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تعتبر شركات المساىمة النموذج األمثل لشركات األموال والتي كان ظيورىا نتيجة ممحة    
لمتطورات اإلقتصادية اليائمة، التي أصبحت معيا الحاجة إلى تجميع األموال من أجل القيام بالمشاريع 

اإلقتصادية الضخمة، وتتميز شركة المساىمة بكونيا الشركة التي ينقسم رأسماليا إلى حصص قابمة لمتداول 
ويسأل كل شريك فييا بقدر حصتو في رأس المال، وال تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عميو أو 
إفالسو ألن ال مكانة لإلعتبار الشخصي في ىذا النوع من الشركات، كما ال يكتسب الشريك المساىم صفة 

.التاجر وينتج عن ذلك أن إفالس الشركة ال يترتب عميو إفالس الشركاء  

تمثل شركة المساىمة العماد الرئيسي لمنظام الرأسمالي وأداة لمتطور االقتصادي في العصر     
الحديث، حيث تيدف إلى جمع أموال المدخرين لتحقيق مشاريع إقتصادية ىامة تعجز عن تحقيقيا الشركات 
مكاناتو، ومن ثمة أصبحت تحتكر لوحدىا المشروعات اإلقتصادية الكبرى  األخرى ووسائل الفرد الخاصة وا 

 .الواسعة النطاق

ونتيجة لمتطورات اإلقتصادية التي شيدىا العالم خاصة بعد ىيمنة وسيطرة إقتصاد السوق القائم   
عمى المبادرة الخاصة والمنافسة الحرة، كان لزاما عمى المشرع الجزائري مواكبة ىذه التحوالت والتطورات عن 

طريق تغيير المنظومة التشريعية والقانونية كي تكون أكثر تجاوبا مع الوضع الجديد، وقد أخدت القوانين 
المنظمة لمشركات التجارية والسيما شركات المساىمة الحصة األكبر من اىتمامات المشرع وذلك من خالل 

 والذي 2 المتعمق بالقانون التجاري591-75 المعدل والمتمم لألمررقم 08-93إصداره لممرسوم التشريعي رقم 
.أحدث تغييرات عميقة مست النظام القانوني لشركات المساىمة  

ونظرا لحاجة شركات المساىمة إلى رؤوس أموال ضخمة من أجل القيام بمشاريعيا اإلقتصادية،      
 التي تعتبر آلية القيم المنقولة إصدار 08-93سمح ليا المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشريعي رقم 

.  قانونية لتمويل الرأس المال الضروري لمقيام بنشاطاتيا  
                                                           

 
  1993 أفريل 27، صادر في 27، جريدة رسمية عدد 1993 أفريل 25 مؤرخ في 08-93 مرسوم تشريعي رقم  (1)

 . المتضمن القانون التجاري59-75يعدل ويتمم األمر رقم 
 19، صادر في 100 ، يتضمن القانون التجاري، جريدة رسمية عدد 1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 59-75أمر رقم ( 2) 

 .  ، معدل ومتمم1975ديسمبر 
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يكتسي موضوع الدراسة أىمية بالغة بالنسبة لشركات المساىمة سواء عند تأسيسيا أو أثناء    
ممارسة نشاطيا، حيث تمجأ الشركة إلصدار القيم المنقولة الممثمة في األسيم والسندات وطرحيا لالكتتاب 

فييا بيدف تنمية رأسماليا وتمويل نشاطاتيا حتى تستطيع مواجية التطمعات اإلقتصادية، ىذا من جية ومن 
. جية أخرى تعد القيم المنقولة مصدر ادخار لممستثمرين فييا  

 أداة فعالة في الحياة اإلقتصادية والتجارية لمدول القيم المنقولةوتعود أسباب دراسة ىذا الموضوع إلى كون 
نظرا لسيولة التعامل بيا وتداوليا في األسواق المالية، كما أنيا تساعد شركات المساىمة عمى استقطاب 

. أكبر قدر من المدخرين وتشجيعيم عمى االستثمار، مما يعود بالمنفعة عمى اإلقتصاد الوطني  

وبالنسبة لميدف من دراسة القيم المنقولة الصادرة عن شركة المساىمة ىو محاولة تحديد المقصود 
منيا وبيان مختمف أنواعيا وما تتميز بو عن غيرىا من األدوات المالية األخرى، وكذا تسميط الضوء حول 
القواعد المنظمة ليا، إضافة إلى أىم الحقوق التي تخوليا القيم المنقولة لممكتتبين فييا وما يمتزمون بو في 

.مواجية الشركة المصدرة ليا  

فيما تتمثل األحكام القانونية : وبناءا عمى ما تقدم يمكن أن يطرح ىذا الموضوع اإلشكالية اآلتية
 . ؟ التي اعتمدها المشرع الجزائري في تنظيمه لمقيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة 

:ويندرج تحت ىذه اإلشكالية تساؤالت فرعية تتمثل في  

.ما ىي القواعد القانونية التي تشترك فييا القيم المنقولة بصفة عامة؟-   

.ما ىي أنواع القيم المنقولة، وكيف نظم المشرع الجزائري كل نوع منيا؟-   

فيما تتمثل الحقوق الممنوحة لحاممي القيم المنقولة؟ وما ىي اإللتزامات المفروضة عمييم في مواجية - 
 .   الشركة التي أصدرتيا؟

وقد صادفنا خالل دراسة ىذا الموضوع بعض الصعوبات كونو موضوعا واسعا يتضمن العديد      
من المعمومات واألحكام القانونية، وكان عمينا التقيد بحجم المذكرة لذلك تم دراسة أىم النقاط الرئيسية 
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المتعمقة بالقيم المنقولة، إضافة إلى نقص المراجع المتخصصة، فضال عن كون الموضوع إقتصاديا 
.     تطمب تنظيمو قانونيا، مما ترتب عنو صعوبات في فيم بعض المصطمحات  

إن البحث في ىذا الموضوع يستدعي االستعانة بالمنيج الوصفي لإللمام بمختمف المفاىيم    
المتعمقة بالقيم المنقولة، والمنيج التحميمي لمنصوص المنظمة ليا في القانون التجاري، كما تطمب استعمال 

 من حين آلخر مع التشريع الفرنسي ألجل المقارنة مع التشريع الجزائري، إضافة إلى المنيج المقارن
 . التشريع المصري

:ولإلجابة عن إشكالية الموضوع المذكورة آنفا ارتأينا تقسيم البحث إلى فصمين  

بعنوان ماىية القيم المنقولة الصادرة عن شركة المساىمة، والذي تضمن مفيوم القيم : الفصل األول
براز خصائصيا وتمييزىا عن األوراق المالية األخرى وذلك في  المنقولة من حيث تحديد المقصود منيا وا 
المبحث األول، أما المبحث الثاني فقد خصص لمبحث في أنواع القيم المنقولة والقواعد المنظمة لكل نوع 

 .   منيا

جاء تحت عنوان المركز القانوني لحاممي القيم المنقولة في شركة المساىمة، حيث تم : الفصل الثاني
دراسة الحقوق الممنوحة لحاممي ىذه القيم في المبحث األول، ثم اإللتزامات المفروضة عمييم في مواجية 

 .       الشركة ضمن المبحث الثاني

 



 

 الفصل األول
 ماهي اللهي اللملقلي  
الصمادر  ع  شري  

 اللسمالي



 الفصل األول                                  ماهية القيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة
 

 

6 

 الفصل األول

:ماهية القيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة  

استدعت الضركرات االقتصادية في الكقت الراىف حتمية كجكد شركات تأخذ عمى     
عاتقيا المشاريع الضخمة بغية النيكض باقتصاد الدكؿ، كتعد شركات المساىمة مجاال خصبا 

.لتحقيؽ ذلؾ، فيي شركات يزكؿ فييا اإلعتبار الشخصي مقابؿ بركز أىمية لمقيـ المالية  

ذه تككيف ق مف أجؿ ك،مكاؿ معتبرةأتثماراتيا يتطمب تكافر رؤكس سكتحقيؽ شركة المساىمة ال   
ك بمناسبة زيادة أسيس الشركة أ قيـ منقكلة سكاء عند تإصدارجاز المشرع لشركات المساىمة أاألخيرة 

ما ديف إ ك،س ماؿ الشخص المعنكم المصدر ليا كيعبر عنيا باألسيـأما جزءا مف رإ كىي تمثؿ ،سمالياأر
 لمشركة ايف قدمكذصككؾ قابمة لمتداكؿ يحكزىا األشخاص اؿكما تعتبر  ، كتسمى سندات الديفقعمي

 .ركرية لتمكيميا كتعد نكعا مف األكراؽ المالية التي تصدرىا الشركات المخكلة قانكناضمكاؿ اؿألا

تخضع القيـ المنقكلة في مجمميا ألحكاـ عامة نظمتيا العديد مف التشريعات كمنيا التشريع    
ق القيـ شكؿ ذ قذ فتتخ،صدرتيا كبالنسبة لممستثمريف فيياأ نظرا ألىميتيا بالنسبة لمشركة التي ،الجزائرم

ال إ (.كؿاألمبحث اؿ ) ك لمحامؿ كتتمتع بالعديد مف الخصائص التي تميزىا عما يشابيياأسندات اسمية 
لؾ الختالؼ ذ كيعكد ،ق القيـ ليا نظاـ قانكني خاص بيا يحكميا كينظـ التعامؿ بياذف كؿ قيمة مف قأ

 س الماؿ تمثؿ حقكؽ ممكيةأ تعتبر األسيـ مف فئة سندات رإذ ،صفة كؿ منيا في شركة المساىمة
 س مالياأما سندات الَديف تعد بمثابة قرض لشركة المساىمة كال تدخؿ في تككيف رأ ،لشركاء في الشركةا

    (.المبحث الثاني)  تمتـز الشركة برَد قيمة السند عند حمكؿ األجؿ المحدد ليا إذ ،كيعتبر حامميا دائنا ليا
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لمبحث األول ا

:مفهوم القيم المنقولة  

ركات المساىمة  ش المالية التي تصدرىا كراؽ لألمطار قانكفإغمب التشريعات بكضع أاىتمت     
ال إ ،ك قيـ منقكلة كما سماىا المشرع الجزائرمأ ،كراؽ ماليةأم يطمؽ عمييا مف ذف اختمؼ المصطمح اؿإك
 لممدخريفعطاء فرصة إ ك،ركرية لمقياـ بنشاطياض يبقى تزكيد الشركة باألمكاؿ اؿإصدارىاف اليدؼ مف أ

.   عند طرحيا لالكتتاب فييامدخراتيـمكاليـ كزيادة أ رالستثما

صحابيا معركفيف مف قبؿ أما في شكؿ اسمي فيككف إك سندات أسيـ أق القيـ سكاء ذق تصدر
سـ صاحبيا اكر ذا ال يمنع مف صدكرىا دكف ذف قأال إ ،الشركة فتقيد ممكيتيـ ليا في دفاتر الشركة

ق القيـ بالسيكلة في التعامؿ بيا فيي سندات  قابمة ذ تمتاز ق، كما(كؿاألمطمب اؿ )فيككف حائزىا مالكا ليا 
ك متغيرة حسب طبيعة أ كما تمنح ألصحابيا  فكائد ثابتة ،لمتداكؿ بالطرؽ التجارية كغير قابمة لمتجزئة

 كاالختالؼلؾ قد نجد مكاطف لمتشابو ذكعمى العمـك تعتبر القيـ المنقكلة نكع مف األكراؽ المالية ؿ، القيمة
 .(المطمب الثاني)فيما بينيا 

: المقصود بالقيم المنقولة- المطمب األول  

 لرؤكس أمكاؿ كافية عند تأسيسيا أك أثناء امتالكياتقتضي الطبيعة المالية لشركات المساىمة      
   قيـ منقكلة ممثمة في األسيـإلصدارفتمجأ   كىك ما يصعب تحقيقو مف قبؿ مؤسسييا فقط،،حياتيا

.كالسندات التي تمكنيا مف تمكيؿ مشاريعيا كتكسيع استثماراتيا عف طريؽ استغالؿ أمكاؿ المستثمريف فييا  
سيتـ كليذا  ،حدد القانكف األشكاؿ التي تصدر بيا ىذه القيـ إذ لـ يترؾ الحرية في ذلؾ لشركة المساىمةك

.   األشكاؿ التي تتخذىاإلى إضافة إصدارىابالقيـ المنقكلة كاألىمية مف التعريؼ دراسة 

 : تعريف القيم المنقولة-الفرع األول

. قدمت بشأف القيـ المنقكلة العديد مف التعاريؼ التشريعية كالفقيية، سنحاكؿ التطرؽ لكؿ منيا  
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 : التعريف التشريعي-أوال

 أسندت ميمة تعريفيا لمفقوكتجنبت بعض التشريعات كضع تعريؼ لمقيـ المنقكلة،     
فالتشريع المصرم جاء خاليا مف أم تعريؼ لمقيـ المنقكلة سكاء في قانكف الشركات أك في 

. (1)قانكف رأس الماؿ

منت العديد مف قكانينو تعريؼ لمقيـ المنقكلة، نذكر منيا ما جاء ضأما التشريع الفرنسي ت    
بو التنظيـ العاـ لمشركات المينية إلجراء المقاصة كذلؾ في المادة الثالثة الفقرة األكلى، كفي 

ىي مجمكعة '' : المنقكلة المتعمؽ بالنظاـ الجديد لمقيـ 1983 أكت 8المنشكر الصادر في 
، ذات  مصدر كاحد كتخكؿ بذلؾ حقكقا رالسندات ذات الطبيعة الكاحدة، مسعرة أك قابمة لمتسعي

متشابية لحائزىا ككؿ الحقكؽ المتفرعة عف القيـ المنقكلة متداكلة كحقكؽ االكتتاب 
 .(2)''كالمساىمة

 715كقد حدا حدكه المشرع الجزائرم، حيث عرؼ القيـ المنقكلة مف خالؿ نص المادة        
 المتضمف 59-75 المعدؿ كالمتمـ لألمر رقـ 08-93 مف المرسـك التشريعي 30مكرر 

القيـ المنقكلة ىي سندات قابمة لمتداكؿ تصدرىا شركات المساىمة كتككف '' القانكف التجارم بأنيا 
الصنؼ كتسمح بالدخكؿ حسب مسعرة في البكرصة أك يمكف أف تسعر، كتمنح حقكقا مماثمة 

حؽ مديكنية  بصكرة مباشرة أك غير مباشرة في حصة معينة مف رأسماؿ الشركة المصدرة أك
''عاـ عمى أمكاليا  (3) .

 في تعريفو لمقيـ المنقكلة عمى إبراز  اعتمد مف خالؿ نص المادة أف المشرع كنالحظ  
. ، كما حصر الجية المصدرة في شركات المساىمة فقط لياالخصائص المميزة

                                                           
نكارة حمميؿ، النظاـ القانكني لمسكؽ المالية الجزائرية، أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه في العمـك   (1)

 .250ص  تخصص القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، دكف سنة،
 (2)

George Ripert, René Roblot, Traite de droit commerciale, par Rachel germain, tome 1- volume 2, les sociétés 

commercial, 18 é, é dition L.G.D.G, Paris, 2002, p 522.
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 : التعريف الفقهي-ثالثا

القيـ المنقكلة ىي سندات تمثؿ حقكؽ '' :  في الفقو الفرنسي كما يمي القيـ المنقكلةعرفت    
 كىي قابمة ،مديكنية جماعية طكيمة األجؿ، تصدرىا أشخاص معنكية بيدؼ تمكيؿ نشاطيا

''لمتداكؿ كقابمة لمتسعيرة في البكرصة  (1) .

   عمى نكع كاحد مف القيـ المنقكلة كىي سندات الديفقيعاب عمى ىذا التعريؼ تركيز    
. ىذا مف جية كمف جية أخرل عرفت بالنظر إلى خصائصيا

كما عرفت بأنيا السندات التي يصدرىا شخص معنكم عاـ أك خاص عف مبمغ     
إجمالي معمـك كمحدد، تخكؿ ألصحابيا حقكقا متشابية في نفس اإلصدار، كيمكف تسديدىا أك 

 يتعدل  الجؿأتككف قابمة لمتسديد في تاريخ كاحد عند االقتضاء، أك باإلستيالؾ المتتابع في 
. (2)المدة العادية لمقركض القصيرة األمد

ما      تككف ىذه السندات قابمة لمتداكؿ إما بالطرؽ البسيطة المتعارفة في القانكف التجارم، كا 
. (3) بأعداد كبيرة مف قبؿ الشركاتتفي البكرصة إذا صدر

 األكراؽالقيـ المنقكلة مف صنؼ  –حاكؿ الفقو المصرم إعطاء تعريؼ لمكرقة المالية     
صؾ يعطي لحاممو الحؽ في الحصكؿ '' فعرفت بأنيا ، - المالية التي تصدرىا شركة المساىمة

. (4)''حقّيف معا اؿعمى جزء مف العائد، أك الحؽ في جزء مف أصكؿ منشأة ما أك 

 كىي سندات الديف التي تعطي ،يحتكم ىذا التعريؼ ثالثة أنكاع مف القيـ المنقكلة    
صاحبيا الحؽ في الحصكؿ عمى فائدة، سندات رأس الماؿ التي تمنح صاحبيا جزء مف 

                                                           

.ThierryBruneau, Droit bancaire, 3 éme édition, Montchrestien, Paris, 1999, p 473
(1 )

  

، مذكرة لنيؿ شيادة ''دراسة مقارنة'' كريـ طيبي، الطبيعة القانكنية لمقيـ المنقكلة الصادرة عف شركة المساىمة (2)
، ص 2012ماجستير في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 

 .14 ،13 ص
George Ripert, René Roblot, op cit., p 522.
(3 )  

 .253 نكارة حمميؿ، مرجع سابؽ، ص ( 4)
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أصكؿ الشركة، أما النكع الثالث فيجمع بيف الحقيف معا، كلعؿ المقصكد مف ىذا األخير ىي 
. السندات التي تجمع بيف خصائص النكع األكؿ كالثاني كسندات المساىمة مثال

كاضح  رغـ اجتياد الفقو في كضع تعريفات لمقيـ المنقكلة إال أنيا لـ تصؿ إلى تعريؼ    
 كمانع ليا، إذ اعتمدت بعض التعريفات عمى خاصية التداكؿ فقط، كقصرت البعض جامع

. منيا القيـ المنقكلة في نكع كاحد دكف البقية

كعمى العمـك فإف القيـ المنقكلة إما أف تمثؿ حصة في رأسماؿ شركة المساىمة كىي ما     
 فتتككف بذلؾ عالقة ،الشركة كتسمى سندات الديف عمى ما أف تقابؿ ديفإيعرؼ باألسيـ، ك
ممة ىذه القيـ المنقكلة كالشركة المصدرة ليا كتنشأ عنيا حقكؽ كترتب حقانكنية كمالية بيف 

. التزامات في ذمة الطرفيف

 : أهمية القيم المنقولة-الفرع الثاني

 سكاء عمى الصعيد الجماعي أك ،لمقيـ المنقكلة أىمية كبيرة تبرز في عدة مستكيات    
دخار ا تعد مصدر لأخرناحية  كمف  ناحية،الفردم فتعتبر مصدر تمكيؿ بالنسبة لمشركة مف

.  كىي أساس ثركة رجاؿ الماؿ كاألعماؿ في الكقت الراىف،لألفراد

: من الناحية الفردية_ أوال

تتجمى أىمية القيـ المنقكلة بالنسبة لألفراد ككنيا أصبحت مصدر دخؿ كثركة لرجاؿ      
الماؿ كاألعماؿ، حيث أحدثت ىذه اآللية تعديال عميقا في تركيبة الذمة المالية لألفراد كىذا 

 ال يجنكف مف عقارات، فبدال مف تكديسيـ أمكاليـ في البنكؾ كشراء (1)بمقارنتيا مع العقارات
 أصبحكا يستثمركف أمكاليـ في الشركات عف طريؽ شرائيـ لسندات رأس الماؿ أك ،أرباحاكرائيا 

كذلؾ متى قامت الشركات بطرحيا لالكتتاب العاـ محققيف مف جراء ذلؾ منفعة ف، سندات الدم
. كفائدة مستقبمية

                                                           
(1(   

Yves Guyon, Droit des affaires, tome 1, droit commercial générale et sociétés,  7 éme édition economica,
 

Paris,1992, p 726. 
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 ،مزدكجة، فمف جية تعتبر األكثر سرعة لمتجسيد بميزة ـ تتميز القيـ المنقكلةتكمف     
 ، مبسطةإجراءاتفعممية بيع سند مسّعرا في البكرصة تستغرؽ فترة زمنية قصيرة كذلؾ كفؽ 
م مالكييا مف ؼخاصة مع تطكر عممية تداكؿ ىذه القيـ، كمف جية ثانية القيـ المنقكلة تع

. (1)اإللتزامات المرتبطة بممكية العقار كضركرة حراستو كصيانتو

 : من الناحية الجماعية-ثانيا

تعتبر القيـ المنقكلة كسيمة مستحدثة تضمف تمكيؿ احتياجات الدكؿ التنمكية كالحصكؿ     
صدار قيـ منقكلة إعمى أكبر العكائد بأقؿ المخاطر الممكنة، حيث تمجأ شركات ىذه الدكؿ إلى 

 الكطني االقتصادمف أجؿ تطكير نشاطيا مف جية، كمف جية ثانية العكدة بالمنفعة عمى 
. لمدكلة

 :أهمية إصدار سندات رأس المال-1   

تعد األسيـ أىـ األكراؽ المالية كاألكثر تداكال في األسكاؽ المالية، حيث تتسـ بأىمية     
 عمى المدل لالستثمار مالية أداةبالغة في مجاؿ المعامالت التجارية كالمالية، فيي أفضؿ 

 ال سيما إذا ، ليا دكر ىاـ في تمكيؿ رأس الماؿ الضركرم لتأسيس شركات المساىمة الطكيؿ
. (2)كاف اليدؼ مف االستثمار ىك تحقيؽ النمك االقتصادم

 األكلى عند تأسيسيا مف أجؿ تككيف  في مناسبتيف،األسيـ الشركة إلى إصدار أتمج    
 الثانية أثناء مزاكلتيا لنشاطيا بيدؼ الزيادة في رأس أما، ىارأس الماؿ الضركرم لممارسة نشاط

. ماليا

                                                           
دراسة مقارنة بيف القانكف "  فكزية بف غانـ، النظاـ القانكني لمقيـ المنقكلة الصادرة عف شركة المساىمة (1)

، بحث لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، فرع القانكف الخاص، كمية الحقكؽ كالعمـك "الجزائرم كالقانكف الفرنسي
 .9، 8، ص ص2006اإلدارية بف عكنكف، الجزائر، 

، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في -دراسة مقارنة– نصيرة تكاتي، ضبط سكؽ القيـ المنقكلة الجزائرم (2)
، تخصص القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،   .96، ص 2013العمـك
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فمف خالؿ األسيـ يمكف جمع رؤكس أمكاؿ كثيرة مف مساىمات صغار المدخريف     
يقسـ رأسماؿ الشركة إلى أسيـ متساكية ك، (1 )ر المباشاالستثمارالذيف ليست ليـ المقدرة عمى 

 إلى إضافةالقيمة كىذا ما يؤدم إلى تسييؿ عممية احتساب مقدار ربح أك خسارة الشركة، 
.  ألنيا تحدد بمقدار حصتيـ في رأسماؿ الشركة، تحديد األعضاء المشاركيف في اإلدارةإمكانية

أرباحا ية، أم تحقيقيا ؽ ارتفاع قيمتيا السكإمكانية      كما أف لألسيـ منافع عديدة أىميا 
 ما يدفع األفراد إلى ك صدرت بيا ألكؿ مرة، كهالتي االسميةىذا بالمقارنة مع قيمتيا ك مضاعفة
. المجكء ليا

 :أهمية إصدار سندات الدين-2

، حيث شيدت الجزائر خالؿ االقتصادمتمعب سندات الديف دكرا معتبرا في التمكيؿ     
ل مف كرائيا نجاحا باىرا عف طريؽ اعتمادىا عؿحققت  اإلصداراتالسنكات الفارطة حمقة مف 

 في ظؿ االقتصادمقتراض مف الجميكر بكاسطة سندات الديف، كذلؾ بيدؼ تكسيع نشاطيا إلا
. (2) كالخدماتاإلنتاج عمى المنافسة الحرة كالجكدة كالنكعية في االقتصادمقياـ السكؽ 

 حيث قامت شركة سكنطراؾ بإصدار سندات الديف 1998سنة فكانت البداية في     
، ثـ تمتيا تسعة إصدارات في سنتيف -طرح أسيـ جديدة–لة إياىا عمى االدخار العاـ ضمؼ

 الثاني في قطاع آخر اإلصدار ثـ جاء ،2005 إلى غاية جكاف 2003متتاليتيف مف جكيمية 
، حيث قامت 2004 في ديسمبر (Algérie  air)المتمثؿ في شركة الخطكط الجكية الجزائرية 

ديد جبإصدار سندات استحقاؽ مكجية خصيصا لمبنكؾ كالمؤسسات المالية، كذلؾ بغرض ت
 مميار 24 طائرة، فحققت مف كرائيا مبالغا معتبرة كصمت إلى حد 14كشرائيا الجكم أسطكليا 

مع  ،دينار مع العمـ أف ىذه الشركة كانت في السابؽ تقـك باإلستدانة مف البنكؾ الخارجية
                                                           

كاألدكات المالية محؿ التداكؿ فييا، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة  (البكرصة) رابح حريزم، سكؽ األكراؽ المالية (1)
الماجستير في القانكف، تخصص قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة منتكرم، قسنطينة   

 .81، ص2010
 .130 فكزية بف غانـ، مرجع سابؽ، ص ( 2)



 الفصل األول                                  ماهية القيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة
 

 

13 

تحمميا عبء الفكائد المرتفعة كالمستحقة األداء بمجرد حمكؿ األجؿ، كما نتج عنو مف تضخـ 
 .مالي عانت منو الجزائر آنذاؾ

''  متكاصمة حيث قامت الشركة الكطنية لمكيرباء كالغاز اإلصداراتزالت حمقة  كال   
 حققت مف كرائيا مبمغ ،بإصدار سندات استحقاؽ في جمسة مزايدة لإلدخار المغمؽ'' سكنمغاز 

. (1) مميار دينار20

 مميار دينار، تحت إشراؼ كمراقبة البنؾ 45 حكالي اإلصداراتكقد نجـ عف كؿ ىذه     
ـ تبرز ث، كمف (2) المستشار المالي لياStrategica الكطني الجزائرم الذم ترأسيا بمساعدة

أىمية إصدار سندات الديف مف زاكيتيف، فمف جية الشركة تمجأ إلييا في ظؿ حاجتيا إلى 
ترض مف الجميكر كتحصؿ عمى مبالغ معتبرة دكف أف تعرض نفسيا لممخاطر ؽاألمكاؿ فت

مف كفالمقرض فييا يعتبر مجرد دائف لمشركة، أم أنو غريب عنيا كال يتدخؿ في إدارة الشركة، 
جية ثانية تعتبر سندات الديف قركضا طكيمة األجؿ تقدـ تمكيال لمشركة بأقؿ المخاطر كأقؿ 

ىا ـ فالفكائد التي تدفعيا الشركة تدخؿ في ديكنيا كبالتالي في خصك،تكمفة مف القركض البنكية
.    (3)مما يؤدم إلى خفض الضرائب المفركضة عمى الشركة

نستنتج مف كؿ ما تقدـ، أف القيـ المنقكلة أصبحت أىـ كأفضؿ كسيمة لتمكيؿ المشاريع    
 ىك حسف  ىؤالء كما يستكجب عمى، لألمكاؿ بالنسبة لألفرادإدخاربالنسبة لمشركات، كمصدر 

. اختيار النشاط االقتصادم الذم يستثمركف فيو أمكاليـ باإلضافة إلى الشركة المالئمة لذلؾ

 :ل القيم المنقولةشك -الفرع الثالث

تكتسي القيـ المنقكلة التي تصدرىا '' :  التجارم عمى أنوقانكف مف اؿ34 مكرر 715تنص المادة     
 . شركات المساىمة شكؿ سندات لمحامؿ أك سندات اسمية

                                                           
 . 130 فكزية بف غانـ، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .130 مرجع نفسو، ص ( 2)

(3) Philippe Merle, Droit commercial, sociétés commerciales 13
e
, é dition dalloz, Paris 2009, p 327.  
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. ''يمكف أف يفرض الشكؿ االسمي لمقيـ المنقكلة عف طريؽ أحكاـ قانكنية أك أحكاـ القانكف األساسيك

 كىي إما أف ،عمى شكميف لمقيـ المنقكلة  المشرع الجزائرم مف خالؿ ىذه المادة نص   
ما أف تككف سندات لحامميا، غير أف ىناؾ مف التشريعات مف إ ك،تتخذ شكؿ سندات اسمية

، كسيتـ دراسة السندات االسمية (2) كالتشريع المبناني(1)تأخذ بنكع ثالث كىك السند ألمر
 : كما يميكالسندات لحامميا

 : السندات لحاممها-أوال

 715 مف خالؿ المادة ذلؾأجاز المشرع الجزائرم إصدار سندات لحامميا كيظير     
يمكف أف تكتسي القيـ الصادرة بالجزائر إما شكال ماديا بتسميـ '' :  التجارمقانكف مف اؿ37مكرر 

 مف نفس 38 مكرر 715 كما تنص المادة ،''سند أك أف تككف مكضكع تسجيؿ في الحساب 
  كؿ السند لمحامؿ عف طريؽ مجرد التسميـ أك بكاسطة قيد في حم'' :  عمى أنوقانكفاؿ

 .''الحسابات 

 : المقصود بالسندات لحاممها-1

السند لحاممو ىك السند الذم ال يذكر فيو اسـ صاحبو كيعتبر حاممو مالكا لو، فالحؽ     
الثابت في السند يندمج في الصؾ نفسو، فيككف بذلؾ شبييا بالمنقكالت المادية التي تسرم 
بشأنيا قاعدة الحيازة في المنقكؿ سند الممكية، إال أف ىذا النكع مف السندات يشكؿ صعكبة 

 يصعب عمى أخرل كمف جية ،بالنسبة لمشركة المصدرة في معرفة مالؾ السند مف جية
. (3)المصالح الجبائية فرض جبايات عمى أصحابيا

                                                           
 السند ألمر ىك السند الذم يذكر فيو اسـ صاحبو كيضاؼ لو شرط األمر، كيتـ نقؿ ممكيتو عف طريؽ (1)

 .التظيير دكف حاجة لمرجكع إلى الشركة
أف سندات القيـ المنقكلة المنشأة ألمر تنتقؿ بطريؽ التظيير :"  مف قانكف التجارة المبناني458 تنص المادة (2)

كتظييرىا يخضع لمقكاعد نفسيا التي يخضع ليا تظيير سندات السحب، ما لـ يكف ىناؾ أحكاـ مخالفة ناشئة 
 ".عف القكانيف كاألنظمة أكعف ماىية السند نفسو

 .24، 23 فكزية بف غانـ، مرجع سابؽ، ص ص( 3)
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 : السندات لحاممهاةنقل ممكي - أ

ق  السند لحامؿمف القانكف التجارم بأف 38 مكرر 715 الفقرة األكلى مف المادة  جاء في  
المشرع قد حدد طرؽ ؼكعميو ،  عف طريؽ مجرد تسميـ أك بكاسطة قيد في الحساباتيحكؿ

انتقاؿ ممكية السندات لحامميا حيث جعميا تنتقؿ بكاسطة التسميـ إذا كانت ممثمة في سندات 
 .ابحساؿحساب إذا كانت مسجمة في اؿ كعف طريؽ التسجيؿ في ،مادية

 : السندات لحاممها بواسطة التسميمنقل- 1-أ

 إما عف طريؽ المناكلة سميـ فتككف بالت،تتميز السندات لحامميا بالسيكلة في نقؿ ممكيتيا    
 أخرل، كذلؾ ألنيا تتداكؿ تداكال إراديا بمجرد إجراءاتمف يد إلى يد أخرل دكف حاجة إلى 

ما بأم كسيمة تضع السند تحت تصرؼ المحاؿ إليو بحيث تمكنو إ، ك(1)التراضي بيف األطراؼ
. (2)تفاع بوفمف حيازتو كاإل

كبالرجكع إلى القكاعد العامة فإنو يقع عمى عاتؽ المتنازؿ تسميـ السند لممتنازؿ لو طبقا     
. (3) المدنيقانكف مف اؿ364 ك361لما كرد في المادتيف 

 إال أنيا ،رغـ البساطة التي تتميز بيا طريقة التسميـ في نقؿ ممكية السندات لحامميا    
 باعتبارىا مف ،تشكؿ في نفس الكقت تيديدا بالنسبة لمالكيا في حالة ضياع السند أك سرقتو
  .المنقكالت المادية التي تسرم بشأنيا قاعدة الحيازة في المنقكؿ سند الممكية

  لصاحبياكلما كانت السندات لحامميا كالمتمثمة في سندات مادية تشكؿ خطرا بالنسبة    
. رحساب تمنح لو ضمانا أكثاؿفإف السندات المسجمة في 

                                                           
 عبد األكؿ عابديف، محمد بسيكني، مبدأ حرية تداكؿ األسيـ في شركات المساىمة، دراسة فقيية مقارنة (1)

 .143، ص 2008الطبعة األكلى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
 خديجة بمعربي، المميزات القانكنية لمسيـ، مذكرة مف أجؿ نيؿ شيادة الماجستير في قانكف األعماؿ، كمية (2)

 .40، ص 2014الحقكؽ، جامعة بمقايد، كىراف، 
، صادر 78، يتضمف القانكف المدني، جريدة رسمية عدد 1975 سبتمبر 26 مؤرخ في 58-75 أمر رقـ (3)

 .، معدؿ كمتمـ1975 سبتمبر 30بتاريخ 
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 : السندات لحاممها عن طريق القيد في الحسابنقل- 2-أ

 فتنتقؿ ممكيتيا عف ،يمكف أف تككف السندات لحامميا مكضكع تسجيؿ في الحساب    
 كىك ما كرد في الفقرة الثانية مف المادة ،طريؽ تعديؿ في الحسابات التي يممكيا كسيط معتمد

تمسؾ الشركة المصدرة الحساب '' :  التجارم التي تنص عمىقانكف مف اؿ37 مكرر 715
قيـ شكؿ  أك عف طريؽ كسيط مؤىؿ عندما تكتسي االسميعندما تكتسي القيـ الصادرة الشكؿ 

. ''لحامميا 

  المتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة عمى 04-03 مف القانكف رقـ 1 مكرر 19   كنصت المادة 
عندما يستخدـ مصدر السندات سكاء كانت الدكلة أك جماعات محمية أك ىيئة '' : ما يمي

عمكمية أك شركة ذات أسيـ، حؽ إصدار سندات مقيدة في الحساب، ال يمكف أف تسجؿ 
مراقبتيا كتنظيـ عمميات البكرصة لجنة السندات لحامميا إال لدل كسيط مؤىؿ مف طرؼ 

تحدد شركط التأىيؿ، كمسؾ حسابات السندات ، بصفتو ماسؾ الحسابات كحافظ السندات
''كالرقابة عمى النشاط بمكجب الئحة مف لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا  (1). 

