذر،  الدمج  عملية  لشاب  وإال  القيمتني،  بني  التوازن 
الشركة  رأس��م��ال  على  زاد  عما  امل��ذك��ورة  امل��وج��ودات  قيمة  تقل  أن 
املوحد  تقريرهم  وضع  قبل  املراقبة  مفوضي  على  ولذلك  املستفيدة. 
ملا  وفقاً  الزائلة،  للشركة  العائدة  الصافية  امل��وج��ودات  يخمنوا  أن 

العينية. املوجودات  لتخمني  العامة  القواعد  تقتضيه 
التقرير املوحد أن كل مفوضي املراقبة  ويفهم ضمناً من عبارة 
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التقرير  ه��ذا  وض��ع  ف��ي  يشتركون  ب��االن��دم��اج،  املعنية  الشركات  ف��ي 
الالزمة.  القواعد  املشرع  يلحظ  لم  ولكن  عليه.  يوافقون  وبالتالي 
عليه  ي��واف��ق  ول��م  ع��ارض��ه  ل��و  فيما  وصحته،  امل��وح��د  التقرير  ملصير 
جميع مفوضي املراقبة في الشركات املعنية، بالرغم من كون أكثريتهم 

عليه. موافقة 
وإننا نعتبر في سياق النص أنه يجب أن يشترك جميع مفوضي 
املراقبة في إعداد التقرير املوحد، وأن يكونوا موافقني عليه جميعهم، 

وإال ال تكون عملية االندماج صحيحة.
اخلاص: التقرير  ثانيًا: 

كما فرض املشرع أيضاً أن يعني القاضي املشرف على السجل 
التجاري مفوض مراقبة خاصاً أو أكثر لدرس التقرير املوحد املذكور، 

املوحد. التقرير  بشأن هذا  وإبداء مالحظاته 
التقرير  فيقوم مفوض املراقبة اخلاص بوضع مالحظاته بشأن 
على  املراقبة  تتأمن  وبذلك  وإيجابيات.  فيه من سلبيات  املوحد، مبا 
سواء  األم��ور  وتتوضح  املعنية،  الشركات  في  املراقبة  مفوضي  عمل 
وللجمعيات  للمساهمني  أو  التجارة،  سجل  على  املشرف  للقاضي 

االندماج. بعملية  املعنية  الشركات  من  لكل  العمومية 
بشأن  تقريره  يضع  أن  املراقبة  مفوض  على  القانون  ويفرض 
أشهر  ثالثة  أقصاها  مهلة  في  املوحد  التقرير  على  مالحظاته  إبداء 

املهمة. تبلغه  تاريخ  من 
ولم يوضح املشرع طبيعة مهلة الثالثة أشهر هذه وما إذا كانت 

إلزامية أم ال.
مفوض  قبل  من  املوحد  التقرير  دراسة  تستغرق  قد  أنه  مبعنى 
الشركات  ألهمية  وفقاً  أشهر،  ثالثة  من  أطول  مدة  اخلاص  املراقبة 
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أن  اخل��اص  للمفوض  ميكن  فهل  أعمالها.  حجم  وت��وس��ع  املندمجة 
التجاري؟ السجل  املشرف على  القاضي  من  إضافية  مهلة  يطلب 

البطالن  تفرض حتت طائلة  لم  املذكورة  املهلة  أن  أنه مبا  نرى 
فذلك  املوحد،  التقرير  دراس��ة  خاللها  اخل��اص  املفوض  يتم  لم  إذا 
أن  املشرف  للقاضي  وميكن  العام  بالنظام  مرتبطة  غير  أنها  يعني 
التقرير  دراسة  إلمتام  إضافية  مهلة  اخلاص  املراقبة  مفوض  يعطي 
وحجم  املعنية  الشركات  أوض��اع  من  ي��راه  ما  بحسب  وذل��ك  املوحد، 
أعمالها، وعدم إهمال وتباطوء املفوض اخلاص، ويعود ذلك للقاضي 

االستنسابية. بسلطته  التجاري  السجل  على  املشرف 
وفي كل األحوال يقتضي أن يكون تقرير مفوض املراقبة اخلاص 

ومقنعاً. وعلمياً  كافياً،  تعلياًل  معلاًل 
ثالثًا: وضع التقريرين املوحد واخلاص بتصرف املساهمني:

بتصرف  واخل��اص  املوحد  التقريران  يوضع  أن  املشرع  أوج��ب 
قبل  باالندماج  املعنية  الشركات  من  شركة  كل  مركز  في  املساهمني 
عليها  املعروض  العمومية  اجلمعية  انعقاد  تاريخ  من  األقل  على  شهر 
اتخاذ قرار الدمج. وذلك لكي يتمكن املساهمون في كل شركة معنية 
وصحة  ومساوئها،  وحسناتها  االندماج،  عملية  تفاصيل  معرفة  من 
ولكي  الدمج،  بعملية  يتعلق  ما  وكل  الزائلة  للشركة  العينية  املقدمات 
العملية، ويشتركون في  يكّونوا فكرة واضحة عن هذه  أن  يستطيعون 

العمومية. اجلمعية  في  املناقشات 
الدمج: قرار  التخاذ  الصاحلة  السلطة  رابعًا: 

يوجب املشرع أن تكون اجلمعيات املختصة في الشركات املعنية 
الدمج. النهائي في عملية  القرار  هي صاحبة 

وكان على املشرع أن يوضح أن اجلمعيات املختصة املذكورة هي 
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اجلمعيات العمومية غير العادية في كل شركة من الشركات املعنية. وذلك 
النظام  وتعديل  أنظمتها األساسية  تعديل  إلى  يؤدي  الشركات  ألن دمج 

األساسي للشركة هو من صالحيات اجلمعية العمومية غير العادية.
واخلاص: املوحد  التقريرين  إيداع  خامسًا: 

أوجب املشرع أن يودع كل من التقرير املوحد والتقرير اخلاص 
التجاري. السجل  أمانة  لدى 

عدم  أو  إي��داع  عن  املسؤول  املرجع  هو  من  املشرع  يوضح  ولم 
إيداع التقريرين املذكورين لدى أمانة السجل التجاري. أهم مفوضو 
كما  آخر،  مرجع  أي  أم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أم  أنفسهم،  املراقبة 
العمومية غير  انعقاد اجلمعية  يتم قبل  إذا كان اإليداع  لم يوضح ما 

اجتماعها. بعد  أم  املختصة  العادية 
السجل  أم��ان��ة  ل��دى  ي��ودع��ان  التقريرين  ه��ذي��ن  أن  أرى  وإن��ن��ي 
ألنه  وذل��ك  العمومية،  اجلمعية  في  املناقشة  تتم  أن  بعد  التجاري، 
انعقاد  قبل  املساهمني  بتصرف  التقريران موضوعان  يكون  ذلك  قبل 

العمومية. اجلمعية 
من  ه��و  امل��س��ت��ف��ي��دة  ال��ش��رك��ة  ف��ي  اإلدارة  مجلس  أن  أرى  ك��م��ا 
ألن  التجاري.  السجل  في  املذكورين  التقريرين  إي��داع  عليه  يتوجب 
ممثل الشركة القانوني هو من يلتزم بالقيام بعمليات التسجيل، وفقاً 

العامة. للقواعد 
:5 213 مكرر  املادة 

بني  تتم  دمج  عملية  كل  واخلاص  املوحد  التقريرين  من  »تعفى 
تاريخ  بني  األخرى،  أسهم  كامل  إحداهما  إذا متلكت  وذلك  شركتني، 
إيداع مشروع االندماج أمانة السجل التجاري وتاريخ انعقاد اجلمعية 

الدامجة«. للشركة  العادية  غير  العمومية 



415

:5 213 مكرر  شرح املادة 
املندمجتني  الشركتني  بني  االتفاق  مت  وإذا  استثنائية،  بصورة 
الواقعة  الفترة  خالل  األخرى،  أسهم  كامل  إحداهما  تتملك  أن  على 
وتاريخ  التجاري،  السجل  أمانة  االندماج  إيداع مشروع  تاريخ  ما بني 
الدامجة، ال يعود ثمة  العادية للشركة  العمومية غير  انعقاد اجلمعية 
بني  االت��ف��اق  أن  طاملا  واخل���اص،  امل��وح��د  التقريرين  لتقدمي  ض��رورة 
الشركتني قد مت أصوًال ووفقاً إلرادة كل منهما، وطاملا أن العقد هو 
على  تعد  أي  يحصل  أن  من  خوف  ثمة  يعد  ولم  املتعاقدين،  شريعة 
فإذا  األخ��رى.  الشركة  جت��اه  ومساهميهما  الشركتني  إح��دى  حقوق 
قبلت كل من الشركتني مبا ورد في مشروع االندماج، فال يحق ألحد 

القبول. أن يعترض على هذا 
:6 213 مكرر  املادة 

جديدة  شركة  إنشاء  طريق  عن  االن��دم��اج  عملية  أجن��زت  »إذا 
دون  املندمجة  ال��ش��رك��ات  مب��ق��دم��ات  ال��ش��رك��ة  ه��ذه  تأسيس  فيمكن 

املقدمات. من  غيرها 
الشركة  نظام  مشروع  على  املوافقة  تتم  األح��وال  مطلق  وف��ي 
اجل���دي���دة م��ن ق��ب��ل اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة غ��ي��ر ال��ع��ادي��ة ف��ي ك��ل من 
الشركات املندمجة، وال يتعني أخذ موافقة اجلمعية العمومية للشركة 

اجلديدة«.
:6 213 مكرر  شرح املادة 

شركة  إنشاء  طريق  عن  االندماج  عملية  إجناز  في  أوًال: 
جديدة:

شركة  إنشاء  طريق  عن  الشركات  ان��دم��اج  عملية  أجن��زت  إذا 
موجوداته  وكونت  املندمجة،  الشركات  جميع  حلت  إذا  أي  جديدة 
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جميعاً رأس مال للشركة الدامجة، وهذه هي حالة االندماج بطريقة 
مالها  رأس  يتألف  اجلديدة،  الشركة  هذه  تأسيس  ومت   fusion املزج 
املوجودات  هذه  تشكل  ان  فيمكن  املندمجة،  الشركات  موجودات  من 
وحدها رأس مال الشركة اجلديدة الدامجة، من دون حاجة إلى أية 
مصادر  من  اجلديدة  الشركة  مال  رأس  إلى  تضاف  أخرى  مقدمات 

أخرى.

اجلديدة: الشركة  نظام  مشروع  على  املوافقة  ثانيًا: 

املندمجة  الشركات  بحل  أي  املزج،  بطريق  االندماج  إذا حصل 
موجودات  م��ن  مالها  رأس  يتكون  ج��دي��دة  ش��رك��ة  وت��أس��ي��س  جميعاً 
العمومية  اجلمعيات  م��ن  ك��ل  موافقة  فتقتضي  املدمجة  ال��ش��رك��ات 
وتكفي  اجلديدة،  الشركة  نظام  مشروع  على  املندمجة  الشركات  في 
اجلمعية  موافقة  ألخذ  لزوم  وال  العمومية،  اجلمعيات  هذه  موافقة 
املستفيدة  هي  أنها  طاملا  اجلديدة،  للشركة  العادية  غير  العمومية 
على  وموافقتها  االندماج،  رفض  في  لها  مصلحة  وال  االندماج،  من 

مشروع نظامها، من قبيل لزوم ما ال يلزم.