ؾ يتكلى كسيط في عمميات البكرصة مسؾ الحساب عندما يتعمؽ األمر بالقيـ المنقكلة ؿ   كبذ
البنكؾ )التي تكتسي سندات لحامميا كالذم يتمثؿ في شركات تنشأ خصيصا ليذا الغرض 

  .( 2)  السالؼ ذكره04-03 مف القانكف رقـ 6حسب ما جاء في المادة  (كالمؤسسات المالية

ستنتج مما سبؽ ذكره أف المشرع الجزائرم أخذ بالطريقة التقميدية لنقؿ ممكية السند لحاممو ف   
.  القيد في الحساباتالمتمثمة فيكىي المناكلة اليدكية، كما أخذ بالطريقة الحديثة 

 
                                                           

 11، يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، جريدة رسمية عدد 2003 فيفرم 17 مؤرخ في 04-03 قانكف رقـ (1)
 .1993 مام 23 المؤرخ في10-93، يعدؿ كيتمـ المرسـك التشريعي رقـ 2003 فيفرم 19صادر في 

يمارس نشاط الكسيط في عمميات البكرصة بعد اعتماد :" عمى أنو04-03 مف القانكف رقـ 6 تنص المادة (2)
مف لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا مف طرؼ الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا ليذا الغرض 

 ". كالبنكؾ كالمؤسسات المالية
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 :السندات االسمية- ثانيا

السندات االسمية ىي شكؿ مف أشكاؿ القيـ المنقكلة التي تصدرىا شركات المساىمة     
.  التجارمقانكف مف اؿ34 مكرر 715حسب ما جاء في المادة 

 :المقصود بالسندات االسمية-1

بو كالمعمكمات المتعمقة بيكيتو كحالتو حالسند االسمي ىك السند الذم يذكر فيو اسـ صا    
تصدره شركة المساىمة بعد قيد اسـ صاحبو في سجؿ ممسكؾ كمنظـ مف ، (1)المدنية كأىميتو

 .(2)قبميا

تمتاز السندات االسمية بعدة خصائص إذ ال يتعرض صاحبيا لمخاطر اإلستعماؿ 
غير الشرعي لمسند في حالة ضياعو أك سرقتو، ألف صاحبو الحقيقي يبمغ الشركة بفقدانو 

 كبذلؾ ،مف يقدـ إلييا السند لقبض الحقكؽ الناتجة عنوة كتدقؽ في ىكمر فتحتاط الشركة لألـ
. (3)ستعماؿ غير المبرر لمسند االسمي اإلتمنع الشركة

تعتبر السندات االسمية قيـ منقكلة ذات طابع معنكم، أم أنيا ال تتجسد في كعاء كما 
 مالكييا بمكجب القيد في الحسابات الممسككة مف طرؼ الشركة المصدرة إثباتمادم، إذ يتـ 

حسابات شيادات ككسيمة إلثبات تمّمؾ صاحبيا اؿكتسمـ لألشخاص الذيف تظير أسماؤىـ في 
. (4)لمسند

تُتيح لمدائنيف كالشركة كتسيؿ السندات االسمية معرفة أصحابيا مف قبؿ الشركة، كما 
فاء ماست كمف قبؿ الدكائر المالية ألجؿ اكتتاباتيـ،متابعتيـ إذا تأخركا عف تسديد رصيد 

                                                           
 إلياس ناصيؼ، مكسكعة الشركات التجارية، الشركة المغفمة األسيـ، الجزء الثامف، دكف طبعة، منشكرات (1)

 .12، ص 2004الحمبي الحقكقية، بيركت، 
 .16 كريـ طيبي، مرجع سابؽ، ص ( 2)
 .22 إلياس ناصيؼ، مرجع سابؽ، ص ( 3)
 .22، 21 فكزية بف غانـ، مرجع سابؽ، ص ص ( 4)
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. (1)الضرائب

 :نقل ممكية السندات االسمية- 2

كيحكؿ السند االسمي إزاء ... '' :  عمى38 مكرر 715تنص الفقرة الثانية مف المادة     
زاء الشخص المعنكم المصدر عف طريؽ نقمو في السجالت التي تـ كيا الشركة ليذا سالغير كا 

. ''كتحدد الشركط التي تمسؾ كفقيا ىذه السجالت عف طريؽ التنظيـ ، الغرض

أك  كبناءا عمى ذلؾ فإف نقؿ السندات االسمية ميما كاف نكعيا سكاء سندات رأس الماؿ    
ككف ليذا القيد حجية م ك، يتـ بمكجب نقؿ قيدىا في سجالت الشركة المصدرة،سندات الديف

. (2)تجاه الشخص المعنكماتجاه الغير كامطمقة 

      كقد نظـ المشرع الجزائرم كيفية تداكؿ السندات االسمية بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ     
(  3) يتضمف تطبيؽ أحكاـ القانكف التجارم المتعمقة بشركات المساىمة كالتجمعات95-438

ا منقكلة تكتسي شكؿ سندات قيـ أف الشركة التي تصدر  عمى منو15حيث نصت المادة 
عمييا إمساؾ سجالت حسب الترتيب الزمني، كتستعمؿ أكراؽ ىذه السجالت عمى كجو ، اسمية

 كتخص كؿ كرقة لمالؾ كاحد أك عدة مالؾ يشترككف في ممكية السند أك ،rectoكاحد أم 
. ممكية الرقبة أك حؽ االنتفاع

كما يمكف لمشركة أف تمسؾ بطاقات حسب الترتيب األبجدم ألصحاب ىذه السندات     
 كتككف ىذه البطاقات دليؿ إثبات عمى ممكية السند، كأف ،كتذكر فييا جميع البيانات المتعمقة بيـ

حتج بو اتجاه مساب ىك ما لحتداكليا بالمناكلة اليدكية ال يعني نقؿ ممكية السند ألف القيد في ا
 الطريقة تحفظ ممكية صاحب السند في حالة ، كىذهالشركة كالغير كما سبقت اإلشارة إليو

                                                           
 .22 إلياس ناصيؼ، مرجع سابؽ، ص ( 1)
 .22 فكزية بف غانـ، مرجع سابؽ، ص ( 2)
، يتضمف تطبيؽ أحكاـ القانكف التجارم 1995 ديسمبر 23 مؤرخ في 438-95 مرسـك تنفيذم رقـ (3)

 .1995 ديسمبر 24، الصادر في 80المتعمقة بشركات المساىمة كالتجمعات، جريدة رسمية عدد 
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. ضياعو أك سرقتو ألف حقو يككف مثبتا في دفاتر الشركة

 البيانات التي يجب أف 438_95التنفيذم رقـ  مف المرسـك 16كقد حددت المادة    
، كتاريخ العممية، إسـ أصحاب السندات القديـ كالجديد كلقبو كمكطنو في تتضمنيا السجالت

حالة التحكيؿ، أسماء أصحاب السندات كألقابيـ كمكاطنيـ في حالة تحكيؿ السندات إلى حامميا 
 ... . في شكؿ سندات إسمية

 :حاالت فرض الشكل االسمي عمى السندات-3

 إال أف ،تصدر شركة المساىمة قيما منقكلة في شكؿ سندات اسمية أك سندات لحامميا   
نما تدخؿ في بعض الحاالت لفرض ،المشرع لـ يترؾ ليا حرية مطمقة في اتخاذ شكؿ السند  كا 

 مف 34 مكرر 715 كىك ما نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة ،الشكؿ االسمي عمى السند
يمكف أف يفرض الشكؿ االسمي لمقيـ المنقكلة عف طريؽ أحكاـ قانكنية أك '' : التجارمالقانكف 

. ''أحكاـ القانكف األساسي

حيث ، (1)كتطبيقا لذلؾ اشترط المشرع أف يككف السيـ النقدم اسميا إلى أف يدفع كامال   
عمى األقؿ  (4/1 )ع الربنسبةيفرض القانكف أف تككف األسيـ النقدية مدفكعة عند االكتتاب ب

. (2) في اآلجاؿ المحددة قانكنا مف قيمتيا االسمية كيتـ كفاء الزيادة

 كذلؾ حماية لحقكؽ الشركة في ،كخالؿ ىذه المدة يحتفظ السيـ النقدم بالشكؿ االسمي   
لؼ إلى أف يتـ تسديده تخ الذم يبقى دينا ليا في ذمة المساىـ الـ،فاء قيمة السيـ بأكمموماست

 .بالكامؿ

أما في الشركات المسعرة في البكرصة، فمممساىـ الحرية في االختيار بيف الشكؿ 
 في الحساب، ألف اإلحتفاظ بالشكؿ االسمي يحمي المالؾ اتجاه التصرفات اإليداعاالسمي أك 

                                                           
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ52 مكرر 715 كىذا ما تؤكده المادة ( 1)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو596 كىذا ما تؤكده المادة المادة ( 2)



 الفصل األول                                  ماهية القيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة
 

 

20 

كما في حالة األسيـ المممككة لعديـ األىمية تحت الكصاية، كتساعد عمى التيرب مف  فيةسالتع
. (1)المضاربة عمى السندات

مف خالؿ   فرض المشرع الجزائرم كذلؾ الشكؿ االسمي عمى شيادات الحؽ في التصكيت، 
أما بالنسبة لمسندات األخرل سكاء كانت مف فئة ، التجارمالقانكف  مف 65 مكرر 715المادة 

 فمـ يفرض المشرع شكال معينا إلصدارىا فتككف لمشركة ،سندات الديف أك سندات رأس الماؿ
 .المصدرة الحرية في ذلؾ

:خصائص القيم المنقولة وتمييزها عما يشابهها- المطمب الثاني  

   تصدر القيـ المنقكلة مف قبؿ أشخاص معنكية عامة أك خاصة، كىي سندات قابمة 
لمتداكؿ بالطرؽ التجارية، كغير قابمة لمتجزئة، كما أنيا تصدر بقيـ اسمية متساكية كىك ما 

يضمف التساكم في الحقكؽ كالكاجبات التي تخكليا ألصحابيا، كما تعتبر القيـ المنقكلة إحدل 
األكراؽ المالية إلى جانب األكراؽ التجارية كالنقدية ككذا سندات الخزينة كسندات الصندكؽ، إال 
أف ما تتمتع بو القيـ المنقكلة مف خصائص تجعميا تتميز عف غيرىا مف األكراؽ المالية، كسيتـ 

.تمييزىا عّما يشابييا في المطمب اآلتيالمنقكلة كتناكؿ الخصائص المشتركة لمقيـ   

 :لقيم المنقولةالمشتركة لخصائص ال -الفرع األول

في العديد مف الخصائص التي تميزىا عف  ( كالسنداتاألسيـ )تشترؾ القيـ المنقكلة    
:  ىذه الخصائص عمى النحك التاليإبرازسنحاكؿ كغيرىا مف السندات المشابية، 

 :  القيم المنقولة أموال معنوية-أوال

، كذلؾ لتسييؿ إدارة السندات مف (2)تبنى المشرع الفرنسي مبدأ المادية القيـ المنقكلة

                                                           

Philippe Merle, op cit, p 309.
( 1 )  

زكاؿ األساس القانكني الذم تجسد فيو الحقكؽ المترتبة عف ممكية القيمة : يقصد بمبدأ المادية القيـ المنقكلة (2)
  .المنقكلة، بمعنى آخر زكاؿ السندات لحامميا كحمكؿ السندات االسمية محميا
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 (1) إحصاء الثركات المنقكلة لدييـ مف جية أخرل لتيسيرجية كاعتماده مف طرؼ الفرنسييف
 .(2)كنتيجة لذلؾ أصبحت القيـ المنقكلة أمكاؿ معنكية أم لـ يعد ليا كجكد مادم

أما المشرع الجزائرم فقد حاكؿ تكريس قكاعد تيدؼ إلى نزع الصفة المادية عف     
 باإلضافة إلى ،04-03القانكف رقـ  مف 1 مكرر 19السندات كىك ما يستنتج مف نص المادة 

 . السالفتي الذكرالتجارمالقانكف  مف 37 مكرر 715المادة 

 : القيم المنقولة قابمة لمتداول-ثانيا

قابمية القيـ المنقكلة لمتداكؿ خاصية جكىرية جسدىا المشرع الجزائرم مف خالؿ نص     
القيـ المنقكلة سندات قابمة لمتداكؿ   بالنص عمى أفالقانكف التجارم، مف 30 مكرر 715المادة 

نفس  مف 75 مكرر 715 ك40 مكرر 715كأكدت المادتيف ة، تصدرىا شركات المساىـ
.  كسندات المساىمة بالطرؽ التجاريةاألسيـإمكانية تداكؿ كال مف القانكف 

صفة تمحؽ ببعض السندات الممثمة لحؽ تسمح '': اق كقد عرؼ الفقو عممية التداكؿ بأف  
'' اإلجراءات المنصكص عمييا في القانكف المدنيإتباع دكف ،بنقمو في مكاجية الغير (3) .

فالتداكؿ في القانكف التجارم يتميز بالبساطة في نقؿ الحؽ مف شخص آلخر كالذم    
 كىذه ،، الذم يقتضي إجراءات معقدة(4)يقابمو في القانكف المدني ما يعرؼ بالتنازؿ عف الحؽ

البساطة في التداكؿ يفسرىا مبدأ السرعة في المعامالت التجارية، كما يتطمبو النشاط التجارم 
. مف استثمار لألمكاؿ كضركرة حركيتيا بدال مف بقائيا مكّدسة بيدؼ انتعاش النشاط التجارم

 : عدم القابمية لمتجزئة-ثالثا

عدـ القابمية لمتجزئة ىي إحدل الخصائص التي تتميز بيا القيـ المنقكلة الصادرة عف    
                                                           

 .20 كريـ طيبي، مرجع سابؽ، ص ( 1)
 .19 فكزية بف غانـ، مرجع سابؽ، ص ( 2)
 .86 نصيرة تكاتي، مرجع سابؽ، ص ( 3)
 .18 كريـ طيبي، مرجع سابؽ، ص ( 4)
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. شركة المساىمة

فإذا كاف السيـ أك السند ممكا ألكثر مف شخص كاحد لسبب مف األسباب كالبيع أك    
اإلرث فال يجكز تجزئتو فيما بينيـ، بؿ يجب عمييـ تعييف شخص كاحد يمثميـ في مباشرة 

الحقكؽ المرتبطة بالسيـ أك السند، ألف الشركة في عالقتيا مع الشركاء ال تعرؼ سكل مالكا 
. (1)كاحد فقط

يترتب عف ىذه الخاصية أف كؿ مالؾ عمى الشيكع لمقيـ المنقكلة يككف مسؤكال عف    
  (2) عمى أف يككف لو حؽ الرجكع عمى بقية شركائو في الممكية،الكفاء باإللتزامات المرتبطة بيا

مكانية مباشرة الحقكؽ المصيقة  كالحكمة مف عدـ تجزئة القيـ المنقكلة ىك تسييؿ عمؿ الشركة كا 
. (3)بالسند كالتي بدكرىا تككف غير قابمة لمتجزئة

القانكف  مف 32 مكرر 715كبالرجكع إلى القانكف الجزائرم نجده قد نص في المادة    
تعتبر القيـ المنقكلة اتجاه المصدر سندات غير قابمة لمتجزئة مع مراعاة تطبيؽ '' : التجارم عمى

. ''المكاد المتعمقة بحؽ اإلنتفاع كممكية الّرقبة

 : بالنسبة لمالك حق االنتفاع-1

لمنظمة لحؽ االنتفاع نجد أف ثمار الشيء المنتفع بو تعكد ا إلى القكاعد العامة لعكدةبا    
  أحكاـ، كبإسقاط المدنيالقانكف مف 846 كىك ما نصت عميو المادة ،لممنتفع بقدر مدة انتفاعو

  لتزامات إنتفاع يككف لممنتفع حقكؽ كتفرض عميو اإل عمى القيـ المنقكلة المثقمة بحؽالمادة
فيككف لو الحؽ في األرباح أك الفكائد الناتجة عف السيـ أك السند، كما يمتـز بإدارة الماؿ المنتفع 

                                                           
 نادية فضيؿ، شركات األمكاؿ في القانكف الجزائرم، الطبعة الثالثة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر (1)

 .221، ص 2008
 إلياس ناصيؼ، المكسكعة التجارية الشاممة، الشركات التجارية، الجزء الثاني، دكف طبعة، عكيدات لمنشر (2)

 .234، ص 1999كالطباعة، بيركت، 
 .258 نكارة حمميؿ، مرجع سابؽ، ص ( 3)
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 التجارم حؽ التصكيت  القانكف مف679المادة  منحت ، كفي ىذا الصدد(1)بو إدارة حسنة
 .منتفع في الجمعيات العامة العاديةلؿالمرتبط بالسيـ 

 :بالنسبة لمالك الّرقبة- 2

المادة كرد في  يككف لمالؾ الرقبة الحؽ في التصكيت في الجمعيات العامة غير العادية كما    
أف حؽ التفاضؿ في االكتتاب المتعمقة  مف نفس القانكف 701 نصت المادة ك،مف القانكف التجارم 679

المبالغ فإف اب، تإذا باع ىذا األخير حقكؽ االكتك ،يعكد لمالؾ الرقبةباألسيـ المثقمة بحؽ اإلنتفاع  
كيجكز لصاحب الحاصمة مف اإلحالة أك األمكاؿ التي اكتسبيا بكاسطة ىذه المبالغ تخضع لحؽ االنتفاع، 

حؽ اإلنتفاع أف ينكب مالؾ الرقبة في االكتتاب باألسيـ الجديدة أك يبيع الحقكؽ في حالة إىماؿ مالؾ 
 . الرقبة ممارسة حقكقو

   كما يجكز ليذا األخير في ىذه الحالة أف يطمب استعماؿ المبالغ الناتجة عف اإلحالة 
، كما أف ممكية األسيـ الجديدة نتفاعاإلكتخضع األمكاؿ المكتسبة بيذه الكيفية لحؽ مف جديد، 

لى صاحب حؽ اإلنتفاع بالنسبة لحؽ اإلنتفاع .تعكد لمالؾ الرقبة بالنسبة لممكية الرقبة كا   

، فإف ق أك إتماـ االكتتابـ دفع الماؿ مف مالؾ الرقبة أك صاحب اإلنتفاع لتحقيؽتإذا  ك   
األسيـ الجديدة ال تككف ممكا لمالؾ الرقبة كصاحب حؽ االنتفاع، إال في حدكد قيمة حقكؽ 

 .  ممكا تاما لمف دفع األمكاؿ فيككف الفائض مف األسيـ الجديدةأمااب، تاالكت

 :حالة الممكية الشائعة-3

التجارم نصكصا تنظـ الممكية الشائعة لمقيـ القانكف  لـ يرد عف المشرع الجزائرم ضمف    
المدني تنص عمى أف القانكف  مف 715 أف المادة د كبالرجكع إلى القكاعد العامة نج،المنقكلة

. إدارة الماؿ الشائع يككف مف حؽ الشركاء مجتمعيف ما لـ يكجد اتفاؽ يخالؼ ذلؾ

إال أنو يصعب تطبيؽ نص ىذه المادة بخصكص إدارة الحقكؽ المرتبطة باألسيـ     
                                                           

  .33 فكزية بف غانـ، مرجع سابؽ، ص ( 1)
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 تعييف مف يمثميـ أماـ الشركة ألف شركة إذ يجب عمييـ ،كالسندات مف قبؿ جميع المالؾ
.  اإلشارة إلى ذلؾتالمساىمة تتعامؿ مع شخص كاحد كما سبؽ

 التجارم الحؽ لكؿ كاحد مف المالكيف الشركاء  القانكف مف682كقد منحت المادة     
لى مالؾ الرقبة كالمنتفع باألسيـ الحؽ في اإلطالع عمى كثائؽ الشركة ،لألسيـ المشاعة  كا 

.  القانكف مف نفس680 ك678، 677المحددة  في المكاد 

 : القيم المنقولة سندات ذات مداخيل ثابتة أو متغيرة-رابعا

ؿ ستوتعتبر القيـ المنقكلة سندات كىك ما أكدتو أغمب التعاريؼ الفقيية كالتشريعية، إذ ت    
 مف 30 مكرر 715كىك ما جسده المشرع الجزائرم في المادة ،  (1)''سندات''تعريفيا بعبارة 
. القانكف التجارم

 ثابتة أك متغيرة تختمؼ باختالؼ نكع القيمة، فإذا كاف مداخيؿح القيـ المنقكلة  إما نتتُ     
 عمى مداخيؿ متغيرة حسب ما تحققو الشركة يحصمكفأصحابيا مساىمكف في شركة المساىمة 

ض غ دائنيف لمشركة كذلؾ ب القيـ المنقكلةكاف أصحاب  كتككف المداخيؿ ثابتة إذا،مف أرباح
. (2)النظر عف تحقيؽ أك عدـ تحقيؽ الشركة ألرباح

 : القيم المنقولة تصدر من أشخاص معنوية-خامسا

حصرت العديد مف التعريفات المقدمة لمقيـ المنقكلة كمنيا التعريؼ الذم جاء بو المشرع     
 الجية المصدرة لمقيـ المنقكلة في األشخاص المعنكييف سكاء كانت  كالمشرع الفرنسيالجزائرم

 كبمفيـك المخالفة فإف األشخاص الطبيعييف ال يمكنيـ إصدار مثؿ ىذه ،عامة أك خاصة
. (3)القيـ

                                                           
 .83 نصيرة تكاتي، مرجع سابؽ، ص ( 1)

Yves Guyon, op cit, p735.
(2 )  

 .85 نصيرة تكاتي، مرجع سابؽ، ص ( 3)
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 : التساوي من حيث القيمة-سادسا

الصادرة عف شركة المساىمة في قيمتيا  (األسيـ كالسندات)تتساكل القيـ المنقكلة 
 (1) فإف رأسماليا ينقسـ إلى أسيـ متساكية القيمة،فإذا لجأت الشركة إلصدار األسيـ، االسمية

 كيترتب عف التساكم في القيمة االسمية لألسيـ ،(2)فال يجكز إصدارىا بقيـ اسمية مختمفة
، كنفس الشيء في (3)مساكاة المساىميف في الحقكؽ المخكلة ليـ كاإللتزامات المفركضة عمييـ

 لمقرض ثـ تكزعو عمى عدد مف اإلجمالي حيث تحدد الشركة المبمغ ،حالة إصدار سندات الديف
. (4)اب فييات الجميكر إلى االكتاالسندات المتساكية القيمة كتدعك

غير أف ىذا األصؿ ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ إذ يمكف إصدار أسيـ ممتازة تمنح     
، أك يككف ليا أكثر مف ةتصفياؿ كنصيب أكبر في الربح أك في فائض ،أصحابيا مزايا خاصة

 مكرر 715، كىك ما نص عميو المشرع الجزائرم في المادة (5)صكت في الجمعيات العامة
 .(6) التجارم القانكف مف44

كما يمكف لشركة المساىمة إذا لجأت إلى عدة إصدارات لسندات الديف، أف تحدد في     
، فالمقصكد (7) تختمؼ عف القيمة االسمية لمسند في إصدار آخراسميةكؿ إصدار قيمة 

                                                           
 مصطفى كماؿ طو، أساسيات القانكف التجارم، دراسة مقارنة، األعماؿ التجارية، التجار، المؤسسة التجارية (1)

 .428، ص 2006الشركات التجارية، الممكية الصناعية، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 
 محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، القانكف التجارم، األعماؿ التجارية،التجار، الشركات التجارية، دكف (2)

 .474، ص 2010طبعة، منشكارات الحمبي الحقكقية، بيركت، 
 .26 كريـ طيبي، مرجع سابؽ، ص (3)
 ىاني دكيدار، القانكف التجارم، التنظيـ القانكني لمتجارة، الممكية التجارية كالصناعية، الشركات التجارية (4)

 .732، 731، ص ص 2008الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 
 محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشركع التجارم الجماعي بيف كحدة اإلطار القانكني كتعدد (5)

 .187، ص 2004أشكاليا، دكف طبعة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
يمكف تقسيـ األسيـ العادية االسمية إلى فئتيف اثنيف : " مف القانكف التجارم44 مكرر 715 تنص المادة (6)

حسب إرادة الجمعية العامة التأسيسية، تتمتع الفئة األكلى بحؽ تصكيت يفكؽ عدد األسيـ التي بحكزتيا، أما 
 ".الفئة الثانية فتتمتع بامتياز األكلكية في االكتتاب ألسيـ أك سندات استحقاؽ جديدة

 .732 ىاني دكيدار، مرجع سابؽ، ص ( 7)
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 في اإلصدار تتساكل جميع األسيـ كالسندات التي تنتمي إلى  نفس  ىك أفبالمساكاة إذا
نستنتجو مف ، كىك ما (1)الحقكؽ التي تمنحيا ألصحابيا كفي الكاجبات التي تفرضيا عمييـ

  . التجارمالقانكف  مف 81 مكرر 715ك 30 مكرر 715 نص المادتيف 

 :تحديد القيمة االسمية- 1   

المشرع الجزائرم حدا أدنى لمقيمة االسمية لسندات الديف، أما األسيـ فكاف لـ يضع 
 لقيمتيا االسمية في نص المادة أدنى يضع حدا 1975التجارم لسنة القانكف المشرع في ظؿ 

 دج، لكف بعد انتياجو نظاما اقتصاديا جديدا كىك اقتصاد 100 منو كىي أف ال تقؿ عف 702
 كقانكنية جديدة تقـك عمى مبدأ الحرية، فترؾ اقتصادية أصبح مف الضركرم تبني قكاعد ،السكؽ

 715 ما نصت عميو المادة كىك، (2)لممؤسسيف تحديد قيمة السيـ في القانكف األساسي لمشركة 
 .التجارمالقانكف  مف 50مكرر 

غير أف المشرع الجزائرم يعاقب المؤسسيف لشركة المساىمة كرئيس مجمس إدارتيا     
 عمدا في تعاممكايف ذكالقائمكف بإدارتيا كمديرىا العامكف، ككذلؾ أصحاب األسيـ أك حاممكىا اؿ

 ا، كما يعاقب مؤسسك(3)األسيـ التي تككف قيمتيا االسمية أقؿ مف الحد األدنى لمقيمة القانكنية
الشركة كرئيسيا كالقائمكف بإدارتيا الذيف أصدركا لحساب ىذه الشركة أسيما تقؿ قيمتيا االسمية 

                                                           
 .188 نادية فضيؿ، مرجع سابؽ، ص ( 1)
 .187مرجع نفسو، ص  ( 2)
 دج 20.000يعاقب بالحبس مف ثالث أشير إلى سنة كبغرامة مف " مف القانكف التجارم 808 تنص المادة (3)

 دج أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط، المؤسسكف لمشركة المساىمة كرئيس مجمس إدارتيا 200.000إلى 
 :القائمكف بإدارتيا كمديركىا العامكف ككذلؾ أصحاب األسيـ أك حاممكىا الذيف تعاممكا عمدا في 

 .أسيـ دكف أف تككف ليا قيمة اسمية كانت قيمتيا االسمية أقؿ مف الحد األدنى لمقيمة القانكنية_ 
 في أسيـ عينية ال يجكز التداكؿ فييا قبؿ انقضاء األجؿ   _ 
 ".الكعكد بالسيـ- 
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. (1)عف الحد األدنى القانكني

 فمف جية ترؾ ،كبيذا يككف المشرع قد كقع في تناقض حكؿ تحديد قيمة السيـ    
 كمف جية أخرل يعاقب عمى مخالفة الحد األدنى ،تحديدىا لممؤسسيف في القانكف األساسي

غفالو 702 نص المادة إلغائوالقانكني كيرجع ىذا التناقض مف المشرع إلى   السالفة الذكر كا 
. تعديؿ النصكص المتعمقة بالجزاء

 التجارم فمـ يعد مبررا لكجكدىا  القانكف مف835كيستحسف مف المشرع إلغاء المادة     
أك كانت قيمتيا االسمية أقؿ مف الحد ''  بإلغاء عبارة قانكف مف نفس اؿ808كتعديؿ المادة 

. ''األدنى لمقيمة القانكنية 

 :القيم المختمفة لمسند- 2

 قد تطرأ عدة تغيرات في حياة الشركة مف شأنيا أف تأثر في قيمة األسيـ كالسندات تبعا   
قيمة اإلصدار كىي القيمة لمكضعية المالية لمشركة، ليذا قد نجد قيما مختمفة لمسند تتمثؿ في 

، كالقيمة االسمية تأسيس الشركة أك أثناء حياتيا ، سكاء عند(2)التي يصدر بيا السند ألكؿ مرة
تـ تحديدىا في العقد األساسي أك القانكف النظامي م، التي (3)ىي القيمة المثبتة في الصؾك

 المالية، فقد تككف أكثر مف القيمة األسكاؽفي ، كىناؾ قيمة يحددىا التعامؿ بالسند لمشركة
 تكازف العرض كالطمبطة حسب نؽ كاالسمية أك أقؿ منيا، كفقا لكضعية الشركة كمركزىا المالي

كىي  تسمى أيضا بالقيمة الدفترية كالقيمة الحقيقية، إضافة إلى (4)كيعبر عنيا بالقيمة السكقية 

                                                           
 دج مؤسسك الشركة 50000 دج إلى 20000يعاقب بغرامة مف : " منف القانكف التجارم835 تنص المادة (1)

كرئيسيا كالقائمكف بإدارتيا الذيف أصدركا لحساب ىذه الشركة أسيما تقؿ قيمتيا االسمية عف الحد األدنى 
 ".القانكني

 .92 خديجة بمعربي، مرجع سابؽ، ص ( 2)
 .718 ىاني دكيدار، مرجع سابؽ، ص ( 3)
 عبد الرحمف بف عزكز، دكر الكساطة المالية في تنشيط سكؽ األكراؽ المالية مع اإلشارة لحالة بكرصة (4)

تكنس، مذكرة تدخؿ ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير في عمـك التسيير، فرع إدارة مالية، كمية العمـك 
 .28االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة منتكرم، قسنطينة، دكف سنة، ص 



 الفصل األول                                  ماهية القيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة
 

 

28 

ندماج إل في حالة التصفية أك ا،القيمة التي يمثميا السيـ في صافي أصكؿ كمكجكدات الشركة
  .(1)في شركة أخرل

 :بهاا القيم المنقولة تخول حقوقا ألصح-سابعا

تمتاز القيـ المنقكلة بأنيا تخكؿ لحاممييا حقكقا مماثمة حسب الصنؼ، كتختمؼ ىذه     
. الحقكؽ باختالؼ نكع السند بحسب ما إذا كاف سند ممكية أك سند ديف

ـ يككف المساىـ مالكا لحصة في ثفإذا كانت القيمة المنقكلة عبارة عف سند ممكية، كمف     
: منيامجمكعة مف الحقكؽ ُتخكؿ لو رأس ماؿ الشركة 

 إلى حقو في التصكيت ، باإلضافةم الحياة االجتماعية لمشركةؼحؽ المساىـ في المشاركة _ 
. (2)عمى القرارات التي تعني حاضر الشركة كمستقبميا

اره مالكا لجزء مف بتعحؽ المساىـ في الحصكؿ عمى األرباح المحققة مف قبؿ الشركة با_ 
 لإلحتياطرأس الماؿ، كيككف ىذا الحؽ سكاء كانت تمؾ األرباح مكزعة فيستفيد منيا أك مكجية 

. التجارمالقانكف  مف 42 مكرر 715رة الثانية مف المادة ؽكىذا ما أكدتو الؼ

مة عبارة عف سندات الديف، فإنيا تمنح لصاحبيا باعتباره دائنا أك مأما إذا كانت ىذه الؽ    
 كالحؽ في الحصكؿ عمى فائدة ثابتة محددة سمفا، باإلضافة ،مقرضا لمشركة جممة مف الحقكؽ

. جؿ، كحقو في التنازؿ عنواألإلى حقو في استرداد قيمة سنده عند حمكؿ 

 :لبورصةفي ا القيم المنقولة مسعرة أو قابمة لمتسعيرة -ثامنا

التجارم القانكف  مف 30 مكرر 715األساس القانكني ليذه الخاصية ىك نص المادة     
، بحيث يؤدم ''...كتككف مسعرة في البكرصة أك يمكف أف تسعر : ''... أف عمىتالتي نص

                                                           
 .188 نادية فضيؿ، مرجع سابؽ، ص ( 1)
 دار العمـك لمنشر محمد الطاىر بمعيساكم، الشركات التجارية، شركات األمكاؿ، الجزء الثاني، دكف طبعة، (2 )

 .75، ص 2014، الجزائر، كالتكزيع
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 تسعيرىا في البكرصة، كما أنو إمكانيةتشابو السندات عند اإلصدار كتساكم قيمتيا إلى 
بكاسطتيا يمكنو التمييز بيف القيـ المنقكلة التي تصدر مف طرؼ شركات المساىمة كسندات 

. (1)الخزينة التي تصدر مف قبؿ الدكلة

 :ّما يشابههاع تمييز القيم المنقولة -الفرع الثاني

تتشابو القيـ المنقكلة باعتبارىا نكع مف األكراؽ المالية مع غيرىا، إال أنيا تختمؼ عنيا 
:في العديد مف النقاط نذكر منيا  

 : تمييز القيم المنقولة عن األوراق التجارية-أوال

قدـ الفقو عدة تعاريؼ لألكراؽ التجارية ترتكز أغمبيا عمى مجمكعة مف الخصائص     
 صككؾ مكتكبة كفؽ أشكاؿ يحددىا القانكف، قابمة لمتداكؿ :"أنيابالتي ينبغي تكافرىا، فعرفت 
 يستحؽ الكفاء بمجرد اإلطالع أك في ، مكضكعو مبمغ مف النقكدابالطرؽ التجارية تمثؿ حؽ

 (2)"  العرؼ عمى قبكليا كأداة كفاء بالديكف تقـك مقاـ النقكدمريجميعاد معيف أك قابؿ لمتعييف، ك
كتتمثؿ األكراؽ التجارية في السفتجة، السند ألمر كالشيؾ، إضافة لما استحدثو المرسـك 

.  مف سند النقؿ، سند الخزف كعقد تحكيؿ الفاتكرة08-93  رقـالتشريعي

يتضح مف خالؿ ىذا التعريؼ أف األكراؽ التجارية تككف قابمة لمتداكؿ بالطرؽ التجارية     
باختالؼ الشكؿ الذم تصدر فيو، فيتـ تداكليا عف طريؽ التظيير إذا كانت ألمر أك كذلؾ 

، كىي بذلؾ تتشابو مع القيـ المنقكلة التي بدكرىا قابمة لمتداكؿ (3)بمجرد التسميـ إذا كانت لحامميا

                                                           

Philippe Merle, op cit, p 284.
(1 )  

 محمد السيد الفقي، القانكف التجارم، األكراؽ التجارية، اإلفالس، العقكد التجارية، عمميات البنكؾ، دكف (2)
 .11، ص 2003طبعة، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 

 محمكد الكيالني، المكسكعة التجارية كالمصرفية، األكراؽ التجارية، دراسة مقارنة، المجمد الثالث، الطبعة (3)
 .24، ص 2007األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، دكف بمد، 
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. (1)بالطرؽ التجارية، كما أف مكضكع كؿ منيا يمثؿ مبمغ مف النقكد

عمى الرغـ مف كجكد تشابو بيف األكراؽ التجارية كالقيـ المنقكلة الصادرة عف شركة     
: المساىمة إال أنيما يختمفاف في عدة جكانب نذكرىا

 : من حيث التنظيم -1

نظـ المشرع الجزائرم األكراؽ التجارية بمكجب القانكف التجارم ضمف الكتاب الرابع    
 منو، في حيف 18 مكرر 543 إلى غاية 389مف خالؿ المكاد مف '' السندات التجارية''

تخضع القيـ المنقكلة ألحكاـ القانكف التجارم في قسـ خاص بالقيـ المنقكلة المصدرة مف 
، باإلضافة 132 مكرر 715 إلى 30 مكرر 715شركات المساىمة ضمف المكاد مف 

.إلى أحكاـ خاصة في قكانيف البكرصة كأنظمة لجنة تنظيـ كمراقبة عمميات البكرصة  

  :من حيث الهدف -2

 كدفع قيمة ،لتزاـ معيف ناتج عف مبادالت تجاريةإتحرر األكراؽ التجارية لتسكية    
ر في رأس ماؿ شركة ستثمابضاعة أك مقابؿ خدمات، أما القيـ المنقكلة فإنيا تصدر إما لإل

. (2)حتياجاتيا التمكيميةإالمساىمة أك تمكيميا في صكرة قرض لتمبية 

  : من حيث اإلصدار-3

 بدليؿ ،حصر المشرع الجزائرم الجية المصدرة لمقيـ المنقكلة في شركات المساىمة   
 التجارم، كبالتالي ال يمكف لألشخاص الطبيعييف  القانكف مف30 مكرر 715نص المادة 

ما بالنسبة لألكراؽ التجارية فيمكف تحريرىا بكؿ حرية مف قبؿ أإصدار القيـ المنقكلة، 

                                                           
 عمار عمكرة، األكراؽ التجارية كفقا لمقانكف التجارم الجزائرم، الطبعة األكلى، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع (1)

 .14، ص 2008الجزائر، 
 .14مرجع نفسو،  ( 2)
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 .(1)أشخاص عادييف متى تكفرت فييـ األىمية الكاممة

  ما عف طريؽ االكتتاب الخاص حيث يككف إجرائيف، إتصدر القيـ المنقكلة كفؽ    
األشخاص المكتتبيف معركفيف كمحدديف مسبقا، أك عف طريؽ االكتتاب العاـ أيف تطرح 

القيـ المنقكلة تصدر ؼ  كميما اختمؼ أسمكب اإلصدار،(2) الجميكرالكتتابالقيـ المنقكلة 
دفعة كاحدة، كمف صنؼ كاحد كبصفة متماثمة، في حيف ال تصدر األكراؽ التجارية دفعة 

كاحدة إنما يصدرىا الساحب بناءا عمى تصرفات منفصمة، كعميو فال يشترط التجانس 
 .(3)كالتساكم بيف األكراؽ المصدرة

تككف القيـ المنقكلة متساكية القيمة عند إصدارىا، بينما تصدر األكراؽ التجارية بقيـ  
. (4)مختمفة باختالؼ المعامالت التجارية

 : من حيث اآلجال -3

ا متكسطة أك طكيمة األجؿ قد تمتد  إلى مدل حياة الشركة ؾككصتعتبر القيـ المنقكلة    
 30، أما السندات فقد تصؿ إلى (5)التجارمالقانكف  سنة في 99بالنسبة لألسيـ، كالمحددة بػػ

سنة، خالفا لألكراؽ التجارية التي تككف مستحقة الدفع بمجرد اإلطالع أك بعد أجؿ قصير 
 .(6)كالشيؾ كالسفتجة

 

                                                           
 عبد القادر العطير، الكسيط في شرح القانكف التجارم، األكراؽ التجارية، دراسة مقارنة، الجزء الثاني  (1)

 .29، ص 1998الطبعة األكلى، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 
 .92 نصيرة تكاتي، مرجع سابؽ، ص ( 2)
 .261 نكارة حمميؿ، مرجع سابؽ، ص ( 3)
 .15 عمار عمكرة، مرجع سابؽ، ص ( 4)
 سنة 99يحدد شكؿ الشركة كمدتيا التي ال يمكف أف تتجاكز : " مف القانكف التجارم546 تنص المادة (5)

 ".ككذلؾ عنكانيا أك اسميا كمركزىا كمكضكعيا كمبمغ رأسماليا في قانكنيا األساسي
 محمد السيد الفقي، المعتصـ باهلل العرياني، أساسيات القانكف التجارم كالبحرم، دكف طبعة، دار الجامعة (6)

 .120، ص 2009الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
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  :من حيث القيمة  -4

، غير أف رتككف قيمة كؿ مف األكراؽ التجارية كالقيـ المنقكلة محددة مسبقا عند اإلصدا   
حامؿ الكرقة التجارية يضمف استيفاء نفس قيمة اإلصدار عند حمكؿ أجميا أك بكاسطة 

 إال في حالة خصـ الكرقة الذم ينقص مف قيمتيا، أما القيـ المنقكلة فال تحتفظ ،تظييرىا
بنفس قيمة اإلصدار ألنيا تتأثر بعكامؿ سياسية كاقتصادية كتخضع لقانكف العرض 

 .(1)كالطمب

  :من حيث الضمان -5

يككف المكقعكف عمى الكرقة التجارية مف ساحب أك مظير مسؤكليف جميعيـ بالتضامف    
، بينما المتصرؼ في (2)قبؿ الحممة المتعاقبيف عف الكفاء بالمبالغ التي تمثميا الكرقة التجارية

 مالءة الشركة التي أصدرتو أك حتى الحصكؿ عمى  لوضمف لممتصرؼمالقيـ المنقكلة ال 
 فكؿ ما يضمنو ىك كجكد الصؾ عند ،القيمة االسمية لمسيـ أك السند عند االستحقاؽ

 .(3)المعاممة فقط

 : تمييز القيم المنقولة عن األوراق النقدية-ثانيا

 مع القيـ المنقكلة ككنيما يمثالف كرقة مالية قابمة لمتداكؿ (4)تتشابو األكراؽ النقدية
.تستحؽ الدفع بمجرد حمكؿ أجؿ استحقاقيا، إال أف ىذا ال يمنع مف كجكد اختالؼ بينيما  

   

                                                           
 .93،  92 نصيرة تكاتي، مرجع سابؽ، ص ص ( 1)
 أكـر ياممكي، األكراؽ التجارية كالعمميات المصرفية، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف  (2)

 .24، ص 2008
" الكمبيالة "، السند ألمر"السفتجة" فكزم محمد سامي، شرح القانكف التجارم، األكراؽ التجارية، سند السحب (3)

 .10، ص 2007الشيؾ، الجزء األكؿ، الطبعة األكلى، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 
 الكرقة النقدية عبارة عف صؾ لحاممو يصدر مف الجية المخكلة بإصدارىا الممثمة في البنؾ المركزم، كتمثؿ (4)

 .أداة كفاء كائتماف كىي كاجبة الدفع لدل اإلطالع
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:  من حيث التنظيم- 1

كتشريعات خاصة بالنقد كالصرؼ  نظـ المشرع الجزائرم األكراؽ النقدية بمكجب قكانيف   
 ؾ إلى  جانب أنظمة بف المعدؿ كالمتمـ11_03ف النقد كالقرض كقاف: ىاكذا المكائح البنكية أىـك

 التجارم كما سبؽ  القانكفكاميا ضمفحمت أظالجزائر، أما فيما يخص القيـ المنقكلة فقد ف
 .ذكره

:  اإلصدارمن حيث جهة - 2 

تعكد صالحية إصدار األكراؽ النقدية إلى الدكلة، كالممثمة عادة في البنؾ المركزم    
، كما أنو ال (1) المتعمؽ بالنقد كالقرض11-03 األمر مف 2حسب ما كرد في نص المادة 

، أما (2) التعامؿ بيا في معامالتيـ فيـ مجبركف عمى قبكليا بحكـ القانكفيمكف لألفراد رفض
 .شركات المساىمة دكف سكاىاؿ المشرع منحيا بإصدار القيـ المنقكلة فقد ةالجية المخكؿ

:  من حيث طريقة تداولها- 3

ة التداكؿ، لكف يختمفاف مف متشترؾ كال مف القيـ المنقكلة كاألكراؽ النقدية في خاص   
 .حيث طريقة تداكليا

فيتـ تداكؿ الكرقة النقدية الكطنية بطريقة مباشرة بيف المتعامميف عف طريؽ المناكلة باليد    
 كيتـ ،دكف أم قيد، أما تداكؿ الكرقة النقدية األجنبية يخضع لبعض القيكد المحددة في القكانيف

يتـ تداكليا بطريقتيف التي ذلؾ في سكؽ الصرؼ كفقا لقكاعده كضكابطو، خالفا لمقيـ المنقكلة 
فإذا كاف تداكليا خارج البكرصة تتبع الطرؽ التجارية التقميدية في التداكؿ أم عف طريؽ التسميـ 

 عف طريؽ  يتـتداكليافإف أك التظيير أك القيد، أما إذا كانت القيـ المنقكلة مقيدة في البكرصة 

                                                           
، صادر في 52، يتعمؽ بالنقد كالقرض، جريدة رسمية عدد 2003 أكت 26 مؤرخ في 11-03 أمر رقـ (1)

 .، معدؿ كمتمـ2003 أكت 27
 .23أكـر ياممكي، مرجع سابؽ، ص  ( 2)
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 .(1)أشخاص مؤىميف قانكنا كالكسطاء في عمميات البكرصة

يختص بنؾ الجزائر بمراقبة عمميات تداكؿ األكراؽ النقدية، في حيف تختص لجنة     
 14تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا بمراقبة عمميات تداكؿ القيـ المنقكلة، كىذا ما أكدتو المادة 

 التي (2)10 -93 مف المرسـك التشريعي رقـ 30 لممادة ة المعد ؿ04-03مف القانكف رقـ 
ال تخضع لرقابة المجنة المنتكجات المالية المتداكلة في السكؽ تحت سمطة  '' :قنصت عمى أف

. ''بنؾ الجزائر

:  من حيث الحقوق التي تخولها ألصحابها- 4

، (3)نتفاع بالقيمة التي تمثميا تمؾ الكرقةإلتخكؿ الكرقة النقدية لصاحبيا حؽ كحيد ىك ا   
ؿ التعامؿ بيا إال ط كال يباإلطالعفالحؽ يبقى ثابتا فييا ال يتقادـ ألنو مستحؽ األداء عند 

 تختمؼ بحسب ما إذا كانت ، بينما القيـ المنقكلة تمنح ألصحابيا العديد مف الحقكؽ(4)بالقانكف
الحؽ في : أىـ ىذه الحقكؽكالقيمة المنقكلة مف صنؼ سندات رأس الماؿ أك سندات الديف، 

حؽ البقاء كشريؾ ، شركةلؿالحصكؿ عمى األرباح، الحؽ في التصكيت في الجمعيات العامة 
حؽ التنازؿ عف  كفي الشركة الحؽ في الحصكؿ عمى فكائد، حؽ استرداد قيمة سنده

 .إلخ...السند

 : تمييز القيم المنقولة عن سندات الخزينة-ثالثا

 كؽؿ األكراؽ المالية التي يتـ تداكليا في السمتعتبر سندات الخزينة كالقيـ المنقكلة مف قب    
فبالرغـ مف أف كالىما صككؾ متساكية القيمة تمثؿ دينا مضمكنا في ذمة الدكلة ، المالية

إال أنيما - سندات الديف –بالنسبة لسندات الخزينة، كفي ذمة الشركة بالنسبة لمقيـ المنقكلة 
                                                           

 .95 نصيرة تكاتي، مرجع سابؽ، ص ( 1)
، يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، جريدة رسمية عدد 1993 مام 23 مؤرخ في 10-93مرسـك تشريعي رقـ  (2)

 . معدؿ كمتمـ1993 مام 23، صادر في34
 .260 نكارة حمميؿ، مرجع سابؽ، ص ( 3)
 .10 فكزم محمد سامي، مرجع سابؽ، ص ( 4)
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 .يختمفاف في عدة أكجو

:  من حيث الجهة المصدرة لها-1  

           تصدر القيـ المنقكلة مف قبؿ شركات المساىمة المخكلة قانكنا مف أجؿ تمكيؿ نشاطيا   
صدر سندات الخزينة عف الدكلة ت، في حيف ( التجارم القانكف مف 30 مكرر715المادة )

 .(1)كتسمى بالسندات الحككمية

:  من حيث مدتها- 2

 سندات الخزينة قركضا متكسطة األجؿ مدتيا عشرة سنكات، تصدر عف الدكلة تبرتع   
  إذ القيـ المنقكلةا خالؼ،(2)كؿ شير كيمكف لممتخصصيف في قيـ الخزينة شراؤىا أثناء المزايدة

ض طكيمة األجؿ تتراكح مدتيا عادة ما تمثؿ قركسندات الديف ؼتختمؼ مدتيا مف نكع آلخر، 
 سنة، أما سندات رأس الماؿ فيي مصدر تمكيؿ دائـ ككنيا كرقة مالية 30 سنكات ك10بيف 

. كيمتد ذلؾ طيمة حياة الشركة اآلجاؿغير محددة  

:  من حيث الفائدة- 3

 أما، (3) الحككمة فائدة قميمة نسبيا عنياات الخزينة مف قبيؿ األكراؽ المالية تمنحدتعد سف   
 في رأس ماؿ الشركة تو صاحبيا أرباحا إذا كاف يمتمؾ أسيما بقدر حصفيتقاضىالقيـ المنقكلة 

 كتختمؼ باختالؼ نكع السند فيناؾ فكائد ،إذا كاف يمتمؾ سندا يتقاضى فكائد محددة في السندك
زئيف جزء ثابت يتضمنو ج التي تتككف أجرتيا مف ،ثابتة كأخرل متغيرة كسندات المساىمة مثال

.نادا إلى عناصر تتعمؽ بنشاط الشركة أك نتائجياتالعقد كجزء متغير يحتسب اس  

 
                                                           

(1 ( 
Franc Garamond, Alain hoc and, Droit des société , manuel et applications, 8 édition démoda, Paris, 2001, p 

258.                
Philippe Merle, op cit, p 328.
(2 )  

 .101 رابح حريزم، مرجع سابؽ، ص ( 3)
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 : تمييز القيم المنقولة عن سندات الصندوق-رابعا

تتشابو سندات الصندكؽ مع القيـ المنقكلة في أف كالىما قابؿ لمتداكؿ، كتأخذ شكال     
 فكائد إذا كانت القيـ المنقكلة مف فئة سندات قؽاسميا أك لحامميا، تصدر مقابؿ قرض كتح

  . نقاطم عدةالديف، إال أنيما يختمفاف ؼ

 :يث الجهة المصدرة لهاح من -1

ركض، كأحيانا ؽتصدر سندات الصندكؽ عف جيات متعددة أحيانا عف مؤسسات اؿ    
، في حيف (1)عف التجار باعتبارىـ أشخاصا طبيعييف تصدر  عف الشركات التجارية، كقدأخرل

 مف قبؿ شركات المساىمة المكجكدة منذ تسيـ أك سنداأالقيـ المنقكلة سكاء كانت تصدر 
 كالتي أعدت مكازنتيف صادؽ عمييا المساىمكف بصفة منتظمة كالتي يككف رأس ماليا ،سنتيف

. (2)ارمجالتالقانكف ف ـ 82 مكرر 715 كىذا ما كرد في الفقرة األكلى مف المادة ،مسددا بكاممو

  : من حيث مدتها-2

التي ك، (3)ات الصندكؽ مف فئة األكراؽ التجارية حسب اإلجتياد القضائيدتعد سف
عكس سنكات،  (05) ال تتجاكز الخمس  مدتوتصدر بشكؿ فردم مقابؿ قرض قصير األجؿ

 . باختالؼ نكع القيمةتختمؼ مدتيا التي القيـ المنقكلة 

 : من حيث الحقوق التي تخولها ألصحابها-3

تمنح سندات الصندكؽ حقكقا مختمفة تختمؼ مف سند آلخر، إذ يختمؼ مبمغيا كالفكائد     

                                                           
 .141 فكزية بف غانـ، مرجع سابؽ، ص ( 1)
ال يسمح بإصدار سندات : " مف القانكف التجارم عمى أنو82 مكرر 715 مف المادة 1 تنص الفقرة (2)

االستحقاؽ إال لشركات المساىمة المكجكدة منذ سنتيف كالتي أعدت مكازنتيف صادؽ عمييا المساىمكف بصفة 
 ".                                                                                                                   منتظمة، كالتي يككف رأسماليا مسددا كامال

 
Philippe Merle , op cit, p 329.

( 3 ) 
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 احقكؽألصحابيا ، بينما تمنح القيـ المنقكلة (1) تبعا لتقمبات الصرؼكقت اإلصدارالتي تمنحيا 
.  التجارمالقانكف مف 30 مكرر 715المادة مماثمة حسب الصنؼ، كما كرد في 

المبحث الثاني 

:أنواع القيم المنقولة  

ينقسـ رأس ماؿ شركة المساىمة إلى أسيـ تمثؿ مقابؿ الحصص النقدية كالعينية المقدمة إلى      
ريؾ في الشركة كتخّكؿ لو شكىي سندات قابمة لمتداكؿ بالطرؽ التجارية، تكسب صاحبيا صفة اؿ، الشركة
.  مماثمة بحسب الصنؼاحقكؽ

 إذ ال يمكف أف تتأسس ،تعتبر األسيـ بجميع أنكاعيا مف أىـ القيـ التي تصدرىا شركة المساىمة     
 تأسيسيا أك أثناء القياـ دمف دكنيا، كتعّد مصدرا لمحصكؿ عمى المكارد المالية التي تحتاجيا الشركة عف

. (المطمب األكؿ )بنشاطيا بإصدار أسيـ جديدة 

تقتضي في بعض الحاالت المجكء إلى اإلقتراض بإصدار السندات قد غير أف مصمحة الشركة     
 كالسندات عبارة عف صككؾ تمثؿ حقكؽ .بدال مف زيادة رأس ماليا عف طريؽ إصدار أسيـ جديدة

. مديكنية عمى الشركة كيعتبر مالكيا دائنا ليا، تخّكؿ لو الحؽ في الحصكؿ عمى فكائد ثابتة

ذا كاف إصدار الشركة لألسيـ أمرا ضركريا لتأسيسيا، فإنيا تككف حرة في إصدار مثؿ ىذه      كا 
(المطمب الثاني )السندات، إال أف حريتيا ليست مطمقة بؿ تقيّدىا ضكابط قانكنية  . 

 : األسهم-المطمب األول  

تحتؿ األسيـ مكانة معتبرة بيف القيـ المنقكلة التي تصدرىا شركة المساىمة، إذ تعتبر بالنسبة ليذه     
األخيرة مصدر تمكيؿ دائـ، ككنيا كرقة مالية غير محددة اآلجاؿ تمتد خالؿ حياة الشركة، كما تمنح 

. المستثمر فييا صفة الشريؾ في رأسماؿ الشركة

                                                           
 .141، ص سابؽ فكزية بف غانـ، مرجع ( 1)



 الفصل األول                                  ماهية القيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة
 

 

38 

رأسماؿ ؿتمييز األسيـ عف باقي القيـ المنقكلة يتطمب تحديد مفيكميا باعتبارىا سندات تمثيؿ  ك   
براز الخصائص التي تنفرد بيا كشركط تداكليا إضافة  الشركة، كىك ما يستدعي تناكؿ المقصكد باألسيـ كا 

. إلى مختمؼ أنكاعيا

 : تعريف األسهم-الفرع األول

قسـ رأسماؿ شركة المساىمة إلى أسيـ تمثؿ مقابال لممساىمات النقدية كالعينية التي يقدميا فم    
الرتباطيا بالنتائج التي تحقؽ الشركة  متغيراؿمردكد اؿمية القيـ ذات س كيطمؽ عمى ىذه األسيـ ت،المساىـ

. طرؽ لمختمؼ التعاريؼ التشريعية كالفقيية لألسيـيتـ التكس

 : التعريف التشريعي-أوال

التي  التجارمالقانكف   مف40 مكرر715 المادة اىتـ المشرع بكضع تعريؼ لمسيـ مف خالؿ    
''السيـ ىك سند قابؿ لمتداكؿ تصدره شركة مساىمة كتمثيؿ لجزء مف رأسماليا '':نصت عمى أف . 

الحظ مف خالؿ ىذا التعريؼ أف المشرع ركز في تعريفو لمسيـ عمى إحدل خصائصو كىي  ف    
 في المقابؿ .خاصية القابمية لمتداكؿ، كما أنو حصر الشركة المصدرة لمسيـ في شركة المساىمة فقط

 التشريعات المقارنة خالية مف أم تعريؼ قانكني لمسيـ، فالمشرع الفرنسي لـ يضع تعريفا لو  أغمبجاءت
 .(1) كاكتفى بعرض أنكاع األسيـ كخصائصيا كالحقكؽ التي تخكليا،في قانكف الشركات

 : التعريف الفقهي-ثانيا

لـ يحض السيـ بتعريؼ قانكني لدل غالبية التشريعات كما سبؽ ذكره، مما فتح المجاؿ أماـ     
. اجتياد الفقو في كضع تعاريؼ ليا

 فمنيا مف اعتمدت عمى ،حكؿ األسيـالتي قيمت كفي ىذا الشأف اختمفت التعريفات الفقيية     
. المعياريف معا  كأخرل عمى المعيار الشكمي كىناؾ التي اعتمدت عمى،المادم المعيار المكضكعي أك

                                                           
 .265 نكارة حمميؿ، مرجع سابؽ، ص ( 1)
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الصؾ الذم تصدره شركة المساىمة بقيمة اسمية معينة '': كقد عرؼ الفقو التقميدم السيـ بػأنو    
''كيمثؿ حصة الشريؾ في رأس ماؿ الشركة ، إال أنو يعاب عمى ىذا التعريؼ نظرتو المادية لمسيـ (1)

. (2) كالمخكلة لصاحبو سكاء أثناء حياة الشركة أك بعد انقضائيا،كتجاىمو لمحقكؽ المصيقة بو

صككؾ متساكية القيمة كقابمة لمتداكؿ بالطرؽ التجارية كيتمثؿ '': كجاء تعريؼ لألسيـ كذلؾ بأنيا    
فييا حؽ المساىـ في الشركة التي أسيـ في رأسماليا كتخكؿ لو بصفتو ىذه ممارسة حقكقو في الشركة 

''كالسيما حقو في الحصكؿ عمى األرباح  (3) .

عني م ك،يعني مف الناحية المكضكعية حصة المساىـ في الشركة" :عرؼ أحمد محرز السيـ بأنو    
. (4)" حقو في الشركةإثبات لممساىـ ليككف كسيمة لمف الناحية الشكمية ذلؾ الصؾ المكتكب الذم يعط

المساىـ في شركة األمكاؿ كيقابؿ حصة الشريؾ في شركة  حصة'': كما يعتبر السيـ    
-أف النظاـ القانكني لحصة المساىـ في شركات األمكاؿ  غير(5)''األشخاص يختمؼ ، - شركة المساىمة 

شريؾ في شركات األشخاص خصكصا فيما يتعمؽ بإمكانية التنازؿ عف ؿعف األحكاـ المنظمة لحصة ا
. ىذه الحصة

 لمسيـ، أنو يعّبر مف الناحية المكضكعية عف حصة المساىـ  التعاريؼ المقدمةستنتج مف خالؿ ف   
في شركة المساىمة، كىك قابؿ لمتداكؿ بالطرؽ التجارية، يصدر بقيمة متساكية كغير قابؿ لمتجزئة، يخكؿ 

.لصاحبو حقكقا في الشركة ال يمكف فصميا عنو، كما يفرض عميو التزامات  

أما مف الناحية الشكمية فالسيـ يمثؿ السند المكتكب الذم يمنح لممساىـ ككسيمة     
. إلثبات حقو في الشركة

                                                           
 .184 محمد فريد العريني، مرجع سابؽ، ص (1)
 .473 محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، مرجع سابؽ، ص ( 2)
      2004 أحمد أبك الركس، مكسكعة الشركات التجارية، الطبعة الثانية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، (3)

 .407ص 
 .462، ص 2000 أحمد محمد محرز، الشركات التجارية، دكف طبعة، دكف دار النشر، القاىرة، ( 4)
 .317 ، ص 2007 صفكت بينساكم، الشركات التجارية، دكف طبعة، دار النيضة العربية، دكف بمد، ( 5)
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م قسائـ ذكيظير السيـ مف الناحية الشكمية أك المادية في شكؿ شيادة تستخرج مف دفتر    
يجب أف ك مف أعضاء مجمس اإلدارة، فتعطى ليا أرقاـ متسمسمة، تمير بخاتـ الشركة كيكقع عمييا عضكا

، تاريخ  كمدتياتتضمف شيادة السيـ بيانات أساسية تتعمؽ باسـ الشركة كعنكاف مركزىا الرئيسي كغرضيا
. (1)االسميةكذكر نكع السيـ كقيمتو  قيمة رأس الماؿ كعدد األسيـ، كرقـ كمحؿ قيدىا في السجؿ التجارم

 : خصائص السهم-الفرع الثاني

فإف لمسيـ ميزات ينفرد بيا  (األسيـ كالسندات)عمى غرار الخصائص المشتركة بيف القيـ المنقكلة     
. كتميزه عف غيره مف السندات التي تصدرىا شركة المساىمة

 :تمثيل السهم لجزء من رأس مال الشركة: أوال

 في ، كعرفت األسيـ(2)عرفت شركات المساىمة بأنيا الشركات التي ينقسـ رأسماليا إلى أسيـ    
 سندات قابمة لمتداكؿ تصدرىا شركة مساىمة كتمثيؿ لجزء مف رأسماليا بأنيا 40 مكرر 715المادة 

 يمنح لكؿ شخص ساىـ ، صؾ قابؿ لمتداكؿ بالطرؽ التجارية عبارة عف أف السيـ مف خالؿ ذلؾستنتجف
. في تككيف رأسماؿ الشركة كيخكؿ لصاحبو الحؽ في جزء مف رأسماؿ شركة المساىمة

 : تحديد مسؤولية المساهم بقيمة السهم-ثانيا

مسؤكلية الشريؾ فييا مسؤكلية  المساىمة أفشركات مف خصائص شركات األمكاؿ كباألخص     
.  مف القانكف التجارم592 كما كرد في نص المادة محدكدة بقدر حصتو في رأس ماليا

كعميو فإف مسؤكلية المساىميف في مكاجية الشركة تككف بحسب قيمة أسيميـ فييا، فإذا أفمست     
 فإف مسؤكلية الشركاء عف ديكف الشركة ال يمكف أف تمتد إلى ،د ديكنيااالشركة كأصبحت عاجزة عف سد

                                                           
 عبد القادر البقيرات، مبادئ القانكف التجارم، األعماؿ التجارية، نظرية التاجر، المحؿ التجارم، الشركات (1)

 .139، ص 2011التجارية، الطبعة الثالثة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ592 كىذا ما تؤكده المادة ( 2)
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. (1)أمكاليـ الشخصية

 : اكتساب المساهم صفة الشريك-ثالثا

يمنح السيـ لصاحبو صفة الشريؾ في شركة المساىمة، فيككف لو حؽ اإلشتراؾ في إدارة الشركة     
باح كتحمؿ ركحضكر اجتماعات الجمعية العامة كالتصكيت فييا، كما يممؾ حؽ الحصكؿ عمى األ

 كىك ما يميز صاحب السيـ عف صاحب السند الذم ال يعتبر شريكا في الشركة إنما ،(2)خسائر الشركة
. دائنا ليا

 : شروط تداول األسهم-الفرع الثالث

مف أىـ خصائص القيـ المنقكلة الصادرة عف شركة المساىمة بصفة عامة كاألسيـ بصفة خاصة     
ىي القابمية لمتداكؿ بالطرؽ التجارية، كىي خاصية تتميز بيا شركات األمكاؿ ككنيا تقـك عمى اإلعتبار 

    .المالي

         مف القانكف التجارم40 مكرر 715نص المشرع الجزائرم عمى قابمية السيـ لمتداكؿ في المادة    
، كبناءا عمى ذلؾ يككف ''قابؿ لمتداكؿ تصدره شركة مساىمة كتمثيؿ لجزء مف رأسماليا السيـ ىك سند''

 إلى تو منيا إلى مساىـ آخر أك أجنبي عف الشركة دكف حاجاالمساىـ حرا في نقؿ ممكية أسيمو أك جزء
، كما أف (4)، كتداكؿ السيـ يتعمؽ بالنظاـ العاـ فال يجكز حرماف المساىـ منو(3)طمب المكافقة مف الشركة

. (5)النص في القانكف األساسي عمى عدـ قابمية السيـ لمتداكؿ يفقد الشركة صفة المساىمة

ذا كاف المبدأ ىك     حرية تداكؿ األسيـ، فإف ىذه الحرية ليست مطمقة، فيجكز كضع قيكد  كا 

                                                           
 .81 رابح حريزم، مرجع سابؽ، ص ( 1)
 .101 نصيرة تكاتي، مرجع سابؽ، ص ( 2)
 سمية فاطمة الزىراء بف غالية، حرية المساىـ في التنازؿ عف األسيـ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في (3)

 .10، ص 2008القانكف الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 
 1993 سميحة القيمكبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية، دكف بمد، (4)

 .261ص 
 .80 رابح حريزم، مرجع سابؽ، ص ( 5)
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. لتنظيميا دكف أف تصؿ ىذه األخيرة إلى حد منع المساىـ مف حقو في التنازؿ عف أسيمو

  قد يتدخؿ المشرع لفرض بعض القيكد القانكنية عمى ىذا التداكؿ، بحيث ال يجكز العمؿ بخالفيا    
، كبذلؾ (1)كيترؾ الحرية لمشركاء في كضع شركط أخرل في القانكف األساسي لمشركة تنظـ تداكؿ أسيميا

. تككف القيكد الكاردة عمى تداكؿ األسيـ قيكدا قانكنية كأخرل اتفاقية

 : القيود القانونية الواردة عمى تداول األسهم-أوال

: نص القانكف عمى مجمكعة مف القيكد التي ترد عمى تداكؿ األسيـ تتمثؿ فيما يمي    

 :ر تداول أسهم شركة غير مقيدة في السجل التجاريظح -1

 (2) تداكؿ أسيـ مساىميياإلمكانيةفرض المشرع ضركرة قيد الشركة في السجؿ التجارم كضابط     
 ألنيا ال تتمتع بالشخصية المعنكية كال تككف حجة عمى الغير إال مف تاريخ ،كذلؾ حماية لممتعامميف معيا

. (3)قيدىا في السجؿ التجارم

ذا أصدرت شركة المساىمة أسيما جديدة بمناسبة زيادة رأسماليا      فإنو ال يجكز تداكليا إال بعد ،كا 
. (4)التسديد الكامؿ ليذه الزيادة

كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع لـ يعد يميز بيف األسيـ العينية كاألسيـ النقدية كما كاف عميو في     
، حيث لـ تكف األسيـ العينية قابمة  منو709 المتعمؽ بالقانكف التجارم في المادة 59-75 رقـ ظؿ األمر

. لمتداكؿ إال بعد سنتيف مف قيد الشركة بالسجؿ التجارم

الحظ بأف المشرع أبقى عمى المادة التي تعاقب عمى مخالفة تداكؿ األسيـ العينية قبؿ انقضاء فك    

                                                           
 .57 سمية فاطمة الزىراء بف غالية، مرجع سابؽ، ص ( 1)
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ1 فقرة 51 مكرر 715 كىذا ما تؤكده المادة ( 2)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو549 كىذا ما تؤكده  المادة ( 3)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو2 فقرة 51 مكرر 715 كىذا ما تؤكده  المادة ( 4)
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. ، ككاف عمى المشرع تدارؾ األمر بإلغائيا(1)األجؿ المحدد قانكنا

 :حظر تداول الوعود باألسهم- 2

 الكعكد فشأبإذا كاف التداكؿ خاصية مرتبطة بالسيـ كال يجكز تجريده منيا فإف التساؤؿ يطرح     
 .بيذه األسيـ فيؿ يجكز تداكليا؟

 لممكتتبيف للـ يرد بشأف الكعكد باألسيـ تعريفا قانكنيا، فعرفيا الفقو بأنيا السندات المؤقتة التي تعط    
. (2) أك لحامميا كتكزيعيا عمى المساىميفاالسميةإلى حيف إعداد سندات األسيـ 

التجارم حظر قانكني لتداكؿ القانكف  مف 51 مكرر 715 ةكقد كرد في الفقرة الثالثة مف الماد    
   التجارمالقانكف مف 808الكعكد باألسيـ، كرتب المشرع جزاءا عمى مخالفة ىذا الحظر في المادة 

ف كانكا يستغمكف عمميات تأسيس شركات م تداكؿ الكعكد باألسيـ ىك أف أغمب المساىـعكالغاية مف مف
مف األرباح، لذلؾ  المساىمة بقصد بيع أسيميـ بعد قياـ الشركة مباشرة، كذلؾ بيدؼ تحقيؽ أكبر قدر

تعمؿ التشريعات عمى حماية المدخريف الراغبيف في التعامؿ بيذه األسيـ، بتمكينيـ مف معرفة حقيقة 
. (3)المركز المالي لمشركة

   استثناء عمى مبدأ حظر تداكؿ الكعكد باألسيـ51 مكرر 715 مف المادة كجاء في نفس الفقرة    
نشأت بمناسبة زيادة رأس ماؿ شركة كانت أسيميا السابقة مسّعرة في بكرصة القيـ ما إذ يمكف تداكليا إذا 

. فيتـ التداكؿ تحت شرط مكقؼ لتحقيؽ الزيادة كيككف ىذا الشرط مفترض في حالة غياب بياف صريح

 :حظر تداول أسهم الضمان- 3

 مف %20أكجب القانكف عمى مجمس اإلدارة أف يككف مالكا لعدد مف األسيـ يمثؿ عمى األقؿ     
كزىا كؿ قائـ باإلدارة في القانكف األساسي حرأسماؿ الشركة، كترؾ تحديد العدد األدنى مف األسيـ التي م

                                                           
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ808 كىذا ما تؤكده المادة ( 1)
 .46خديجة بمعربي، مرجع سابؽ، ص (2)
 .39 فكزية بف غانـ، مرجع سابؽ، ص ( 3)
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. لمشركة

تخصص ىذه األسيـ لضماف مسؤكلية أصحابيا عف جميع أعماؿ التسيير بما فييا األعماؿ     
. (1)كىي غير قابمة لمتداكؿ'' أسيـ الضماف'' كيطمؽ عمييا تسمية ،الخاصة بإحدل القائميف باإلدارة

كالحكمة مف حظر تداكؿ أسيـ الضماف ىي حماية المساىميف مف تصرفات أعضاء مجمس     
حماية الغير مف دائني الشركة في حالة رجكعيـ بالتعكيض عمى ، كاإلدارة الضارة بمركز الشركة كسمعتيا

أعضاء مجمس اإلدارة نتيجة تصرفاتيـ الخاطئة في تسيير الشركة، كذلؾ عف طريؽ دعكل المسؤكلية 
. (2 )(المدنية)الشخصية 

 التجارم القانكف مف 620غير أف حظر تداكؿ أسيـ الضماف يرد عميو استثناء جاء في المادة     
 كذلؾ ،ـ باإلدارة السابؽ أك ذكم حقكقو استرجاع حرية التصرؼ في أسيـ الضمافائكالتي أجازت لمؽ

. بمجرد مصادقة الجمعية العامة العادية عمى حسابات السنة المالية األخيرة المتعمقة بالشركة

 : القيود اإلتفاقية عمى تداول األسهم-ثانيا

ساسي لمشركة قيكدا تحد مف حرية ألفضال عف القيكد القانكنية يمكف لممؤسسيف تضميف القانكف ا    
 متى كاف مف شأنيا القضاء باطمةتداكؿ األسيـ، فإذا كاف مف الجائز كضع قيكد اتفاقية فإنيا قد تصبح 

. (3)الكامؿ عمى حؽ المساىـ في بيع أسيمو في أم كقت

قد ترد ىذه القيكد بيدؼ حصر األشخاص الذيف ليـ حؽ التقدـ لشراء أسيميا مف ذلؾ شرط     
. (4)المكافقة عمى المتنازؿ إليو مف قبؿ الشركة

مكانية اإلشتراط في العقد التأسيسي إ  عمى التجارمالقانكف مف 55 مكرر 715 المادة     نصت
                                                           

 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ2، 1 فقرة 619 ىذا ما تؤكده المادة ( 1)
 .204 محمد فريد العريني، مرجع سابؽ، ص ( 2)
المجمة المغربية لقانكف األعماؿ ، ''النظاـ القانكني لتداكؿ األسيـ في شركات المساىمة''  آمنة سميع، (3)

 .87، ص 2011، 18_17، كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية السكيسي، عدد كالمقاكالت
 .82 سمية فاطمة الزىراء بف غالية، مرجع سابؽ، ص ( 4)
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لزكج أك سكاء كجكب أخذ مكافقة الشركة قبؿ إحالة األسيـ لمغير باستثناء حالة اإلرث أك اإلحالة  عمى
. أصؿ أك فرع

، فإذا كجد شرط المكافقة االسميكيشترط لصحة ىذا القيد أف تكتسي األسيـ محؿ التنازؿ الشكؿ     
في القانكف األساسي لمشركة، فالمساىـ الذم يريد التنازؿ عف أسيمو يتعيف عميو إبالغ الشركة بطمب 

سـ المحاؿ إليو كلقبو إاإلعتماد عف طريؽ رسالة مكصى عمييا مع كصؿ استالـ، يذكر فييا المساىـ 
. كعنكانو كعدد األسيـ المقرر إحالتيا كالثمف المعركض

تتـ مكافقة الشركة عمى المحاؿ إليو إما في شكؿ صريح عف طريؽ تبميغ قرار اإلعتماد إلى     
   مف تاريخ الطمبا اعتبارشيريفالمساىـ الذم قدـ الطمب، أك بشكؿ ضمني عند عدـ الجكاب في أجؿ 

. (1)إذ يفسر سككت الشركة مكافقة عمى اإلحالة

 : أنواع األسهم-الفرع الرابع

تختمؼ األسيـ باختالؼ المعيار الذم يتخذ في تقسيميا، فمف حيث طبيعة الحصة التي يقدميا     
كمف حيث الشكؿ إلى أسيـ اسمية ، المساىـ في رأس ماؿ الشركة تقسـ إلى أسيـ نقدية كأسيـ عينية

أخرل كأسيـ لحامميا كأسيـ ألمر، كبالنسبة لمحقكؽ التي يخكليا السيـ لصاحبو تقسـ إلى أسيـ ممتازة ك
 .مف حيث عالقة السيـ برأس ماؿ الشركة تقسـ إلى أسيـ رأس الماؿ كأسيـ التمتعكعادية، 

 : األسهم من حيث طبيعة الحصة المقدمة-أوال

 األسيـ مف حيث طبيعة الحصة المقدمة في رأسماؿ شركة المساىمة إلى أسيـ نقدية صنؼت    
. كأخرل عينية

 : األسهم النقدية -1

 715لـ يعرؼ المشرع الجزائرم األسيـ النقدية كاكتفى بتعداد ما يعتبر سيما نقديا في المادة     
                                                           

 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ56 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 1)



 الفصل األول                                  ماهية القيم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة
 

 

46 

. (1) التجارمالقانكف مف 41مكرر 

كاألسيـ النقدية ىي األسيـ التي تمثؿ حصصا نقدية يدفعيا المكتتب في رأسماؿ شركة     
القيمة االسمية لمسيـ النقدم عمى األقؿ عند  ( 1/4 )، كقد أجاز المشرع الجزائرم الكفاء بربع (2)المساىمة

تكتسي األسيـ النقدية الشكؿ االسمي إلى أف  مف القانكف التجارم، ك596االكتتاب مف خالؿ نص المادة 
 أنو غيرعمى الشركة معرفة صاحب السيـ لممطالبة بالمتبقي مف المبمغ،  ما يسيؿ  كىك(3)تدفع كاممة

يمكف تداكؿ ىذه األسيـ بالرغـ مف عدـ تسديد قيمتيا بالكامؿ شريطة أف تظؿ محتفظة بالشكؿ 
 .(4)االسمي

 :األسهم العينية_ 2

 41 مكرر 715 التجارم كاقتصرت المادة القانكفلـ يرد تعريؼ تشريعي لألسيـ العينية ضمف     
                                                                                              عينية أسيما األسيـ األخرل تعدفجميع  األسيـ النقدية التي تـ تعدادىا ااإلشارة إلى أنو ما عدمنو 

كالسيـ العيني ىك الذم يصدر مقابؿ حصة عينية يقدميا المساىـ لشركة المساىمة كجزء مف رأسماليا 
. (5) منقكال ماديا أك معنكيا،كيستكم أف تككف الحصة عقارا

يجب تقدير الحصص العينية تقديرا صحيحا قبؿ منح األسيـ العينية، كيتـ ذلؾ مف قبؿ مندكبي     
                                                           

 :تعتبر أسيما نقدية'' :  مف القانكف التجارم41 مكرر 715 تنص المادة ( 1)
 األسيـ التي تـ كفاؤىا نقدا أك عف طريؽ المقاصة؛_
 كاألسيـ التي تصدر بعد ضميا إلى رأس الماؿ االحتياطي أك األرباح أك عالكة اإلصدار؛_
األسيـ التي يتككف مبمغيا في جزء منو نتيجة ضمو في االحتياطات أك الفكائد أك عالكات اإلصدار كفي جزء _

 . منو عف طريؽ الكفاء نقدا
 .''  كيجب أف يتـ كفاء ىذه األخيرة بتماميا عند االكتتاب، أما جميع األسيـ األخرل فتعد مف األسيـ العينية

 سعيد يكسؼ البستاني، قانكف األعماؿ كالشركات، القانكف التجارم العاـ، الشركات، المؤسسة التجارية (2)
       2008الحساب الجارم كالسندات القابمة لمتداكؿ، الطبعة الثانية، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 

 .372ص 
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ52 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 3)
 أسامة كامؿ، عبد الغني حامد، مبادئ في المالية، شركات األمكاؿ، دكف طبعة، مؤسسة لكرد العالمية (4)

 .90، ص 2006لمشؤكف الجامعية، البحريف، 
 .336 صفكت بينساكم، مرجع سابؽ، ص ( 5)
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تكلى الجمعية تالحصص كتحت مسؤكليتيـ، يتـ تعيينيـ بقرار قضائي مف طرؼ المؤسسيف أك أحدىـ، ك
العامة التأسيسية الفصؿ في تقدير الحصص العينية، كال يجكز ليا تخفيض ىذا التقدير إال بإجماع 
. (1)المكتتبيف، كفي حالة عدـ مكافقة مقدمي الحصص العينية عمى التقدير تعتبر الشركة غير مؤسسة

السبب في كجكب تقدير الحصص مف قبؿ مندكبي الحصص ىك تفادم التقدير المبالغ فيو مف    ك
. (2)ميف في الشركةق مف أجؿ الحصكؿ عمى أرباح كىمية مما يؤثر عمى بقية المسا،طرؼ الشركاء

، خالفا لألسيـ (3)يشترط في الحصص العينية أف تككف مسددة القيمة بالكامؿ عند إصدارىا    
. النقدية التي يمكف دفع الربع عمى األقؿ مف قيمتيا االسمية

 : األسهم من حيث شكمها-ثانيا

 إال أف ىذا األخير لـ إذنيو، اسمية أك لحامميا أك أسيما أسيماتككف األسيـ مف حيث شكميا إما     
. ترد بشأنو أحكاـ في التشريع الجزائرم

 :األسهم االسمية_ 1

 الذم يصدر باسـ شخص معيف كتثبت ممكيتو بقيد اسـ المساىـ في دفاتر"السيـ االسمي ىك   
  كيتميز ىذا النكع مف األسيـ في أنو يسيؿ دعكة المساىـ لالشتراؾ في الجمعيات العمكمية،(4)"الشركة

تزامات التي تقع عمى عاتقو، كما يمكف معرفة صاحب السيـ عند ضياعو أك سرقتو ألف ؿكمطالبتو باإل
. (5)الشركة عمى دراية بيكية مالكو

                                                           
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ601 كىذا ما تؤكده المادة ( 1)
 عبد الحميد الشكاربي، مكسكعة الشركات التجارية، شركات األشخاص كاألمكاؿ كاالستثمار، دكف طبعة (2)

 .585، ص 2003منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ596 كىذا ما تؤكده المادة ( 3)
 .89 أسامة كامؿ، عبد الغنى حامد، مرجع سابؽ، ص ( 4)
 عمي الباركدم، محمد السيد الفقي، القانكف التجارم، األعماؿ التجارية، التاجر، األمكاؿ التجارية، الشركات (5)

، ص 1999التجارية عمميات البنكؾ كاألكراؽ التجارية، دكف طبعة، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، 
405. 
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 :األسهم لحاممها- 2