:7 213 مكرر  املادة 

ألصحاب  العمومية  اجلمعية  على  االن��دم��اج  م��ش��روع  »ي��ع��رض 
سندات الدين في الشركات الزائلة، التي لها أن توافق عليه فتستقر 
يحول  فال  له  رفضها  أما  الدامجة.  الشركة  ذمة  في  السندات  هذه 
هؤالء  حق  في  عندئٍذ  تسري  ال  التي  االن��دم��اج  عملية  متابعة  دون 
دون  الزائلة  الشركة  موجودات  من  لهم  ما  يستوفون  الذين  الدائنني 
تفويض  اجلمعية  لهذه  يحق  كما  املستفيدة.  الشركة  دائني  مشاركة 
 9 213 مكرر  املادة  وفقاً ألحكام  اعتراض  تقدمي  أو ممثليها  ممثلها 

القانون. من هذا 
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- ال يكون عرض االندماج املبني في الفقرة السابقة واجباً إذا 
كان تسديد الدين معروضاً على أصحاب سندات الدين عند طلبهم. 
الشركة  لهم على  الدامجة مدينة مبا  الشركة  في هذه احلالة تصبح 

الزائلة.
وفي  الرسمية  اجلريدة  في  باعالنه  الدين  تسديد  يتم عرض   -
 101 املادة  في  إليها  املشار  األلكترونية  بالوسائل  و/أو  جريدة محلية 
تسديد  الدين  يطلب صاحب سند  لم  وإذا  القانون،  اجلديدة من هذا 
دينه خالل مهلة شهر من تاريخ آخر عملية نشر يبقى متمتعاً بصفته 
هذه في الشركة الدامجة ضمن الشروط احملددة في عقد االندماج«.

:7 213 مكرر  شرح املادة 
الشركات  ف��ي  ال��دي��ن  س��ن��دات  أص��ح��اب  جمعية  ف��ي  أوًال: 

الزائلة:
التجارة،  قانون  من   143  -  135 امل��واد  بأحكام  عماًل  أنه  مبا 
ال��س��ن��دات هيئة  أص��ح��اب  م��ن  يتكون  ن��ص مخالف  ك��ل  م��ن  وب��ال��رغ��م 
واحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل إصدار لسندات الدين، وتكون 

اجلميع. إلى  بالنظر  إجبارية  األصوات  بغالبية  املتخذة  قراراتها 
وترعى هذه الهيئة حقوق أصحاب سندات الدين، ويحق ملمثليها 
قواعد  وإن  حقوقهم.  لصيانة  االحتياطية  التدابير  جميع  يتخذوا  أن 
في  املعينة  نفسها  هي  الهيئة  هذه  في  والتصويت  القانوني  النصاب 

العمومية. املساهمني  و195 جلمعيات   193 املادتني 
ومب��ا أن أص��ح��اب س��ن��دات ال��دي��ن ف��ي ال��ش��رك��ات ال��زائ��ل��ة، عن 
املوافقة  عدم  أو  املوافقة  في  مباشرة  مصلحة  لهم  االندماج،  طريق 

االندماج. عملية  على 
االن��دم��اج على اجلمعية  م��ش��روع  امل��ش��رع ع��رض  أوج��ب  ل��ذل��ك 
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الزائلة. الشركات  في  الدين  العمومية ألصحاب سندات 
فإذا  ترفضه.  أن  أو  االن��دم��اج  على  توافق  أن  اجلمعية  ولهذه 
أي  الدامجة.  الشركة  ذمة  في  الدين  سندات  استقرت  عليه  وافقت 
إلى  الزائلة  الشركات  م��ن  يتحول  ال��دي��ن  س��ن��دات  أص��ح��اب  دي��ن  أن 

السندات. تتغير حقوق أصحاب هذه  الدامجة. وال  الشركة 
املوافقة  السندات  العمومية ألصحاب  اجلمعية  رفضت  إذا  أما 
االندماج،  عملية  وقف  إلى  رفضها  يؤدي  فال  االندماج،  عملية  على 
بل تستمر متابعة هذه العملية، ولكنها ال تسري على حقوق أصحاب 
سندات الدين. وبالتالي يحق لهؤالء أن يستوفوا دينهم من موجودات 
الشركات الزائلة. وهذا ما أجازه املشرع في الفقرة األولى من املادة 
7، بنصه على حق هؤالء الدائنني أن يستوفوا مالهم من  213 مكرر 
املستفيدة.  الشركة  دائني  مشاركة  دون  الزائلة  الشركة  موجودات 
سندات  أص��ح��اب  يشاركون  ال  املستفيدة  الشركة  دائ��ن��ي  أن  مبعنى 
ألنهم  الزائلة،  الشركة  م��وج��ودات  من  حقوقهم  استيفاء  في  الدين 

الزائلة. للشركة  وليس  املستفيدة  للشركة  دائنون 
بحوالة  املتعلقة  العامة  للقاعدة  تطبيق  إال  هو  ما  احلكم  وهذا 
الدين أي انتقال دين املديون املنصوص عليها في املادة 287 موجبات 
الدين  سندات  العمومية ألصحاب  اجلمعية  حق  عن  وفضاًل  وعقود. 
بقبول عملية الدمج أو رفضها، يحق لهذه اجلمعية تفويض ممثلها أو 
9 من قانون  213 مكرر  ممثليها لتقدمي اعتراض وفقاً ألحكام املادة 

التجارة وسنعود الحقاً إلى شرح هذه املادة.
 213 املادة  الثانية من  الفقرة  بأحكام  استثنائية وعماًل  بصورة 
هذه  من  األولى  الفقرة  في  املبني  االندماج  يكون عرض  ال   ،7 مكرر 
سندات  أصحاب  على  معروضاً  الدين  تسديد  كان  إذا  واجباً  امل��ادة 

طلبهم. عند  الدين 
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بديونهم مبناسبة  الدين  اصحاب سندات  طالب  إذا  أنه  مبعنى 
الشركة  ق��ب��ل  م��ن  طلبهم  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  ومت���ت  ال��ش��رك��ات،  ان��دم��اج 
الدامجة فال يكون من الضروري أن يعرض عليهم مشروع االندماج، 
أنهم  ط��امل��ا  ب��ذل��ك  لهم  مصلحة  ال  ألن  ل��رف��ض��ه،  أو  عليه  للموافقة 
تكون  احلالة  هذه  وفي  طلبهم.  على  املوافقة  ومتت  بديونهم  طالبوا 
الزائلة،  الشركة  على  املترتبة  بحقوقهم  لهم  مدينة  الدامجة  الشركة 
أن  طاملا  هذه،  الزائلة  الشركة  موجودات  من  حقوقهم  يستوفون  وال 

الديون. بهذه  والتزمت  الزائلة  الشركة  الدامجة حلت محل  الشركة 
الدين: تسديد  عرض  ثانيًا: 

على الشركة الدامجة أن تعرض تسديد ديون أصحاب سندات 
في  وحت��دي��داً  النشر،  وسائل  في  باعالنه  العرض  ه��ذا  ويتم  الدين 
بالوسائل  يتم نشره أيضاً  الرسمية وفي جريدة محلية، كما  اجلريدة 
مقبوًال  الوسائل  ه��ذه  طريق  عن  النشر  أصبح  بعدما  األلكترونية، 

101 اجلديدة من قانون التجارة. مبوجب املادة 
باملطالبة  ال��دي��ن  س��ن��دات  أص��ح��اب  يتقدم  االع���الن  ه��ذا  وبعد 

تاريخ آخر عملية نشر. بديونهم خالل مهلة شهر من 
خالل  دينه  تسديد  يطلب  لم  الدين  سند  صاحب  أن  وبفرض 
يبقى  بل  دين،  سند  صاحب  كدائن  صفته  يفقد  فال  املذكورة،  املهلة 
متمتعاً بهذه الصفة جتاه الشركة الدامجة، وضمن الشروط احملددة 

االندماج. في عقد 
:8 213 مكرر  املادة 

من  املندمجة  الشركة  لدائني  مدينة  الدامجة  الشركة  »تبقى 
ال��دي��ون بدون  ف��ي ه��ذه  ال��دي��ن وحت��ل محلها  غير أص��ح��اب س��ن��دات 

املوجب«. جتديد 
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:8 213 مكرر  شرح املادة 
الدين  سندات  بأصحاب  املندمجة  الشركة  دائنو  ينحصر  ال 
كاعطاء  مختلفة،  أخرى  بأسباب  لسواهم  مدينة  تكون  قد  بل  فقط، 
عليها،  بضاعة  ثمن  ت��رت��ب  أو  م��ث��اًل،  ال��زائ��ل��ة  للشركة  ع��ادي  ق��رض 

وسواها من األسباب.
الزائلة إلى الشركة املستفيدة  فتتحول هذه الديون من الشركة 
التي حتل محلها في هذه الديون كما هي وبدون جتديد للموجب أي 
الديون  هذه  تبقى  بل  جديد،  مبوجب  األول  املوجب  استبدال  بدون 
جديد  مبوجب  استبدالها  وبدون  ومفاعيلها،  مبقدارها  نفسها،  هي 

محلها. يحل 
:9 213 مكرر  املادة 

غير  من  االندماج  عملية  في  املشتركة  الشركات  لدائني  »يحق 
املختصة  االبتدائية  الغرفة  أمام  االعتراض  الدين،  سندات  أصحاب 
نشر جتري  عملية  آخ��ر  ت��اري��خ  م��ن  شهر  خ��الل  امل��ش��روع  ه��ذا  على 
أن  لهذه احملكمة  وي��ع��ود  أع��اله.   7 مكرر   213 امل��ادة  وف��ق��اً ألح��ك��ام 
الضمانات  على  توافق  أو  ديونهم  بتسديد  تأمر  أو  اعتراضهم  ترد 
املعروضة من الشركة الدامجة إذا وجدتها كافية أو تفرض ضمانات 

إضافية.
عملية  متابعة  دون  االع��ت��راض  ي��ح��ول  ال  األح���وال،  مطلق  ف��ي 
املقررة. ال يسري  الضمانات  تقدم  أو  الديون  لم تسدد  إذا  االندماج 

املعترضني«. الدائنني  بوجه  االندماج 
:9 213 مكرر  شرح املادة 

عملية  في  املشتركة  الشركات  دائني  على حق  املادة  هذه  تنص 
اآلتية: للتفاصيل  وفقاً  العملية،  هذه  على  باالعتراض  االندماج، 
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الدائنون أصحاب احلق باالعتراض: أوًال: 
إن حق االعتراض هذا مقرر للدائنني من غير أصحاب سندات 