األسيـ لحامميا ىي األسيـ التي ال يذكر فييا اسـ مالكيا، إنما تحمؿ رقما تسمسميا لتمييزىا عف     
، كيعتبر حامميا مالكا ليا أم أف الحؽ الثابت في السيـ يندمج في الصؾ ذاتو فتصبح (1)بقية األسيـ

حيازتو دليال عمى ممكيتو، إذ يعتبر بذلؾ في حكـ المنقكالت المادية التي تسرم بشأنيا قاعدة الحيازة في 
. (2)المنقكؿ سند الممكية

 السالفة الذكر كىك نفس 38 مكرر 715يتـ تداكؿ األسيـ لحاممو عف طريؽ التسميـ طبقا لممادة     
مكقؼ المشرع الفرنسي سابقا، في حيف أصبحت األسيـ لحامميا محدكدة جدا في التشريع الفرنسي تتمثؿ 

 كأسيـ شركات اإلستثمار ذات الرأس ماؿ ،في أسيـ الشركات الفرنسية المتداكلة في سكؽ منظمة
. (3)متغير

 :(ألمر)اإلذنية األسهم _ 3

 ''إلذفألمر أك ''السيـ ألمر ىك السيـ الذم يذكر اسـ صاحب الحؽ فيو كيككف مسبكقا بعبارة     
جأ الشركات إلصدار ؿ، كنادرا ما ت(4) لمرجكع إلى الشركةةكيتـ نقؿ ممكيتو عف طريؽ التظيير دكف حاج

. (5)مثؿ ىذا النكع مف األسيـ، كالشائع مف الناحية العممية ىي األسيـ االسمية كاألسيـ لحامميا

 : من حيث الحقوق التي تخولها ألصحابهااألسهم -ثالثا

تنقسـ األسيـ بالنظر إلى الحقكؽ التي تخكليا ألصحابيا إلى أسيـ عادية كأخرل ممتازة، كال يعد     
ىذا التقسيـ مخالفا لمبدأ المساكاة بيف األسيـ في الحقكؽ التي تمنحيا كاإللتزامات التي تفرضيا عمى 

                                                           
 فكزم محمد سامي، الشركات التجارية، األحكاـ العامة كالخاصة، الطبعة الخامسة، دار الثقافة لمنشر (1)

 .290، ص 2010كالتكزيع، عماف، 
 .306، ص 2001 نادية محمد معكض، الشركات التجارية، دكف طبعة، دار النيضة العربية، القاىرة، ( 2)
 .48 كريـ طيبي، مرجع سابؽ، ص ( 3)
 رضكاف أبك زيد، الشركات التجارية في القانكف المصرم المقارف، دكف طبعة، ممتـز الطبع كالنشر دار الفكر (4)

 .533العربي، القاىرة، دكف سنة، ص 
 .190 محمد فريد العريني، مرجع سابؽ، ص ( 5)
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  .المساىميف

 :األسهم العادية_ 1

 (1) التجارمالقانكف مف 42 مكرر 715 المادة عرؼ المشرع الجزائرم األسيـ العادية في نص    
فالسيـ  ،(2)ميفقكىذه األسيـ ال تخكؿ لصاحبيا أم حقكؽ ذات طبيعة خاصة تميزه عف غيره مف المسا

العادم ىك الذم يمنح لصاحبو حقكقا عادية متصمة بالسيـ ال يمكف فصميا عنو كال يعد الصؾ الصادر 
 طابع مالي كالحؽ ت، كىذه الحقكؽ إما أف تككف ذا(3)عف الشركة سيما بدكنيا ألنيا تعتبر مف مقكماتو

. ما أف تككف غير مالية كالحؽ في التصكيت في الجمعيات العامةإفي الحصكؿ عمى األرباح، ك

 :األسهم الممتازة_ 2

يطمؽ عمييا أسيـ األفضمية أك أسيـ األكلكية، كىي األسيـ التي تمنح ألصحابيا زيادة عف     
 كاألكلكية في الحصكؿ عمى نصيب مف أرباح الشركة أك ،الحقكؽ المخكلة لألسيـ العادية مزايا خاصة

مف فائض التصفية كتسمى أسيـ األكلكية، أك تمنح لمالكيا عددا مف األصكات في الجمعيات العامة 
. لمشركة زيادة عف المقررة لألسيـ العادية، كتعرؼ باألسيـ ذات األصكات المتعددة

:  أسهم األولوية_ أ

ىي األسيـ التي تخكؿ ألصحابيا أكلكية الحصكؿ عمى األرباح، كيككف ذلؾ قبؿ حدكث أم 

                                                           
األسيـ العادية ىي األسيـ التي تمثؿ اكتتابات ككفاء لجزء مف : " عمى أنو42 مكرر 715 تنص المادة (1)

رأسماؿ شركة تجارية، كتمنح الحؽ في المشاركة في الجمعيات العامة كالحؽ في انتخاب ىيئات التسيير أك 
عزليا كالمصادقة عمى كؿ عقكد الشركة أك جزء منيا، كقانكنيا األساسي أك تعديمو بالتناسب مع حؽ التصكيت 

الذم بحكزتيا بمكجب قانكنيا األساسي أك بمكجب القانكف كتمنح األسيـ العادية، عالكة عمى ذلؾ الحؽ في 
تحصيؿ األرباح عندما تقرر الجمعية العامة تكزيع كؿ الفكائد الصافية المحققة أك جزء منيا، كتتمتع جميع 

 ".األسيـ العادية بنفس الحقكؽ كالكاجبات
  2007 كجيو كماؿ أباظة، التاجر كاألعماؿ التجارية كالشركات، دكف طبعة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، (2)

 .99ص، 
 .191 محمد فريد العريني، مرجع سابؽ، ص( 3)
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، كقد تمنح أسيـ األكلكية ألصحابيا األفضمية في الحصكؿ (1)تكزيع لألرباح عمى المساىميف العادييف
، كما قد يتقرر لممساىميف القدامى امتياز في اكتتاب بأسيـ (2)عمى قيمة األسيـ مف فائض تصفية الشركة

، كيمكف أف تككف أسيـ األكلكية متراكمة نتيجة عدـ كفاية (3)الشركة التي تطرحيا عند زيادة رأسماليا
 باألكلكية في السنة المالية الالحقة، كقد استيفاءىااألرباح السنكية لتكزيعيا عمى أسيـ األفضمية فيككف 

. (4)تمنح ىذه األسيـ أيضا أرباحا عالية مقارنة باألسيـ العادية

:  أسهم ذات األصوات المتعددة_ ب

ـ قىي األسيـ التي تخكؿ ألصحابيا حؽ الحصكؿ عمى أكثر مف صكت كاحد بالنسبة لكؿ مف
. (5)في الجمعيات العامة

تجيز التشريعات إصدار األسيـ الممتازة ذات األصكات المتعددة عندما تيدؼ إلى تغميب اإلدارة     
 فقد يككف ليؤالء األغمبية في ، في الشركات التي يتاح فييا مساىمة األجانباألجنبية اإلدارةالكطنية عمى 

ممكية األسيـ مما يستتبع قاعدة المساكاة بيف األسيـ كاألصكات المقترنة بيا، كليذا فإف إقرار مثؿ ىذا 
منح أغمبية في التصكيت لصالح مف دكف األجانب، قد مالنكع مف األسيـ مف قبؿ التشريعات لمكطني

  .(6)لك كانكا ال يممككف أغمبية رأس الماؿحتى المساىميف الكطنييف 

: تبّنى نكعيف مف األسيـ الممتازةالجزائرم قد كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع    

 . األسيـ الممتازة التي تتمتع بأصكات متعددة تفكؽ عدد األسيـ التي يممكيا المساىـ-

 .(7) جديدةسندات استحقاؽتتمتع باألكلكية في االكتتاب في األسيـ أك في االكتتاب في  أسيـ االمتياز- 

                                                           
 .59 فكزية بف غانـ، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .722، مرجع سابؽ، ص  ىاني دكيدار(2)
 .301 نادية محمد معكض، مرجع سابؽ، ص ( 3)
 .60 فكزية بف غانـ، مرجع سابؽ، ص ( 4)
 .404عمي الباركدم، محمد السيد الفقي، مرجع سابؽ، ص ( 5)
 فكزم عطكم، الشركات التجارية في القكانيف الكضعية كالتشريعية اإلسالمية، الطبعة األكلى، منشكرات (6)

 .154، ص 2005الحمبي الحقكقية، بيركت، 
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 .(1)جديدة

 : األسهم من حيث عالقتها برأس المال-رابعا

. صنؼ األسيـ مف حيث عالقتيا برأس الماؿ إلى أسيـ رأس الماؿ كأسيـ التمتع ت   

 :أسهم رأس المال_ 1

، كتمثؿ (2)ىي األسيـ التي تصدرىا شركة المساىمة عند تأسيسيا أك بمناسبة زيادة رأس ماليا    
 مف رأس ماؿ الشركة سكاء كانت حصة عينية أك نقدية، كالتي لـ يسترد صاحبيا قيمتيا االسمية اجزء

أثناء حياة الشركة، كتخكؿ لو حقكقا كالحؽ في الحصكؿ عمى األرباح كمكجكدات الشركة عند 
. (3)تصفيتيا

 :أسهم التمتع_ 2

 مف القانكف التجارم بأنيا األسيـ 45 مكرر715المادة في عرؼ المشرع الجزائرم أسيـ التمتع     
عف طريؽ االستيالؾ المخصـك إما مف الفكائد أك ، التي تـ تعكيض مبمغيا االسمي إلى المساىـ

. االحتياطات كيمثؿ االستيالؾ دفعا مسبقا لممساىـ عف حصتو في تصفية الشركة في المستقبؿ

ما يميز أسيـ التمتع عف أسيـ رأس الماؿ ىي عممية االستيالؾ، كيقصد باالستيالؾ رد قيمة    
 .(4)السيـ لممساىـ خالؿ حياة الشركة كقبؿ انقضائيا

 : السندات المجزأة-خامسا   

 األكؿ ،تنشأ السندات المجزأة عف طريؽ تجزئة األسيـ المكجكدة في الشركة إلى سنديف مختمفيف    
 أما الثاني شيادات الحؽ في التصكيت التي ،شيادات االستثمار التي تجمع المميزات المالية لألسيـ

                                                           
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ44 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 1) 
 .125 إلياس ناصيؼ، مكسكعة الشركات التجارية، الشركة المغفمة األسيـ، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .294 فكزم محمد سامي، الشركات التجارية، مرجع سابؽ، ( 3)
 .432 مصطفى كماؿ طو، مرجع سابؽ، ص ( 4)
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. (1)لألسيـ (غير المالية)تجمع المميزات السياسية 

  (2)تصدر شيادات االستثمار كشيادات الحؽ في التصكيت بمناسبة زيادة رأس الماؿ كعادة    
 أك مجمس المراقبة اإلدارة بناءا عمى تقرير مجمس ، إلى الجمعية العامة لممساىميفإنشاءىاكيعكد قرار 

. (3)كبناءا عمى تقرير مندكب الحسابات، بنسبة ال تتجاكز ربع رأسماؿ الشركة

كالمالحظ أف المشرع الجزائرم لـ يحدد الجمعية العامة المختصة بمثؿ ىذا القرار فيما إذا كانت     
الجمعية العامة العادية أك غير العادية، لكف باعتبار أف شيادات االستثمار كشيادات الحؽ في التصكيت 

 الجمعية العامة غير العادية فتحصيال بإقراره كأف ىذا األخير تختص ،تنشأ بمناسبة زيادة رأس الماؿ
. (4)المجزأةلمحاصؿ تككف الجمعية العامة غير العادية ىي المختصة باتخاذ قرار إنشاء السندات 

 :االستثمارشهادات _ 1

شيادات االستثمار ىي قيـ منقكلة تنتج عف تجزئة األسيـ كتمثؿ الحقكؽ المالية المرتبطة بيذه     
األخيرة كىي سندات قابمة لمتداكؿ، كيجب أف تصدر بقيمة اسمية مساكية لمقيمة االسمية ألسيـ الشركة 

. (5)المصدرة ليا

ما بمناسبة زيادة رأسماؿ الشركة أك بمناسبة تجزئة أسيميا كما إ شيادات االستثمار إصدار يمكف    
سبؽ ذكره، كفي حالة زيادة رأسماؿ الشركة يستفيد المساىمكف كحاممك شيادات االستثمار مف حؽ اكتتاب 

 زيادة رأسماؿ الشركة، كيجب إجراءات، كفي ىذه الحالة تتبع (6)تفضيمي في شيادات االستثمار الصادرة
لي عف حقيـ في االكتتاب في جمعية خاصة تخضع لقكاعد الجمعية تخعمى حاممي شيادات االستثمار اؿ

                                                           

Paul Didier, Philippe Didier, Les sociétés commerciales, terme 2, éditions point delta, Paris, 2001, p843.
(1 ) 

 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ61 مكرر 715 كىذا ما تؤكده المادة ( 2)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو1 فقرة 66 مكرر 715 كىذا ما تؤكده المادة ( 3)
 .300 نكارة حمميؿ، مرجع سابؽ، ص ( 4)
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ62 مكرر 715 كىذا ما تؤكده المادة ( 5)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو1 فقرة 66 مكرر 715 كىذا ما تؤكده المادة ( 6)
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، كما يمكف (1)العامة غير العادية لممساىميف، أك الييئة التي تحؿ محميا في الشركات التي ال تممكيا
إصدار شيادات االستثمار بتجزئة األسيـ المكجكدة، كتعرض في ىذه الحالة لالكتتاب فييا عمى جميع 

. (2)المساىميف كؿ بحسب حصتو في رأس الماؿ

 إصدار شيادات االستثمار إلى القكاعد العامة المتعمقة بإصدار األسيـ إجراءاتكقد أحاؿ المشرع     
. (3)كتسديد قيمتيا

تجارم أنو في حالة زيادة نقدية في رأس قانكف اؿ مف اؿ70 مكرر 715كجاء في نص المادة     
 بيف ، تصدر شيادات استثمار جديدة بعدد يحافظ فيو عمى التناسب الذم كاف قائما قبؿ الزيادة،الماؿ

. ترض تحققيا كاممةؼاألسيـ العادية كشيادات االستثمار بعد الزيادة التي م

 :شهادات الحق في التصويت_ 2

، كقد (4)المرتبطة بالسيـالمالية تمثؿ شيادات الحؽ في التصكيت حقكؽ أخرل غير الحقكؽ        
، كما أنيا تصدر بعدد يساكم عدد (5)أكجب القانكف اكتساء شيادات الحؽ في التصكيت الشكؿ االسمي

، ما داـ أف شيادات االستثمار كشيادات الحؽ في التصكيت تمثؿ كالىما جزء مف (6)شيادات االستثمار
. مف الحقكؽ المرتبطة بالسيـ

كشيادات الحؽ في التصكيت غير قابمة لمتصرؼ فييا مبدئيا، إال إذا كانت مرفقة بشيادة    
 كفي ىذه الحالة يعاد تككيف السيـ بيف ،غير أنو يمكف التنازؿ عنيا لحامؿ شيادة االستثمار، االستثمار

. (7)يدم حامؿ شيادة االستثمار كشيادة الحؽ في التصكيت بقكة القانكف

                                                           
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ4، 3 فقرة 66 مكرر 715 كىذا ما تؤكده المادة ( 1)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو6 فقرة 66 مكرر 715 كىذا ما تؤكده المادة ( 2)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو68 مكرر 715 كىذا ما تؤكده المادة ( 3)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو63 مكرر 715 كىذا ما تؤكده المادة ( 4)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو65 مكرر 715 كىذا ما تؤكده المادة ( 5)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو64 مكرر 715 كىذا ما تؤكده المادة ( 6)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو67 مكرر 715 كىذا ما تؤكده المادة ( 7)
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إذا كانت ىناؾ شيادات الحؽ في التصكيت في الشركة فإنيا تكزع بيف حاممي األسيـ كحاممي     
. (1)شيادات الحؽ في التصكيت كؿ حسب حقو

 : سندات الدين-المطمب الثاني

 القيـ المنقكلة الصادرة عف شركة المساىمة، تمجأ إلييا ىذه الفرع الثاني مفتعتبر سندات الديف     
الشركة المجكء إلى ىذه ر تختا،  تمكيؿ مشاريعيا كتكسيع استثماراتيابيدؼ ة أثناء ممارسة نشاطيااألخير

 طكيؿ األجؿ يثبت ديف ا جماعياتشكؿ قرضككنيا  ،الكسيمة نظرا لمخصائص التي تتميز بيا سندات الديف
إصدار مثؿ ىذا النكع مف القيـ المنقكلة يستكجب تكافر مجمكعة مف الشركط ، كفي ذمة الشركة

ة، كعادة ما تقـك الشركة بإصدار أنكاعا عديدة مف سندات الديف  صحيحاالمكضكعية كالشكمية العتباره
    .تمَكف المقرض مف اختيار السند الذم يالئمو

 : تعريف سندات الدين-الفرع األول

  كغيره مف أغمب التشريعات المقارنة، بؿلـ يقدـ المشرع الجزائرم تعريفا صريحا لسندات الديف     
براز األحكاـ   باعتبارىا ات االستحقاؽ لسند أكثرخاصة بيا مع إعطاء أىميةاؿاكتفى بتعداد أنكاعيا كا 

دراج شركط إصدارىا ، الشريعة العامة لسندات الديف  في الكثير مف كاإلحالةكذلؾ مف خالؿ تعريفيا كا 
. االستحقاؽإلى األحكاـ الخاصة بسندات سندات الديف أحكاـ 

أنيا تمؾ القيـ ب عرفيا  مفىناؾؼ فقيية لسندات الديف، تعاريؼفقياء القانكف عدة  في حيف قدـ    
المنقكلة التي تيدؼ إلى تمكيؿ استثمارات الشركة الصادرة في شكؿ أكراؽ مالية قابمة لمتنازؿ عنيا 

 ا مع حقو في استرداد قيمتيا كالفكائد المستحقة عنيا كفؽ،كالمخكلة لصاحبيا حؽ دائنية في مكاجية الشركة
. (2)لشركط كاآلجاؿ المحددة سمفاؿ

صككؾ قابمة لمتداكؿ، كغير قابمة لمتجزئة ليا قيمة اسمية كاحدة، تمثؿ " :بأنيا كعرفيا آخركف    

                                                           
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ5 فقرة 66 مكرر 715 كىذا ما تؤكده المادة ( 1)
  .93 محمد الطاىر بمعيساكم، مرجع سابؽ، ص( 2)
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. (1)"قرضا طكيؿ األجؿ كيتـ عف طريؽ اإلكتتاب العاـ

   إذا كانت اسمية،كعرفت أيضا ككنيا كرقة مالية قابمة لمتداكؿ عف طريؽ القيد في دفاتر الشركة    
 حيث تثبت ىذه الكرقة حؽ دائنية عمى الشركة  كبالتظيير إذا كانت ألمر،،ىاالتسميـ إذا كانت لحامؿبك

ممزمة برده في الميعاد المحدد مع الفكائد المترتبة عنو، كيككف لصاحب ىذه السندات ضمانا عاما عمى 
. (2)أمكاؿ الشركة

بأنيا صككؾ قابمة لمتداكؿ تثبت ديف في ذمة الشركة  Philippe Merleكما عرفيا الفقيو الفرنسي     
. (3)االسميةألجؿ طكيؿ، حيث تمنح ىذه السندات لحامميا نفس حقكؽ الَديف لنفس القيمة 

عبارة عف صؾ قابؿ لمتداكؿ، يمنح لحاممو الديف ستنتج مف خالؿ ىذه التعاريؼ أف سندات ف    
 االستحقاؽاد مبمغ القرض عند حمكؿ أجؿ دتجاه الشركة المصدرة لو، بحيث يحؽ لو استراحؽ دائنية 

 .ضافة إلى الحؽ في الفكائد أثناء سرياف ىذا القرضإ

 لشركةاتجاه اصؾ قابؿ لمتداكؿ يثبت كجكد ديف ك  فو، يعتبر سند الديف عممة ذك كجييفيوكعؿ    
. (4)اتوذ ديف في حد أخرل يعد جية مف جية كمف

 : خصائص سندات الدين-الفرع الثاني

 إال أف لكؿ ،ا نكعا مف القيـ المنقكلة في عدة خصائصـتشترؾ سندات الديف مع األسيـ باعتباره    
  . خصائص خاصة بيا تميزىا عف بعضياكاحدة منيا

 

                                                           
 عمى نديـ الحمصي، شركات المساىمة في ضكء القانكف الكضعي كالفقو اإلسالمي، الطبعة األكلى، مجد (1)

 .122، ص 2003المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، 
 .218، 217 نادية فضيؿ، مرجع سابؽ، ص ص ( 2)

Philippe Merle, Droit commercial sociétés commerciale, 5
e
édition dalloz dalta, Paris, 1996, p 327. (3 ) 

، كمية الحقكؽ كالعمـك االقتصادية، الدار البيضاء، المغرب، عدد مجمة الممؼ، "سندات القرض" آمنة سميع، (4)
 .212، ص 2013، أكتكبر 21
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 : سندات الدين قرض جماعي طويل األجل-أوال

ال  ، فالشركة عندما تتعاقدىاتجاه الشركة المصدرة ؿا ا جماعية تثبت ديفاقركض سندات الديفتبر تع    
، حيث تتمثؿ قيمة ىذا (1)ف حكؿ قرض كاحدمتعاقد مع كؿ مقرض عمى حدل، بؿ مع مجمكع المقرضت

ـ يقسـ مبمغ ىذا القرض إلى ث، كمف (2) العاـلالكتتابالقرض في القيمة الكمية لمسندات التي طرحت 
. (3)أجزاء متساكية بحيث يمثؿ كؿ جزء مف ىذه المبالغ صؾ يسمى السند

ىذه الخاصية ضركرة تساكم سندات القرض ذات اإلصدار الكاحد إزاء الشركة مف عف يترتب     
، كىذا ما يؤدم إلى المساكاة بيف حقكؽ حممة االسميةكميعاد الكفاء كالقيمة  حيث الفكائد كالضمانات،

. (4)السندات

ة سنكات كثالثيف سف (10) طكيمة األجؿ، تتراكح مدتيا عادة ما بيف عشرة ا صككؾ تعدأنيا كما    
. (5)ة مقرضا لياؼلشركة بكصؿ كيعَد حامؿ السند طكاؿ ىذه المدة مجرد دائف (30)

 : سندات الدين تثبت حق دائنية تجاه الشركة-ثانيا

 تصدر شركات المساىمة سندات ديف تثبت حؽ دائنية اتجاه الشركة، حيث تربط الشركة كالدائف        
. (6)عالقة دائنية

: عدة جكانب أىميافي ـ يختمؼ مركز حامؿ السند عف مركز المساىـ ثكمف     

 كما يترتب  في الشركة يعتبر السيـ جزء مف رأس ماؿ الشركة كبالتالي يكتسب حاممو صفة الشريؾ
عف ذلؾ مف حقكؽ كحقو في إدارة الشركة كحؽ الرقابة عمى أعماؿ مجمس اإلدارة أك مجمس 

                                                           
 .448 مصطفى كماؿ طو، مرجع سابؽ، ص ( 1)
 .330 نادية محمد معكض، مرجع سابؽ، ص ( 2)
 .98رابح حريزم، مرجع سابؽ، ص  (3)
 .212 محمد فريد العريني، مرجع سابؽ، ص ( 4)
 .732 ىاني دكيدار، مرجع سابؽ، ص ( 5)
 .565 رضكاف أبك زيد، مرجع سابؽ، ص ( 6)
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 ـث لمشركة كمف ادائفيعد  في ذمة الشركة كبالتالي حاممو اديفالذم يعتبر   الديفسندؿ االمديريف  خالؼ
 .(1) لو الحؽ في تسيير شؤكف اإلدارةليس
 مساىمتو   الشركة كحسب نسبة نشاط بحسبةيحصؿ حامؿ السيـ عمى نصيب مف األرباح متغير

 .(2)الشركةكضعية  ميما كانت ةثابتفائدة  بينما حامؿ السند يحصؿ عمى ،في رأس ماؿ الشركة
 ىا ال يحؽ لحامؿ السيـ استرداد قيمة أسيمو إال بعد انقضاء الشركة كتصفيتيا كسداد كافة ديكف 

مساىـ في ىذه الحالة أسيـ تمتع كيبقى عمى عالقة لؿستيالؾ السيـ حيث يمنح احاالت ء باستثنا
، كيككف لو حؽ األكلكية (3)حامؿ السند يسترد قيمة سنده بمجرد حمكؿ أجؿ االستحقاؽأما بالشركة، 

 .( 4)خسارة الشركة أك في حالة تصفيتيافي الحصكؿ عمى مستحقاتو عند 
  لممساىـ حؽ التصكيت في الجمعيات العامة عمى خالؼ حامؿ السندات فال يستفيد مف حؽ

 .(5)العامةالتصكيت كنادرا ما يمنح لو صكتا استشاريا في الجمعية 

 : شروط إصدار سندات الدين-الفرع الثالث

 بتقنيات جديدة تساعد ،التجارمقانكف  لؿ كالمتمـ المعدؿ08-93  رقـجاء المرسـك التشريعي    
 إصدار سندات الديف كمف بيف ىذه التقنيات  ،جمب رؤكس أمكاؿ لتكسيع نشاطيافي شركات األمكاؿ 

 سندات المشرع الجزائرم ميمة إصدار، كقد حصر 59- 75التي كانت محظكرة في ظؿ األمر رقـ  
 .الشركط المكضكعية كالشكمية، مع مراعاة مجمكعة مف شركات المساىمةالديف في 

 
                                                           

سارة دلبكشي ، آماؿ بكشريط ، بكرصة الجزائر كآفاقيا المستقبمية، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في (1)
قانكف الضبط االقتصادم، فرع قانكف اقتصادم، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة اإلخكة منتكرم  

 .25، ص 2012قسنطينة،  
، دار  باسـ محمد ممحـ، بساـ حمد الطراكنة، شرح القانكف التجارم، الشركات التجارية، الطبعة األكلى(2)

 .437، ص 2012 المسيرة، عماف،
 .219 نادية فضيؿ، مرجع سابؽ، ص ( 3)
 .25سارة دلبكشي ، آماؿ بكشريط ، مرجع سابؽ، ص  ( 4)
، ص 2010 حسيف مبركؾ، المدكنة الجزائرية لمبكرصة، الطبعة الثانية، دار ىكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، (5)

49. 
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 : الشروط الموضوعية إلصدار سندات الدين-أوال

 في ىذه السندات بجميع لالكتتابيككف إصدار سندات الديف إما عاما بتكجيو دعكة لمجميكر     
 (1) تتكلى الشركة ميمة البحث عف المكتتبيف في ىذه السندات عندماكسائؿ اإلشيار الممكنة، أك خاصا

: مجمكعة مف الشركط المكضكعية العتبارىا صحيحةفإف ذلؾ يتطمب اإلصدار ت طريقة  كافكأَيا

 أف تككف شركة المساىمة أسست منذ سنتيف عمى األقؿ.  
 بالكامؿ، بحيث يستكجب عمييا إتمامو خاصة األسيـ النقدية  الشركة مسدداأف يككف رأس ماؿ 

 .التي لـ تسدد كاممة
 (2)أف تككف الشركة قد أعدت مكازنتيف بانتظاـ كمصادؽ عمييا. 

 مف القانكف 82 مكرر 715    نص المشرع الجزائرم عمى ىذه الشركط في الفقرة األكلى مف المادة 
ركرة تكافر ىذه الشركط ىك حماية اإلدخار، باإلضافة إلى تكفير ضكلعؿ الحكمة المرجكة مف التجارم، 

    كرقـ  إلطالع عمى الكضعية المالية لمشركةفي االحماية لممكتتبيف عف طريؽ إتاحة الفرصة ليـ 
. (3) أعماليا

 التجارم، حيث القانكف مف 82 مكرر 715 كرد استثناء في الفقرة الثانية مف نص المادة    كقد  
 ف في التي تستفيد إما ضمانا مف الدكلة أك مف األشخاص المعنكيي مف تمؾ الشركطأعفيت سندات الديف

 .أعاله ضمانا مف شركات استكفت الشركط الثالث المذككرة ك أ،القانكف العاـ

 آخر بالنسبة لسندات االستحقاؽ المرىكنة اكما أضافت الفقرة الثالثة مف نفس المادة استثناء    
بمكجب سندات ديف عمى ذمة الدكلة أك عمى ذمة األشخاص المعنكييف الخاضعيف لمقانكف العاـ مف 

 .ضركرة تكافر تمؾ الشركط

تختمؼ يتطمب تكافر ىذه الشركط في جميع أنكاع سندات الديف إال أف الجية المخكلة بإصدارىا  ك   
                                                           

 .216، مرجع سابؽ، ص "سندات القرض"آمنة سميع،  ( 1)
(2)

 Paul le Cannu, Bruno Dondero, Droit des sociétés, 4 
é 
resctenso édition, Paris, 2012, P 743.

 
 

 .113 كريـ طيبي، مرجع سابؽ، ص ( 3)
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 سندات االستحقاؽ  إصدار في الشركة سمطة اتخاذ قرار العاديةجمعية العامةتككف لؿباختالؼ نكع السند، 
 أك مجمس المراقبة أك مجمس اإلدارةىذه السمطة لمجمس تفكيض  إمكانية مع ،أك الترخيص بذلؾ

 ىا السندات مف طرؼ الشركات التي يككف مكضكعإصدار غير أنو ال يجكز أف يصدر قرار (1)المديريف
 أك تمنحيا ،ركض تمنحيا ىي لمشركات أك مؤسسات أخرلؽمتعمؽ بإصدار أسناد قصد تمكيؿ 

 التجارم، كنفس القانكف مف 85 مكرر 715لألشخاص مف قبؿ ىذه الجيات استنادا إلى نص المادة 
 الجمعية العامة ختصتؼ ،قابمة لمتحكيؿ إلى أسيـاؿسندات اؿ ، بينما(2) بالنسبة لسندات المساىمةشيءاؿ

 مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة أك مجمس المديريف،  مف كذلؾ بناءا عمى تقريرىاغير العادية بإصدار
. (3)التحكيؿ كعمى تقرير خاص لمندكب الحسابات يتعمؽ بأسس

 صراحة عمى  الجزائرم فمـ ينص المشرع باألسيـ،أما سندات االستحقاؽ ذات قسيمات االكتتاب    
 خالفا لسندات الديف األخرل، كباعتبار أف سندات االستحقاؽ ذات القسيمات الجية المخكلة بإصدارىا

تدخؿ تعديال عمى الشركة كذلؾ عف طريؽ الزيادة في رأسماليا، فقياسا عمى األحكاـ المطبقة عمى سندات 
    .  (4)االستحقاؽ القابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ تككف الجمعية العامة غير العادية ىي المختصة بإصدارىا

 : الشروط الشكمية إلصدار سندات الدين-ثانيا

مجمكعة مف الشركط الشكمية تكمؿ الشركط  يتطمب إلصدار سندات الديف ضركرة تكافر    
  :المكضكعية

 بإجراءات إشيار القياـ  العاـ قبؿ افتتاح االكتتاب،يتعيف عمى كؿ شركة لجأت إلى االدخار عمنية- 
كذلؾ بيدؼ ،  التجارمالقانكف مف 86 مكرر 715 التي نصت عمييا المادة اتشركط إصدار السند

 المتضمف تطبيؽ أحكاـ القانكف 438-95حماية االدخار العاـ كالتي تحيؿ إلى المرسـك التنفيذم رقـ 
. التجارم المتعمقة بشركات المساىمة كالتجمعات

                                                           
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ84مكرر715 كىك ما تؤكده المادة ( 1)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو77 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 2)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو116 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 3)
 .120 نصيرة تكاتي، مرجع سابؽ، ص ( 4)
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في النشرة الرسمية لإلعالنات القانكنية ( 1)ضركرة نشر إعالف يشتمؿ عمى مجمكعة مف البيانات -  
  .قبؿ أم إجراء يتعمؽ باإلشيارك االكتتاب الشركع في عمميات كذلؾ قبؿ

إرفاؽ اإلعالف بنسخة مف الحصيمة األخيرة التي تكافؽ عمييا الجمعية العامة لممساىميف كيصادؽ  -  
مدة تتجاكز بإذا أعدت ىذه الحصيمة في تاريخ يسبؽ بداية عممية اإلصدار عمييا ممثؿ الشركة القانكني، ؼ

، يتـ إعداد جدكؿ خاص بأصكؿ الشركة كخصكميا مدتو عشرة أشير عمى األكثر، كذلؾ ىرعشرة أش
 أما إدا صدرت السندات ،(2)الحالة تحت مسؤكلية مجمس اإلدارة كمجمس المديريف أك المسيريف حسب

 715مف المادة التي تستفيد إعفاء مف الشركط المكضكعية المنصكص عمييا في الفقرتيف الثانية كالثالثة 
ذلؾ في اإلعالف، كيمكف أف ب التجارم، كلـ يتـ إعداد أية حصيمة، يتـ التصريح القانكف مف 82مكرر 
المرسـك  مف 21المنصكص عمييما سابقا في الفقرة األكلى كالثانية مف نص المادة  قيفحبالمؿ يستبدؿ

 بمرجع اإلشيار في النشرة الرسمية لإلعالنات القانكنية المتعمقة بالحصيمة 438-95التنفيذم رقـ 
 األخيرة، أك الحالة المؤقتة لمحصيمة التي كقع إعدادىا قبؿ عشرة أشير عمى األكثر مف تاريخ اإلصدار

. (3)عندما تككف تمؾ الحصيمة أك ىذه الحالة قد نشرت مف قبؿ

بعث المعمكمات المتعمقة بسير أعماؿ الشركة منذ بداية السنة المالية الجارية كالسنة المالية السابقة كعند  -
.اإلقتضاء إذا لـ تنعقد الجمعية العامة العادية المدعكة إلى فصؿ الحسابات  

 438-95  التنفيذم رقـ مف المرسـك15المادة في  ىاذكر بيانات اإلعالف المنصكص عميإعادة  - 
النشرات كالمناشير التي تطمع الجميكر عمى إصدار سندات االستحقاؽ باإلضافة  في كسعر اإلصدار

  .ذكر العدد الذم نشر فيو كإلى إدراج اإلعالف المذككر في النشرة الرسمية لإلعالنات القانكنية

 اإلعالف ذكر ، نشر البيانات نفسيا أك نسخة منيا عمى األقؿ، كالبالغات في الجرائداإلعالناتإعادة -  

                                                           
 .، مرجع سابؽ438-95 مف المرسـك التنفيذم رقـ 20كىك ما تؤكده المادة  (1)
 . ، مرجع نفسو438-95 مف المرسـك التنفيذم رقـ 2، 1 فقرة 21كىك ما تؤكده المادة (2)
 . ، مرجع نفسو438-95 مف المرسـك التنفيذم رقـ 5، 4 فقرة 21كىك ما تؤكده المادة (3)
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 . (1)كعدد النشرة الرسمية لإلعالنات التي نشر فييا

 مجمكعة مؿ سندات القركض أصحاب سندات االستحقاؽ المسممة إلى المكتتبيفتش  كيجب أف ت
 كتسمية الشركة متبكعة برمزىا  438-95  المرسـك التنفيذم رقـ مف23 المادة مف البيانات تضمنتيا

.شكؿ الشركة المصدرة كمبمغ رأسماؿ الشركة  

 : أنواع سندات الدين-الفرع الرابع

تنقسـ سندات الديف التي تصدرىا شركات المساىمة إلى سندات بسيطة كالتي تختمؼ حسب 
المعيار المنظكر بو إلييا، إضافة إلى سندات جديدة استحدثيا المشرع الجزائرم كىي سندات االستحقاؽ 

 .كسندات المساىمة

 : البسيطة سندات الدين-أوال

تتعدد أنكاع السندات التقميدية كتختمؼ باختالؼ المعيار الذم ينظر بو إلييا، مما يؤدم إلى 
:صعكبة حصرىا كسنحاكؿ دراسة بعض أنكاعيا كما يمي  

 :من حيث الجهة التي أصدرتها_ 1

ما مف قبؿ ،سندات إما مف قبؿ الشركة المخكلة ليا قانكنا بذلؾ كتسمى سندات الديف اؿتصدر     كا 
. الدكلة أك الييئات المحمية كتسمى السندات الحككمية

:  سندات الدين الصادرة عن الشركات_ أ

يتـ إصدار مثؿ ىذا النكع مف السندات مف قبؿ الشركات المخكلة قانكنا، كىي شركات المساىمة 
 اققت الشركط المنصكص عمييا قانكنا، كذلؾ مف أجؿ تمكيؿ نشاطيا بدال مف إصدار أسيـتحمتى 

. إلى اإلقتراض مف البنكؾلجكء  العاـ كبالتالي إدخاؿ شركاء جدد أك اؿلالكتتابجديدة كطرحيا 

                                                           
 . ، مرجع سابؽ438-95 مف المرسـك التنفيذم رقـ 22 كىك ما تؤكده المادة (1)
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:  سندات الدين الصادرة عن الدولة أو الهيئات المحمية_ ب

تصدر ىذه السندات مف قبؿ الدكلة في ظؿ حاجتيا إلى أمكاؿ جاىزة، خاصة في حالة الطكارئ   
 مقابؿ فكائد ثابتة كمنافع ،فتمجأ إلى االدخار مف األفراد عف طريؽ طرح سندات طكيمة األجؿ كالحركب

ة كىي ال تختمؼ عف السندات مسندات الحكـكاؿأخرل تحددىا األنظمة كالقكانيف، تسمى في ىذه الحالة 
. التجارية إال بالنسبة لممؤسسة التي قامت بإصدارىا

 ىذه السندات ألصحابيا فقد تيافت عمييا الجميكر حيث يعتبركنيا منحيانظرا لمضمانات التي ت ك   
. (1)ممجأ لمدخراتيـ مف التقمبات اإلقتصادية

كتجدر اإلشارة إلى أنو في ظؿ األزمة االقتصادية التي تشيدىا الجزائر حاليا بفعؿ انييار أسعار 
 سنكات بفائدة 5 ك3النفط لجأت الدكلة إلى إصدار سندات حككمية متكسطة األجؿ تتراكح مدتيا ما بيف 

 .%5.75 ك%  5قدرىا 

 :من حيث الضمان_ 2

  االستحقاؽ الكاردة عمى شركط إصدار سنداتاإلستثناءاتضمف ىذا النكع نص المشرع عمى     
 كتككف إما سندات مضمكنة ،ف التجارملقانك مف ا82 مكرر 715في الفقرتيف الثانية كالثالثة مف المادة 

. برىف شخصي أك عيني أك سندات غير مضمكنة

:   المضمونةلدينسندات ا_ أ

  المضمكنة بأنيا تمؾ السندات التي تصدر عف الشركة بضماف يقرر لياالديف تعرؼ سندات    
ما ضماف  كىذا الضماف يككف إما شخصيا مثؿ كفالة أحد البنكؾ لمشركة أك كفالة الدكلة أك ىيئة عامة، كا 

عيني كأف يقرر لحصة السندات رىف رسمي عمى إحدل عقارات أك مكجكدات الشركة، كيتـ الرىف أك 

                                                           
 عبد القادر الحمزة، أساسيات البكرصة كقكاعد اقتصاديات االستثمارات المالية، دكف طبعة، دار الكتاب (1)

 .32، ص 2010الحديث، دكف بمد، 
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. (1)الكفالة لصالح جماعة حممة السندات

:  سندات الدين غير المضمونة_ ب

يكجد أم شيء يضمف ذلؾ السند، سكل سمعة حيث الالمضمكنة، الديف عكس سندات تككف    
الشركة في السكؽ كقكة نشاطيا باإلضافة إلى مقدار األرباح التي تحققيا ىذه الشركة في نياية كؿ سنة 

. مالية

 :من حيث الفوائد_ 3

  .ك بعكائد متغيرةأسندات تصدر إما بعكائد ثابتة محددة سمفا، تصنؼ إلى     

:  سندات الدين ذات الفوائد الثابتة_ أ

 بيا تمؾ الصككؾ التي تصدر بقيمة اسمية محددة يتعيف عمى المكتتب دفعيا كاممة لعفم   
 فضال عف اقتضائو لقيمة السند عند نياية مدة ،كيحصؿ خالؿ مدة القرض عمى فكائد ثابتة كمحددة سمفا

بمعنى آخر تخكؿ ىذه السندات ألصحابيا حؽ استيفاء فكائد ثابتة عمى أساس قيمتيا ، (2)القرض
. (3)االسمية

:  سندات الدين ذات الفوائد المتغيرة_ ب

قصد بيا تمؾ السندات التي يستفيد حامميا مف م ك،ذات العكائد المتغيرة الشركات سندات تصدر
 أنيا ليست عشكائية بؿ تحسب استنادا إلى أساسيات ة األخيرقفكائد متغيرة غير ثابتة، كما يميز ىذ

 فمثال تتعمؽ بمبمغ األرباح المحققة ،(5)رتباط بأسعار التكظيؼ في السكؽاإلمرتبطة كؿ  كتككف ،(4)حسابية
عميو فإف تبعا لمردكدية الشركة، ك كذلؾ تغير أسعار الفكائد مف سنة ألخرلفتمف طرؼ الشركة المصدرة 

                                                           
 .566 رضكاف أبك زيد، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .565 مرجع نفسو، ص( 2)
 .254 إلياس ناصيؼ، المكسكعة التجارية الشاممة، الشركات التجارية، مرجع سابؽ، ص ( 3)
 .278 نكارة حمميؿ، مرجع سابؽ، ص ( 4)
 .121 كريـ طيبي، مرجع سابؽ، ص ( 5)
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 حسب معدؿ الفائدة السائدة في السكؽ أك حسب معدؿ التضخـ، كفي غالب  تتغيرمعدؿ فائدة السند
. (1)األحياف يككف بمعدالت تصاعدية

 : سندات االستحقاق -ثانيا

 ىا شركط اإلصدارفيتصدر شركات المساىمة نكعا خاصا مف سندات الديف، متى تكفرت     
   كىي سندات االستحقاؽ أك كما يطمؽ عمييا البعض القيـ المنقكلة ذات المردكد الثابتالمذككرة سابقا،

تخكؿ نفس حقكؽ الديف ك مف قرض ممنكح لمشركة، اكىي عبارة عف سندات قابمة لمتداكؿ تمثؿ جزء
 سندات  قيمةتغير تبالنسبة لنفس القيمة االسمية، فيمتـز مصدرىا بدفع مكافئة لمدة محددة، كيمكف أف

. (2)االستحقاؽ أثناء المدة المتفؽ عمييا

 التجارمالقانكف  مف 81 مكرر 715 لسندات االستحقاؽ في المادة المشرع الجزائرم  تعرض 
 سندات قابمة لمتداكؿ، تخكؿ بالنسبة لإلصدار الكاحد نفس حقكؽ الديف بالنسبة لنفس القيمة كاعتبرىا
  .االسمية

 مف  كال ظيرت في األسكاؽ المالية أنكاع جديدة مف سندات االستحقاؽ تأخذ خصائص كقد 
 بيا سندات االستحقاؽ القابمة لمتحكيؿ إلى يقصدكالمركبة  كتسمى بالسندات ،األسيـ كسندات الديف معا

 مكرر 715، كقد نظميا المشرع في المكاد مف  باألسيـاالكتتابأسيـ كسندات االستحقاؽ ذات قسيمات 
.  مف القانكف التجارم132 مكرر 715 إلى 114

 :سندات االستحقاق القابمة لمتحويل إلى أسهم_ 1

 كىي ،أجاز المشرع الجزائرم ضمف أحكاـ القانكف التجارم إصدار نكع آخر مف القيـ المنقكلة    
نفس األحكاـ المتعمقة بسندات ؿقابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ، بحيث تخضع ىذه السندات اؿسندات اؿ

                                                           
 رشيد بككساني، معكقات أسكاؽ األكراؽ المالية العربية كسبؿ تفعيميا، رسالة لنيؿ درجة دكتكراه في العمـك (1)

 .63، ص 2006االقتصادية، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر، 
 .307 الطيب بمكلة، قانكف الشركات، الطبعة الثانية، دكف دار نشر، الجزائر، دكف سنة، ص ( 2)
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. (1)االستحقاؽ

تعرؼ سندات االستحقاؽ القابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ بأنيا تمؾ السندات التي تصدر بقيمة ال تقؿ  ك   
 حامميا الحؽ في طمب تحكيميا إلى أسيـ كبالتالي تغيير مركزه القانكني معطت ك،عف القيمة االسمية لمسيـ

  في حالة عدـ ممارسة حقو في التحكيؿاإلحتفاظ بيا كما ىي شركة إلى شريؾ فييا، أكلؿمف دائف 
. (2)كبالتالي إبقاء مركزه القانكني عمى ما ىك عميو

 أك اإلدارةترخص الجمعية العامة غير العادية بإصدار ىذه السندات بناءا عمى تقرير مجمس     
 كما جاء مندكب الحسابات يتعمؽ بأسس التحكيؿبمجمس المراقبة أك مجمس المديريف، كعمى تقرير خاص 

 التجارم، فيستفيد المساىمكف مف حؽ األكلكية في االكتتاب في القانكف مف 116 مكرر 715المادة في 
. (3)مثؿ ىذه السندات بنفس الشركط المنصكص عمييا الكتتاب األسيـ الجديدة

 يؤدم ترخيص الجمعية العامة لفائدة أصحاب سندات االستحقاؽ، إلى التنازؿ الصريح لممساىميف    
. (4)عف حقيـ التفضيمي في االكتتاب باألسيـ التي تصدر بمكجب تحكيؿ سندات االستحقاؽ

 كفقا لشركط كأسس ،بة الحامميف كذلؾغ التحكيؿ صحيحا أف يصدر بناءا عمى رالعتباريتطمب     
بحيث يبيف العقد كيفية التحكيؿ إما في فترة أك فترات ، التحكيؿ المحددة في عقد إصدار سندات االستحقاؽ

، مع كجكب إصدارىا بسعر ال يقؿ عف القيمة االسمية لألسيـ (5)اختيارية محددة أك في أم كقت كاف
. (6)في حالة اختيار التحكيؿاالستحقاؽ التي تؤكؿ إلى أصحاب سندات 

 بإصدار سندات االستحقاؽ القابمة لمتحكيؿ إلى  العامة غير العاديةكبالتالي متى رخصت الجمعية    

                                                           
تخضع سندات االستحقاؽ القابمة لمتحكيؿ لألحكاـ : " مف القانكف التجارم115 مكرر 715 تنص المادة (1)

 ".المنصكص عمييا في القسـ الفرعي المتعمؽ بسندات االستحقاؽ
 .260، 259 محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، مرجع سابؽ، ص ص ( 2)
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ117 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 3)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو1 فقرة 118 مكرر  715المادة  كىك ما تؤكده ( 4)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو2 فقرة 118 مكرر  715كىك ما تؤكده المادة   (5)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو119 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 6)
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 يحظر عمى الشركة استيالؾ رأس ماليا أك تخفيضو عف طريؽ التسديد، كما يحظر عمييا تكزيع ،أسيـ
.  (1) القابمة لمتحكيؿ متكفرةاالستحقاؽ مف تاريخ التصكيت ما داـ أف سندات ابتداءاألرباح 

 االسميأما إذا لجأت الشركة إلى تخفيض رأس الماؿ بسبب الخسائر أك التقميص إما في المبمغ     
ما في عددىا  يترتب تبعا لذلؾ تخفيض حقكؽ أصحاب سندات االستحقاؽ الذيف يختاركف ،لألسيـ كا 

ىذا التحكيؿ زيادة رأس الماؿ بصفة نيائية عف طريؽ طمب التحكيؿ المرفؽ نتج عف م، ك(2)تحكيؿ سنداتيـ
يف ذ أك عف طريؽ النفقات التي يسمح بيا اكتتاب األسيـ، مع حصكؿ حممة السندات اؿ،ببطاقة االكتتاب

الحؽ في األرباح المدفكعة عف السنة المالية التي ؾ ،أبدكا رغبتيـ في التحكيؿ عمى مجمكعة مف الحقكؽ
. (3)تـ فييا التحكيؿ

يستكجب في نياية كؿ سنة مالية بياف عدد األسيـ التي تـ إصدارىا خالؿ تمؾ السنة مقابؿ     ك
. (4)السندات التي رغب أصحابيا في تحكيميا إلى أسيـ خالؿ تمؾ السنة أيضا

 :سندات االستحقاق ذات قسيمات االكتتاب باألسهم_ 2

  تعتبر سندات االستحقاؽ ذات قسيمات االكتتاب باألسيـ نكع خاص مف سندات االستحقاؽ    
، تمنح ىذه (5)كىي عبارة عف سند ديف عادم أضيفت لو قسيمة أك عدة قسيمات خالؿ إصدارىا

 كذلؾ كفقا لمشركط كاآلجاؿ ، حؽ االكتتاب باألسيـ بسعر أك بأسعار مختمفة لصاحب السندالقسيمات
تجاكز مدة ممارسة ىذا الحؽ أجؿ االستيالؾ النيائي لمقرض تأف ال يجب  كاإلصدارالمحددة في عقد 

. (6)بأكثر مف ثالثة أشير

                                                           
 عمار عمكرة، شرح القانكف التجارم الجزائرم، األعماؿ التجارية، التاجر، الشركات التجارية، دكف طبعة  (1)

 .245، ص 2010دار المعرفة، الجزائر، 
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ2 فقرة 120مكرر715 كىك ما تؤكده المادة ( 2)
 .248، ص 1999 عبد القادر عزت، الشركات التجارية، دكف طبعة، النسر الدىبي لمطباعة، مصر، ( 3)
التشريعات التجارية كتشريعات األعماؿ لطمبة العمـك اإلدارية      ،  صفاء محمكد السكيممييف، تاال سعكد الشكا(4)

  .288، ص 2005عماف، ، كالمالية، الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ126 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 5)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو2 فقرة 127 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 6)
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كفي المبمغ ، يتـ البث في كيفيات حساب سعر ممارسة حؽ االكتتاب مف قبؿ الجمعية العامة     
األقصى لألسيـ التي يمكف أف يكتتبيا أصحاب القسيمات، حيث ألـز المشرع ضركرة أف يككف سعر 

  .(1) المكتتبة بناءا عمى تقديـ قسيماتاالسميةممارسة ىذا الحؽ مساكيا عمى األقؿ لمقيمة 

لـ ينص المشرع الجزائرم صراحة عمى الجية المخكلة بإصدار سندات االستحقاؽ ذات قسيمات 
االكتتاب باألسيـ، كبما أنيا تدخؿ تعديال في الشركة عف طريؽ الزيادة في رأسماليا فإف الجمعية العامة 

.غير العادية ىي المختصة بإصدارىا  

أكثر مف نصؼ رأس  تممؾ بصفة مباشرة أك غير مباشرةمع العمـ أف المشرع سمح لمشركة التي    
 ترخص الجمعية  كفي ىذه الحالة، شركة أخرل أف تصدر سندات ذات قسيمات االكتتاب باألسيـماؿ

 أما إصدار األسيـ فترخص ،العامة العادية لمشركة التابعة كالمصدرة لسندات االستحقاؽ بإصدار السندات
. (2)بو الجمعية العامة غير العادية المدعكة إلصدار األسيـ

سندات االستحقاؽ الخاصة بنكعييا سكاء القابمة لمتحكيؿ إلى ؿإصدارىا عند عمى الشركة     يجب 
 :أسيـ أك ذات القسيمات أف تقـك بإعالـ أصحاب قسيمات االكتتاب أك حاممييا كذلؾ عف طريؽ

حقيـ  ممارسةة إعالف كفقا لمشركط المحددة في التنظيـ بقصد تمكينيـ مف المشاركة في عممي نشر-  
.  يحدده اإلعالف الذماألجؿ في في االكتتاب

ككف سعر الممارسة الكاجب اعتماده ىك أكؿ مفتح أجؿ ممارسة الحؽ في االكتتاب، في حالة عدـ - 
سعر يكجد في عقد اإلصدار، كيتـ تطبيؽ ىذه القاعدة عمى كؿ عممية تتضمف حؽ في االكتتاب 

. (3)كالمخصصة لممساىميف

إذا كانت القسيمات   عمى تصحيح شركط االكتتاب المحددة فيواإلصدار عقد إمكانية النص في-   
 كذلؾ قصد التكفؿ ،تمنح الحؽ في االكتتاب باألسيـ المسجمة في السعر الرسمي ببكرصة القيـ المنقكلة

                                                           
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ2 فقرة 128 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 1)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو3، 2 فقرة 126 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 2)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو3 فقرة 128 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 3)
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 أك التكزيعات حسب الشركط ككفقا لكيفيات الحساب التي تحددىا السمطة اإلدراجات أك اإلصداراتبأثر 
  .المكمفة بتنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا كتحت رقابتيا

 الذم يمي كؿ سنة مالية الشير  في ذلؾأف يثبتالشركة أك مجمس المديريف إدارة يجب عمى مجمس - 
ذا اقتض  األمر العدد كالمبمغ االسمي لألسيـ باإلضافة إلى إدراجو التعديالت لكذلؾ حسب الحالة، كا 

الضركرية عمى شركط القكانيف األساسية المتعمقة بمبمغ رأسماؿ الشركة كبعدد األسيـ التي تشكمو، كيجكز 
. (1)لو القياـ بيذا اإلثبات لمسنة المالية الجارية مع إدخاؿ التعديالت المناسبة عمى القانكف األساسي

 ةقدـ سنداتو الحؽ في عدد مف األسيـ المتضمفمصاحب قسيمات االكتتاب الذم يككف ؿ  كعميو  
التي تقـك بإصدارىا الشركة أك إذا امتصت شركة  األسيـ  بمقتضى حؽ اكتتاب،جزء مف القيمة المنقكلة

شركات أخرل لتككيف   مع شركة أك عدة الشركةجا اندـفي حالة أك،ما الشركة التي تتكلى إصدار األسيـ
ذاشركة جديدة   يجكز ألصحاب قسيمات االكتتاب أف يكتتبكا أسيما مف الشركة الممتصة  الشركة انشقتكا 

. (2)مكضكع دفع نقدم حسب كيفيات الحساب التي تحدد عف طريؽ التنظيـتككف أك مف الشركة الجديدة، 

 : سندات المساهمة-ثالثا

تمجأ شركة المساىمة إلى إصدار نكع جديد مف سندات الديف تجمع في طياتيا خصائص السيـ     
. كالسند تعرؼ بسندات المساىمة

عرؼ المشرع الجزائرم سندات المساىمة بأنيا تمؾ السندات القابمة لمتداكؿ، تصدرىا شركات     
تتككف أجرتيا مف جزئيف، الجزء األكؿ ثابت يتضمنو العقد، أما الجزء الثاني يككف متغير ة كالمساىـ

يتـ ككيحتسب استنادا إلى عناصر تتعمؽ بنشاط الشركة أك نتائجيا، كتقـك عمى القيمة االسمية لمسند 
. (3)رة عف طريؽ تنظيـ خاصجتحديد الجزء المتغير مف األ

تتميز سندات المساىمة عف سندات الديف األخرل بأنيا غير قابمة لمتسديد إال في حالة كاحدة    
                                                           

 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ5، 4 فقرة 128 مكرر 715كىك ما تؤكده المادة  ( 1)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو6 فقرة 128 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 2)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو74 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 3)
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 بعد مضي مدة ال تقؿ عف خمس سنكات، كذلؾ كفقا ىذاكىي حالة تصفية الشركة أك بمبادرة الشركة ك
. (1)لمشركط المحددة في عقد اإلصدار

 لممساىميف، حيث تحدد ىذه األخيرة  العاديةتخكؿ ميمة إصدار ىذه السندات لمجمعية العامة    
 تفكيض الجمعية العامة لممساىميف صالحياتيا في إمكانيةشركط إصدارىا أك مدل إمكانية إصدارىا، مع 

. (2) أك مجمس المراقبة أك مجمس المديريفاإلدارةإصدار سندات المساىمة إلى مجمس 

 

 

 

 

 

                                                           
 . مف القانكف التجارم، مرجع سابؽ76 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 1)
 . مف القانكف التجارم، مرجع نفسو84 مكرر 715 كىك ما تؤكده المادة ( 2)
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 الفصل الثاني

:القانوني لحاممي القيم المنقولة في شركة المساهمة المركز  

لَما كانت القيم المنقولة سندات تصدرىا شركات المساىمة لالكتتاب فييا من قبل الجميور      
بغرض تكوين الحد األدنى القانوني لرأس ماليا أو بيدف توسيع مشاريعيا وضمان استمرارىا، فإنيا ترتب 
عالقة قانونية بين المكتتبين فييا والشركة التي أصدرتيا فتخول ألصحابيا حقوقا في ذمة الشركة وتفرض 

. عمييم إلتزامات في مواجيتيا  

غير أن المركز القانوني لممكتتبين في القيم المنقولة يختمف باختالف القيمة المكتتب بيا، حيث     
تمنح األسيم ألصحابيا حقوقا متساوية بحسب الصنف يكون أساسيا حق ممكية المساىم لجزء من رأس  

مال الشركة والذي قدمو بنية المشاركة في مشروع جماعي، ويكون ىدف كل شريك في الشركة ىو 
فامتالك المساىم ولو لسيم واحد في الشركة يخول لو الحق في . الحصول عمى حقوق مالية فييا

الحصول عمى األرباح التي تحققيا الشركة خالل نشاطيا، إضافة إلى حقوق أخرى ال تقل أىمية عن 
الحقوق المالية المقررة لممساىم، كالحق في المشاركة في حياة الشركة عن طريق التصويت في الجمعيات 
العامة، أما حاممي سندات الدين فيعتبرون بمثابة دائنين أو مقرضين لمشركة، يتمتعون بالحقوق التي تقررىا 

. (المبحث األول)القواعد العامة لكل دائن إضافة إلى الحق في الحصول عمى فوائد من قيمة السند   

في مقابل الحقوق التي تمنحيا القيم المنقولة لممكتتبين فييا، تقع عمى عاتق ىؤالء إلتزامات تضمن     
لمشركة المحافظة عمى مصالحيا واستيفاء حقوقيا، وباعتبار المساىمين شركاء في الشركة فيم أكثر 
احتكاكا بيا فتكون إلتزاماتيم داخل الشركة أشد من اإللتزامات التي تفرض عمى حاممي سندات الدين 

 .       (المبحث الثاني)
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 المبحث األول

:حقوق حممة القيم المنقولة في شركة المساهمة  

تثبت لممساىم في شركة المساىمة مجموعة من الحقوق األساسية، التي يستمدىا من صفتو     
كشريك في الشركة، فبمجرد امتالك المساىم ألسيم في رأس ماليا تتقرر لو حقوق فردية والتي تستند إلى 

نية المشاركة وما يترتب عنو من وجوب المساواة بين المساىمين في الحقوق والواجبات، وىي حقوق 
مالزمة لصفة المساىم في الشركة وتعد من النظام العام فال يجوز حرمان المساىم منيا، ويكون باطال 

، غير أن مركز حاممي (المطمب األول)كل شرط يرد في القانون األساسي لمشركة من شأنو المساس بيا
سندات الدين يختمف عما ىو بالنسبة ألصحاب األسيم في شركات المساىمة، إذ يعتبر حامل السند دائنا 
لمشركة وليس شريكا فييا، تخول لو سنداتو حقوق مديونية في مواجية الشركة ال ترقى إلى الحقوق التي 

ولما كان صاحب السند دائنا لمشركة فإنو من الضروري ضمان حقو في استيفاء دينو . يتمتع بيا المساىم
.  (المطمب الثاني)في اآلجال المحددة، لذلك تقررت لو ضمانات خاصة تجعمو مطمئنا ِقبل الشركة   

:حقوق حاممي األسهم في شركة المساهمة- المطمب األول  

تمنح األسيم الممثمة لجزء من رأس مال شركة المساىمة لصاحبيا العديد من الحقوق، إال أنيا لم      
تحدد حصرا في القانون التجاري الجزائري بل وردت بشأنيا نصوص قانونية حددت البعض منيا، حيث 

 وىي تجمع بين حقوق 43 مكرر 715 و42 مكرر715نظم المشرع أىم حقوق المساىم في المادتين 
 . مالية وأخرى غير مالية

:الحقوق المالية لممساهم- الفرع األول  

يتمتع المساىم بحقو في الحصول عمى األرباح متى حققت الشركة ذلك، كما منح المشرع     
لممساىم حقا تفاضميا في اكتتاب أسيميا، فضال عن حقو في جزء من أمواليا في حالة انقضائيا 

وتصفيتيا، كما يحق لممساىم الخروج من الشركة بكل سيولة عن طريق التصرف في أسيمو وىو ما 
. سيتم التطرق إليو في النقاط التالية  



 الفصل الثاني                المركز القانوني لحاملي القيم المنقولة في شركة المساهمة      
 

 

73 

:الحق في الحصول عمى الربح- أوال  

يعد الحق في الحصول عمى الربح أحد أىم حقوق المساىم في شركة المساىمة، يستمدىا ىذا       
، واألرباح ىي عبارة عن الحصة العائدة لكل مساىم من أرباح (1)األخير من صفتو كشريك في الشركة

الشركة خالل سنة معينة، والتي يتم توزيعيا عمى المساىمين بناءا عمى قرار من الجمعية العامة العادية 
 .(2)عمى حسابات السنة المالية لمشركة بعد المصادقةوذلك 

 من القانون التجاري، ومن ثم ال 42 مكرر715أقر المشرع الجزائري ىذا الحق من خالل المادة    
.يجوز حرمان المساىم من نصيبو في األرباح  

 : شروط استحقاق األرباح- 1

:ىناك شرطان أساسيان لحصول المساىم عمى األرباح وىما     

ضرورة وفاء المساىم بقيمة حصتو في رأس مال شركة المساىمة، وىو مايستنتج من نص المادة - أ
 من القانون التجاري بحيث يوقف حق المساىم في األرباح إذا لم يسدد قيمة أسيمو 49 مكرر 715

المستحقة في اآلجال المحددة، غير أنو في حالة قيام المساىم المتخمف بدفع المبالغ المستحقة باألصل 
.والفائدة يحق لو المطالبة بدفع األرباح غير المتقادمة  

تحقيق الشركة لنتائج إيجابية إذ يرتبط توزيع األرباح عمى المساىمين بتحقيق الشركة لفوائد، ووجود - ب
 من 723 و49 مكرر 715مبالغ قابمة لمتوزيع بعد قفل حسابات السنة المالية وىو ما تأكده المادتين 

 .القانون التجاري

                                                           
 2008 فاروق إبراىيم جاسم، حقوق المساىم في شركة المساىمة، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، ( 1)

 .45ص 
 . 407 عمي البارودي، محمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص ( 2)
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وجدير بالذكر أن المساىم الذي يكون لو الحق في استيفاء الربح من الشركة ىو مالك السيم     
المسجل في سجالت الشركة في التاريخ الذي تقرره الييئة العامة في اجتماعيا الذي توافق فيو عمى توزيع 

 . (1)األرباح

 :توزيع األرباح- 2  

تقوم الجمعية العامة بتحديد الحصة التي تمنح لمشركاء في شكل أرباح، وذلك بعد الموافقة عمى     
ذا قامت بتوزيعيا خالفا لذلك اعتبرت األرباح الموزعة  الحساب والتحقق من وجود مبالغ قابمة لمتوزيع، وا 

 ويقصد بيذه األخيرة تمك األرباح التي توزع عمى المساىمين دون أن تكون ناتجة عن زيادة ،(2)صورية
 من القانون 811، والتي منع المشرع توزيعيا تحت طائمة الجزاء في المادة (3)حقيقية في أصول الشركة

 .التجاري

أما المبالغ القابمة لمتوزيع ىي تمك المبالغ المتبقية من األرباح الصافية، بعد أن يطرح منيا مبالغ     
 .(4)اإلحتياط القانوني، وحصة األرباح اآليمة لمعمال والخسائر السابقة لمشركة

يتضح من خالل ما سبق أن حق المساىمين في أرباح الشركة ال يثبت ليم إال بعد صدور قرار     
من الجمعية العامة لمشركة بتوزيع األرباح، وقبل ذلك ال يكون لممساىمين إال حق احتمالي في استيفاء 

ولكن إذا قررت الجمعية العامة العادية توزيع األرباح يصبح المساىم في ىذه . أنصبتيم من أرباح الشركة
الحالة دائنا لمشركة بحقو في الربح الذي يكون مستحق األداء في المواعيد التي تحددىا الجمعية العامة أو 

 .            (5)يحددىا مجمس اإلدارة

                                                           
 راضية معطا اهلل، األداء اإلعتيادي لشركة المساىمة، مذكرة مقدمة الستكمال متطمبات شيادة ماستر أكاديمي، كمية ( 1)

 .14 ، ص2015الحقوق والعموم السياسية، قسم الحقوق، تخصص قانون شركات، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 
 . من القانون التجاري، مرجع سابق723 وىو ما تؤكده المادة ( 2)
 عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساىم في شركة المساىمة، دراسة مقارنة، دون طبعة، دار الكتب القانونية ( 3)

 .225، ص 2008مصر، 
 . من القانون التجاري، مرجع سابق722، 721  وىو ما تؤكده المادتين( 4)
 مختار دحو، صالحيات الجمعية العامة العادية في شركة المساىمة دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في ( 5)

 .80، 79، ص ص 2013القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة تممسان، 
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 : كيفية توزيع األرباح - 3

تحدد كيفية دفع األرباح المصادق عمييا من طرف الجمعية العامة العادية، وفي غياب ذلك منح     
المشرع ىذه الصالحية لمجمس اإلدارة أو القائمون باإلدارة حسب األحوال، ويكون دفع األرباح في أجل 

 . (1)أقصاه تسعة أشير بعد إقفال السنة المالية، إال أنو يمكن تمديد ىذا األجل بقرار قضائي

واألصل أن يتم توزيع األرباح بعد قفل حسابات السنة المالية، إال أنو يجوز دفع تسبيقات عمى     
 من أرباح السنة المالية المقفمة أو الجارية، وذلك قبل الموافقة عمى السنتين ولكي ال تحت الحساباألرباح 

 723تعتبر ىذه الدفوعات أرباحا صورية يجب أن يتوفر فييا شرطين جاءت بيما الفقرة الثانية من المادة 
: من القانون التجاري وىما  

 إذا كانت لمشركة قبل التوزيع المقرر بعنوان السنة المالية السابقة، احتياط من غير االحتياطات  -1
 .، وزائد عمى مبمغ الدفعات721التي نصت عمييا المادة 

 أو متى كانت الميزانية الموضوعة خالل السنة المالية أو في آخرىا ومصادق عمييا من طرف  -2
مندوب الحسابات، تثبت أن الشركة حصمت خالل السنة المالية، بعد تكوين اإلستيالكات  

والمؤونات الضرورية أرباحا صافية زائدة عمى مبمغ الدفعات، وذلك عند االقتضاء، بعد طرح 
  .(2)311الخسائر السابقة  واالقتطاع المنصوص عميو في المادة 

 من نفس القانون حظر اشتراط فائدة ثابتة أو إضافية لصالح الشركاء وكل 725وجاء في المادة    
شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، كما ال يجوز طمب استرداد أي ربح من المساىمين أو حاممي 

. من القانون التجاري725 و724األسيم ما عدا حالة التوزيع المخالف ألحكام المادتين    

 

                                                           
 . من القانون التجاري، مرجع سابق724 وىو ما تؤكده المادة ( 1)
يجوز االسترداد ضد وكيل التفميسة لما جرى تسميمو من أوراق مالية أو :"  من القانون التجاري عمى311تنص المادة  ( 2)

سندات أخرى غير مسدد القيمة وكانت موجودة في محفظة المدين ومسممة من مالكيا لمتحصيل أو لتخصيصيا لمدفوعات 
 ".معينة
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: حقوق المساهم أثناء زيادة رأس مال الشركة -ثانيا  

، وفي ىذه (1)قد تتخذ الجمعية العامة غير العادية في شركة المساىمة قرارا بزيادة رأس مال الشركة   
الحالة يتعين االكتتاب باألسيم الجديدة الناشئة عن ىذه الزيادة، وقد يترتب عن ذلك ظيور مساىمين جدد 

مما قد يؤدي إلى اشتراكيم في األموال االحتياطية المكونة سابقا، وىو ما يؤثر عمى حقوق المساىمين 
، ومن أجل حماية (2)القدامى الذين كونوا االحتياطات القانونية والنظامية من األرباح التي ساىموا بإنتاجيا

المساىمين القدامى أقر المشرع ليم حق األفضمية في االكتتاب باألسيم الجديدة، أما المساىمون الجدد 
فمنح ليم أسيم ذات عالوات اإلصدار من أجل الحصول عمى حقوق مساوية لحقوق المساىمين 

 .القدامى

كما قد تتم زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم االحتياطات واألرباح إلى رأس المال وفي ىذه    
 .(3)الحالة تخصص الشركة أسيما مجانية لممساىمين

:حق األفضمية في االكتتاب باألسهم الجديدة- 1  

في حالة زيادة رأسمال الشركة يستفيد المساىمون من حق األفضمية في االكتتاب، وقد حدد    
المشرع أنواع األسيم التي يكون لممساىمين حق أفضمية االكتتاب فييا، وىي األسيم النقدية الجديدة دون 
األسيم العينية، ويكون ذلك بالتناسب مع عدد األسيم التي يممكونيا، ويعد كل شرط مخالف لذلك كأن لم 

 .(4)يكن

يكون ىذا الحق خالل مدة االكتتاب التي يجب ال أن تقل عن ثالثين يوما ابتدءا من تاريخ افتتاح     
 قابال لمتداول وفقا لمشروط المطبقة عمى السيم نفسو، أي أن حق األفضمية يكون قابال (5)عممية االكتتاب

                                                           
الزيادة في رأس مال شركة المساىمة ىو تصرف قانوني يتم بموجبو تعديل عقد الشركة بزيادة رأس ماليا أثناء حياتيا  ( 1)

 .وذلك وفقا لألساليب واإلجراءات التي يحددىا القانون 
 . 248 إلياس ناصيف، الموسوعة التجارية الشاممة، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص ( 2)
 .84 فوزية بن غانم، مرجع سابق، ص ( 3)
 . من القانون التجاري، مرجع سابق694 وىو ما تؤكده المادة ( 4)
 . من القانون التجاري، مرجع نفسو702 وىو ما تؤكده المادة ( 5)
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 إذا كان السند مقتطعا من أسيم تكون في األصل قابمة لمتداول، أما إذا اقتطع من سيم غير قابل لمتداول
 .(1)لمتداول يكون الحق قابال لمتحويل بنفس الشروط التي تجري عمى السيم نفسو

وحق األفضمية في االكتتاب باألسيم الجديدة ىو حق اختياري بالنسبة لممساىمين إذ يمكن التنازل     
 من القانون التجاري، كما ال يعتبر 694عنو بصفة فردية، وىو ما نصت عميو الفقرة الرابعة من المادة 

ىذا الحق من النظام العام حيث يجوز لمجمعية العامة التي تقرر زيادة رأس المال أن تمغي حق التفاضل 
في االكتتاب، بناءا عمى تقرير من مجمس اإلدارة أو مجمس المديرين حسب الحالة، وتقرير مجمس 

، ويشمل ىذا اإللغاء جميع األسيم، غير أن حق التفاضل في اكتتاب المساىمين قد (2)مندوبي الحسابات
. من القانون التجاري700يشمل شخصا واحدا أو أكثر حسب ما جاء في المادة   

: حق المساهم في األسهم المخصصة- 2  

يمكن لمشركة ضم االحتياطات أو األرباح أو عالوات اإلصدار بيدف زيادة رأسماليا، وفي ىذه    
الحالة تخصص األسيم الجديدة لممساىمين تناسبا مع األسيم التي يممكونيا، ويكون الحق في 

التخصيص قابال لمتداول أو التحويل حسب الحالة، ويمارس الحق في التخصيص مبدئيا من قبل مالك 
 . (3)الرقبة مع مراعاة حق المنتفع 

: حقوق المساهم بعد تصفية الشركة- ثالثا    

ىناك بعض الحقوق التي ال تتقرر لممساىم في شركة المساىمة إال بعد نياية الشركة، وىي الحق    
.في استرداد القيمة االسمية لألسيم والحق في اقتسام موجودات الشركة  

 

                                                           
 . من القانون التجاري، مرجع سابق3 فقرة 694 وىو ما تؤكده المادة ( 1)
 . من القانون التجاري، مرجع نفسو697 وىو ما تؤكده المادة ( 2)

يالحظ بأن المشرع الجزائري أسقط كممة غير العادية عمى الجمعية العامة المختصة بإلغاء حق التفاضل ألنيا المخولة      
 .   بذلك في حالة الزيادة في رأس المال 

 . من القانون التجاري، مرجع سابق708 المادة ( 3)
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:في استرداد القيمة االسمية لألسهم الحق- 1  

بعد نياية الشركة وتصفيتيا والوفاء بكافة ديونيا، وكفاية موجوداتيا يستعيد المساىمون قيمة      
أسيميم االسمية، أو يستعيدون المبالغ المدفوعة من أصل أسيميم إذا لم يكن قد تم الوفاء بكامل قيمتيا 

، أما (1)ويكون ألصحاب األسيم ذات األولوية الحق في استيفاء قيمة أسيميم قبل غيرىم من المساىمين
األسيم التي استيمكت قيمتيا أثناء حياة الشركة فال يكون ألصحابيا الحق في استردادىا عند نياية 

 . الشركة

: الحق في اقتسام موجودات الشركة-2  

في حالة ما إذا وفت الشركة بجميع اإللتزامات والديون الممقاة عمى عاتقيا وتم رَد القيمة االسمية     
، في ىذه الحالة "فائض التصفية"لألسيم ألصحابيا، قد يبقى فائض من موجودات الشركة أو ما يسمى 

 من 43 مكرر715يتم توزيعو عمى المساىمين بالتناسب مع قيمة أسيميم وىو ما نصت عميو المادة 
  . القانون التجاري

:حق المساهم في التصرف في أسهمه- بعارا  

يعد التنازل عن السيم خاصية مرتبطة بالسيم وحق لممساىم في شركة المساىمة في آن واحد     
وىو من النظام العام إذ ال يجوز إيراد نص في القانون األساسي يتضمن مصادرة حق المساىم في 

ال أصبحت الشركة إحدى شركات األشخاص  .(2)الخروج من الشركة، وا 

.    ولن نتوسع في شرح ىذا الحق ما دمنا قد تناولناه بالتفصيل كخاصية مشتركة بين القيم المنقولة   

       :الحقوق غير المالية لممساهم- الفرع الثاني
الحقوق غير المالية ىي تمك الحقوق التي ال يمكن تقديرىا نقدا وتدعى أحيانا بالحقوق المعنوية  

                                                           
 . 249إلياس ناصيف، الموسوعة التجارية الشاممة، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص  ( 1)
 فتحي مزوار، حماية المساىم في شركة المساىمة، دراسة في القانون المقارن، مذكرة لنيل شيادة ماجستير في القانون ( 2)

 .45، ص 2012الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان، 
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تشمل ىذه الحقوق حق المساىم في اكتساب صفة الشريك في الشركة وديمومتو فييا، والحق في اإلعالم 
والتصويت في الجمعيات العامة، كما يممك المساىم الحق في المجوء إلى القضاء من أجل ضمان حقوقو 

 .   في الشركة

:حق المساهم في اكتساب صفة الشريك والبقاء في الشركة- أوال  

باكتتاب المساىم في األسيم التي تصدرىا شركة المساىمة عند تأسيسيا أو أثناء زيادة رأسماليا    
تمنح لممساىم أسيما مقابل ذلك، وىذه األخيرة تخول لو الحق في أن يكون عضوا في الشركة فضال عن 

، والقانون يضمن لممساىم اإلحتفاظ بيذه الصفة فال يجوز حرمانو (1)حقو في اكتساب صفة الشريك فييا
من المشاركة أو فصمو من الشركة بموجب قرار منيا أو من قبل المؤسسين، كما ال يجوز تعميق بقائو في 

 .(2)الشركة عمى تحمل إلتزامات إضافية

والمساىم حر في البقاء في الشركة طالما لم يقم بإحالة أسيمو إلى الغير، كما لو الحرية في    
، إال أن حرية المساىم في البقاء في الشركة ليست مطمقة بل (3)الخروج منيا إذا ما وجد مشتريا ألسيمو

يمكن استبعاده بموجب نصوص قانونية، فإذا تخمف المساىم عن الوفاء بإلتزاماتو كما لو امتنع عن دفع 
المبالغ المتبقية من قيمة أسيمو، يتعرض بعد إعذاره بالدفع وامتناعو عن ذلك لبيع أسيمو في المزاد العمني 

 السالف الذكر، ويشطب تسجيمو بقوة 438-95 من المرسوم التنفيذي رقم 17حسب ما ورد في المادة 
القانون من سجل األسيم االسمية لمشركة أو من التسجيل في الحساب حسب كل حالة ويعوض 

 .(4)بالمشتري الجديد

 

                                                           
، النظام القانوني لشراء األسيم من جانب الشركة المصدرة ليا، دون طبعة، دار النيضة العربية، القاىرة أميرة صدقى ( 1)

  .   39، ص 1993
 ، دون دار النشر باسم محمد صالح، عدنان أحمد ولي العزاوي، القانون التجاري، الشركات التجارية، الطبعة الثانية( 2)

  . 216، ص 2008العراق، 
 .162 خديجة بمعربي، مرجع سابق،ص ( 3)
 .، مرجع سابق438-95 من المرسوم التنفيذي رقم 1 فقرة 18 وىو ما تؤكده المادة ( 4)
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 :الحق في اإلعالم -ثانيا

البد أن يكون المساىم عمى بَينة كافية عن كيفية سير أعمال الشركة وطبيعة نشاطيا والمشاريع     
التي تقوم بيا أو التي تنوي القيام بيا، وذلك حتى يتمكن من المشاركة في المداوالت التي تتم في 

الجمعيات العامة والتصويت عمى قراراتيا، وال يتحقق ذلك إال عن طريق إطالع المساىم عمى السجالت 
 .(1)التي تمسكيا الشركة

وقد كَرس المشرع الجزائري عمى غرار بقية التشريعات حق المساىم في اإلعالم ونظمو بموجب    
 من القانون التجاري، فيكون لكل مساىم الحق في اإلعالم حتى 683 و682، 680، 677،678المواد 

 أن لكل شريك في 682ولو لم يكن لو حق المشاركة في أية جمعية من الجمعيات، كما تقضي المادة 
األسيم المشاعة الحق في اإلعالم ونفس الحق مكفول لمالك الرقبة والمنتفع إذا كانت األسيم مثقمة بحق 

 .انتفاع

وعميو تمتزم الشركة بإعالم المساىمين بالمعمومات الضرورية المتعمقة بحياتيا وتكوينيا ونشاطيا    
خالل فترة زمنية معينة من أجل تمكينيم من إبداء رأييم عن دراية في الجمعيات العامة، وتزداد كثافة 

 التي تنص 677وأىمية اإلعالم خاصة في الفترة السابقة النعقاد ىذه األخيرة، وىو ما قضت بو المادة 
يجب عمى مجمس اإلدارة أو مجمس المديرين أن يبمغ المساىمين أو يضع تحت تصرفيم قبل :" عمى أنو

صدار قرار  ثالثين يوما من انعقاد الجمعية العامة الوثائق الضرورية لتمكينيم من إبداء الرأي عن دراية وا 
". دقيق فيما يخص إدارة الشركة وسيرىا  

ونص المشرع عمى مجموعة من البيانات الواجب إعالميا لممساىم كأسماء القائمين باإلدارة    
والمديرين العامين وألقابيم ومواطنيم، نص مشاريع القرارات التي قدميا مجمس اإلدارة أو مجمس المديرين 

...وعند اإلقتضاء نص مشروع القرارات التي قدميا المساىمون وبيان أسبابيا ( 2).  