ديونهم. ومصادر  طبيعة  كانت  مهما  الدين 
أم���ا أص��ح��اب س��ن��دات ال��دي��ن ف��ي��ق��دم��ون اع��ت��راض��ات��ه��م وفقاً 
لألحكام التي تنص عليها املادة 213 مكرر 7 والتي أتينا على ذكرها 

. سابقاً
االعتراض: تقدمي  مهلة  ثانيًا: 

إن مهلة تقدمي االعتراض هي شهر واحد تبدأ من آخر عملية 
:7 213 مكرر  نشر جتري وفقاً لألصول املنصوص عليها في املادة 

باالعتراض: للنظر  املختصة  احملكمة  ثالثًا: 
االبتدائية،  الغرفة  هي  باالعتراض  للنظر  املختصة  احملكمة  إن 

الرئيسي. الشركة  مركز  نطاقها  في  الواقع 
يكن  ل��م  إذا  رده  إم��ا  وت��ق��رر  ب��االع��ت��راض  احملكمة  ه��ذه  وتنظر 
ديون  ب��ت��س��دي��د  ت��أم��ر  أو  واألس��اس��ي��ة،  الشكلية  ش��روط��ه  م��س��ت��وف��ي��اً 
أن  لها  كما  ثابتة.  وحقوقهم  محقاً،  طلبهم  وج��دت  إذا  املعترضني، 
أو  تكون شخصية  أن  ميكن  والتي  املعروضة،  الضمانات  على  توافق 
وجدت  وإذا  العقارية.  والتأمينات  مثاًل،  املصارف  ككفاالت  عينية، 
أن  فلها  ال��دائ��ن��ني،  دي���ون  لتسديد  ك��اف��ي��ة  غ��ي��ر  ال��ض��م��ان��ات  ه��ذه  أن 
ديون  تسديد  لضمان  كافية  تكون  إضافية  ضمانات  تقدمي  تفرض 

املعترضني.
االعتراض: مفاعيل  رابعًا: 

االندماج  عملية  متابعة  دون  احل��ؤول  إل��ى  االع��ت��راض  ي��ؤدي  ال 
ولكنها  العملية مجراها،  تتابع هذه  بل  الدائنني،  لم تسدد حقوق  إذا 
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احلق  لهؤالء  يظل  أن��ه  مبعنى  املعترضني،  الدائنني  بوجه  تسري  ال 
تلقى  وأن  عليها،  لهم  املترتبة  بالديون  املندمجة  الشركة  مطالبة  في 

الديون. هذه  تأميناً الستيفاء  موجوداتها،  على  احلجز 
ولكن ميكن للشركة املندمجة )الزائلة( أن تقدم ضمانات كافية 
الدائنني. على  االندماج  عملية  بسريان  وتأمر  عليها احملكمة،  توافق 

املعترضني: غير  الدائنني  حقوق  خامسًا: 
لم ينص املشرع على حقوق الدائنني الذين لم يقدموا االعتراض 

ديونهم؟ فما هو مصير  وبالتالي  االندماج،  على عملية 
تطبيقاً للقواعد العامة، ميكن القول أن الدائن الذي لم يعترض 
ولكن  كدائن  حقه  يفقد  ال  احمل��ددة  املهلة  في  االن��دم��اج  عملية  على 
دينه يتحول إلى الشركة الدامجة، وتستمر عملية االندماج صحيحة، 

وهذه هي احلال أيضاً في االعتراض الذي حتكم احملكمة برده.
:10 213 مكرر  املادة 

»ال يعرض مشروع االندماج على جمعية أصحاب سندات الدين 
ممثلها  تفويض  اجلمعية  لهذه  ميكن  أن��ه  إال  الدامجة.  الشركة  في 
والشروط  للصيغ  وفقاً  االن��دم��اج،  على  اعتراض  تقدمي  ممثليها  أو 

9 السابقة«. 213 مكرر  احملددة في املادة 
قدمنا في شرح املادة 213 مكرر 7 أن مشروع االندماج يعرض 
على اجلمعية العمومية ألصحاب سندات الدين في الشركات الزائلة، 
التي يحق لها تفويض ممثليها تقدمي االعتراض. ولم تأت هذه املادة 
على ذكر ما إذا كان مشروع االندماج يعرض على الشركة الدامجة. 
ولذلك أتت املادة 213 مكرر 10 لتوضح هذه املسألة فنصت صراحة 
سندات  أصحاب  جمعية  على  يعرض  ال  االن��دم��اج  مشروع  أن  على 
هم  الدائنني  ألن  منطقي  هو  ما  وهذا  الدامجة.  الشركة  في  الدين 



423

الدامجة. للشركة  وليس  املندمجة  للشركات  دائنون 
ومع ذلك فإذا الحظت جمعية أصحاب سندات الدين أن عملية 
لم  ول��و  فلها  الدامجة،  الشركات  دائني  حقوق  على  تؤثر  االن��دم��اج 
بتقدمي  أو ممثليها  تفوض ممثلها  أن  االندماج،  يعرض عليها مشروع 
للصيغ  أن يجري هذا االعتراض وفقاً  االندماج. على  اعتراض على 

9 التي سبق شرحها. 213 مكرر  والشروط احملددة في املادة 
:11 213 مكرر  املادة 

»تطبق عند االنشطار أحكام املادتني 213 مكرر 7 و213 مكرر 
.»8

:11 213 مكرر  شرح املادة 
تعني هذه املادة أنه إذا حصلت عملية انشطار الشركات وليس 
عملية اندماجها، فتطبق على عملية االنشطار هذه أحكام املادة 213 
العمومية  اجلمعية  على  االنشطار  مشروع  يعرض  وبالتالي   ،7 مكرر 
ديون  الزائلة، وجتري معاجلة  الشركات  الدين في  ألصحاب سندات 

.7 213 مكرر  أصحاب السندات وفقاً ملا تنص عليه املادة 
 8 مكرر   213 امل��ادة  أحكام  االنشطار  عملية  على  تطبق  كما 
املنشطرة  الشركة  لدائني  مدينة  املستفيدة  الشركة  تبقى  أن  مبعنى 
بدون  الديون  الدين وحتل محلها في هذه  من غير أصحاب سندات 

للموجب. جتديد 
:12 213 مكرر  املادة 

إلى شركات  تقدميات  قائماً على  االنشطار  يكون حتقيق  »حني 
املستحدثة  الشركات  هذه  من  كل  تأسيس  ميكن  مستحدثة،  مغفلة 

سواها. دون  املنشطرة  للشركة  العائدة  بالتقدميات 
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في مثل هذه احلالة، وإذا كانت األسهم في الشركات املستحدثة 
معطاة ملساهمي الشركة املنشطرة بنسبة حقوقهم عينها في رأسمال 
املادة  في  املذكورين  التقريرين  تنظيم  إل��ى  يصار  ال  األخ��ي��رة،  ه��ذه 

213 مكرر 4 أعاله.

أنظمة  مشاريع  على  التصديق  إلى  يصار  األحوال،  مطلق  وفي 
للشركة  العادية  غير  العمومية  اجلمعية  قبل  من  اجلديدة  الشركات 
من  ألي  العمومية  اجلمعيات  موافقة  أخذ  إلى  حاجة  دون  املنشطرة 

اجلديدة«. الشركات 
:12 213 مكرر  شرح املادة 

املنشطرة: الشركة  من  املستفيدة  الشركة  مقدمات  أوًال: 
مغفلة  شركات  عدة  تكوين  إلى  مغفلة  شركة  انشطار  يؤدي  قد 

جديدة لكل منها رأس مال مستقل.
موجودات  من  املستحدثة  اجلديدة  الشركات  مقدمات  وتتكون 
يتكون  أن  احلالة  ه��ذه  في  وميكن  املنشطرة.  الشركات  أو  الشركة 
وموجودات  م��ال  رأس  م��ن  املستحدثة  ال��ش��رك��ات  م��ن  ك��ل  م��ال  رأس 

املقدمات. املنشطرة، دون غيرها من  الشركات  أو  الشركة 
املادة  ف��ي  امل��ذك��وري��ن  التقريرين  ع��ن  االس��ت��غ��ن��اء  ث��ان��ي��ًا: 

:4 213 مكرر 
عملية  ومبناسبة   4 م��ك��رر   213 امل���ادة  ف��ي  امل��ش��رع  أن  قدمنا 
من  موحد  تقرير  وضع  هو  األول  تقريرين:  تقدمي  فرض  االندماج، 
تقرير  وضع  هو  والثاني  املعنية،  الشركات  في  املراقبة  مفوضي  قبل 
خاص من قبل مفوض مراقبة خاص أو أكثر، يعينه أو يعينهم القاضي 
يضعه  ال��ذي  املوحد  التقرير  ل��درس  التجاري  السجل  على  املشرف 

باالندماج. املعنية  الشركات  في  املراقبة  مفوضو 
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أنه حني يكون  12 هذه  213 مكرر  املادة  وقد رأى املشرع في 
ميكن  مستحدثة  مغفلة  شركات  إلى  تقدميات  على  قائماً  االنشطار 
تأسيس كل من هذه الشركات املستحدثة بالتقدميات العائدة للشركة 

دون سواها. املنشطرة 

وفي مثل هذه احلالة، وإذا كانت األسهم في الشركات املستحدثة 
معطاة ملساهمي الشركة املنشطرة بنسبة حقوقهم عينها في رأسمال 
املادة  في  املذكورين  التقريرين  تنظيم  إل��ى  يصار  ال  األخ��ي��رة،  ه��ذه 
لم  أنه  4 وذلك لوحدة املساهمني ووحدة حقوقهم. ومبا  213 مكرر 
يتغير عليهم شيء ال زيادة وال نقصاناً، فتكون حقوقهم مضمونة، وال 
لزوم للتقرير املوحد املوضوع من قبل مفوضي املراقبة في الشركات 
اخلاص  املراقبة  مفوض  لتقرير  وال  االنشطار  أو  باالندماج  املعنية 

التجاري. السجل  املشرف على  القاضي  املعني من قبل 

الشركات  أنظمة  مشاريع  على  التصديق  سلطة  ثالثًا: 
اجلديدة:

العادية  غير  العمومية  للجمعية  تعود  هذه  التصديق  سلطة  إن 
العمومية  اجلمعية  موافقة  أخذ  إلى  حاجة  دون  املنشطرة،  للشركة 

العادية ألي من الشركات اجلديدة. غير 

منها  ستتكون  التي  هي  وحدها  املنشطرة  الشركة  ألن  وذل��ك 
إلى  وموجوداتها  مالها  رأس  تقدمي  طريق  عن  اجل��دي��دة،  الشركات 
وأن  توافق  أن  العمومية  جمعيتها  فعلى  وبالتالي  اجلديدة،  الشركات 
استفادت  قد  فتكون  اجلديدة،  الشركات  أما  االنشطار.  على  تصدق 
االنشطار  عملية  على  التصديق  في  لها  مصلحة  وال  االنشطار،  من 
التي تخص مساهمي الشركة املنشطرة وحدها، في حني أن مساهمي 

الشركات. في هذه  أسهماً  يكتسبون  الشركات اجلديدة، 
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:13 213 مكرر  املادة 

اصحاب  جمعية  على   11 م��ك��رر   213 امل���ادة  أح��ك��ام  »ت��س��ري 
عينها  احلقوق  لهؤالء  ويكون  املنشطرة  الشركات  في  الدين  سندات 
العائدة ألصحاب سندات الدين في الشركات الزائلة مع مراعاة نص 

املادة 213 مكرر 19«.