                                                           
 .209 فاروق إبراىيم جاسم، مرجع سابق، ص ( 1)
 . من القانون التجاري، مرجع سابق678 وىو ما تؤكده المادة ( 2)
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كما يحق لكل مساىم أن يطمع خالل الخمسة عشر يوما السابقة النعقاد الجمعية العامة العادية    
 من القانون التجاري، كتقارير مندوبي الحسابات التي ترفع 680عمى مجموعة من الوثائق حددتيا المادة 

... .إلى الجمعية العامة والمبمغ اإلجمالي المصادق عمى صحتو من مندوبي الحسابات  

 الحد األدنى الواجب إعالميا لممساىم حتى يكون 680 و678تمثل البيانات المذكورة في المادة     
عمى دراية باألشخاص القائمين باإلدارة وكل المعمومات الخاصة بيم، وكذلك معرفة الوضعية الحقيقية 

 .(1)لمشركة والنتائج التي تحققيا كي يسيل لممساىم التواصل داخل الشركة

    وتجدر اإلشارة إلى أن الحق في اإلعالم المقرر لممساىم من الحقوق األساسية لو والتي ال يجوز 
المساس بيا، وقد رتب المشرع جزاءا لمشركة التي ترفض تبميغ المساىمين بالبيانات المشار إلييا وذلك من 

    678إذا رفضت الشركة تبميغ الوثائق كميا أو جزئيا خالفا ألحكام المواد :"  التي تنص683خالل المادة 
، أعاله، فيجوز لمجية القضائية المختصة التي تفصل في ىذا الشأن بنفس طريقة 677،682،680

االستعجال أن تأمر بناء عمى طمب المساىم الذي رفض طمبو، الشركة بتبميغ ىذه الوثائق تحت طائمة 
 ".   اإلكراه البدني

:الحق في التصويت- ثالثا  

    يعتبر الحق في التصويت من أىم وأبرز الحقوق التي يكتسبيا المساىم ويتمتع بيا بمجرد 
، وىو وسيمة أساسية تضمن لممساىم المشاركة في تقرير شؤون الشركة واتخاذ القرارات (2)انضمامو لمشركة

المتعمقة بيا، والحق في التصويت منصوص عميو قانونا لذلك ال يجوز المساس بو أو حرمان المساىم 
 .(3)منو إال إذا نص القانون صراحة عمى ذلك

                                                           
 .78 كريم طيبي، مرجع سابق ، ص ( 1)
 عبد الباقي خمفاوي، حق المساىم في رقابة شركة المساىمة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق، قسم القانون ( 2)

 .176، ص 2009الخاص، فرع قانون األعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 فاتح أيت مولود، حماية اإلدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة لنيل شيادة الدكتوراه في ( 3)

 . 115، 114، ص ص 2012العموم، تخصص قانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 



 الفصل الثاني                المركز القانوني لحاملي القيم المنقولة في شركة المساهمة      
 

 

82 

   يمكن لممساىم أن يمارس حقو في التصويت بنفسو كما يحق لو أن ُينيب غيره في ذلك وىو ما 
ذا كانت األسيم ممموكة عمى الشيوع فالحق في التصويت 602قضت بو المادة   من القانون التجاري، وا 

.يرجع لواحد من الشركاء عمى الشيوع  

أما إذا كانت األسيم مثقمة بحق اإلنتفاع فيكون لممنتفع التصويت في الجمعية العامة العادية 
ذا كانت األسيم مرىونة فالحق في التصويت يعود لممدين  ولمالك الرقبة في الجمعية العامة غير العادية، وا 

. من القانون التجاري679الراىن حسب ما جاء في المادة   

   واألصل أن يكون لكل سيم صوت واحد ولكل مساىم عدد من األصوات يساوي عدد أسيمو 
التي تمثل رأس مال الشركة وىو ما يعبر عنو بمبدأ تناسب األصوات، وىذه القاعدة تعد تطبيقا لمبدأ 

 .(1)المساواة بين المساىمين إال أن ليذه القاعدة استثناءات

: مبدأ التناسب في حق التصويت-1  

 من القانون التجاري التي 684    تبنى المشرع الجزائري صراحة مبدأ التناسب من خالل المادة 
، يكون حق التصويت المرتبط 685 و603مع مراعاة األحكام الواردة في المادتين : "تنص عمى أنو

بأسيم رأس المال أو اإلنتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب عنيا ولكل سيم صوت عمى 
".األقل، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن  

: اإلستثناءات الواردة عمى مبدأ التناسب في حق التصويت-2  

 715    ىناك إستثناءات ترد عمى مبدأ تناسب األصوات حيث أجاز المشرع من خالل نص المادة 
 من القانون التجاري إصدار أسيم تمنح ألصحابيا عددا من األصوات في الجمعية العامة 44مكرر

لمشركة، زيادة عن تمك المقررة لمسيم العادي وتسمى األسيم ذات األصوات المتعددة، وىذا النوع من 
األسيم يتم إصداره من أجل إغراء الجميور لالكتتاب باألسيم سواء عند تأسيس الشركة أو بمناسبة زيادة 
رأسماليا، غير أنيا ال تخمو من المخاطر التي ال يمكن تجاىميا إذ من شأنيا أن تؤدي إلى سيطرة األقمية 

                                                           
 .287 نادية فضيل، مرجع سابق، ص ( 1)
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من المساىمين عمى الشركة، وضعف الدور الرقابي المخول ألغمبية المساىمين في الجمعيات العامة 
 .(1)عمى إدارة الشركة

كما يمكن تحديد عدد األصوات التي يممكيا المساىم في القانون والقانون األساسي لمشركة حيث 
لكل مكتتب عدد من األصوات يعادل عدد الحصص : "  من القانون التجاري أن603جاء في المادة 

، أي أن لكل مساىم عدد "  من العدد اإلجمالي لألسيم%5التي اكتتب بيا، دون أن يتجاوز ذلك نسبة 
 من العدد %5من األصوات حسب عدد األسيم التي اكتتب بيا، إال أنو في حالة تجاوز ىذا العدد نسبة 

اإلجمالي لألسيم فإن عدد األصوات تخفض إلى النسبة المذكورة، ويطبق ىذا التحديد عمى المساىم كما 
 .(2)يطبق عمى الوكيل أيضا

كما يجوز تحديد عدد األصوات التي تعود إلى كل مساىم في القانون األساسي لمشركة شريطة 
، ما عدا األسيم العادية االسمية (3)أن يفرض ىذا التحديد عمى جميع األسيم دون تمييز فئة عن أخرى
 .(4)التي قرر ليا القانون حق تصويت يفوق عدد األسيم التي بحوزتو

 :طريقة التصويت-3

 من القانون التجاري أنو يمكن إجراء التصويت عن 675 و674يستخمص من نص المادتين 
طريق األوراق أي اإلقتراع أو عن طريق رفع األيدي، وعميو يمكن التصويت عمنيا بطريقة رفع األيدي أو 

.سريا عن طريق إبداء الرأي في بطاقات  

غير أن المشرع الفرنسي استحدث نظاما جديدا يسمى نظام التصويت بالمراسمة، وىو بمثابة حل 
لظاىرة غياب المساىمين عن حضور الجمعيات العامة وتجنب عممية التفويض عمى بياض، وىذا النوع 

                                                           
 .201، 200 نادية فضيل، مرجع سابق، ص ص ( 1)
 .290  مرجع نفسو، ص ( 2)
 . من القانون التجاري، مرجع سابق685 وىو ما تؤكده المادة ( 3)
 . من القانون التجاري، مرجع نفسو44 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 4)
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من التصويت يمكن أن يباشره المساىم في كل الجمعيات، إال أن ىذه الطريقة قد تؤدي إلى إحداث 
 . (1)الجمود في الجمعيات العامة وفي مداوالتيا إذ تنعدم المناقشات واستجواب أعضاء مجمس اإلدارة

 :سقوط حق التصويت-4

بالرغم من أن حق التصويت من الحقوق األساسية المرتبطة بالسيم إال أن ىناك حاالت قد يحرم 
. فييا المساىم من ىذا الحق  

:الحرمان من حق التصويت كجزاء- أ  

تكف األسيم التي لم يسدد مبمغ  " : من القانون التجاري عمى49 مكرر715   تنص المادة 
األقساط المستحقة منيا في اآلجال المحددة، عن إعطاء الحق في القبول والتصويت في الجمعيات 

والسبب في ىذا الحرمان ىو أن المساىم إذا لم يسدد قيمة األسيم فال يعد مساىما في رأس ...". العامة
مال الشركة وبالتالي ال يحق لو المشاركة في الجمعية العامة ومن ثم التصويت فييا، ألن أساس الحق 

. في التصويت ىو ممكية المساىم لجزء من رأس مال الشركة  

  ونشير إلى أن حرمان المساىم من حق التصويت كجزاء يكون مؤقتا، فبمجرد دفع المبالغ 
.المستحقة يعود لممساىم حقو في التصويت في الجمعيات العامة  

                                 : الحرمان من حق التصويت في حالة تعارض المصالح- ب

يحرم المساىم من حقو في التصويت في الجمعيات العامة لممساىمين إذا تعارضت مصالحو مع 
، ونكون أمام تعارض المصالح عندما يستمزم عمى المساىم أو المسير أن يختار بين (2)مصالح الشركة

 .(3)مصالحو الشخصية ومصمحة الشركة في ىذه الحالة

                                                           

George Ripert, René Roblot , op cit , p p 343,344.
( 1 ) 

  .175 خديجة بمعربي، مرجع سابق، ص ( 2)
 كميمة بمقايد، حق التصويت في الجمعيات العامة في شركات المساىمة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون ( 3)

  .65، ص 2009الخاص، كمية الحقوق، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان، 
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    والحرمان من حق التصويت ليذا السبب يكون مؤقتا إذ يزول بزوال أسبابو، وال يمكن أن ينتج إال 
، وتتمثل الحاالت التي يحرم منيا المساىم من حق التصويت بسبب (1)بناءا عمى نص قانوني صريح

:تعارض مصمحتو مع مصمحة الشركة فيما يمي  

 من القانون التجاري فالمستفيدين من األسيم الجديدة إذا كانوا مساىمين، ال يمكنيم 700حسب المادة - 
المشاركة في اإلنتخابات تحت طائمة بطالن ىذه المداولة، حيث يتم حساب النصاب واألغمبية المطموبين 

.بعد طرح األسيم التي يممكيا ىؤالء  

ال يمكن لعضو مجمس اإلدارة، عضو مجمس المديرين أو مجمس المراقبة الذي يعقد مع الشركة اتفاقية - 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المشاركة والتصويت في الجمعيات العامة التي تنعقد بغرض الترخيص أو 
الموافقة عمى ىذه اإلتفاقية، فال تؤخذ في االعتبار أسيميم لحساب النصاب واألغمبية وىو ما نصت عميو 

. من القانون التجاري672 والفقرة الرابعة من المادة 628الفقرة الخامسة من المادة   

يمنع مقدم الحصص العينية أو المستفيد من منافع خاصة من المشاركة في الجمعية العامة والتصويت - 
فييا سواء لنفسو أو بصفتو وكيال عن غيره، وذلك عند تداول الجمعية حول الموافقة عمى الحصة العينية 

. من القانون التجاري707 والمادة 603أو المنافع الخاصة وىو ما قضت بو المادة   

:حق المساهم في المجوء إلى القضاء- رابعا  

     يممك المساىم الحق في المجوء إلى القضاء وممارسة العديد من الدعاوى القضائية من أجل 
حماية مصالحو ومصالح الشركة من سياسة التسيير التي ينتيجيا القائمون باإلدارة، والتي قد تمحق 
الضرر بالمساىمين أو بالشركة فيكون لو رفع الدعوى المدنية والجزائية ضد القائمين باإلدارة في 

.           (2)الشركة
 مكرر 715 كما يمكن لممساىم رفع دعوى يكون موضوعيا حل الشركة حسب ما جاء في المادة 

. من القانون التجاري19  
                                                           

 .175 خديجة بمعربي، مرجع سابق، ص ( 1)
 .82 كريم طيبي، مرجع سابق، ص ( 2)
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 :الدعوى المدنية- 1

يكون القائمون باإلدارة مسؤولين منفردين أو بالتضامن عن تعويض الضرر الالحق بالشركة أو 
الغير والناشئة عن مخالفة األحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة عمى شركة المساىمة، أو نتيجة لخرق 

، ولممساىمين الحق في رفع دعوى فردية لممطالبة (1)القانون األساسي أو ارتكاب أخطاء أثناء التسيير
بالتعويض عن الضرر الشخصي الالحق بيم من قبل أحد المسيرين، كما يكون لمشركة الحق في رفع 

دعوى ضد القائمين باإلدارة لممطالبة بالتعويض عما لحقيا من ضرر بسببيم، ومن المعروف أن 
الشخص المعنوي ال يمكنو مباشرة حقوقو بنفسو، فتمثل الشركة أمام القضاء بواسطة مسيرييا وال يتصور 

وقوف ىؤالء ضد أنفسيم، وبناءا عمى ذلك منح المشرع لممساىمين الحق في رفع دعوى الشركة ضد 
القائمين باإلدارة منفردين أو مجتمعين لممطالبة بالتعويض عن الضرر الالحق بالشركة نفسيا ألن 

. من القانون التجاري24 مكرر 715مصمحة المساىمين من مصمحة الشركة، وىو ما قضت بو المادة   

 كل شرط في القانون األساسي يقضي ": من نفس القانون بأن25 مكرر715    وجاء في المادة 
بجعل ممارسة دعوى الشركة مشروطا بأخذ الرأي المسبق لمجمعية العامة أو إذنيا أو يتضمن مبدئيا 

.العدول عن ممارسة ىذه الدعوى، يعد كأنو لم يكن  

   وال يكون ألي قرار صادر عن الجمعية العامة، أي أثر النقضاء دعوى المسؤولية ضد القائمين 
 ."باإلدارة الرتكابيم خطأ أثناء القيام بوكالتيم

   تتقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين باإلدارة بمرور ثالث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل 
ذا كان الفعل المرتكب جناية فإن تقادم الدعوى يكون بمرور عشر سنوات  .(2)أو من تاريخ العمم بو، وا 

 : الدعوى الجزائية -3
يمكن أن تتجاوز مسؤولية المسيرين إلى حد المسؤولية الجزائية نتيجة تصرفاتيم التعسفية في 

التسيير، والمشرع لم يكتفي بتوقيع جزاءات تقتضييا المسؤولية المدنية عند ارتكاب المسيرين ألخطاء 
                                                           

 . من القانون التجاري، مرجع سابق23 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 1)
 . من القانون التجاري، مرجع نفسو26 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 2)
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 من القانون التجاري 813، 812، 811في اإلدارة، بل قرر أيضا جزاءات جنائية من خالل المواد 
 .(1)العامون القائمين باإلدارة ورئيسيا ومديروىاتتمثل في الغرامات المالية وقد تصل إلى حبس 

: حقوق حاممي سندات الدين- المطمب الثاني  

تمنح سندات الدين لحامميا مجموعة من الحقوق تكون إما ذات طابع مالي أوغير مالي، فيحق لو 
الحصول عمى فائدة عن المبالغ التي أقرضيا لمشركة كما يحق لو استرداد قيمة سنداتو متى حل أجل 
استحقاقيا، وبما أن االعتبار الشخصي ينعدم في شركات المساىمة خصوصا بالنسبة لحاممي سندات 
الدين باعتبارىم مجرد دائنين ليا، فإنو من حق صاحب السند التنازل عنو لمغير بكل حرية، كما يممك 

وحماية . أصحاب سندات الدين الحق في اإلطالع عمى وثائق الشركة وأخذ رأييم ولو بصفة استشارية
.  ليذه الحقوق أقر القانون لحاممي سندات الدين مجموعة من الضمانات من أجل تشجيعيم عمى االكتتاب  

:الحقوق المالية وغير المالية لحممة سندات الدين- الفرع األول  

تتعدد الحقوق التي تخوليا سندات الدين ألصحابيا فتكون إما ذات طابع مالي أو ذات طابع غير 
 .مالي

:الحقوق المالية - أوال  

   تتمثل الحقوق المالية لحممة سندات الدين في حق حامل السند في الحصول عمى فائدة وحقو في 
.استرداد قيمة سنده إضافة إلى الحق في التنازل عن السند لمغير  

:الحق في الحصول عمى الفائدة-1  

    تخول سندات الدين لحامميا حق الحصول عمى فوائد عن المبالغ التي أقرضت إلى الشركة 
ذا  وتعتبر الفائدة جزءا من الدين تدفعيا الشركة سواء من األرباح التي حققتيا أو من اإلحتياط القانوني وا 

                                                           
 .254 نادية فضيل، مرجع سابق، ص ( 1)
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اقتضى األمر من رأسماليا، فمتى حَل أجل استحقاقيا يتعين عمى الشركة الوفاء بقيمتيا أيا كان مركزىا 
 .(1)المالي سواء حققت أرباح أو تكبدت خسائر

نما يقتصر حَقيم في الحصول     األصل أن حممة سندات الدين ال يشتركون في أرباح الشركة، وا 
عمى فائدة فقط، ومع ذلك ال يوجد مانع من أن تخصص لحممة السندات جزءا من أرباح الشركة تحتسب 

، ومثال ذلك (2)استنادا إلى عناصر تتعمق بنشاط الشركة أو نتائجيا وتقوم عمى القيمة االسمية لمسند
 .(3)سندات المساىمة التي تحتسب الفائدة فييا استنادا إلى عنصرين أحدىما ثابت واآلخر متغير

    وبالرغم من حصول حامل السند عمى فائدة ثابتة أو عمى فائدة باإلضافة إلى األرباح، فإن ذلك ال 
يعني تحول مركز حامل السند من دائن لمشركة إلى شريك فييا يشترك في إدارتيا ويتحمل جزءا من 

 .(4)خسائرىا، بل تظل عالقة حامل السند بالشركة مجرد عالقة مديونية بينيما

   ونالحظ من خالل استقراء نصوص القانون التجاري أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة عمى 
 من القانون التجاري عمى أن سندات الدين 81 مكرر715الحق في الفائدة، بل اكتفي باإلشارة في المادة 

تخول ألصحابيا حقوقا مماثمة بحسب الصنف، إال أنو من البدييي أن يكون السبب في االكتتاب في 
. السندات ىو رغبة حاممييا في الحصول عمى نسبة من الفوائد مقابل القرض الممنوح لمشركة  

 : تحديد نسبة الفائدة- أ

   تحدد الفائدة المترتبة عن سندات الدين بكل حرية في عقد اإلصدار، غير أن ىذه الحرية ال تعني 
تحديد معَدل الفائدة بطريقة عشوائية، بل أن حالة السوق المالية والنقدية وقت اإلصدار ىي التي تحكم ىذا 

 .(5)المعدل، فمتى تم تحديد الفائدة فإنيا تظل ثابتة وال تتغير بحسب األرباح التي تحققيا الشركة

                                                           
 .225 فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص ( 1)
  .266 محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص ( 2)
 . من القانون التجاري، مرجع سابق74 مكر 715وىو ما تؤكده المادة  ( 3)
 .267، ص 2010 عزيز العكيمي، الوسيط في الشركات التجارية، الطبعة الثانية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، ( 4)
 .12، ص 2005، مجمة المؤسسة والقرض، "مزايا القرض المستندي وحقوق حممة سندات القرض" نوال فنينح، ( 5)
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    تكون نسبة الفائدة لسندات الدين ذات اإلصدار الواحد متساوية، غير أن الشركة إذا لجأت لعدة 
 .(1)إصدارات مختمفة فإن الفائدة تختمف من إصدار آلخر

:فترة تسديد الفائدة- ب   

ن كانت الفترات التي تدفع فييا الفائدة تحدد في عقد      يتم دفع الفائدة في معظم القروض سنويا، وا 
     438-95 من المرسوم التنفيذي رقم 23اإلصدار وكذلك في سند الدين، وىو ما نصت عميو المادة 

... تشتمل سندات القروض أصحاب سندات االستحقاق المسممة إلى المكتتبين عمى البيانات اآلتية"   

...".معدل فترة دفع الفائدة واألصل والمتوجات األخرى-   

 : تقادم الفائدة- ج

   في غياب نص صريح ضمن أحكام القانون التجاري يتعمق بتقادم الحق في الحصول عمى 
 من القانون المدني الجزائري بأن 309الفائدة، فإنو يستمزم الرجوع إلى القواعد العامة، حيث تقضي المادة 

)الحقوق الدورية والمتجددة ومن بينيا الفوائد تتقادم بمضي خمس .سنوات عمى استحقاقيا (5  

     وعميو فحامل السند الذي ال يقدم قسيمات الستيفاء حقو في الحصول عمى الفائدة في المواعيد 
. سنوات، ويبقى حقو في استرداد قيمة السند قائما5المقررة يسقط حقو في المطالبة بيا بمضي   

:الحق في استرداد القيمة االسمية لسندات الدين- 2  

يرتب سند الدين لحاممو حق مالي آخر يتمثل في استرداد القيمة االسمية لسنده عند حمول الميعاد     
المتفق عميو، وتمتزم الشركة برَد قيمة السند وفقا لتمك اآلجال فال يجوز ليا أن تدفع قيمتو قبل حمول األجل 

المتفق عميو، كما ال يجوز لمحامل أن يطالبيا بالدفع قبل حمول األجل، ألن ذلك األجل مقرر لمصمحة 
 .(2)الطرفين إذ ال يمكن ألحدىما تعديمو إال بموافقة الطرف اآلخر

                                                           
 .13 نوال فنينح، مرجع سابق، ص ( 1)
 .103 أسامة كامل، عبد الغنى حامد، مرجع سابق، ص ( 2)
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    غير أن أجل استحقاق سندات المساىمة يختمف عما ىو بالنسبة لسندات الدين العادية، إذ يحق 
لحامميا استرداد قيمتيا عند تصفية الشركة فيي تستمر باستمرار الشركة في نشاطيا، كما يحق لحامل 

سندات المساىمة أن يسترد قيمتيا متى بادرت الشركة بمحض إرادتيا رد قيمة سندات المساىمة بشرط أن 
ال تصدر ىذه المبادرة إال بعد مرور خمس سنوات عمى األقل من إصدار ىذه السندات، ويجب أن يتم 

 .(1)ذلك ضمن الشروط المقررة في عقد اإلصدار

ذا كان المبدأ ىو عدم جواز رد قيمة السند إال عند حمول أجل االستحقاق، فإن طبيعة سندات       وا 
الدين كونيا قرضا طويمة األجل يتعذر عمى الشركة الوفاء بقيمتيا دفعة واحدة، فغالبا ما تشترط الشركة 
خالل إصدار السندات أن يتم الوفاء بقيمتيا تدريجيا عن طريق استيالك عدد منيا سنويا، فيستوجب 

 .(2)عمييا إعالم حامل السند بإمكانية رد قيمتو إليو قبل الموعد المتفق عميو

    ويتم تعيين السندات التي تستيمك سنويا عن طريق سحب القرعة ويجب أن ينص عمى 
االستيالك في عقد القرض مع إثبات كيفية االستيالك وشروطو والقيام باإلعالن بذلك في نشرة 

 . (3)االكتتاب

    ونالحظ من خالل ما سبق ذكره أن المشرع نص عمى استيالك سندات الدين عن طريق القرعة 
 .(4)في حين حظر ىذه الطريقة عند استيالك األسيم

   يمكن لشركة المساىمة أن تتبع في استيالك سنداتيا طرقا أخرى، كأن تقدم عمى شراء سندات في 
البورصة قبل موعد استحقاقيا، وتقوم بشراء كل سنة عدد من السندات عندما تباع في البورصة، وفي ىذه 

.الحالة تجتمع في الشركة صفتا الدائن والمدين وينقضي الدين باتحاد الذمة  

                                                           
 . من القانون التجاري، مرجع سابق76 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 1)
 .103 أسامة كامل، عبد الغنى حامد، مرجع سابق، ( 2)
 . من القانون التجاري، مرجع سابق83 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 3)
 . من القانون التجاري، مرجع نفسو46 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 4)
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      كما أجاز القانون الوفاء بقيمة السندات عن طريق تحويميا إلى أسيم، فتحدث المقاصة بين حق 
لتزاميا برد قيمة السند، شريطة أن يتم النص عمى ىذه الطريقة ضمن شروط  الشركة في قيمة السيم وا 

 .(1)القرض وال يجوز أن يتم التحويل قبل سنتين عمى األقل من تاريخ إصدار السندات

      يتم استيالك السندات من األرباح السنوية المخصصة ليذا الغرض من قبل الشركة، وفي حالة 
ذا انعدم ىذا األخير  عدم وجود أرباح يجوز ليا الوفاء بقيمة السندات من اإلحتياط القانوني لمشركة، وا 
وجب الوفاء من رأس المال، ألن اإلحتياط القانوني ورأس المال يعتبران الضمان العام لحقوق دائني 

 كما أن استيالك السندات من رأس المال ال يشكل خطرا عمى الدائنين، ألن نقصان رأس ،(2)الشركة
.المال بسبب االستيالك يقابمو نقص مماثل في مقدار الديون المترتبة عمى عاتق الشركة  

وعميو يختمف استيالك السيم عن استيالك السند في أن األول يكون من أرباح الشركة، فإذا لم 
تحقق أرباحا وجب عمييا إيقاف عممية استيالك األسيم حفاظا عمى مبدأ ثبات رأس المال، عمى خالف 

 .(3)الثاني الذي يتم استيالكو إما من األرباح أو اإلحتياط القانوني أو رأس مال الشركة

    فمتى قامت الشركة باستيالك السندات فإن صمة حامميا بالشركة تنقطع بصفة نيائية وذلك 
بانقضاء الدين الناشئ عن القرض بالوفاء، ومن ثم ال يجوز لحامل السند الذي استرد قيمة سنده المطالبة 

، خالفا الستيالك األسيم حيث يعطى لصاحب السيم (4)بالحصول عمى الفوائد التي كانت مقررة لو
المستيمك سيم تمتع يخول لو ىذا األخير حق التصويت في الجمعيات العامة والحق في نصيب من 

 . (5)األرباح

 

                                                           
 .594 عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص ( 1)
 .739 ىاني دويدار، مرجع سابق، ص ( 2)
، أصول القانون التجاري، األعمال التجارية، التاجر، الشركات التجارية، المحل بندق مصطفى كمال طو، وائل أنور ( 3)

 .423، ص 2006التجاري، الممكية الصناعية، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر، 
 .739 ىاني دويدار، مرجع سابق، ص ( 4)
 .423 مصطفى كمال طو، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص ( 5)
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: الحق في تداول السند بالطرق التجارية- 3  

    تعتبر القيم المنقولة سندات قابمة لمتداول بالطرق التجارية، ويعد ىذا األخير من بين الحقوق 
.المخولة لحممة سندات الدين شأنو في ذلك شأن السيم  

      يتوقف تداول سندات الدين بحسب الشكل الذي تصدر بو، فالسند يأخذ إحدى األشكال الثالث 
إما أن يصدر اسميا أي باسم شخص معين ويتم تداولو عن طريق القيد في سجالت الشركة المخصصة 
ما أن يصدر السند ألمر شخص فيكون تداولو عن طريق التظيير، أي بكتابة عن ظير  ليذا الغرض، وا 

 .(1)السند تفيد التصرف فيو إلى المظير إليو، ويكون تداول السند بالمناولة من يد آلخر إذا كان لحاممو

   يتم تداول سندات الدين من قبل حاممييا بكل حرية، ويستوجب فقط أن يتم تقييدىا في جداول 
أسعار بورصات األوراق المالية خالل سنة عمى األكثر من تاريخ إصدارىا، ويكون عضو مجمس اإلدارة 

 .(2)المنتدب مسؤوال عن ىذا اإلجراء وعن التعويض المستحق في حالة عدم قيد السندات

إذا تم تداول السند فإن حاممو الجديد يعد صاحب حق خاص ومباشر في مواجية الشركة بحيث 
ال يجوز لمشركة أن تتمسك في مواجيتو إال بالدفوع المستمدة من نص السند ذاتو، أما الدفوع الخاصة 

 . (3)باألشخاص الذين سبقوه في حيازة السند فال يحق لمشركة التمسك بيا في مواجيتو

: الحقوق غير المالية- ثانيا  

ات طابع ذليم القانون حقوق أخرى منح إضافة إلي الحقوق المالية المخولة لحممة سندات الدين،    
      :فيتتمثل ىذه الحقوق ودارة الشركة إ أعمال ة وذلك قصد تمكينيم من مراقبغير مالي

 

                                                           
 .269 عزيز العكيمي، مرجع سابق، ص ( 1)
 .341 نادية محمد معوض، مرجع سابق، ص ( 2)
 .269 محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص ( 3)
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        :  وثائق الشركةى حق اإلطالع عل-1
 ى الشركة حق اإلطالع علاتجاه مصالحيم  عمىسندات من أجل الحفاظال القانون لحممة  منح

، وذلك حسب الشروط وتسيرىا دارة الشركةإ كيفية ةالوثائق المتعمقة بنشاطيا بيدف تمكينيم من مراقب
 . (1)المطموبة بالنسبة لممساىمين

  :اإلستشارةحق - 2 

 الجمعية العامة وليم حق إبداء الرأي انعقاديجوز لمشركة أن تستشير حاممي سندات الدين أثناء    
بداء الرأي في عممية باستثناء ،حول جدول األعمال المقدم من طرف الجمعية العامة لممساىمين  التدخل وا 

 باعتبارىم ألن ىذه الصالحيات قاصرة عمى المساىمين فحسب ،توظيف مسيري الشركة أو في إقالتيم
. (2)شركاء في الشركة

:  الشركة مقاضاة حق-3

 وذلك في حالة ، أخر يتمثل في إمكانية مقاضاة الشركةامنح القانون لحاممي سندات الدين حق    
 لحممة السندات المجوء  يجوزفي ىذه الحالةو لسندات الدين، االسميةتقاعسيا أو توقفيا عن الوفاء بالقيمة 

 .(3)إلى القضاء وطمب شير إفالس الشركة

: الضمانات الممنوحة لحممة سندات الدين- الفرع الثاني  

    يعتبر حممة سندات الدين دائنين عاديين لمشركة ليم ضمانا عاما عمى أمواليا، يتمثل ىذا الضمان 
في رأس مال الشركة، ويعد ىذا األخير من بين الضمانات األساسية التي تخوليا الشركة لحممة سندات 

الدين غير أنو ومن أجل تشجيع المقرضين أو المدخرين عمى االكتتاب في السندات التي تصدرىا الشركة 

                                                           
 . من القانون التجاري مرجع سابق80 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 1)
 . من القانون التجاري مرجع نفسو79 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 2)
 .126 عمي نديم الحمصي، مرجع سابق، ص ( 3)
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تمجأ إلى منحيم ضمانات أخرى خاصة تقترن بالسندات من أجل الوفاء بالحقوق المالية المقررة لحممة 
 .(1)سندات الدين

   تمنح شركة المساىمة الضمانات الخاصة المقررة لحممة سندات الدين إما وقت إصدارىا فتقوم 
 . (2)بإعالم المكتتبين أن السندات مقترنة بضمان خاص، أو تمنحيا في وقت الحق بعقد منفصل

:األساس القانوني لمضمانات الممنوحة لحممة سندات الدين- أوال  

   تجد الضمانات الخاصة التي تخوليا الشركة المصدرة لسندات الدين لفائدة أصحابيا أساسيا 
 من القانون التجاري، حيث نصت عمى ضرورة تكوين 105 مكرر 715القانوني في نص المادة 

ضمانات خاصة من طرف الشركة المصدرة لسندات االستحقاق قبل إصدارىا وتكون ىذه الضمانات 
مقررة لفائدة أصحاب السندات، ويستمزم قبل منح ىذه الضمانات القيام باإلشيار قبل كل عممية اكتتاب 

.حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم  

: الجهة المخولة بمنح الضمانات الممنوحة لحممة سندات الدين-ثانيا  

    منحت شركة المساىمة صالحية اتخاذ قرار منح الضمانات الخاصة لفائدة أصحاب السندات 
لمصمحة الجمعية العامة لممساىمين مع ضرورة أخد الموافقة المسبقة لمجمس المراقبة، حيث نصت المادة 

 من القانون التجاري عمى أن الجمعية العامة لممساىمين مؤىمة إلصدار سندات 84 مكرر715
 654االستحقاق وتحديد شروطيا أو السماح بذلك، إضافة  إلى ما ورد في الفقرة الثانية من نص المادة 

من نفس القانون التي خولت صالحية ممارسة الرقابة عمى أعمال التصرف التي تمارسيا الشركة لمجمس 
المراقبة، ومن بين ىذه األعمال التنازل عن العقارات والتنازل عن المشاركة، وتأسيس األمانات وكذا 

الكفاالت والضمانات اإلحتياطية أو الضمانات، وتكون ىذه التصرفات موضوع ترخيص صريح من قبل 
.مجمس اإلدارة وذلك حسب الشروط المنصوص عمييا في القانون األساسي  

                                                           
 .741 ىاني دويدار، مرجع سابق ، ص ( 1)
 .151 كريم طيبي، مرجع سابق، ص ( 2)
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 لممساىمين وحدىا المؤىمة باتخاذ قرار منح الضمانات العادية الجمعية العامة    نستنتج مما سبق أن 
ألصحاب السندات مع ضرورة أخد الموافقة المسبقة أو الترخيص الصريح من طرف مجمس المراقبة 

.بحيث يكون ذلك الترخيص بمثابة تأشيرة لمجمعية العامة لممساىمين  

   إال أن ىناك استثناء عن األصل العام، حيث يحظر عمى شركة المساىمة التي يكون موضوعيا 
 .(1) القروض التي تمنحيا تكوين رىن عمى سنداتيا الخاصةلتمويل األساسي إصدار سندات ضرورية

: أنواع الضمانات الخاصة الممنوحة لحممة سندات الدين-ثالثا  

   تتعدد أنواع الضمانات الخاصة التي تمنحيا شركة المساىمة عن سنداتيا لفائدة المكتتبين فييا 
.فتكون إما شخصية كالكفالة أو عينية كالرىن  

   يتمثل الضمان الشخصي في كفالة تقدميا شركة ما لمصمحة الشركة المصدرة لسندات الدين 
تجمع بينيم مصالح مشتركة، أو كفالة تقدميا الدولة أو ىيئة من الييئات العامة إلحدى الشركات الكبرى 

 .(2)في القطاع العام

 تحة حممة سندالشركة عمى عقاراتيا لمصلأما الضمان العيني فيو عبارة عن رىن رسمي تقرره ا
 من القانون المدني الرىن الرسمي بأنو عقد يكتسب بو الدائن حقا عينيا 882 ولقد عرفت المادة ،(3)الدين

 حقو من استيفاء التاليين لو في المرتبة في الدائنينعمى عقار لوفاء دينو، يكون لو بمقتضاه أن يتقدم عمى 
. ثمن ذلك العقار في أي يد كان

 ينشأ الرىن الرسمي في الغالب قبل إصدار سندات الدين وال يوجد أي إشكال في ذلك، ألن المادة 
صريحة في ذلك حيث أجازت ترتيب رىن ضمانا لدين معمق عمى شرط أو دين المدني قانون لمن ا 891

 (4)س اإلدارة في ىذه الحالة بإبرام عقد رىن نيابة عن الشركة المدينةليقوم مجو احتمالي،مستقبل أو دين 
                                                           