:13 213 مكرر  شرح املادة 

 7 مكرر   213 املادتني  أحكام  االنشطار  عند  تطبق  أنه  قدمنا 
.11 213 مكرر  8، وذلك تطبيقاً ألحكام املادة  و213 مكرر 

مشروع  ع��رض  يقتضي   ،7 مكرر   213 امل��ادة  بأحكام  وع��م��اًل 
االندماج على اجلمعية العمومية ألصحاب سندات الدين في الشركة 
ال��ش��رك��ات. ويكون  ان��ش��ط��ار  ال��زائ��ل��ة، وه��ذا احل��ك��م يطبق ف��ي ح��ال��ة 
نفسها  احلقوق  الشركات  انشطار  حالة  في  الدين  سندات  ألصحاب 
التي تكون لهم في حالة اندماج الشركة، وال سيما جلهة املوافقة أو 
الشركات  كون  حالة  في  هذا  االندماج.  مشروع  على  املوافقة  عدم 
إذا  أما  املغفلة.  الشركات  من  هي  املنشطرة  الشركات  أو  املندمجة 
كانت عمليات االندماج أو االنشطار تتم بني شركات مغفلة وشركات 
مكرر   213 املادة  أحكام  احلالة  هذه  في  فتطبق  املسؤولية  محدودة 

19، التي نعود إليها الحقاً.

:14 213 مكرر  املادة 

سندات  أص��ح��اب  جمعية  على  االن��ش��ط��ار  م��ش��روع  ي��ع��رض  »ال 
تفويض  اجلمعية  لهذه  يحق  أنه  غير  املستفيدة،  الشركات  في  الدين 
ألحكام  وفقاً  اإلنشطار  عملية  على  اع��ت��راض  لتقدمي  عنها  ممثلني 

وشروط املادة 213 مكرر 3 أعاله«.
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:14 213 مكرر  شرح املادة 
إلى  بالنسبة   13 م��ك��رر   213 امل���ادة  تضمنته  م��ا  شرحنا  لقد 
عملية  ف��ي  نفسها  تطبق  األح��ك��ام  وه��ذه  ال��ش��رك��ات،  ان��دم��اج  عملية 

الشركات. انشطار 
:15 213 مكرر  املادة 

»تعتبر الشركات املستفيدة من التقدميات الناجتة عن االنشطار 
الشركة  دائني  وسائر  الدين  أصحاب سندات  بالتضامن جتاه  مدينة 

املنشطرة.
تلك  ف��ي  املنشطرة  الشركات  محل  املستفيدة  الشركات  حت��ل 
إلى  بالنسبة  للموجب  احللول جتديد  هذا  ينتج عن  أن  بدون  الديون 

الدائنني«. أو  الدين  أصحاب سندات 
:15 213 مكرر  شرح املادة 

من  كانوا  س��واء  الدائنني  حقوق  ضمان  إلى  امل��ادة  هذه  تهدف 
أصحاب سندات الدين أو سواهم، بحيث تتحول حقوقهم من الشركة 
املنشطرة إلى الشركات املستفيدة. ومهما تعددت الشركات املستفيدة، 
فتكون كلها مسؤولة بالتضامن جتاه دائني الشركة املنشطرة، وبالتالي 
ديون  في حتمل  املنشطرة  الشركات  محل  املستفيدة حتل  فالشركات 
الدائنني  بني  املوجب  جتديد  إلى  حاجة  دون  ومن  مباشرة  الدائنني 

املستفيدة. والشركات 
:16 213 مكرر  املادة 

أخرى  شركة  إلى  أصولها  من  جزءاً  تقدم  التي  للشركة  »ميكن 
لألحكام  العملية  هذه  إخضاع  على  املستفيدة  الشركة  مع  تتفق  أن 

.»19 213 مكرر  15 إلى  213 مكرر  امللحوظة في املواد 
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:16 213 مكرر  شرح املادة 
ق��د ي��ت��م إت��ف��اق ب��ني ش��رك��ت��ني ع��ل��ى أن ت��ق��دم األول���ى ج���زءاً من 
وبالتالي  بتملكها،  اآلخر  اجلزء  ويبقى  األخرى،  الشركة  إلى  أموالها 
فالشركة الثانية ال تزول بل تبقى قائمة، ويكون ثمة شركتان متمتعان 
زائلة  ش��رك��ة  ثمة  ي��ك��ون  ال  احل��ال��ة  ه��ذه  ففي  امل��ع��ن��وي��ة.  بالشخصية 
وشركة مستفيدة، وبالتالي ال تكون ثمة حالة، في األصل، من حاالت 

الشركات. انشطار 
ولكن املشرع أجاز في هذه احلالة أن يتم تطبيق قواعد انشطار 
قواعد  أن  التأكيد  مع  عندئٍذ  القواعد  هذه  فتطبق  عليها،  الشركات 
الشركتني  اتفاق  األم��ر  يستلزم  بل  تلقائياً،  تطبق  ال  هذه  االنشطار 
على إخضاع هذه العملية ألحكام عملية االنشطار، وال سيما ألحكام 

املواد 213 مكرر 15 إلى 213 مكرر 19.
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الفصل الثالث
أحكام خاصة بالشركات احملدودة املسؤولية

:17 213 مكرر  املادة 
»إن أحكام املواد 213 مكرر 8 و9 و12 و19 تطبق على اندماج أو 

إنشطار الشركات احملدودة املسؤولية لصالح شركات من ذات النوع.
محدودة  لشركة  عينية  تقدميات  طريق  عن  العملية  متت  إذا 
بتقدميات  فقط  تؤسس  أن  األخيرة  لهذه  ميكن  جديدة،  املسؤولية 

املندمجة. الشركات  أو  الشركة 
عندما تتم عملية االنشطار بواسطة تقدميات لشركات محدودة 
املسؤولية جديدة، ميكن أن تؤسس هذه األخيرة بتقدميات الشركات 
من  ك��ل  ف��ي  احلصص  كانت  وإذا  احل��ال،  ه��ذه  ف��ي  فقط.  املنشطرة 
بذات  املنشطرة  الشركة  في  الشركاء  إلى  معطاة  اجلديدة  الشركات 
عندئٍذ  يصار  ال  األخيرة،  الشركة  هذه  رأسمال  في  حقوقهم  نسبة 

4 أعاله. 213 مكرر  إلى وضع التقريرين امللحوظني في املادة 
املذكورتني  احلالتني  في  الزائلة  الشركات  في  للشركاء  وميكن 
للشركات اجلديدة،  أن يتصرفوا حكماً كمؤسسني  البندين أعاله  في 

املسؤولية«. الشركات احملدودة  املرعية االجراء في  وفقاً لألحكام 
:17 213 مكرر  شرح املادة 

أوًال: تطبيقات أحكام اندماج وانشطار الشركات املغفلة:
تطبق   ،17 مكرر   213 امل��ادة  من  األول��ى  الفقرة  بأحكام  عماًل 
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أحكام املواد 213 مكرر 8 و9 و12 و13 و19.
الشركة  محل  حتل  الدامجة  الشركة  ب��أن  امل��واد  ه��ذه  وتقضي 

املندمجة جتاه دائني هذه األخيرة بدون جتديد املوجب.
ويحق لدائني الشركات املشتركة في عملية االندماج االعتراض 
املادة  في  أع��اله  شرحناه  ملا  وفقاً  املختصة  االبتدائية  الغرفة  أم��ام 

213 مكرر 9.

وحني يكون االنشطار قائماً على تقدميات إلى شركات محدودة 
املسؤولية مستحدثة، ميكن تأسيس كل من هذه الشركات املستحدثة 
بالتقدميات العائدة للشركة املنشطرة دون سواها )راجع شرح املواد 

213 مكرر 8 و9 و12 و13 و19(.

أو  اندماج  عملية  تكون  أن  املذكورة  احلاالت  في  يشترط  ولكن 
ذات  من  شركات  لصالح  تتم  املسؤولية  احمل��دودة  الشركة  انشطار 
الشركات  م��ن  العملية  ف��ي  املشتركة  الشركات  تكون  أن  أي  ال��ن��وع. 

املسؤولية. احملدودة 
العينية: املقدمات  أحكام  تطبيق  ثانيًا: 

متت  »إذا   :17 مكرر   213 امل��ادة  من  الثانية  الفقرة  مبقتضى 
املسؤولية  محدودة  شركات  إلى  عينية  تقدميات  طريق  عن  العملية 
في  العينية  بالتقدميات  املتعلقة  العامة  األحكام  أيضاً  تطبق  قائمة 

املسؤولية«. احملدودة  الشركات 
ويعني ذلك أنه يقتضي حتديد قيمة املقدمات العينية في نظام 
الشركة الدامجة واالستعانة برأي خبير أو عدة خبراء يعينهم رئيس 
من  التحقق  ألجل  الشركة  مركز  منطقة  في  األولى  الدرجة  محكمة 
صحة حتديد تلك القيمة. وعند تعدد الشركاء يوضع تقرير اخلبراء 
حتت تصرف الشركاء العتيدين، ويعود لهؤالء أن يعدلوا عن تعهدهم 
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قبل  من  امل��ق��درة  القيمة  يفوق  املقدمات  تخمني  ك��ان  إذا  بالتشارك 
باملئة. بأكثر من عشرين  أو اخلبراء  اخلبير 

أو  الشركة  بتقدميات  املستفيدة  الشركة  تأسيس  ثالثًا: 
املندمجة: الشركات 

إذا اتفق على إمتام عملية االندماج عن طريق الضم أو اإلدغام. 
أو  الشركة  بتقدميات  فقط  تؤسس  أن  املستفيدة  للشركة  فيمكن 
الشركات املندمجة، من دون أن يضاف إلى هذه املقدمات أية مبالغ 
أو أموال نقدية أو عينية. بل تعتبر تقدميات الشركات الزائلة كافية 

املستفيدة. الشركة  مال  رأس  لتكوين 
رابعًا: إمتام عملية االنشطار بواسطة تقدميات لشركات 

جديدة:
مبا أن عملية إنشطار الشركات تتم عن طريق حتويل مقدمات 
ت��ؤس��س هذه  أن  فيكفي  ج��دي��دة،  ش��رك��ات  إل��ى  امل��ن��ش��ط��رة  ال��ش��رك��ة 
الشركات اجلديدة، وتكوين رؤوس أموالها فقط عن طريق تقدميات 
الزائلة  املنشطرة  الشركة  وموجودات  مال  رأس  من  حتويلها  يجري 
إلى كل من الشركات املستفيدة، دون إضافة أي مبلغ إلى رأس مال 

املستفيدة. الشركات  من  كل شركة 
وكما هو األمر في اندماج وانشطار الشركات املغفلة، إذا كانت 
إلى  معطاة  اجلديدة  املسؤولية  احملدودة  الشركات  كل  في  احلصص 
الشركاء في الشركة املنشطرة بذات نسبة حقوقهم في رأسمال هذه 
املادة  في  امللحوظني  التقريرين  وضع  إلى  عندئٍذ  يصار  ال  األخيرة، 

213 مكرر 4 )راجع شرح املادة 213 مكرر 12(.

اجلديدة،  ال��ش��رك��ات  ف��ي  ذات��ه��م  ه��م  يبقون  ال��ش��رك��اء  أن  ومب��ا 
كمؤسسني  حكماً  يتصرفوا  أن  الزائلة  الشركات  في  للشركاء  فيمكن 
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الشركات  ف��ي  االج���راء  املرعية  لألحكام  وف��ق��اً  اجل��دي��دة،  للشركات 
املسؤولية. احملدودة 

:18 213 مكرر  املادة 
أخرى، جزءاً من أصولها  إلى شركة  تقدم  التي  للشركة  »ميكن 
ترعى  ال��ت��ي  األح��ك��ام  إل��ى  العملية  تلك  تخضع  أن  معها  وب��االت��ف��اق 

قائمة«. املسؤولية  إلى شركات محدودة  بتقدميات  االنشطار 
:18 213 مكرر  شرح املادة 

بالشركات  املتعلقة   16 مكرر   213 امل��ادة  ش��رح  لنا  سبق  لقد 
املتعلقة   18 م��ك��رر   213 امل���ادة  ع��ل��ى  يطبق  ال��ش��رح  وه���ذا  امل��غ��ف��ل��ة، 

املسؤولية. احملدودة  بالشركات 
وي��ع��ن��ي ذل��ك أن��ه مي��ك��ن ب��ات��ف��اق ب��ني ش��رك��ت��ني أن ت��ق��دم األولى 
هذه  على  االنشطار  أحكام  وتطبيق  الثانية،  إلى  أصولها  من  ج��زءاً 

لعملية. ا
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الفصل الرابع
أحكام مختلفة

:19 213 مكرر  املادة 

األولى بني شركات  املادة  في  املذكورة  العمليات  »عندما جتري 
مساهمة وشركات محدودة املسؤولية تطبق بشكل خاص أحكام املواد 

213 مكرر 8 و9 و12 و13 و19 و21«.

:19 213 مكرر  شرح املادة 

شركات  بني  االنشطار  أو  االن��دم��اج  عملية  تتم  أن  يشترط  ال 
العملية  هذه  تتم  أن  ميكن  بل  املسؤولية،  محدودة  شركات  أو  مغفلة 

املعنوية. بالشخصية  متمتعة  األنواع،  من جميع  بني شركات 

بني شركات مساهمة  العمليات مبشاركة  فإذا حصلت  وبالتالي 
 213 وشركات محدودة املسؤولية، فتطبق بشكل خاص أحكام املواد 
مكرر 8 و9 و12 و13 و19 )راجع شرح هذه املواد(. كما تطبق أحكام 
والفراغ  الطوابع  رسوم  جميع  من  تعفي  التي   21 مكرر   213 امل��ادة 

املادة. العدل، وسنأتي الحقاً على شرح هذه  واالنتقال وكتابة 

:20 213 مكرر  املادة 

»تعفى من رسم الطابع املالي االجراءات واملعامالت كافة التي 
القانون«. هذا  في  املذكورة  واالنشطار  االندماج  عمليتا  تقتضيها 
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:20 213 مكرر  شرح املادة 

لقد أعفى املشرع صراحة من رسم الطابع املالي، كل االجراءات 
منه  تشجيعاً  واالنشطار.  االندماج  عمليتا  تقتضيها  التي  واملعامالت 

العمليات. بهذه  للقيام 

:21 213 مكرر  املادة 

»تعفى من جميع رسوم الطوابع والفراغ واالنتقال وكتابة العدل 
واملعامالت  االج���راءات  الرسمية،  امل��راج��ع  مختلف  ل��دى  والتسجيل 

الشركات«. بني  تتم  التي  االندماج  تقتضيها عملية  التي  كافة 

:21 213 مكرر  شرح املادة 

الطوابع  رسوم  جميع  من  االندماج  عمليات  املشرع  أعفى  كما 
الرسمية،  الدوائر  لدى  والتسجيل  العدل  وكتابة  واالنتقال  والفراغ 

االندماج. عملية  تقتضيها  التي  واملعامالت  االجراءات  وكافة 

:22 213 مكرر  املادة 

قبل  الصادرة  الضرائب  تسديد  املندمجة  الشركات  على  »يجب 
تاريخ االندماج، وتراعى األحكام كافة التي تضمنها قانون االجراءات 
الحقاً.  تصدر  التي  الضرائب  تسديد  في  املسؤولية  جلهة  الضريبية 
على أن تعفى هذه الشركات من موجب تقدمي براءة ذمة من الصندوق 

االجتماعي«. للضمان  الوطني 

:22 213 مكرر  شرح املادة 

الضرائب: تسديد  أوًال: 

بعض  من  الشركات  اندماج  عمليات  أعفى  قد  املشرع  كان  إذا 
امل��ت��وج��ب��ة على  ال��ض��رائ��ب  ل��م يعفها م��ن م��وج��ب دف��ع  ال��رس��وم ف��إن��ه 
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املندمجة. الشركات 
وقد ميز في هذه املسألة بني حالتني.

االندماج: تاريخ  الصادرة قبل  الضرائب  األولى:  احلالة 
إذا كانت قد صدرت ضرائب مقررة على الشركات على اختالف 
أنواعها سواء كانت ضرائب مباشرة أو غير مباشرة كضريبة الدخل 
إحدى  أو  االنتقال،  رسم  ضريبة  أو  املبنية  األمالك  ضريبة  أو  مثاًل 
اخلاصة  ال��ق��وان��ني  ف��ي  عليها  امل��ن��ص��وص  امل��ب��اش��رة  غ��ي��ر  ال��ض��رائ��ب 
وضريبة  االستيراد،  وضريبة  والغابات،  األحراج  كضريبة  املختلفة، 
على  فيتوجب  االندماج،  عملية  قبل  وذلك  وسواها،  اإلسمنت،  رسوم 
تاريخ االندماج، وفقاً  املندمجة تسديد هذه الضرائب قبل  الشركات 

قانوناً. عليها  املنصوص  الضريبية  لالجراءات 
الحقًا: تصدر  التي  الضرائب  الثانية:  احلالة 

االندماج قد صدرت  املترتبة على عملية  الضرائب  تكن  لم  إذا 
ولكن  القانونية،  لألصول  وفقاً  االندماج  فيتم  االندماج،  تاريخ  قبل 
تصدر  قد  التي  الضرائب  تسدد  أن  املندمجة  الشركات  على  يتوجب 
الحقاً وذلك وفقاً لإلجراءات بالضريبية املقررة جلهة املسؤولية عن 

الضرائب. تسديد 
إزالة  إلى  مبدئياً  االن��دم��اج،  ي��ؤدي  العملية  الناحية  من  ولكنه 
بعد  تالحق  فكيف  املعنوية،  شخصيتها  وزوال  املندمجة  الشركات 
زالت من  أنها  التي تصدر الحقاً، طاملا  الضرائب  لتسديد  انحاللها، 

الوجود؟
املندمجة  ال��ش��رك��ات  وعلى  احل���االت.  باختالف  األم��ر  يختلف 
األساسية  اجلداول  كانت  فلو  املسؤولية.  لهذه  احتياطاتها  تأخذ  أن 
قبل صدورها،  االندماج  بعد، ومتت عملية  لم تصدر  مثاًل  للضرائب 
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أن  يقتضي  احلالة،  هذه  مثل  ففي  ذلك،  بعد  حتماً  ستصدر  ولكنها 
بحيث  االندماج  إمتام  قبل  االحتياط  في  املقدر  الضريبة  مبلغ  يدفع 
ستصدر  إليه  بالنسبة  الضرائب  أن  طاملا  الحقاً  املبلغ  ه��ذا  يسّدد 
كافة  تراعى األحكام  أن  املشرع في نصه على  الحقاً. وهذا ما عناه 
التي تضمنها قانون االجراءات الضريبية جلهة املسؤولية في تسديد 

التي تصدر الحقاً. الضرائب 
في  الصادر   44 رقم  القانون  هو  الضريبية  االجراءات  وقانون 
القواعد واالجراءات املشتركة  القانون  2008/11/11، ويحدد هذا 

التالية: األمور  الضرائب في  أنواع  ملختلف 
الضرائب  ف��رض  ب��أس��س  املتعلقة  واالج����راءات  ال��ق��واع��د   - 1

. وحتصيلها
بالضريبة. واملكلفني  الضريبية  اإلدارة  حقوق وواجبات   - 2

االلتزام  ع��دم  ح��ال  في  املكلفني  على  املتوجبة  الغرامات   - 3
املطلوبة. باملوجبات 

الضريبية  اإلدارة  عن  ال��ص��ادرة  بالقرارات  الطعن  ط��رق   - 4
عليها. االعتراض  وأصول 

تسدد الضريبة املتوجبة على الشخص املعنوي الذي تغير شكله 
القانوني من قبل الشخص املعنوي الذي حل محله. ويعتبر الشخص 
تسديد  عدم  عن  الناجمة  املبالغ  جميع  عن  مسؤوًال  اجلديد  املعنوي 

1/16 و2(. املتوجبة سابقاً )م  الضريبة 
ثانيًا: إعفاء الشركات املندمجة من موجب تقدمي براءة 

االجتماعي: للضمان  الوطني  الصندوق  من  الذمة 
تقدمي  موجب  من  املندمجة  الشركات  صراحة  املشرع  أعفى 
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براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. وبالتالي ميكن 
القيام بعملية االندماج من دون احلصول على براءة الذمة هذه، مما 
املندمجة  الشركات  على  املترتبة  العمال  حقوق  عن  التساؤل  يثير 

املندمجة هذه احلقوق. الشركات  لم تسدد  لو  فيما 
:23 213 مكرر  املادة 

للضريبة  ال��دام��ج��ة  وال��ش��رك��ات  امل��ن��دم��ج��ة  ال��ش��رك��ات  »ت��خ��ض��ع 
مبعدل  ال��دخ��ل  ق��ان��ون ضريبة  م��ن   45 امل���ادة  ف��ي  عليها  امل��ن��ص��وص 
ألي  الثابتة  األصول  تخمني  إعادة  فروقات  على   %5 قدره  مخفض 

. منهما
تخضع للضريبة املنصوص عليها في املادة 45 من قانون ضريبة 
الثابتة  األصول  من  أصل  أي  عن  التفرغ  أرباح  تخفيض  دون  الدخل 
مت  حال  في  وذلك  االندماج  عملية  تخمينها إلمتام  مت  أن  سبق  التي 