 . من القانون التجاري85 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 1)
 .841 ىاني دويدار، مرجع سابق، ص ( 2)
  .425 مصطفى كمال طو، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص ( 3)
 .425 مرجع نفسو، ص ( 4)
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 استحقاقو الرىن المقدم لحممة سندات الدين يعتبر بمثابة ضمان الستيفاء حقيم متى حل أجل وعميو ف
حيث يرتب ىذا الرىن لحممة سندات الدين حقي التقدم والتتبع، وبالتالي يتقدم صاحب الدين المضمون 
برىن عمى جميع حممة سندات الدين اآلخرين، أما حق التتبع يمارسو في حالة التصرف في الضمان 

.   حقيم في أي يد كاناستيفاءالعيني إلى شخص أخر فيكون لحممة سندات الدين 

 حممة سندات الدين ن ع يتقدمونحممة سندات الدين المضمون دينيم برىن رسمي   ونشير إلى أن 
 حقيم، ويؤدي كل تعديل أو إلغاء ليذه الضمانات الخاصة سواء كميا استيفاءالمضمون دينيم بكفالة في 

 من الحماية المقررة لحممة سندات الدين، مع العمم أنو قد تمحق أضرارا بالدائنين اإلنتقاصأو جزئيا إلى 
 .(1) وأموالواستثماراتوالمدخر في جميع األحوال يبحث عن تأمين يؤمن بو و مستقبال والمستثمر أ

:إلتزامات حاممي القيم المنقولة-                          المبحث الثاني  

    تمثل المساىمات المقدمة من قبل الشركاء في شركة المساىمة سواء كانت عينية أو نقدية الرأس 
. المال المعتمد عميو من أجل تحقيق الشركة لالستثمارات التي أسست من أجميا  

  ولما كان رأس المال من األىمية بما كان لتأسيس الشركة وممارسة نشاطيا أصبح لزاما عمى 
المساىمين بمختمف صفاتيم مؤسسين أو مكتتبين الوفاء بقيمة الحصص المكتتب بيا في رأس مال 

الشركة، وىو ما يكسبيم صفة الشريك فييا بما يترتب عميو من ضرورة الحفاظ عمى مصالح الشركة وبدل 
المطمب )العناية في تحقيق أىدافيا ومشاركتيا في تحمل خسائرىا بقدر الحصص المقدمة في رأس ماليا 

، في مقابل ذلك تكون المبالغ المكتتب بيا من قبل حاممي سندات الدين بمثابة قرض لمشركة، ال (األول
تدخل في تكوين رأسماليا وال تخول ألصحابيا حق المشاركة في حياتيا، ومن ثم تكون إلتزاماتيم في 

إال أن أغمب التشريعات ومنيا التشريع الجزائري تفرض تكوين جماعة الشركة قميمة إن لم تكن منعدمة، 
حممة سندات الدين تيدف لمدفاع عن المصالح المشتركة ألصحاب السندات وسيتم دراستو كإلتزام في 

                     (المطمب الثاني)

                                                           
 .79 فاتح أيت مولود، مرجع سابق، ( 1)
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:إلتزامات المساهمين- المطمب األول  

    يقع عمى عاتق الشركاء المساىمين في شركة المساىمة مجموعة من اإللتزامات مقابل الحقوق 
المخولة ليم فييا، فتكون ىذه اإللتزامات إما ذات طابع مالي بتقديم الحصص المكتتب فييا وضرورة 

الوفاء بالمتبقي من قيمتيا االسمية خالل اآلجال المحددة ليا، كما يكون المساىمين مسؤولين عما تتكبده 
الشركة من خسائر في حدود الحصص المقدمة في رأس ماليا، فضال عن إلتزامات ذات طابع إداري 

.وتنظيمي يتحمميا المساىمين بحكم عضويتيم في الشركة  

:اإللتزامات المالية- الفرع األول  

    تتمثل اإللتزامات المالية الممقاة عمى عاتق المساىم في شركة المساىمة في ضرورة الوفاء بقيمة 
.  األسيم المكتتب بيا، والمشاركة في تحمل الخسائر التي تمحق الشركة  

:اإللتزام بالوفاء بقيمة األسهم المكتتب بها- أوال   

    تصدر شركة المساىمة عند تأسيسيا أو أثناء زيادة رأسماليا أسيما تطرحيا لالكتتاب فييا، ويعد 
المكتتب في ىذه األسيم سواء كانت أسيما نقدية أو عينية مساىما في الشركة، وقد نص المشرع الجزائري 

.        من القانون التجاري عمى وجوب االكتتاب في رأس مال شركة المساىمة بأكممو596في المادة 
.إال أن التساؤل يطرح حول قيمة األسيم المكتتب بيا، وىل يجب الوفاء بكامل قيمتيا عند االكتتاب؟  

 من القانون التجاري نجدىا تميز بين األسيم العينية واألسيم النقدية في 596   بالرجوع لنص المادة 
ىذا الخصوص، فبالنسبة لألسيم العينية يشترط القانون أن تكون مسددة القيمة بالكامل عند إصدارىا، أما 

)األسيم النقدية يجوز لممساىم الوفاء بقيمتيا عمى دفعات شريطة أن تدفع نسبة الربع  عمى األقل  (1/4
بباقي القيمة مرة واحدة أو عدة مرات بناءا عمى من قيمتيا االسمية عند االكتتاب، ويمتزم المساىم بالوفاء 

) أو مجمس المديرين حسب كل حالة، وذلك في أجل ال يتجاوز خمس اإلدارةقرار مجمس  سنوات  (5
، ألن المساىم يعتبر مدينا بالباقي من قيمة األسيم  من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاريابتدءا

والذي يجب الوفاء بو عند حمول األجل، وفي حالة انقضاء الشركة ودخوليا في وضعية التصفية يجوز 
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 غير المباشرةلممصفي مطالبة المساىم بالمتبقي، كما يمكن لدائني الشركة مطالبتو عن طريق الدعوى 
، ألن الباقي من قيمة األسيم يعد جزءا من رأس الدعوى المباشرةباستعمال حقوق الشركة أو عن طريق 

مال الشركة الذي يمثل الضمان العام لمدائنين، حيث يستوجب استكمالو طبقا لمبدأ ثبات رأسمال 
 .(1)الشركة

:تخمف المساهم عن الوفاء بالمتبقي من قيمة األسهم المكتتب بها- 1  

   يكون المساىم ممزما بتسديد المبالغ المتبقية من القيمة االسمية لمسيم المكتتب بو حسب الكيفيات 
 تتابع الشركة يغ المتبقلالمبع فإذا تخمف المساىم عن دفالمنصوص عمييا في القانون والقانون األساسي، 

 .(2) األسيم الموجو إلى المساىم المتخمف ببيع ىذه الدفعبعد شير من طمب

 المتعمق بتطبيق أحكام القانون التجاري المتعمقة بشركة 438-95  رقمتولى المرسوم التنفيذي   
 منو حيث يتم توجيو 17المساىمة والتجمعات تنظيم كيفيات بيع األسيم غير المدفوعة من خالل المادة 

 يوما عمى األقل 30إذا مرت و، االستالم إلى المساىم المقصر في رسالة موصى عمييا مع وصل إعذار
 تقوم الشركة بنشر أرقام األسيم المعروضة ، لممبالغه دون رد من المساىم أو دون دفعاإلعذارمن تاريخ 

ضافة إلى ذلك تعمم الشركة المدين أو المدينين إلمبيع في جريدة إعالنات قانونية تابعة لوالية مقرىا، 
 يوما عمى 15المشتركين في عممية البيع بواسطة رسالة موصى عمييا، غير أنو ال يمكن بيع األسيم قبل 

.  الرسالة الموصى عميياإرسال

 يوما لدفع المتبقي من القيمة 45الحظ من خالل ما سبق ذكره أن لممساىم المتخمف ميمة  ن   
 أن فا بيعيا، وقد اشترط المشرع من خالل المادة المذكورة آنإجراءاتاالسمية لمسيم قبل مباشرة الشركة 

. األسيم غير المسّعرة يتم بيعيا في المزاد العمني بواسطة موثق في عمميات البورصة

  من نفس المرسوم فقد تناولت ما ىو مترتب عن بيع الشركة لألسيم غير المدفوعة18أما المادة     
ذا تعين أن تكتسي السندات ، لمشركة بقوة القانوناالسمية األسيمحيث يشطب اسم المساىم من سجل   وا 

                                                           
 .213 نادية فضيل، مرجع سابق، ص( 1)
 . من القانون التجاري، مرجع سابق47 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 2)
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المسممة شكال اسميا يسجل المشتري في السجل وتمنح لو شيادة جديدة تحمل عبارة نسخة ثانية تبين دفع 
 .األقساط المطموبة

    تحصل الشركة عمى المبمغ المستحق من ثمن البيع ويكون المساىم إما مستفيدا من الباقي إذا 
ما أن يصبح مدينا بالفارق في الحالة العكسية .استغرق ثمن البيع أصل الدين والفوائد التي عمى ذمتو وا   

:مسؤولية المحال لهم المتتابعين عن تسديد قيمة السهم-2  

   يكون المكتتب باألسيم ىو المدين الرئيسي في الوفاء بالمتبقي من قيمة األسيم إال أن ىذا اإللتزام 
، ولما منح القانون لممساىم إمكانية التنازل عن (1)ليس لو طابع شخصي بل يرتبط بالسيم وينتقل معو

أسيمو رغم عدم تسديد قيمتيا بالكامل فإن المساىم المتخمف عن دفع المتبقي والمحال ليم المتتابعين 
ممزمين بالتضامن من مبمغ السيم غير المسدد، فإذا وفى أحدىم بالمتبقي من المبمغ لمشركة كان لو الرجوع 

عمى أصحاب السيم المتتابعين بكامل المبمغ طبقا ألحكام التضامن، ويبقى العبء النيائي لمدين عمى 
 من القانون التجاري 48 مكرر 715عاتق األخير منيم وىو ما نصت عميو الفقرة األولى من المادة 

وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة أن كل مكتتب أحال سنده ال يبقى ممزما بسداد األقساط التي الزالت 
.لم تطمب بعد سنتين من إثبات التنازل  

:إلتزام المساهم بتحمل الخسارة- ثانيا  

   الشركة عقد يمتزم بمقتضاه أشخاص طبيعيين أو معنويين المساىمة في نشاط مشترك بتقديم 
، فنية االشتراك في اقتسام األرباح الناتجة عن الشركة  (2)حصة فييا بيدف اقتسام األرباح وتحمل الخسارة

ذا كان اليدف من إنشاء شركات  وتحمل الخسائر التي تمحق بيا يعد ركنا جوىريا لقيام الشركة، وا 
المساىمة ىو تحقيق األرباح إال أنيا تبقى مسألة احتمالية ترتبط بأسباب عديدة، لذلك قد تمحق شركات 
المساىمة خسائر فتجد نفسيا ممزمة بتحمميا، وفي ىذه الحالة يتجمى دور المساىمين في اإللتزام بتحمل 

.خسائر الشركة عند وقوعيا، فال يعقل أن يسعى ىؤالء إلى تحقيق أرباح دون تحمل الخسائر  
                                                           

 .78 فوزية بن غانم ، مرجع سابق، ص ( 1)
 . من القانون المدني، مرجع سابق416 وىو ما تؤكده المادة ( 2)
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  غير أن وضعية المساىمين في شركات المساىمة تختمف عن غيرىا من الشركات، حيث يمتزم المساىم 
 .(1)بتحمل الخسارة بقدر الحصص المكتتب بيا في رأس مال الشركة

  وبناءا عمى ما سبق قولو ينبغي تحديد المقصود بخسارة الشركة وكيف يتم توزيعيا عمى 
 .المساىمين

 : تعريف الخسارة- 1

   تعرف الخسارة بأنيا النفقات التي تؤدي إلى اقتضاء أصل أو نقصانو أو استنفاد خدماتو دون 
 .الحصول عمى عائد

    ويرى شراح القانون بأن الخسارة تتحقق عندما يكون خصوم الشركة بعد انتياء السنة المالية أكثر 
 .(2)من األصول

: كيفية توزيع الخسارة عمى المساهمين- 2  

   ترك المشرع لممؤسسين الحرية في تحديد نصيب كل مساىم في خسارة الشركة في القانون 
( 3)األساسي غير أنو ال يجوز أن يتضمن عقد الشركة شرطا يقضي بإعفاء أحد المساىمين من الخسائر

 .األسدويسمى ىذا الشرط بشرط 

   إذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل الشركاء في الخسائر، فإن نصيب كل منيم في ذلك يكون 
إذا لم : "  من القانون المدني التي تنص عمى425بنسبة حصتو في رأس المال وىو ما قضت بو المادة 

يبين عقد الشركة نصيب كل واحد من الشركاء في األرباح، والخسائر كان نصيب كل واحد منيم بنسبة 
.حصتو في رأس المال  

                                                           
 ىاجر دريدي، إلتزامات المساىم في شركة المساىمة، مذكرة مقدمة الستكمال متطمبات نيل شيادة ماستر أكاديمي  ( 1)

 .29، ص 2015كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 
 بشرى خالد تركي المولى، إلتزامات المساىم في الشركة المساىمة، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر ( 2)

  .81، ص 2010والتوزيع، عمان، 
 . من القانون المدني، مرجع سابق426 وىو ما تؤكده المادة ( 3)
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فإذا اقتصر العقد عمى تعيين نصيب الشركاء في األرباح وجب اعتبار ىذا النصيب في الخسارة أيضا 
".وكذلك الحال إذا اقتصر العقد عمى تعيين النصيب في الخسارة  

   وعميو فإذا أصيبت الشركة بخسارة يكون المساىمون ممزمون في حدود ما اكتتبوا بو من أسيم في 
الشركة إذ ال يمكن إلزاميم بدفع أكثر من ذلك بحكم مسؤوليتيم المحدودة عن ديون الشركة، أما ما تبقى 

من الخسارة تتحمميا الشركة ألن مسؤوليتيا عن إلتزاماتيا مسؤولية مطمقة باعتبارىا شخصا قانونيا مستقال 
  (1)عن األشخاص المكونين ليا

: اإللتزامات اإلدارية- الفرع الثاني  

   يتحمل المساىمين إلى جانب اإللتزامات المالية إلتزامات إدارية كإلتزاميم بالمحافظة عمى مصالح 
الشركة وأسرارىا، إضافة إلى إلتزام يفرضو واقع عمل شركات المساىمة وطبيعتيا وىو إلتزام المساىمين 
بالخضوع لقرارات األغمبية، ألن الشركة تتبع نظام األغمبية في اتخاذ قراراتيا كي تستطيع السيطرة عمى 

 .  إدارة الشركة

: اإللتزام بالمحافظة عمى مصمحة الشركة وأسرارها- أوال  

   يتعين عمى المساىم في شركة المساىمة أن يسعى لتحقيق اليدف الذي أنشأت من أجمو الشركة 
وأن ال يكون سببا في تعطيل نشاطيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واألىم من ذلك ىو الحفاظ عمى 

مصمحة الشركة وعدم تفضيل مصالحو الخاصة عمى المصالح الجماعية في حدود الغرض الذي قامت 
.          (2)من أجمو الشركة

  

                                                           
 .84 بشرى خالد تركي المولى، مرجع سابق، ص( 1)
 .43 ىاجر دريدي، مرجع سابق، ص( 2)
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ذا كان اإللتزام بالمحافظة عمى مصمحة الشركة وأسرارىا يسري عمى جميع المساىمين في الشركة فإن  وا 
 يشير إلى تعمق ىذا اإللتزام برئيس وأعضاء مجمس اإلدارة وكذلك مديري (1)الواقع العممي لشركة المساىمة

 .(2)الشركة بحكم مركزىم القيادي في الشركة الذي يجعميم عمى عمم بكافة أمورىا وأسرارىا وجميع أعماليا

وتنفيذ اإللتزام بالمحافظة عمى مصمحة الشركة يقتضي أوال تحديد المقصود بمصمحة الشركة 
لمعرفة ما إذا قد تم تجاوزه من قبل المساىمين أم ال، إضافة إلى إلتزامات مسيري الشركة في ىذا 

.الخصوص باعتبارىم األكثر تجسيدا لمصمحة الشركة كما سبق قولو  

:المقصود بمصمحة الشركة- 1  

 1935 حين صدر مرسوم أوت 1935في فرنسا إلى سنة " مصمحة الشركة"يرجع اصطالح     
.بمناسبة تعريفو لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة  

 جاء خاليا من تعريف لمصمحة الشركة نتيجة 1966 جويمية 24   أما قانون الشركات المؤرخ في 
لرفض المشرع آنذاك وضع تعريف لممصمحة الجماعية، ألنو لم يكن يرغب في تدخل السمطة القضائية 

في شؤون الشركات، إال أنو يحتوي عمى نصوص متفرقة تشير إلى مصمحة الشركة دون تحديد المقصود 
في العالقة بين الشركاء وعند غياب تحديد الصالحيات في "  منو أنو 13منيا، حيث نصت المادة 

" النظام لممدير أن يقوم بكل أعمال اإلدارة في مصمحة الشركة  (3). 

   كما لم يضع المشرع الجزائري أسوة بنظيره الفرنسي مفيوما لمصمحة الشركة وما الذي يقصد بيا 
 من القانون 800، فجاء في الفقرة الخامسة من المادة (4)بالرغم من أنو أشار إلييا في الكثير من المواد

                                                           
 تتولى شركة المساىم تنفيذ المشاريع الكبيرة ذات الصمة الوثيقة باالقتصاد الوطني، وتجمع العديد من المساىمين التي ال ( 1)

تربط بينيم عالقات شخصية، وىو ما يصَعب تطبيق اإلدارة الجماعية لمشركة كما ىو معمول في شركات األشخاص، مما 
أدى بالمشرع إلى توزيع سمطات اإلدارة بين ىيئات تناط ليا اإلدارة الفعمية لمشركة ويتولى بقية المساىمين في الشركة الرقابة 

 .واإلشراف عمييم
 .90بشرى خالد تركي المولى، مرجع سابق، ص  ( 2)
خديجة زعطيط، حق التصويت في الجمعية العامة لشركة المساىمة، مشروع مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر حقوق، قسم ( 3)

 .23 ، ص 2015الحقوق، تخصص قانون الشركات، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 
 .43ىاجر دريدي، مرجع سابق، ص( 4)



 الفصل الثاني                المركز القانوني لحاملي القيم المنقولة في شركة المساهمة      
 

 

103 

المسيرون الذين استعمموا عن سوء نية الصالحيات التي أحرزوا عمييا أو األصوات التي "... التجاري  
كانت تحت تصرفيم بيذه الصفة استعماال يعممون أنو مخالف لمصالح الشركة تمبية ألغراضيم 

، ونفس الشيء " الشخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى ليم فييا مصالح مباشرة أو غير مباشرة 
رئيس شركة المساىمة " ... في فقرتيا الثالثة والرابعة من نفس القانون التي نصت عمى 811في المادة 

والقائمون بإدارتيا أو مديروىا العامون الذين يستعممون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتيا في غايات 
يعممون أنيا مخالفة لمصمحتيا ألغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى فييا مصالح 

 مباشرة أو غير مباشرة 

رئيس شركة المساىمة والقائمون بإدارتيا أو مديروىا العامون الذين يستعممون عن سوء نية وبيذه - 
الصفة ما ليم من السمطة أو حق في التصويت في األصوات استعماال يعممون أنو مخالف لمصالح 
الشركة لبموغ أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى ليم فييا مصالح مباشرة أو غير 

 ". مباشرة 

   في ظل غياب تعريف لمصمحة الشركة ضمن النصوص القانونية اىتم الفقو بمحاولة تحديد 
المقصود منيا، ونتيجة لمنقاشات الحادة التي ثارت حول مفيوم مصمحة الشركة ظيرت عدة نظريات 

  (l’intérêt sociale de société)وأفكار في ىذا الصدد والتي حاولت الوصول إلى ما يعنيو ىذا المصطمح 
غير أن ما اتفق عميو العديد من المؤلفين والفقياء، أنو يعتبر من مصمحة الشركة كل ما يؤدي إلى تدعيم 

 .(1)القوة االقتصادية ليا، وأن مصمحة الشركة ىي مجموع المصالح المشتركة لممساىمين

   إال أن الواقع العممي يؤكد أن مصمحة الشركة ميما كان المفيوم المعطى ليا قد ال تتوافق مع 
مصالح المساىمين، فقد يكون القرار المتخذ في مصمحة الشركة ال يخدم المصالح الشخصية أو المشتركة 

 .(2)لفئة معينة من المساىمين سواء كانت أقمية أو أكثرية 

 
                                                           

 .206عبد الباقي خمفاوي، مرجع سابق، ص ( 1)
 .23خديجة زعطيط، مرجع سابق، ص ( 2)
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:إلتزامات مسيري الشركة- 2  

   يعتبر المسيرين في شركة المساىمة مساىمين فييا حيث أوجب المشرع الجزائري عمى مجمس 
، وذلك (1) كحد أدنى من رأسمال الشركة %20إدارة شركة المساىمة أن يمتمك عددا من األسيم تمثل 

لضمان جدية التسيير والسير عمى مصالح الشركة وأمواليا التي ىي في األصل ممك لجميع المساىمين 
.بما فييا  أعضاء اإلدارة  

   يترتب عن اإللتزام بالمحافظة عمى مصالح الشركة وضمان عدم الوقوع في المنافسة غير 
المشروعة في الشركات والمشاريع المماثمة ليا الحفاظ عمى المعمومات الخاصة بالشركة واإللتزام بالسرية 
التامة، فيكون كل مطمع عمى ىذه المعمومات من أعضاء مجمس اإلدارة أو المدير أو كل مساىم تمكن 
بشكل أو بآخر اإلطالع عمى سر من أسرار الشركة، اإللتزام بكتمان المعمومات وعدم تسريبيا إلى الغير 
من الشركات المنافسة حتى ال تكون الشركة في وضع يسمح لمشركات األخرى القضاء عمييا واإلستحواد 

 .(2)عمى ممكيتيا

   نصت بعض التشريعات المقارنة عمى اإللتزام بالمحافظة عمى أسرار الشركة كقانون الشركات 
 منو عمى أنو يجب عمى أعضاء مجمس اإلدارة ومن يدعون إلى 245المصري حيث جاء في المادة 

حضور جمساتو اإللتزام بالمحافظة عمى سرية البيانات والمعمومات التي يعممونيا عن طريق مشاركتيم في 
أعمال المجمس متى كانت سرية بطبيعتيا أو ينوبيم في ذلك رئيس المجمس، أما المشرع الجزائري نص 

 من القانون التجاري عمى ضرورة كتم المعمومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك 627في المادة 
.من قبل القائمين باإلدارة ومجموع األشخاص المدعويين لحضور اجتماعات مجمس اإلدارة  

                                                           
 . من القانون التجاري، مرجع سابق619 وىو ما تؤكده المادة ( 1)
 .93 بشرى خالد تركي المولى، مرجع سابق، ص ( 2)
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     وتجدر اإلشارة إلى عدم وجود معيار يفصل بين ما تعد معمومات عادية أو معمومات سرية تتعمق 
بالشركة، إال أنو يمكن القول أن كل ما يتم إفشاءه أو تسريبو لمغير ويمحق ضررا بالشركة يمكن أن يكون 

 .(1)من بين المعمومات السرية التي تخص الشركة وتمس بجوىر أعماليا

   يعتبر كذلك من قبيل اإللتزام بالمحافظة عمى مصمحة الشركة وأسرارىا امتناع أعضاء مجمس 
أو مجمس المديرين االشتراك في إدارة شركة مشابية أو منافسة لشركتيم، ألن ذلك قد يعد تيديدا اإلدارة 

لمصمحة الشركة فيما لو رغب أعضاء مجمس اإلدارة الحصول عمى مكاسب سريعة مقابل تسريب 
 .(2)معمومات ميمة إلى تمك الشركات المتنافسة والتي تم الحصول عمييا بحكم مركزىم في الشركة

 عمى أنو ال يمكن لشخص طبيعي 612   وبالرجوع إلى القانون التجاري نجده ينص في المادة 
)اإلنتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة  مجالس إدارة لشركات مساىمة يوجد مقرىا بالجزائر، وال  (5

.تطبق ىذه األحكام إذا كان القائم باإلدارة شخصا معنويا  

   نستنتج من خالل أحكام المادة أن ترك الحرية لمشخص المعنوي في إدارة ما يشاء من شركات 
المساىمة، والسماح لمشخص الطبيعي بإدارة خمسة شركات في آن واحد قد يؤدي إلى المساس بمصالح 

        .    الشركات بأي طريقة كانت خاصة إذا كانت من الشركات المنافسة

:خضوع األقمية لقرارات األغمبية- ثانيا  

    تمثل الجمعية العامة لممساىمين أعمى ىيئة في شركة المساىمة ألنيا تضم جميع المساىمين في 
الشركة، وىي مصدر السمطات حيث يعود ليا اتخاذ القرارات المتعمقة بالشركة كالمصادقة عمى نظاميا 

 .(3)األساسي وتعيين أعضاء مجمس اإلدارة ومراقبي الحسابات وعزليم

    والمبدأ األساسي في قانون الشركات عامة وبالتحديد في شركة المساىمة ىو اتخاذ القرارات 
باألغمبية وليس باإلجماع، ذلك ألن شركات المساىمة تحتاج إلى قواعد عممية وسريعة منعا لعرقمة سيرىا 

                                                           
 .97، 94بشرى خالد تركي المولى، مرجع سابق، ص ص  ( 1)
 .48ىاجر دريدي، مرجع سابق، ص  ( 2)
 .273 نادية فضيل، مرجع سابق، ص ( 3)



 الفصل الثاني                المركز القانوني لحاملي القيم المنقولة في شركة المساهمة      
 

 

106 

وشل نشاطيا ليذا تعتبر األغمبية داخل الجمعية العامة الحل األمثل إلمكانية إصدار قرارات تواكب سير 
 .(1)الشركة والتطورات التي تمحق بيا أثناء حياتيا

تتخذ : "  من القانون التجاري التي تنص عمى675   ويجد نظام األغمبية سنده في نص المادة 
 .  السابقة674الجمعية العامة العادية كل القرارات غير المذكورة في المادة 

 وال يصح تداوليا في الدعوة األولى إال إذا حاز عدد المساىمين الحاضرين أو الممثمين عمى األقل ربع 
األسيم التي ليا الحق في التصويت، وال يشترط أي نصاب في الدعوة الثانية، تثبت بأغمبية األصوات 

" .المعبر عنيا، وال تؤخذ األوراق البيضاء بعين االعتبار إذا أجريت العممية عن طريق االقتراع  

 الجمعية العامة تكون ممزمة لجميع المساىمين بصفة مطمقة متى توافرت ت   ونشير إلى أن قرارا
 .(2)في اجتماعاتيا الشروط الشكمية والموضوعية الالزمة إلصدار القرارات 

 في نص ح   ونالحظ أن المشرع الجزائري لم يبين المقصود باألغمبية رغم استعمالو ليذا المصطل
 من القانون التجاري، التي نصت عمى أن الجمعية العامة غير العادية تثبت بأغمبية ثمثي 674المادة 

 السالفة الذكر أن الجمعية العامة 675أصوات المساىمين الحاضرين أو الممثمين، كما جاء في المادة 
.تثبت بأغمبية األصوات  

المساىمين الذين يممكون أغمبية األسيم في رأس مال الشركة :    وعمى العموم يقصد باألغمبية
.وبالتالي أغمبية حقوق التصويت في الجمعيات العامة، والتي تمنحيم وفقا لقانون األغمبية سمطة التقرير  

المساىمين الذين يممكون أقمية األسيم في :    أما أقمية المساىمين فيي عكس األغمبية ويقصد بيا
شركات المساىمة وبالتالي أقمية األصوات في الجمعيات العامة وىو ما يجعميم مجبرين عمى قبول ما 
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 سواء صوتوا إلى جانب القرار أو اعترضوا عمى صدوره أم امتنعوا عن التصويت أو (1)تقرره األغمبية
 . (2) من األساس عن حضور اجتماعات الجمعية العامةاتغيبو

:       أساس خضوع مساهمي األقمية لقرارات األغمبية- 1
يرجع األساس القانوني لخضوع مساىمي األقمية لقرارات األغمبية في الجمعية العامة لشركة  

المساىمة إلى اعتمادىا عمى قانون األغمبية في صدور قراراتيا، الذي يرجع أساسو إلى فكرة النظام 
 .(3)القانوني الذي وضع المشرع قواعده وأحكامو

والقانون الجزائري يعترف بإرادة الشركاء في تأسيس شركة المساىمة، لكن إرادة المساىمين تتقمص 
، وىو السبب في ضعف الصفة (4)كثيرا خالل حياة الشركة وذلك ألن المشرع نضميا بقوانين آمرة 

العقدية لمشركة حيث لم يعد الشركاء أحرارا في تضمين عقودىم ما يشاءون من الشروط، ومن ثم اتسع 
نطاق النظام القانوني لشركة المساىمة في كثير من التشريعات، وعميو أصبحت إرادة المتعاقدين ال تممك 

.مناقشة ىذه القواعد اآلمرة بل يجب عمييا اإللتزام بيا عند قياميا بإدارة الشركة  

  باإلضافة إلى أن األخذ بالنظرية العقدية يحتم عمى الجمعية العامة اتخاذ قراراتيا باإلجماع، إال أن 
الواقع العممي في شركات المساىمة ونظرا لوجود عدد كبير من المساىمين ال يمكن حصرىم نجد أقمية 

 .(5)من المساىمين تكون ممزمة بالخضوع لقرارات األغمبية في الشركة

 أو ما يقرره اجتماع الجمعية العامة  وعميو فإن ما يقرره المالكين ألكثرية األسيم الممثمة في 
 .(6)األغمبية الحاضرين في الجمعية يخضع لو جميع المساىمين في الشركة
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:حماية األقمية من تعسف األغمبية- 2  

يتم توجيو نشاط الشركة وسيرىا وتحديد سياستيا وممارسة الرقابة عمى القائمين بإدارتيا عن طريق 
اتخاذ قرارات معينة تتم وفقا لقانون األغمبية من طرف األغمبية في الشركة كما سبق قولو، فيي تمثل 
اإلرادة الجماعية لممساىمين والتي تعد مصدر كل سمطة في الشركة، إذ تفرض وتقرر وتسيطر داخل 

الجمعيات العامة، وباعتبار األغمبية ىي صاحبة أكبر قدر من المصمحة داخل الشركة، فإنو من 
المفروض أن تكون قراراتيا سميمة وصائبة تحقق بالدرجة األولى مصمحة الشركة التي تمثل مصمحة كل 

، غير أن الحقيقة تختمف فقد تتعارض مصالح األغمبية مع مصالح األقمية داخل الشركة مما (1)المساىمين
يدفع األغمبية إلى اتخاذ قرارات بشكل تعسفي يخدم مصالحيا الشخصية عمى حساب مصمحة األقمية 

.التي ىي من مصمحة الشركة  

 : تعسف األغمبية-أ

إذا اتخذت األغمبية قرارات من شأنيا تحقيق مصمحة الشركة فال مجال لمحديث عن مصمحة 
األقمية ألن مصمحتيا ىي أساسا من مصمحة الشركة، أما إذا لم تحترم األغمبية مصمحة الشركة عند 

اتخاذىا لقراراتيا فإن لألقمية في ىذه الحالة الحق في الحماية وتأمين مصالحيا ألن ىذه الوضعية تحقق 
 .    (2)ما يسمى تعسف األغمبية

: المقصود بتعسف األغمبية- 1-أ  

، ن  ظيرت فكرة تعسف األغمبية في الكثير من البمدان السيما فرنسا في الفترة بين الحربين العالميتي
وذلك عن طريق اإلجتياد القضائي فحكم ببطالن مداولة لجمعية عامة تأسست دون عيب في الشكل أو 

انتظام " اإلجراءات إال أنيا اتخذت بالغش في جانب حقوق األقمية، كما تم اإلقرار في حكم آخر أن 
الزيادة في رأس المال ال يمكن أن يشكل عائقا يحول دون بطالنيا، إذا ثبت أن قرارات مجمس اإلدارة لم 
تتخذ بحسن نية، وليس في مصمحة الشركة، واليدف منيا ىو فقط تفضيل مجموعة من المساىمين وىم 
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أية مداولة متخذة طبقا لممصمحة " ، وتم الحكم كذلك بأن "األغمبية، أو اإلضرار بالمساىمين األقل عددا 
، وقد تم تدعيم "العامة لمشركة ال يمكنيا منح امتيازات لفئة من المساىمين، وىي األغمبية وحرمان األقمية 

 . (1)ىذه الفكرة من طرف الفقياء والكتاب وأىل االختصاص ثم قامت محكمة النقض الفرنسية بتطبيقيا

  ونشير بأن المشرع الجزائري عمى غرار المشرعين الفرنسي والمصري لم يضع تعريفا لتعسف 
.األغمبية وترك ميمة تعريفو لمفقو والقضاء  

   وقد حاول القضاء الفرنسي وضع تعريف لتعسف األغمبية حيث أرست محكمة التمييز في قرار 
Picard   تعريف القرار التعسفي الصادر عن األغمبية في الجمعيات العامة 1921 أفريل 18المبدئي في 

بأنو القرار الذي يناقض المصمحة الجماعية ويستيدف تحقيق مصالح مساىمي األغمبية عمى حساب 
 .(2)مساىمي األقمية

    وعرف كذلك تعسف األغمبية بأنو المساس بالمساواة بين المساىمين، إال أن ىذا التعريف انتقد 
عمى أساس أنو ال يمكن الحديث عن اإلعتداء عمى مبدأ المساواة بين المساىمين ألن القرارات تطبق عمى 
جميع المساىمين بالتساوي، ولكن العبرة تكون ىنا بنتائج التطبيق إذا كان القرار يخدم فئة األغمبية ومن 

 عمى مبدأ المساواة ءأجل ذلك تم اتخاذه، بينما تضررت األقمية منو يمكن القول في ىذه الحالة باالعتدا
 . بين المساىمين

    ولكن رغم اإلنتقادات الموجية ليذا التعريف بقيت محكمة النقض الفرنسية متمسكة بو مع 
 . (3)االشتراط عمى طالب الحكم بالتعسف إثبات سوء نية األغمبية عند اتخاذ القرار

 : شروط تعسف األغمبية- 2-أ

لكي نكون أمام تعسف األغمبية عند اتخاذ قراراتيا في الجمعية العامة البد من توفر شرطين 
.مخالفة المصمحة العامة لمشركة واالعتداء عمى مبدأ المساواة بين المساىمين: وىما  
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:مخالفة مصمحة الشركة- 1-2-أ  

يقر القانون لألغمبية سمطة اتخاذ القرارات من أجل تحقيق مصمحة الشركة وبالتالي مصمحة جميع 
المساىمين فييا، فإذا استغمت األغمبية السمطات الممنوحة ليا من أجل تفضيل مصالحيا الخاصة عمى 

 عمى تحساب مصمحة الشركة ومصمحة األقمية، فيي بذلك تكون قد استعممت حقيا في اتخاذ القرارا
 .(1)خالف ما جاء من أجمو ىذا الحق

: االعتداء عمى مبدأ المساواة بين المساهمين- 2-2- أ  

، ويقصد (2)يستمد ىذا الشرط من مبدأ أساسي في شركة المساىمة وىو المساواة بين المساىمين
بالمساواة  أنو في حالة خضوع المساىمين ألحكام أو تمتعيم بحقوق فإن ذلك يكون عمى قدم المساواة 

بينيم جميعا دون استثناء ألي سبب كان والسيما األسيم التي تنتمي لنفس الفئة، والقضاء اشترط لوجود 
حالة تعسف األغمبية إلى جانب مخالفة مصمحة الشركة أن يكون ىناك إخالل بالمساواة بين المساىمين 

 . (3)أي تعمد خمق اختالل في التوازن بين األغمبية واألقمية 

 مظاهر تعسف األغمبية - ب

   تتمتع األغمبية المساىمة بسمطات واسعة في الشركة، وىو ما يخول ليا القيام بتصرفات مخالفة 
لمصمحة الشركة مما يجعميا تسيطر عمييا وتصدر قرارات تبعد بيا األقمية المساىمة  من الشركة، ومن 

:أىم مظاىر تعسف األغمبية في اتخاذ القرارات التي تُضر األقمية ما يمي  

حرمان األقمية المساىمة من الحقوق األساسية، إذ يمكن اعتبار القرار تعسفيا إذا كان يخل بمبدأ  -
 .(4)المساواة بين المساىمين ويحرم األقمية من الحقوق
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حرمان المساىمين القدامى من حق األفضمية في االكتتاب، وحق األفضمية ىو تمتع جميع المساىمين - 
بحق األولوية في االكتتاب باألسيم الجديدة التي تصدرىا الشركة عند زيادة رأسماليا وذلك بنسبة ما 

 .(1)يممكونو من أسيم 

حالة الزيادة في رأس مال شركة المساىمة بإصدار أسيم جديدة لالكتتاب فييا، ففي مثل ىذه الحالة قد - 
تحدث عدة تجاوزات تيضم من خالليا حقوق األقمية المساىمة حيث يكون لممساىمين القدامى حق 

األفضمية في االكتتاب حتى ال يزاحمون من طرف المساىمين الجدد خاصة إذا كان لمشركة احتياطي 
، وفي ىذا الشأن منح المشرع لمجمعية العامة التي تقرر زيادة رأس المال أن تمغي حق التفاضل (2)ضخم

يجوز لمجمعية العامة، التي :"  من القانون التجاري التي تنص عمى 697في االكتتاب من خالل المادة 
وتفصل تحت طائمة البطالن المداولة بيذا . تقرر زيادة رأس المال، أن تمغي حق التفاضل في االكتتاب

الشأن ، بناء عمى تقرير مجمس اإلدارة أو مجمس المديرين، حسب الحالة، وتقرير مجمس مندوبي 
وبناءا عمى ذلك يمكن ألغمبية المساىمة إصدار قرار من شأنو القضاء عمى حق األقمية في ". الحسابات

ن كانت الشركة ال تحتاج إلى مساىمين  األفضمية في االكتتاب دون أن يكون ىناك مبرر لذلك خاصة وا 
جدد، وقد كان بإمكان األقمية المساىمة تدعيم مركزىا في الشركة عن طريق الحق في األفضمية وتفادي 

 . (3)دخول مساىمين جدد

تعسف األغمبية في حالة إضافة األرباح إلى اإلحتياطي أو عند تأجيل توزيع األرباح، إذ يمكن لمجمعية - 
العامة إصدار قرار بضم األرباح المحققة لإلحتياطي وتكوين إحتياطي إتفاقي، وفي ظاىر األمر فإن مثل 
ىذا القرار يخدم مصمحة الشركة باعتباره يدعم ائتمانيا، غير أنو في بعض األحيان قد يصدر ىذا القرار 

نما بقصد حرمان األقمية من نصيبيم في األرباح وبالتالي  من أغمبية المساىمين ليس لتحقيق ىذا اليدف وا 
إجبارىم عمى التنازل عن أسيميم بثمن قميل ألن توزيع األرباح بقيم قميمة أو عدم توزيعيا يؤدي إلى 

. انخفاض القيمة الحقيقية لألسيم في سوق األوراق المالية  
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في حالة اتخاذ قرار تأجيل توزيع األرباح أو جزء منيا إلى السنة المالية التالية، فإنو يكون تعسفيا إذا - 
رغاميم عمى بيع أسيميم بسعر يقل عن قيمتو  كان اليدف منو حرمان األقمية من نصيبيا في األرباح وا 

 .  (1)الحقيقية

حالة إصدار الجمعية العامة غير العادية قرار تحويل شركة المساىمة إلى نوع أخر، فمن شأن ىذا - 
 التحويل أن يزيد من إلتزامات المساىمين في الشركة كما لو قرر أغمبية المساىمين تحويل شركة المساىمة 

 .(2)إلى شركة التضامن فيصبح المساىمين مسؤولين بالتضامن ومن غير تحديد عن ديون الشركة

:تكوين جماعة حممة سندات الدين- المطمب الثاني  

   جماعة حممة سندات الدين ىي ىيئة مستقمة عن الشركة تيدف لمدفاع عن مصالح حاممي 
سندات الدين وقد نص المشرع عمى ضرورة تكوينيا، لذا يثار التساؤل حول طبيعة ىذه الجماعة إن كانت 
حقا أم إلترام؟،  وبالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري  نجده فرض تكوين ىذه الجماعة بقوة القانون بما 

. يفيم من ذلك أنو إلتزام يقع عمى عاتق حاممي سندات الدين  

.    وسيتم التطرق إلى المقصود بجماعة حممة سندات الدين أوال واألحكام المنظمة لممثل ىذه الجماعة ثانيا  

:المقصود بجماعة حممة سندات الدين- الفرع األول  

   ألزم القانون حممة السندات ذات اإلصدار الواحد اإلجتماع وتكوين جماعة تمنح ليا صالحية 
الدفاع عن المصالح المشتركة لحممة السندات، وىو ما يدفع لمبحث عن تعريف الجماعة إضافة إلى 

 . الصالحيات المخولة ليا

:       تعريف جماعة حممة سندات الدين-  أوال
تعرف جماعة حممة سندات الدين بأنيا عبارة عن ىيئة أو تكتل مستقل عن الشركة يضم جميع  
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  .127 بشرى خالد تركي المولى، مرجع سابق، ص ( 2)
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حممة السندات ذات اإلصدار الواحد بقوة القانون، وذلك بيدف الدفاع عن مصالحيم المشتركة والحفاظ 
 .(1)عمى حقوق حممة السندات وحمايتيا في مواجية الشركة والغير

   تتمتع جماعة حممة سندات الدين بالشخصية المعنوية، دون أن تكون ليا ذمة مالية مستقمة عن 
الشركة فتكون أعباء أعمميا عمى عاتق الشركة المصدرة لمسندات وبالمقابل يقع عمى عاتق الجماعة إلتزام 

 .(2)بتمثيل حممة السندات والتصرف أمام القضاء

   تضم ىذه الجماعة حممة السندات ذات اإلصدار الواحد، ويمكن أن تتعدد الجماعات بتعدد 
 وبذلك يجوز لمشركة مع تعدد اإلصدارات أن تجمع في كل إصدار حممة السندات في تاإلصدارا

 .(3)مجموعة واحدة وفق شروط كأن تجمع حممة السندات ذات الحقوق المتساوية

: صالحيات جماعة حممة سندات الدين- ثانيا  

  يحق لجماعة حممة سندات الدين أن تجتمع في أي وقت، وىذا ما قضت بو الفقرة الثانية من 
يمكن لمجمعية العامة ألصحاب "  من القانون التجاري التي نصت عمى أنو 88 مكرر 715المادة 

 ". أن تجتمع في كل وقت قسندات االستحقا

  وأثناء اجتماع جماعة حممة سندات الدين تقوم باستدعاء مجمس اإلدارة أو مجمس المراقبة أو 
مجمس المديرين أو وكالء التجمع أو القائمين بالتصفية حسب الحالة، وذلك من أجل مناقشة مصالحيم 

 .(4)المشتركة

   يمنح لجماعة حممة سندات الدين حق التصويت في الجمعية إذ يرتبط ىذا األخير بمقدار 
، ومن ثم يحق لكل صاحب سند دين (1)السندات، أي أنو يمنح لكل سند دين صوت واحد عمى األقل

.المشاركة في الجمعية أو أن يمثمو وكيل من اختياره ال يكون موضوع منع قانوني  
                                                           

 . من القانون التجاري، مرجع سابق1 فقرة 88 مكرر715 وىو ما تؤكده المادة ( 1)
 Philippe Merle,13

é 
édition dalloz, op cit, p 341. 