االندماج«. تاريخ إمتام عملية  التفرغ خالل سنتني من 
:23 213 مكرر  شرح املادة 

املادة  في  عليها  املنصوص  الدخل  لضريبة  اخلضوع  أوًال: 
الدخل: 45 من قانون ضريبة 

ضريبة  قانون  من   45 املادة  في  عليها  املنصوص  الضريبة  إن 
املوجودات.  تخمني  إع���ادة  ع��ل��ى  ال��ض��ري��ب��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  ال��دخ��ل 
 ،1980/7/19 ت��اري��خ   80/27 رق��م  القانون  مبوجب  فرضت  وق��د 
ثم   1985/8/11 ت��اري��خ   85/7 رق���م  ب��ال��ق��ان��ون  ت��ع��دي��ل��ه��ا  وج����رى 
 282 رقم  بالقانون  ثم   ،1988/1/20 تاريخ   88/3 رقم  بالقانون 
 ،1994/3/21 ت��اري��خ   103 رق��م  وال��ق��ان��ون   1993/12/30 ت��اري��خ 
تاريخ   40 رق��م  وامل��رس��وم   1999/7/23 تاريخ   107 رق��م  والقانون 

.2007/2/22
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وتفرض هذه الضريبة على ارتفاع قيمة املوجودات وفقاً ألحكام 
 2 مكرر   45 وامل��ادة   45 املادة  )راجع  وتعديالتها  املذكورة   45 املادة 

الدخل(. قانون ضريبة  من 

للضريبة  ال��دام��ج��ة  وال��ش��رك��ات  املندمجة  ال��ش��رك��ات  وتخضع 
45 املذكورة من قانون ضريبة الدخل. املنصوص عليها في املادة 

عملية  إلمت��ام  تخمينها  سبق  التي  الثابتة  األص��ول  إن  ثانيًا: 
االندماج تظل متوجبة من دون تخفيض أرباح التفرغ عن أي أصل من 
هذه األصول، في حال مت التفرغ خالل سنتني من تاريخ إمتام عملية 
املذكورة   45 امل��ادة  في  عليها  املنصوص  الضريبة  أن  أي  االن��دم��اج. 

تكون قد متت إذا حصل االندماج خالل مدة السنتني املذكورة.

الضريبة: معدل  ثالثًا: 

تفرض  امل��ذك��ورة   45 امل��ادة  ف��ي  عليها  املنصوص  الضريبة  إن 
مبعدل مخفض قدره 5% على فروقات إعادة تخمني األصول الثابتة 

منها. ألي 

:24 213 مكرر  املادة 

العدل  والفراغ واالنتقال وكتابة  الطوابع  تعفى من جميع رسوم 
واملعامالت  االج���راءات  الرسمية،  امل��راج��ع  مختلف  ل��دى  والتسجيل 
إلى شركتني مستحدثتني  الشركة  انشطار  تقتضيها عملية  التي  كافة 
شركة  لصالح  االنشطار  مت  إذا  متوجبة  الرسوم  هذه  وتبقى  أكثر  أو 

أو شركات قائمة«.

:24 213 مكرر  شرح املادة 

املذكورة،  ال��رس��وم  م��ن  املندمجة  الشركات  امل��ش��رع  أعفي  كما 
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تنشأ  أن  إشترط  ولكنه  منها.  الشركات  انشطار  عملية  أيضاً،  أعفى 
تنشأ شركات  لم  إذا  أما  االنشطار.  لعملية  نتيجة  شركات مستحدثة 
مستحدثة، بل مت االنشطار لصالح شركة أو شركات قائمة فال تعفى 

الرسوم املذكورة. هذه الشركات من 
:25 213 مكرر  املادة 

ال��ض��رائ��ب الصادرة  ت��س��دي��د  امل��ن��ش��ط��رة  ال��ش��رك��ة  »ي��ج��ب ع��ل��ى 
قانون  تتضمنها  التي  كافة  األحكام  وتراعى  االنشطار.  تاريخ  قبل 
التي  الضرائب  تسديد  ف��ي  املسؤولية  جلهة  الضريبية  االج���راءات 
براءة  تقدمي  موجب  من  الشركات  هذه  تعفى  أن  على  الحقاً.  تصدر 

االجتماعي«. للضمان  الوطني  الصندوق  من  ذمة 
:25 213 مكرر  شرح املادة 

تتضمن هذه املادة وجوب تسديد الضرائب الصادرة قبل تاريخ 
الضريبة  قانون االجراءات  التي تضمنها  االنشطار، وتطبيق األحكام 
وإعفاء  الح��ق��اً،  تصدر  التي  الضرائب  تسديد  عن  املسؤولية  جلهة 
الشركات املنشطرة من موجب تقدمي براءة ذمة من الصندوق الوطني 
الضرائب  بتسديد  املتعلقة  لألصول  وفقاً  االجتماعي، متاماً  للضمان 
 213 امل��ادة  في  عليها  املنصوص  املندمجة،  الشركات  على  املتوجبة 

مكرر 22 )راجع شرح املادة 213 مكرر 22(.
:26 213 مكرر  املادة 

»تخضع الشركات املنشطرة للضريبة املنصوص عليها في املادة 
45 من قانون ضريبة الدخل مبعدل مخفض قدره 5% على فروقات 
شركتني  إل��ى  االنشطار  مت  ح��ال  ف��ي  الثابتة  أصولها  تخمني  إع��ادة 

أكثر. أو  مستحدثتني 
فتخضع  أكثر  أو  قائمتني  شركتني  إل��ى  االن��ش��ط��ار  مت  إذا  ام��ا 
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العادية. للضريبة  التخمني  إعادة  فروقات 
فيخضع  ومستحدثة،  قائمة  شركات  إلى  االنشطار  مت  إذا  أما 
االنشطار إلى الشركة القائمة إلى معدل الضريبة املنصوص عنه في 

45 من قانون ضريبة الدخل«. املادة 
:26 216 مكرر  شرح املادة 

في  عليها  املنصوص  للضريبة  املنشطرة  الشركة  خضوع 
45 من قانون ضريبة الدخل: املادة 

تخضع  أك��ث��ر،  أو  مستحدثتني  شركتني  إل��ى  االن��ش��ط��ار  مت  إذا 
في  عليها  املنصوص  التحسني  ربح  ضريبة  إلى  املنشطرة  الشركات 
 %5 45 من قانون ضريبة الدخل، ولكن مبعدل مخفض قدره  املادة 

الثابتة. أصولها  تخمني  إعادة  فروقات  على 
فتخضع  أكثر،  أو  قائمتني  شركتني  إل��ى  االنشطار  مت  إذا  أم��ا 
إعادة  فروقات  على  العادية  الضريبة  إلى  عندئٍذ  املنشطرة  الشركة 

التخمني.
وإذا مت االنشطار في الوقت نفسه إلى شركات قائمة وشركات 
مستحدثة فيخضع االنشطار إلى الشركة القائمة إلى معدل الضريبة 
إلى  وليس  الدخل،  ضريبة  قانون  من   45 امل��ادة  في  عنه  املنصوص 

التخمني. 5% على فروقات إعادة  املعدل املخفض 
الشركات: وانشطار  اندماج  موضوع  على  تعليق 

العمال: حقوق  أوًال: 
العمال  إلى حقوق  بعيد  املشرع ال من قريب وال من  يتطرق  لم 

الشركات. انشطار  أو  اندماج  مبناسبة 
العمل  بعقود  املتعلقة  تلك  سيما  وال  العامة  للقواعد  وتطبيقاً 
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عاتقها  على  الدامجة  الشركة  تأخذ  عندما  العمال  حقوق  تتغير  ال 
نفسها  وبالشروط  بالعمل  يستمرون  بل  معهم.  العمل  عقود  متابعة 
معهم،  العمل  تنقطع عقود  أن  وبدون  األقدمية،  بحق  احتفاظهم  ومع 

الدامجة. الشركة  مع  مجدداً  للتعاقد 
متابعة  رفض  إذا  العامل  قبل  من  ينقطع  العمل  عقد  أن  غير 
العمل حتت اإلدارة اجلديدة للشركة الدامجة. وال تعتبر هذه الشركة 
متعسفة باستعمال حقها جتاه العمال إذا قررت إعادة تنظيم إدارتها 
م��ع هذا  إج���راءات وظ���روف متناسبة  م��ن  ذل��ك  ينتج ع��ن  ق��د  م��ا  م��ع 

لتنظيم. ا
االنشطار: أو  االندماج  بطالن  ثانيًا: 

االندماج  بطالن  مسألة  إل��ى  اللبناني  امل��ش��رع  يتطرق  ل��م  كما 
البطالن. هذا  على  املترتبة  والنتائج 

ويتحقق بطالن االندماج لعدة أسباب من أهمها: إذا لم توافق 
القابلة  السندات  العادية حلملة  غير  العمومية  اجلمعية  مسبقاً  عليه 
اإللزامية  ال��ق��ان��ون  أح��ك��ام  فيه  ت��راع  ل��م  وإذا  أس��ه��م.  إل��ى  التحويل 
التزامات  زي��ادة  إل��ى  أدى  وإذا  العامة.  اآلداب  أو  ال��ع��ام  النظام  أو 

تضامن. بشركة  مساهمة  شركة  كاندماج  املساهمني 
من  بسبب  االن��دم��اج  ات��ف��اق  أبطل  إذا  أي��ض��اً  االن��دم��اج  ويبطل 
أجل  من  احتياًال  االن��دم��اج  عملية  حصلت  إذا  أو  البطالن،  أسباب 
االندماج  على  اعتراض  حصل  إذا  أو  الغير.  حقوق  على  االستيالء 

االندماج. بإبطال  احملكمة  وقضت 
البطال  قانونية  أحكاماً  يلحظ  أن  اللبناني  املشرع  على  وك��ان 
االندماج، على غرار ما فعله قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966، 

207 منه )راجع األحكام العامة لالندماج(. في املادة 
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في اإلفالس

املفلس: في حقوق زوج 

:2019/126 122 اجلديدة من القانون  املادة 

»يلغى نص املادة 625 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص 
اآلتي:

625 اجلديدة: املادة 

خارج  املنقولة  وغير  املنقولة  املفلس  غير  ال��زوج  أم��وال  تبقى 
التفليسة«. موجودات 

625 القدمية امللغاة، قبل إلغائها مبوجب املادة  نص املادة 
:2019/3/29 126 تاريخ  122 من القانون رقم 

واملنقوالت  العقارات  عيناً  الزوجة  فتسترجع  الزوج  أفلس  »إذا 
التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج، واألموال التي آلت إليها 

الزواج. أثناء  في  بطريقة مجانية 

كذلك يحق لها أن تسترجع األموال التي اشترتها في أثناء مدة 
زواجها باستعمال نقود آلت إليها على الوجه املتقدم بشرط أن ينص 
الزوجة  تثبت  وان  النقود  استعمال  بيان  على  صراحة  الشراء  عقد 

مصدرها«.

التعديالت:

زوجة  ح��ق��وق  »ف��ي  ع��ن��وان:  أس��ت��ب��دل  ال��ع��ن��وان:  تغيير  أوًال: 
املفلس«، بعنوان جديد هو: »في حقوق زوج املفلس«.
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السواء  على  والزوجة  الزوج  يعني  العنوان اجلديد،  في  والزوج 
والتطورات  العملي  ال��واق��ع  مقتضيات  م��ع  ينسجم  ال��ع��ن��وان  وه���ذا 
احلاصلة في طبيعة عمل الزوجة، حيث ميكنها في الوقت احلاضر، 
تاجر،  ال��ت��ج��ارة بصفة  أن مت���ارس  احل��ال��ي��ة،  ال��ت��ش��ري��ع��ات  ظ��ل  وف��ي 
موجوداتها  ب��ني  لزوجها  يكون  وق��د  ل��إلف��الس  تتعرض  ق��د  وبالتالي 

ومنقوالت. عقارات 
وتبعاً للمساواة في صفة التاجر بني الزوج والزوجة، فقد أصاب 

املفلس«. العنوان، بحيث أصبح: »في حقوق زوج  تغيير  املشرع في 
الزوج خارج موجودات تفليسة زوجه: أموال  بقاء  ثانيًا: 

محل  حلت  التي  التجارة  قانون  من  اجلديدة   625 املادة  تؤكد 
كانت  املفلس، سواء  الزوج غير  أموال  أن  امللغاة، على  القدمية  املادة 

التفليسة. موجودات  خارج  تبقى  منقولة،  غير  أو  منقولة 
:2019/126 123 من القانون رقم  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»يلغى نص املادة 626 من قانون التجارة ويستعاض عن بالنص 

اآلتي:
626 اجلديدة: املادة 

املفلس  غير  الزوج  أموال  التفليسة،  موجودات  من ضمن  تعتبر 
التي يثبت أنها مشتراة بنقود املفلس خالل السنوات اخلمسة السابقة 

لتاريخ إعالن اإلفالس.
املقبولة  البينة  بجميع طرق  ذكرها  املتقدم  الواقعة  إثبات  ميكن 
في املواد التجارية. ويعد إثباتاً كافياً مجرد إقامة الدليل على أنه لم 
املواد،  تلك  بتاريخ متلك  موارد شخصية  أية  املفلس  غير  للزوج  يكن 

ما لم يقدم هذا األخير برهاناً على العكس«.
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123 من  امل���ادة  امل��ل��غ��اة مب��وج��ب  ال��ق��دمي��ة   626 امل���ادة  ن��ص 
:2019/3/29 126 تاريخ  القانون رقم 

من  الثانية  الفقرة  في  عليه  املنصوص  االف��ت��راض  خال  »فيما 
في  بدل  مقابل  الزوجة  أحرزتها  التي  األموال  السابقة حتسب  املادة 
أثناء مدة الزواج، مشتراة بنقود زوجها. ويجب أن تضم إلى موجودات 

العكس«. برهاناً على  الزوجة  إذا قدمت  إال  التفليسة، 

التعديالت:

ال���زوج  امل��ف��ل��س امل��ش��ت��راة ب��ن��ق��ود  ال����زوج غ��ي��ر  أوًال: أم����وال 
املفلس:

أموال  املفلس،  الزوج  تفليسة  موجودات  في  توجد  أنه  ثبت  إذا 
فتعتبر  املفلس.  الزوج  بنقود  ولكنها مشتراة  املفلس،  للزوج غير  تعود 
في  معينة  م��دة  خ��الل  التفليسة،  م��وج��ودات  من ضمن  األم��وال  ه��ذه 

نص املادة اجلديدة.

املفلس خالل مدة معينة: الزوج غير  أموال  ثانيًا: ثبوت 

626 اجلديدة مهلة قصوى الثبات أن موجودات  املادة  وضعت 
هي  امل��دة  وه��ذه  املفلس،  ال��زوج  بأموال  مشتراة  املفلس،  غير  ال��زوج 

اإلفالس. السابقة العالن  السنوات اخلمس 

املوجودة  املفلس  غير  ال��زوج  أم��وال  كانت  إذا  فحتى  وبالتالي 
فال  املفلس،  ال��زوج  بأموال  مشتراة  املفلس،  ال��زوج  موجودات  ضمن 
مما  املذكورة.  اخلمس  السنوات  مرت  إذا  ذلك  إثبات  مقبوًال  يكون 
تعتبر من  ال  املفلس  املوجودة ضمن موجودات  الزوج  أموال  أن  يعني 
على  مر  قد  كان  إذا  الدائنون  عليها  ينفذ  أن  ميكن  التي  موجوداته 

هذه األموال خمس سنوات سابقة لتاريخ اعالن اإلفالس.
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اإلثبات: ثالثًا: 
بأموال  مشتراة  املفلس  غير  ال��زوج  أم��وال  ب��أن  اإلث��ب��ات  ميكن 
ومنها  التجارية،  امل��واد  ف��ي  املقبولة  ال��ط��رق  بجميع  املفلس،  ال��زوج 

الشهود. شهادة 
أي  املدعية،  املصلحة،  صاحبة  اجلهة  على  اإلثبات  عبء  ويقع 

التفليسة. بوكيل  املمثلني  املفلس  دائني 
الدليل  إقامة  وه��ي  املدعي  لصالح  قرينة  القانون  وض��ع  وق��د 
بتاريخ متلك  موارد شخصية  أية  املفلس  للزوج غير  يكن  لم  أنه  على 

األموال. تلك 
ولم  يعمل،  ال  املفلس  غير  ال��زوج  أن  مثاًل  امل��دع��ي  أثبت  ف��إذا 
الهبة، فيكون  أو  يحصل على أموال بطريقة من الطرق كاإلرث مثاًل 

كافياً. اإلثبات  هذا 
إثبات  أي  العكس،  إثبات  املفلس  للزوج غير  أجاز  املشرع  ولكن 
أنه كانت لديه موارد مالية من أية جهة كانت، كما لو أثبت مثاًل أنه 
أو أن أخاه في املهجر أرسل  إرثية،  كان يعمل، أو حصل على حصة 

أو غير منقولة. املال استعمله في شراء أموال منقولة  له مبلغاً من 
وال بد من اإلشارة إلى صعوبة اإلثبات والبرهان على العكس، 
ويبقى للمحكمة املختصة مبا لها من سلطة، في تقدير الوقائع ووسائل 

للظروف واملعطيات. تراه مناسباً وفقاً  اإلثبات أن حتكم مبا 
:2019/126 124 من القانون  املادة 

تنص هذه املادة على ما يأتي:
»يلغى نص املادة 627 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص 

اآلتي:
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627 اجلديدة: املادة 
إذا أوفى الزوج غير املفلس ديوناً حلساب الزوج املفلس، فيعود 
له املطالبة بحقوقه كسائر الدائنني في التفليسة، ما لم يقم البرهان 

على أن تلك الديون قد أوفيت من مال الزوج«.
124 من  امل���ادة  امل��ل��غ��اة مب��وج��ب  ال��ق��دمي��ة   627 امل���ادة  ن��ص 

:2019/3/29 126 تاريخ  القانون رقم 
قرينة  هناك  كانت  زوج��ه��ا  دي��ون��اً حلساب  ال��زوج��ة  أوف��ت  »إذا 
أن  زوجها، فال ميكنها  مال  الديون من  أوفت هذه  أنها  قانونية على 

العكس«. البرهان على  إذا قام  التفليسة، إال  أية دعوى على  تقيم 
التعديالت:

املفلس: الزوج  املفلس ديونًا حلساب  الزوج غير  إيفاء 
املفلس. الزوج  املفلس ديوناً مترتبة على  الزوج غير  قد يفي 

ففي هذه احلالة يكون الزوج غير املفلس املوفي للدين كسائر دائني 
املفلس، ويحق له كسائر الدائنني املطالبة بحقوقه في التفليسة.

أوفى  إمنا  املفلس  غير  الزوج  أن  على  البرهان  يقوم  قد  ولكن 
ال��دي��ون م��ن م��ال ال���زوج امل��ف��ل��س، وع��ن��دئ��ٍذ ال ي��ح��ق ل��ه ال��دخ��ول في 
أموال  أن  يثبت  أن  املصلحة  صاحب  املدعي  على  ويترتب  التفليسة. 
ال  وعندئٍذ  املفلس،  أم��وال  من  بالفعل  أوفيت  إمن��ا  املوفاة  الدائنني 
كما  الديون.  من  أوفاه  التفليسة مبا  مطالبة  املفلس  غير  للزوج  يحق 
قاعدة  تطبيق  لعدم  ب��اط��اًل،  الشكل  ه��ذا  على  األم��وال  إيفاء  يعتبر 

الدائنني. بني  املساواة 
املوسيانية،  بالقرينة  يعرف  كان  ما  ألغت  اجلديدة  املادة  وهذه 
التي كانت تقضي بأنه إذا أوفت الزوجة ديوناً حلساب زوجها كانت 
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هناك قرينة على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها، وبالتالي ال 
ميكنها أن تقدم أية دعوى على التفليسة إال إذا أقامت هي البرهان 
أو  الدين من دخل عملها،  أوفت  أنها قد  أثبتت  لو  العكس، كما  على 

من إرث حصلت عليه من أهلها.
:2019/126 125 من القانون رقم  املادة 

»يلغى نص املادة 628 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص 
اآلتي:

628 اجلديدة: املادة 
كان بال حرفة  أو  ال��زواج،  تاجراً في وقت عقد  الزوج  كان  إذا 
أخرى معينة، ثم صار تاجراً خالل السنة عينها، فإن العقارات التي 
كان ميلكها في وقت الزواج أو آلت إليه باإلرث أو بالهبة بني األحياء 
عنه  املنصوص  اإلجباري  للتأمني  خاضعة  وحدها  تكون  بالوصية  أو 
الصادر  العقارية  امللكية  ق��ان��ون  م��ن   131 امل��ادة  م��ن   2 الفقرة  ف��ي 

.»3339 بالقرار رقم 
رقم  القانون   125 باملادة  امللغاة  القدمية   628 املادة  نص 

:2019/3/29 126 تاريخ 
بال  عندئٍذ  كان  أو  الزواج  وقت عقد  في  تاجراً  الزوج  كان  إذا 
حرفة أخرى معينة، ثم صار تاجراً خالل السنة نفسها فإن العقارات 
بني  بالهبة  أو  باإلرث  إليه  آلت  أو  الزواج  وقت  في  كان ميلكها  التي 

الزوجة«. تكون وحدها خاضعة لرهن  بالوصية  أو  األحياء 
التعديالت:

السنة  »خالل  بعبارة  نفسها«  السنة  »خالل  عبارة  تعديل  أوًال: 
عينها. بكلمة  نفسها  كلمة  إبدال  أي  عينها« 
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اإلجباري: للتأمني  أو  الزوجة  لرهن  اخلضوع  ثانيًا: 
العقارات  أن  على  تنص  إلغائها  قبل  القدمية   628 املادة  كانت 
إذا  وفيما  األسباب،  من  لسبب  ال��زواج  وقت  الزوج  ميلكها  كان  التي 

التي تكون خاضعة لرهن الزوجة. كان تاجراً هي وحدها 
 125 املادة  تعديلها مبوجب  بعد  اجلديدة   628 املادة  أما نص 
للتأمني  املذكورة  العقارات  يخضع  فأصبح   2019/126 القانون  من 
اإلجباري املنصوص عليه في املادة 2/131 من قانون امللكية العقارية 

الزوجة. لرهن  بدًال من إخضاعها 
مع العلم أن التأمني اإلجباري عماًل بأحكام املادة 131 من قانون 
امللكية العقارية هو التأمني الذي يسجل حكماً، سواء أكان برضى أم 
بغير رضى صاحب العقار، وفي األحوال املعينة في الفقرات التالية. 
التي  وال��دي��ون  احلقوق  أم��ا  معني.  بإسم  إال  التأمني  ه��ذا  يكون  وال 
يعقد التأمني اإلجباري لضمانها، فمنها بحسب ما تنص عليه الفقرة 
املتزوجة، فالتأمني  امل��رأة  امل��ذك��ورة: حقوق ودي��ون   131 امل��ادة  2 من 
اإلجباري يعقد على عقارات الزوج لضمان البائنة واحلقوق الزوجية 

بعهدتها. تكون  والتي  الزوج  على  املترتبة  املوجبات  والتعويض عن 
:2019/126 126 من القانون رقم  املادة 

»يلغى نص املادة 629 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص 
اآلتي:

وقت  في  تاجراً  املفلس  زوجه  كان  الذي  املفلس  غير  الزوج  إن 
تاجراً  ثم صار  معينة،  أخرى  بال حرفة  عندئٍذ  كان  أو  الزواج،  عقد 
في خالل السنة التي تلي عقد الزواج، ال يحق له أن يقيم أية دعوى 
على التفليسة من أجل املنافع املنصوص عليها في صك الزواج. وفي 
التي  باملنافع  جهتهم  من  يتذرعوا  أن  للدائنني  يحق  ال  احلالة،  هذه 
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املذكور. الصك  املفلس في  الزوج غير  منحها 
غير  ل��زوج��ه  املفلس  ال��زوج  م��ن  املمنوحة  الهبات  حكماً  تبطل 

لتاريخ اعالن اإلفالس«. السابقة  السنوات اخلمس  املفلس خالل 
126 من القانون  629 امللغاة قبل إلغائها باملادة  نص املادة 

:2019/3/29 126 تاريخ  رقم 
كان  أو  الزواج  وقت عقد  في  تاجراً  زوجها  كان  التي  املرأة  إن 
عندئٍذ بال حرفة أخرى معينة، ثم صار تاجراً في خالل السنة التي 
من  التفليسة  على  دع��وى  أية  تقيم  أن  لها  يحق  ال  ال��زواج  عقد  تلي 
ال  احلالة  هذه  وفي  ال��زواج.  في صك  عليها  املنصوص  املنافع  أجل 
الزوجة  منحتها  التي  باملنافع  جهتهم  من  يتذرعوا  أن  للدائنني  يحق 

املذكور. الصك  لزوجها في 
الزواج هي أيضاً باطلة. أثناء مدة  والهبات املمنوحة في 

التعديالت:
أوًال: املساواة بني الزوج والزوجة:

الزوج  املطروحة متيز بني  املسألة  السابقة في  النصوص  كانت 
زوج  تتحدث عن  املفلس وحقوقها، وال  وتتحدث عن زوجة  والزوجة، 

باإلفالس. الزوجة  وقعت  لو  فيما  املفلسة وحقوقه، 

بحرية  التجارة  مت��ارس  الزوجة  تكن  لم  الوقت  ذلك  في  ولكن 
الوقت  ف��ي  ام��ا  زوج��ه��ا.  إذن  ب��دون  األق��ل  على  ت��اج��ر،  وبصفة  تامة 
تاجر،  بصفة  التجارة  ملمارسة  أهلية  صاحبة  فأصبحت  احل��اض��ر، 
من دون إذن زوجها. وبالتالي اصبحت معرضة للوقوع في اإلفالس. 
الفصل  من  اخلامس  اجل��زء  في  عليها  املنصوص  امل��واد  أتت  ولذلك 
الزوج  بحقوق  واملتعلقة  اإلف��الس(  )ف��ي  الثاني  الباب  من  اخلامس 
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اإلفالس،  بقضايا  يتعلق  فيما  وال��زوج��ة  ال��زوج  بني  تساوي  املفلس، 
وحقوق الزوج في أثناء إفالس زوجه.

التفليسة: على  الدعوى  إقامة  من  الزوج  منع  ثانيًا: 

كان  أو  ال���زواج  عقد  وق��ت  ف��ي  ت��اج��راً  املفلس  ال���زوج  ك��ان  إذا 
عندئٍذ بال حرفة أخرى معينة ثم أصبح تاجراً في خالل السنة التي 
في  مسجلة  مختلفة  منافع  زوجه  أعطى  قد  وكان  ال��زواج.  عقد  تلي 
التعهد  أو  ال��زواج،  مؤخر  أو  مثاًل،  عقار  بهبة  كالوعد  ال��زواج،  عقد 
الزوج، ال  أفلس  وإذا  أو منفعة. ففي هذه احلالة،  أية هدية  مبنحها 
املنافع. بهذه  للمطالبة  التفليسة  على  دعوى  أية  تقدمي  للزوجة  يحق 

منحها  ال��ت��ي  باملنافع  املطالبة  م��ن  ال��دائ��ن��ني  منع  ث��ال��ث��ًا: 
الزوج في صك الزواج:

ومن جهة أخرى، ومقابل منع الزوج من إقامة الدعوى املذكورة 
املفلس  غير  الزوج  منحها  التي  باملنافع  يتذرعوا  أن  للدائنني  يحق  ال 

في الصك املذكور، وخالل السنة املذكورة.

الهبات: إبطال  رابعًا: 

 126 املادة  التجارة مبوجب  629 من قانون  املادة  جرى تعديل 
من القانون رقم 126 تاريخ 2019/3/29، بحيث أبطلت هذه املادة 
الهبات املمنوحة من الزوج املفلس لزوجه غير املفلس خالل السنوات 

اإلفالس. إعالن  لتاريخ  السابقة  اخلمس 

في  املمنوحة  الهبات  على  تنص  امللغاة   629 املادة  كانت  بينما 
مدة الزواج تكون باطلة، من دون حتديد وقت.
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: تعليق
629 جتارة مبا يأتي: نعلق على النص اجلديد للمادة 

املفلس: غير  للزوج  املمنوحة  املنافع  في  أوًال: 
تنص  كانت  كما  التجارة،  قانون  من  اجلديدة   629 املادة  تنص 
املادة 629 امللغاة من هذا القانون على أن الزوج غير املفلس ال يحق 
له أن يقيم أية دعوى على التفليسة من أجل املنافع املنصوص عليها 

في صك الزواج.
كما تنص املادة نفسها على منع الدائنني من أن يتذرعوا باملنافع 

الزواج. الزوج غير املفلس في صك  التي منحها 
املنافع  املادة جلهة هذه  تناقضاً في هذه  بالتالي أن ثمة  ويبدو 
مثاًل  الزوج  كان  فلو  ال.  أم  التفليسة  أموال  في  تدخل  كانت  إذا  وما 
إسمه،  على  معني  عقار  بتسجيل  ال���زواج  ص��ك  ف��ي  زوج��ه  وع��د  ق��د 
ولكنه أفلس قبل تسجيل هذا العقار، فهل يدخل هذا العقار املوعود 
غير  ل��ل��زوج  ليس  أن��ه  طاملا  ال  أم  التفليسة  أم��وال  ف��ي  ل��ل��زوج  بهبته 
للدائنني  يحق  ال  أنه  كما  التفليسة  على  دع��وى  أية  يقيم  أن  املفلس 
في  املفلس  غير  ال��زوج  منحها  التي  باملنافع  جهتهم  من  يتذرعوا  أن 

املذكور؟ الصك 
النص. توضيح هذا  يقتضي  ولذلك 

املفلس: غير  للزوج  املمنوحة  الهبات  في  ثانيًا: 
من  امللغاة  القدمية   629 امل��ادة  ن��ص  ف��ي  ال  القانون  يفرق  ل��م 
إذا  وما  الهبات  بني  املادة  لهذه  النص احلالي  التجارة وال في  قانون 
تبدو  أو  الزوج،  أو مهمة وال تتالءم مع إمكانات  كانت عادية بسيطة 

التفليسة. من  لألموال  تهريب  كأنها 
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فلو كان الزوج يهدي زوجته سنوياً باقة زهور في عيد العشاق 
الهبة باطلة، خالل السنوات اخلمس املنصوص عليها  هل تكون هذه 

629 اجلديدة. في املادة 
تبطل  ال��ت��ج��ارة،  ق��ان��ون  م��ن   507 امل���ادة  ف��ي  ب��أن��ه  التذكير  م��ع 

املعتادة. الصغيرة  الهدايا  ما خال  املجانية  والتفرغات  األعمال 
التي  امل��ع��ت��ادة  الصغيرة  ال��ه��داي��ا  إث��ب��ات  ت��ع��ذر  ف��ض��اًل ع��ن  ه��ذا 

إبطالها. من  للتمكن  السنوات اخلمس  املفلس خالل  الزوج  يقدمها 
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في نشر القانون 2019/126 وبدء العمل به

:2019/126 127 من القانون رقم  املادة 
تنص هذه املادة على ما يأتي:

ثالثة  بعد  به  ويعمل  الرسمية  القانون في اجلريدة  »ينشر هذا 
تاريخ نشره«. أشهر من 

وقد نشر هذا القانون فعاًل في العدد 18 من اجلريدة الرسمية 
.2019/4/1 الصادر في 

2019/7/2 على اعتبار  وبالتالي فقد أصبح نافذاً ابتداء من 
أنه تطبيقاً للقواعد العامة املنصوص عليها في املادة 418 من قانون 
باأليام  املعينة  املهلة  حساب  في  تدخل  ال  املدنية:  احملاكمات  أصول 
نظر  في  املعتبر  األمر  أو حدوث  التبليغ  يوم  بالسنني  أو  باألشهر  أو 

منها. األخير  اليوم  املهلة في  وتنقضي  له.  القانون مجرياً 
.2019/4/1 ومبا أن القانون مت نشره في 

ومبا أن املهلة محددة باألشهر )ثالثة أشهر(.
فتبتديء مهلة  املهلة،  األول ال يدخل في حساب  اليوم  أن  ومبا 
في  أي  القانون  نشر  لتاريخ  التالي  ال��ي��وم  ف��ي  إذن  الثالثة  األش��ه��ر 
ويكون   2019/7/1 في  أي  األخير  اليوم  في  وينتهي   ،2019/4/2

 .2019/7/2 القانون نافذاً ابتداء من 
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