(2 ) 
 .178، ص 1999 إبراىيم سيد أحمد، العقود والشركات التجاري، الطبعة األولى، دار الجامعة الجديدة لمنشر، مصر، ( 3)
 . من القانون التجاري، مرجع سابق93 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 4)



 الفصل الثاني                المركز القانوني لحاملي القيم المنقولة في شركة المساهمة      
 

 

114 

 عمى األقل من رأسمال الشركة المدينة أن تصوت في %10  يحظر عل الشركة التي تممك نسبة 
 .(2)الجمعية بما تممكو من سندات الدين

   وعميو يحق لجماعة حممة سندات الدين أن تتخذ في اجتماعاتيا أي إجراء يكون من شأنو حماية 
المصالح المشتركة لحممة السندات وتنفيذ الشروط التي عمى أساسيا تم االكتتاب، إضافة إلى تقرير 

بداء أية توصيات متعمقة بالشركة لكي  النفقات التي قد تترتب عمى أي من اإلجراءات التي تتخذىا، وا 
تعرض عمى الجمعية العامة لممساىمين أو مجمس اإلدارة، إال أنو ال يجوز لجماعة حممة سندات الدين 

أن تتخذ أي قرار أو إجراء من شأنو الزيادة في التزامات أعضائيا أو عدم المساواة في المعاممة بين حممة 
 .(3)سندات الدين 

 من القانون التجاري الفرنسي حاالت عمى سبيل الحصر تمنع 68-228وجاء في نص المادة 
:فييا جمعية حممة سندات الدين اتخاذ أي قرار من شأنو   

 مضاعفة أعباء حممة سندات الدين  -

 تقرير الجمعية بتحويل سندات االستحقاق إلى أسيم، ما لم ينص عمى ذلك في عقد اإلصدار  -

 . (4)معاممة حممة سندات االستحقاق الناتجة عن نفس اإلصدار بطريقة غير متساوية -

.في حين لم يرد أي نص قانوني بشأن ذلك في القانون التجاري الجزائري     

      :     ممثمي جماعة حممة سندات الدين- الفرع الثاني
 يتطمب لتمثيل جماعة حممة سندات الدين أمام الشركة والغير ضرورة تعيين وكيل عن الجماعة 
يتصرف باسميا ولحسابيا، ويشترط أن تتوفر في الممثل مجموعة من الشروط إلمكانية ممارسة 

.الصالحيات المخولة لو  
                                                                                                                                                                                     

 . من القانون التجاري، مرجع سابق99 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 1)
  .140 كريم طيبي ، مرجع سابق، ص ( 2)
 .345 نادية محمد معوض، مرجع سابق، ص ( 3)
 .141كريم طيبي، مرجع سابق، ص  ( 4)
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: تعيين ممثل الجماعة- أوال  

تتعدد الجيات المكمفة بتعيين ممثمي جماعة حممة سندات الدين، فيكون من قبل الجمعية العامة 
.لحممة سندات الدين، أو بناءا عمى قرار قضائي  

: التعيين من قبل الجمعية العامة لحممة سندات الدين- 1  

 اليامة والمتعمقة بجماعة حممة سندات الدين لمجمعية العامة، ولذلك ت   تمنح صالحية اتخاذ القرارا
 .(1)منحيا القانون السمطة في اختيار األشخاص القادرين عمى تمثيل أعضائيا في عالقاتيم مع الشركة

 من القانون التجاري نجدىا تنص عمى أن جماعة أصحاب 89 مكرر 715بالرجوع إلى المادة 
سندات الذين يمثمون بوكيل أو عدة وكالء يعينون في الجمعية العامة غير العادية، غير أن األصل في 

 االستثنائية غير تاتخاذ القرارات العادية كالتعيين تكون من اختصاص الجمعية العامة العادية، أما القرارا
وحسب جانب من الفقو المعالج ليذه المسألة فإن الجمعية العادية تختص بيا الجمعية العامة غير العادية، 

العامة العادية لمالك سندات الدين ىي التي تتخذ قرار التعيين والعزل وأجور الممثمين لجماعة حممة 
سندات الدين والدفاع عن مصالحيم المشتركة واتخاذ أي إجراء تحفظي ميم، أما الجمعية العامة غير 

 التي تطرأ طيمة حياة الشركة والمتعمقة بحقوق ةالعادية تخول ليا صالحية متابعة الحاالت اإلستثنائي
 .(2)أصحاب سندات الدين إذا ما أرادت الشركة تغيير شكميا أو موضوعيا

:التعيين القضائي لممثمي جماعة حممة السندات-2    

يتم تعيين الممثل القانوني لجماعة حممة سندات الدين قضائيا إذا لم يتم اختياره في أجل ثالثين 
يوما من تاريخ تمام عمميات االكتتاب في السندات من قبل حممتيا، إذ يجوز لكل ذي مصمحة أن يطمب 

 من القانون 92 مكرر 715من محكمة األمور المستعجمة تعيين ممثل لمجماعة حسب ما تضمنتو المادة 

                                                           
، كمية الحقوق مجمة المؤسسة والتجارة، "ممثل جماعة حاممي سندات االستحقاق في شركة المساىمة"فاطيمة حميدي،  ( 1)

 .38، ص 2011، 7جامعة وىران، عدد 
 .39 مرجع نفسو، ص ( 2)
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يمكن في حالة االستعجال تعيين ممثمي أصحاب سندات االستحقاق " التجاري التي تنص عمى أنو 
".بموجب حكم قضائي بناءا عمى طمب كل معني  

:  الشروط الواجب توافرها في ممثمي جماعة حممة سندات الدين- ثانيا  

المشرع الفرنسي اشترط المشرع الجزائري حدا أقصى في عدد ممثمي جماعة حممة عمى غرار 
سندات الدين بأن ال يتجاوز ثالث وكالء، ويجب أن تتوفر في ىؤالء مجموعة من الشروط حددىا 

 المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعمقة بشركات المساىمة 438- 95المرسوم التنفيذي رقم 
 :  والتجمعات وتتمثل في

.يجب أن يتمتع الوكالء بالجنسية الجزائرية وأن يكونوا مقيمين في الجزائر-   

 . (1)أن تسند ميمة الوكالة إلى الجمعيات والشركات التي يقع مقرىا في التراب الوطني- 

أن التكون لو أية عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة مصدرة السندات، وأن ال تكون لو مصمحة - 
 . (2)تتعارض مع مصمحة حممة السندات

  حدد المشرع الجزائري فئة من األشخاص ال يمكن انتقائيم كممثمين قانونيين لجماعة حممة سندات 
 : الدين تتمثل في

)الشركة المدينة، الشركة التي تممك عمى األقل عشر  من رأس مال الشركة المدينة، أو تممك ىذه  (1/10
الشركة المدينة نفسيا عشر رأس ماليا، الشركات التي تضمن كل إلتزامات الشركة المدينة أو بعضيا 
القائمين بالتسيير والمتصرفين وأعضاء مجمس المديرين ومجمس الرقابة والمديرين العامين، ومندوبي 

الحسابات أو مستخدمي الشركات المدينة والشركات التي تضمن كل إلتزامات الشركة المدينة أو بعضيا  

                                                           
 . ، مرجع سابق438-95 من المرسوم التنفيذي رقم 24 وىو ما تؤكده المادة ( 1)
  .343 نادية محمد معوض، مرجع سابق، ص ( 2)
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وأصوليم وفروعيم وأزواجيم، األشخاص الممنوعين من ممارسة مينة المصرفي، أو الذين سقط حقيم في 
 .     (1)تسيير الشركة، أو إدارتيا أو في قيادتيا بأية صفة كانت

:القواعد التي تحكم العقد مع ممثل الجماعة- ثالثا  

  يمثل جماعة حممة سندات الدين وكيل أو عدة وكالء يتصرف باسم الجماعة ولحسابيا، يخضع 
الوكيل فيما يخص أداء ميامو وانتمائو ومسؤوليتو وعزلو لمقواعد العامة التي تحكم عقد الوكالة والمنظمة 

. من القانون المدني589 إلى 571بموجب المواد من   

   تحدد مدة الوكالة وأجر الموكل في عقد اإلصدار، أو من طرف الجمعية العامة لحممة سندات 
الدين، أو بمقتضى مقرر قضائي في حالة تعيين ىذا الوكيل بموجب حكم قضائي وذلك بطمب من 

.  الشركة المدينة أو ممثل الجماعة  

   يعد أي قرار يمنح ممثل جماعة حممة سندات الدين أجرا ال يطابق ذاك المحدد من طرف 
.الجمعية العامة، أو المحدد في عقد اإلصدار أوبمقتضى القرار القضائي باطال  

ذا ارتأت الجمعية العامة أن األجر المحدد مرتفعا أو مبالغا فيو، فيجوز ليا طمب تخفيضو من  وا 
  . (2)طرف رئيس المحكمة بصفتو قاضيا لألمور المستعجمة

  :ماعة حممة سندات الدينج يحقوق ممثل- رابعا

في حضوره حقوقا في الجمعية العامة، إذ يمكن ممثل جماعة حممة سندات الدين تكون ل
بداء مالحظاتو دون أن يكون لول الجمعية العامة اجتماعات .  صوت معدود في المداوالتملشركة وا 

يحق لممثل جماعة حممة السندات عرض قرارات وتوصيات الجماعة عمى مجمس اإلدارة أو   كما 
يحظر عمى الممثل التدخل في غير أنو  مع إثباتو لمحتواىا في محضر الجمسة، ،الجمعية العامة لمشركة

                                                           
 . ، مرجع سابق438-95 من المرسوم التنفيذي رقم 25وىو ما تؤكده المادة   ( 1)
  .227، مرجع سابق، ص"سندات القرض" آمنة سميع، ( 2)
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ويجب إخطاره بموعد جمسات الجمعية العامة وموافاتو بكل األوراق المرفقة باإلخطار عمى ، (1)إدارة الشركة
. (2)الوجو الذي يتم بو إخطار المساىمين

 : جماعة حممة سندات الديني ممثلإختصاصات -خامسا
وبالتالي ال يمكنو القيام إال بنوعين من ، يعد ممثل جماعة حممة سندات الدين وكيال عن الجماعة

. األعمال تتمثل في األعمال اإلدارية واألعمال التحفظية التي يجيزىا القانون
:األعمال اإلدارية- 1  

بأعمال اإلدارة جميع أعمال التسيير العادية والتي يكون اليدف من ورائيا المحافظة عمى يقصد 
 الجماعة باسم ميمة القيام بأعمال التسيير  الدين خول القانون لممثل جماعة حممة سندات وقدالحقوق

. (3)وذلك من أجل الدفاع عن مصالحيم المشتركة
دارة جمساتيااستدعاءتتمثل أعمال اإلدارة في ميمتين وىي  .  جمعية حممة سندات الدين وا 

 : جمعية حممة سندات الديناستدعاء - أ
 الجمعية العامة ألصحاب سندات الدين لوكالء ىذه استدعاءأسند المشرع الجزائري ميمة    

دارة الشركة المدينة، أو مجمس المديرين أو مجمس المراقبة أو وكالء التجمع إالجماعة باإلضافة إلى أجيزة 
 في جمعيات واآلجال حسب نفس شروط الشكل استدعائيم، و يتم (4)أو القائمون بالتصفية حسب الحالة

، ونفس الحكم جاء في قانون الشركات الفرنسي إال أنو زيادة عن ذلك منح لممثل جماعة (5)المساىمين
 . (6)حممة سندات الدين صالحية ترأس الجمعية 

:      إدارة جمسات جمعية مالكي سندات الدين- ب
تطبق عمى إدارة جمسات الجمعية العامة لحممة سندات الدين نفس اإلجراءات المتعمقة بجمعيات  

                                                           
 . من القانون التجاري، مرجع سابق 1 فقرة 91 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 1)
 .429 مصطفى كمال طو، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص ( 2)
 .45، 44 فاطيمة حميدي، مرجع سابق، ص ص ( 3)
 . من القانون التجاري، مرجع سابق93 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 4)
 . من القانون التجاري، مرجع نفسو94 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 5)
 . 201 فوزية بن غانم، مرجع سابق، ص ( 6)



 الفصل الثاني                المركز القانوني لحاملي القيم المنقولة في شركة المساهمة      
 

 

119 

الذي يترأسو أحد وكالء الجماعة بمساعدة  ه اإلدارة لمكتب الجمعيةذالمساىمين، وعميو تؤول ه
. ستدعيت الجمعية قضائيا فإن الوكيل القضائي ىو من ينفد ىذه الميمةاكاتبين، أما إذا   

 مراقبة صحة مصداقية ورقة الحضور الممنوحة لكل عضو من ة صالحي العامةتخول لمكتب الجمعية
مضاء عمى اإل، إضافة إلى مراقبة كيفيات التصويت عمى القرارات المتخذة في الجمعية و الجماعةأعضاء

. (1)محاضرىا

 : األعمال التحفظية-2

 كتسجيل الرىون  حماية الحق الممنوح قانونا،ىاتمك التصرفات التي يراد منىي األعمال التحفظية   
وتعد من بين األعمال المخولة لممثل جماعة حممة سندات الدين واإلمتيازات وتجديد ىذه التسجيالت، 

                                                                                      .(2) المراقبة الداخمية لمشركة المدينة ورفع الدعاوى القضائية
 :المراقبة الداخمية لمشركة المدينة-أ

منح القانون لوكالء جماعة حممة سندات الدين الحق في ممارسة الرقابة عمى أعمال الشركة    
 جمعيات المساىمين واإلطالع عمى وثائق اجتماعاتالمدينة بصفة جماعية، وذلك عن طريق حضور 

 استشاريةحق بصفة ىذا ال حممة سندات الدين ةجماعيباشر ممثل و ، لمقرضتنفيذىاالشركة قصد ضمان 
 من 300، ونفس الحكم مستوحى من نص المادة (3)دون تدخمو في تسيير الشركة المصدرة لسندات الدين

 .(4)قانون الشركات الفرنسي

 وذلك في حالة إفالس الشركة المدينة عن طريق عرضو باسميايستطيع وكيل الجماعة التصرف    
لممبمغ األصمي لسندات الدين في خصوم التسوية القضائية مع قسيمات الفوائد المستحقة وغير المسددة 

                                                           
  .46 فاطيمة حميدي، مرجع سابق، ص ( 1)
 .47 مرجع نفسو، ص ( 2)
 . من القانون التجاري، مرجع سابق2، 1 فقرة 91 مكرر 715وىو ما تؤكده المادة  ( 3)
  .143 كريم طيبي، مرجع سابق، ص ( 4)
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 كيفيات تسديد سندات الدين التي تحديديحق في ىذه الحالة و، (1)بعد تفصيل حساباتيا لممثل الدائنين
 . (2) من قبل الجمعية العامةيقترحيا ممثل ديون الشركة

وفي حالة عجز وكالء جماعة حممة سندات الدين عن القيام بالميام المسندة ليم تقوم المحكمة 
 .(3)بتعيين وكيل يتولى تمثيميم بناءا عمى قرار قضائي

 :رفع الدعاوى القضائية-ب

حماية مصالح األشخاص المكونين وىو تحقيق ىدف معين لجماعة حممة سندات الدين   تيدف 
. منح وكالئيا سمطة رفع الدعاوى القضائيةمن خالل ليا 

عكس الممثل ضى فييا اي يمكن أن يتقت مواضيع الدعاوى ال لم يحددالمشرع الجزائري   ويالحظ أن 
ذي حددىا بدعاوى البطالن الخاصة بمداوالت الجمعية العامة، الدعاوى المتعمقة بتصفية لنظيره الفرنسي ا
، دعاوى المطالبة بتنفيذ االختيار عن طريق القرعة اإلفالس والتسوية القضائيةى دعاو الشركة المدينة،

. من قانون الشركات الفرنسي301لعدد من سندات االستحقاق القابمة لالستيالك استنادا لنص المادة   

 الجماعة بعد ترخيص باسمترفع الدعاوى القضائية من طرف وكالء جماعة حممة سندات الدين 
. (4)من الجمعية

 : إنهاء مهام ممثل جماعة حممة سندات الدين-سادسا

عزلو من قبل الجمعية  وأنتياء أجل تعيينو، إما با جماعة حممة سندات الدين  ممثلتنتيي ميام
. ستقالتواتقديم أو عن طريق العامة 

 

                                                           
 . من القانون التجاري، مرجع سابق2، 1 فقرة 106 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 1)
 . من القانون التجاري، مرجع نفسو108 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 2)
 . من القانون التجاري، مرجع نفسو107 مكرر 715 وىو ما تؤكده المادة ( 3)
 .48 فاطيمة حميدي، مرجع سابق، ص ( 4)
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:إنهاء مهام الممثل من قبل الجهة التي عينته- 1  

إذا عين الممثل القانوني من قبل الجمعية العامة، يتم إنياء ميامو من قبميا إما بعزلو أو بحمول 
األجل المحدد في قرار تنصيبو، أما إذا تم تعيينو بموجب عقد اإلصدار المبرم بين الشركة وحممة سندات 

 أو بعزلو إذا  في العقد المدة المنصوص عمييابانتياء المبرم االتفاقالدين تنتيي سمطة الممثل حسب 
فترة غير لأي أجل لموكالة فإنيا تستمر حالة عدم تحديد  التعاقدي، لكن في باإللتزام تصرفات تخل ارتكب
  .(1)معمومة

األول  االجتماع تنتيي بمجرد  ميامو، فإن   أما إذا تم تعيين الممثل القانوني من قبل رئيس المحكمة
 العامة العادية التي يعقدىا أصحاب سندات االستحقاق، ويمكنيا أن تعيد تعيين الممثمين    لجمعيةل

                                                      .                                                                 (2)أنفسيم 

 :     أو توفر حاالت معينةاستقالتهتقديم الممثل - 2

  قبل المدة المحددة في قرار تعيينو، وعميو استقالتويستطيع ممثل الجماعة بمحض إرادتو أن يقدم   
رسالة موصى عمييا مع وصل اإلستالم، كما  بذلك عن طريق  تبميغ الشركة المدينةيجب عمى الممثل

ال ألزم ممثل الجماعة بتعويض حاممي سندات استقالتويجب أن يستند قرار طمب   إلى مبرر مشروع، وا 
 .(3)  المبررةرغي استقالتوترتب ضرر عن  ما إذا الدين أو الشركة في حالة

. (4)و وفاة الممثلأىي ميام ممثل جماعة حممة سندات الدين بتوافر حالة التنافي، فقدان األىمية نتتكما 

 

 

                                                           
 .43 فاطيمة حميدي، مرجع سابق، ص ( 1)
 .  ، مرجع سابق438-95 من المرسوم التنفيذي رقم 2  فقرة 26 وىو ما تؤكده المادة ( 2)
 .228، مرجع سابق، ص "سندات القرض"  آمنة سميع،( 3)
 .44 مرجع نفسو، ص ( 4)
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يتضح من خالل دراستنا لموضوع القيم المنقولة الصادرة عن شركة المساىمة، أن المشرع   
الجزائري كغيره من التشريعات األخرى حِرص عمى تنظيم القيم المنقولة بموجب نصوص قانونية ضمن 

أحكام القانون التجاري، محاولة منو ضبط قواعد التعامل بيا في إطار تجسيد الغرض من إصدارىا، وكذا 
.مراعاة مصمحة كل من الشركة المصدرة لمقيم المنقولة والمدخرين المكتتبين فييا  

ولعل السبب في اىتمام المشرع بتنظيم القيم المنقولة ىي األىمية التي تكتسييا ىذه األخيرة، كونيا 
.تقنية تعتمدىا شركات المساىمة لتمويل المشاريع الكبرى في ظل التطورات اإلقتصادية في العصر الحالي  

والقيم المنقولة ىي سندات قابمة لمتداول وغير قابمة لمتجزئة، تتخذ الشكل االسمي أو لحاممو وىي 
ما دينا عمى ذمة الشركة وتسمى سندات  تمثل إما جزءا من رأس مال شركة المساىمة يعبر عنيا باألسيم وا 

 . الدين

تكون األسيم مقابل الحصص النقدية أو العينية المقدمة في رأس مال الشركة، ويمكن لشركة 
المساىمة إصدار أنواع مختمفة من األسيم تمكنيا من تحقيق أغراضيا من جية، ومن جية أخرى تساعد 

واالكتتاب في األسيم يكسب صاحبيا . المدخرين عمى اختيار نوع األسيم المكتتب فييا بما يخدم مصالحيم
.صفة الشريك في الشركة فتخول لو ىذه الصفة حقوقا في الشركة وتفرض عميو إلتزامات في مواجيتيا  

أما سندات الدين فيي تعبر عن قرض ممنوح لمشركة، وتمثل بجميع أنواعيا حق مديونية يتمتع 
بو حامميا في مواجية الشركة المصدرة ليا والتي تمتزم برد قيمة السند في اآلجال المحددة لذلك، ويعتبر 

لتزاماتو فييا بالمقارنة مع المساىم في الشركة .صاحب السند دائنا لمشركة فتختمف بذلك حقوقو وا   

وقد سعت ىذه الدراسة إلى البحث في األحكام القانونية التي اعتمدىا المشرع في تنظيمو لمقيم 
المنقولة الصادرة عن شركة المساىمة، ومن خالل بحثنا في الموضوع وتحميمنا لمنصوص القانونية المطبقة 

:في ىذا الشأن توصمنا إلى مجموعة من النتائج تم تدعيميا بجممة من التوصيات تتمثل ىذه النتائج في  

أن المشرع الجزائري حصر الجية المخولة بإصدار القيم المنقولة في شركات المساىمة فقط باعتبارىا  -
.النموذج األمثل لشركات األموال، وأنيا اآللية القانونية الفعالة لدفع المدخرين الستثمار أمواليم  
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تعتبر األسيم أىم القيم المنقولة بالنسبة لشركات المساىمة التي ال يمكن أن تتأسس من دونيا، أما القيم  -
.المنقولة األخرى فأىميتيا تظير خالل المراحل الالحقة لتأسيس الشركة  

أن اإلعتبار المالي لشركات المساىمة يتجسد من خالل إمكانية تنازل المساىمين عن أسيميم بكل حرية  -
دون قيد أو شرط سواء كان ذلك بمقابل أو بدونو، وىو ما يميز األسيم عن الحصص في شركات 

 .األشخاص

بالنسبة لمحد األدنى : غموض بعض النصوص القانونية وتناقضيا مع بعضيا البعض يظير ذلك مثال -
،غير   منو702 في المادة 59-75 دج في ظل األمر 100لمقيمة االسمية لمسيم التي كانت ال تقل عن 

 أين أصبحت 08-93أن المشرع تراجع عن موقفو أثناء تعديمو ليذا األمر بموجب المرسوم التشريعي رقم 
لغاء النصوص  القيمة االسمية لمسيم تحدد بكل حرية في القانون األساسي لمشركة إال أنو أغفل تعديل وا 

.  الجزائية المطبقة في حالة مخالفة الحد القانوني لقيمة السيم وكان عميو تدارك األمر  

إجازة المشرع الجزائري لشركات المساىمة إصدار األسيم ذات األصوات المتعددة دون تحديد عدد - 
األصوات قد يشكل مساسا بمبدأ تناسب األصوات، كما قد يؤدي إلى سيطرة األقمية من المساىمين في إدارة 

 .الشركة

أن المساىم ال يتمتع بضمانات كافية تجعمو يحفظ حقو في البقاء كشريك في الشركة التي أسيم فييا حيث - 
أجاز المشرع لكل ذي مصمحة المجوء إلى القضاء الستبعاد أي شريك قد يرى أن بقاءه في الشركة يشكل 

 .خطرا عمييا

أحسن المشرع الجزائري بإجازتو لشركات المساىمة إصدار قيم منقولة جديدة والعدول عن موقفو في ظل - 
 الذي كان يسمح فيو بإصدار األسيم فقط وذلك حتى يتسنى لمشركة الحصول عمى األموال 59 -75األمر 

.الالزمة لمقيام بنشاطيا من خالل ممارسة الخيار في إصدار أي نوع من القيم المنقولة بما يخدم مصالحيا  

تعد سندات االستحقاق الشريعة العامة لسندات الدين حيث أحال المشرع في الكثير من أحكام سندات - 
.   الدين إلى القواعد الخاصة المنظمة لسندات االستحقاق  
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وبناءا عمى النتائج التي توصمنا إلييا في ىذه الدراسة يمكننا وضع مجموعة من التوصيات يساعد 
:األخذ بيا عمى تدارك بعض النقائص منيا  

التأكد من مسايرة ومالئمة القواعد المقتبسة من التشريعات األخرى مع النصوص القانونية الجزائرية - 
وضرورة إدخال تعديالت لنصوص القانون التجاري حتى تواكب التطورات المرتبطة بيذا النوع من األوراق 

 .  المالية
  من نفس القانون عن طريق إلغاء عبارة 808 من القانون التجاري، وتعديل المادة 835إلغاء نص المادة - 

..." .أو كانت قيمتيا االسمية أقل من الحد األدنى لمقيمة القانونية"...   

. تكريس حماية أكثر لممكتتبين في القيم المنقولة من أجل ضمان حقوقيم في مواجية الشركة والشركاء-  

 يستحسن من المشرع إعادة النظر في األسيم متعددة األصوات بتحديد عددىا من أجل تفادي المساس -
 .بمبدأ تناسب األصوات

.  ضبط مصطمحات بعض النصوص القانونية خاصة فيما يتعمق بتحديد نوع الجمعيات العامة-  
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فاروق إبراىيم جاسم، حقوق المساىم في شركة المساىمة، الطبعة األولى، منشورات الحمبي - 32
 .2008الحقوقية، بيروت، 

 منشورات ،فوزي عطوي، الشركات التجارية في القوانين الوضعية والتشريعية اإلسالمية، دون طبعة- 33
 .2005الحمبي الحقوقية، بيروت، 

 دار ،األحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، فوزي محمد سامي، الشركات التجارية- 34
 .2006الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، 

، السند "السفتجة"  سند السحب،، شرح القانون التجاري، األوراق التجاريةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 35
 .2007 ،التوزيع، عمانو،  الشيك، الجزء األول، الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافة لمنشر "الكمبيالة"ألمر

 األوراق التجارية، اإلفالس، العقود التجارية، عمميات البنوك ،محمد السيد الفقي، القانون التجاري- 36
 .2003دون طبعة، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 

محمد السيد الفقي، المعتصم باهلل العرياني، أساسيات القانون التجاري و البحري، دون طبعة، دار - 37
 .2009، اإلسكندرية، رالجامعة الجديدة لمنش

 شركات األموال، الجزء الثاني، دون طبعة، دار العموم ،محمد الطاىر بمعيساوي، الشركات التجارية- 38
 .2014لمنشر والتوزيع، الجزائر، 

     المشروع التجاري الجماعي بين وحدة اإلطار القانوني،محمد فريد العريني، الشركات التجارية- 39
 .2004وتعدد األشكال، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
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، الشركات ر األعمال التجارية، التاج،محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي، القانون التجاري- 40
 .2010التجارية، دون طبعة، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 

 األوراق التجارية، دراسة مقارنة، المجمد الثالث ،حمود الكيالني، الموسوعة التجارية والمصرفيةم- 41
 .2007الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 

   التاجر، مصطفى كمال طو، أساسيات القانون التجاري،دراسة مقارنة، األعمال التجارية- 42

المؤسسة التجارية، الشركات التجارية، الممكية الصناعية، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية  
 .2006بيروت، 

   األعمال التجارية، التاجر،مصطفى كمال طو، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري- 43

 .2006 ، الشركات التجارية، المحل التجاري، الممكية الصناعية، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر

نادية فضيل، شركات األموال في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية - 44
 .2008الجزائر، 

 .2001نادية محمد معوض، الشركات التجارية، دون طبعة، دار النيضة العربية، القاىرة، - 45

 التنظيم القانوني لمتجارة، الممكية التجارية والصناعية، الشركات ،ىاني دويدار، القانون التجاري- 46
 .2008التجارية، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 

 اإلسكندرية ،الشركات، دون طبعة، الدار الجامعيةو وجيو كمال أباظة، التاجر واألعمال التجارية- 47
2007. 
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 الرسائل والمذكرات:2

 رسائل الدكتوراه  - أ

 رشيد بوكساني، معوقات أسواق األوراق المالية العربية وسبل تفعيميا، رسالة لنيل درجة دكتوراه في -1
 .2006العموم اإلقتصادية، كمية العموم اإلقتصادية وعموم التسيير، جامعة الجزائر، 

يت مولود، حماية اإلدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة لنيل شيادة أفاتح - 2
تيزي وزو ، الدكتوراه في العموم، تخصص قانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري

2012. 

، أطروحة لنيل -دراسة مقارنة- مختار دحو، صالحيات الجمعية العامة العادية في شركة المساىمة- 3
 . 2013شيادة الدكتوراه في القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة تممسان، 

،- دراسة مقارنة- الجزائري نصيرة تواتي، ضبط سوق القيم المنقولة- 4 أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في  
 .  2013 ،العموم، تخصص القانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

نوارة حمميل، النظام القانوني لمسوق المالية الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في العموم - 5
. تخصص القانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دون سنة

  مذكرات الماجستير-ب

 في قانون األعمال الماجستيرخديجة بمعربي، المميزات القانونية لمسيم، مذكرة من أجل نيل شيادة - 1
 .2014كمية الحقوق، جامعة بمقايد، وىران، 

واألدوات المالية محل التداول فييا، مذكرة مكممة لنيل  (البورصة )رابح حريزي، سوق األوراق المالية- 2
 جامعة منتوري ، في القانون، تخصص قانون األعمال، كمية الحقوق والعموم السياسيةالماجستيرشيادة 

  .2010قسنطينة، 
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 الماجستيرسمية فاطمة الزىراء بن غالية، حرية المساىم في التنازل عن األسيم، مذكرة لنيل شيادة - 3 
 .2008في القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان، 

 في الماجستيرعبد الباقي خمفاوي، حق المساىم في رقابة شركة المساىمة، مذكرة لنيل شيادة - 4 
الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع قانون األعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة منتوري 

 .2009قسنطينة، 

عبد الرحمان بن عزوز، دور الوساطة المالية في تنشيط سوق األوراق المالية مع اإلشارة لحالة - 5 
 في عموم التسيير، فرع إدارة المالية الماجستيربورصة تونس، مذكرة تخرج ضمن متطمبات نيل شيادة 

. كمية العموم اإلقتصادية وعموم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، دون سنة

، مذكرة لنيل شيادة -دراسة في القانون المقارن-فتحي مزوار، حماية المساىم في شركة المساىمة- 6 
 .2012 في القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان الماجستير

دراسة مقارنة بين القانون -فوزية بن غانم، النظام القانوني لمقيم المنقولة الصادرة عن شركة المساىمة- 7 
كمية الحقوق ،  في القانون، فرع القانون الخاصالماجستير، بحث لنيل شيادة -الجزائري والقانون الفرنسي

 .2006والعموم اإلدارية، بن عكنون، الجزائر، 

، مذكرة لنيل -دراسة مقارنة-كريم طيبي، الطبيعة القانونية لمقيم المنقولة الصادرة عن شركة المساىمة- 8
 تممسان ، في القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أبي بكر بمقايدماجستيرشيادة 
2012. 

كميمة بمقايد، حق التصويت في الجمعيات العامة في شركات المساىمة، مذكرة لنيل شيادة - 9 
 .2009 في القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان، الماجستير
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 مذكرات الماستر- ج

خديجة زعطيط، حق التصويت في الجمعية العامة لشركة المساىمة، مشروع مذكرة تخرج لنيل شيادة - 1
جامعة قاصدي ، ماستر حقوق، قسم الحقوق، تخصص قانون الشركات، كمية الحقوق والعموم السياسية

 . 2015مرباح، ورقمة، 

 متطمبات شيادة الستكمالراضية معطا اهلل، األداء اإلعتيادي لشركة المساىمة، مذكرة مقدمة - 2 
ماستر أكاديمي، كمية الحقوق والعموم السياسية، قسم الحقوق، تخصص قانون شركات، جامعة قاصدي 

 . 2015مرباح، ورقمة، 

سارة دلبوشي، أمال بوشريط، بورصة الجزائر وأفاقيا المستقبمية، مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر في - 3
منتوري  قانون الضبط اإلقتصادي، فرع قانون إقتصادي، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة اإلخوة

 .2012قسنطينة، 

 متطمبات شيادة الستكمالىاجر دريدي، إلتزامات المساىم في شركة المساىمة، مذكرة مقدمة - 4 
 .2015ماستر أكاديمي، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 

 المقاالت: 3

 المجمة المغربية لقانون األعمال، "النظام القانوني لتداول األسيم في شركات المساىمة"آمنة سميع،- 1
 .2011، 18-17، كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي، عدد والمقاوالت

، كمية الحقوق والعموم االقتصادية، الدار البيضاء، المغرب مجمة الممف، "سندات القرض"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، - 2
 .2013، أكتوبر 21عدد 

مجمة المؤسسة ، "ممثل جماعة حاممي سندات االستحقاق في شركة المساىمة"فاطيمة حميدي، - 3
 .2011، 7 كمية الحقوق، جامعة مستغانم، عددوالتجارة،

 .2005، مجمة المؤسسة والقرض، "مزايا القرض المستندي وحقوق حممة سندات القرض"نوال فنينح، - 4
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 التشريعيةالنصوص : 4

   78يتضمن القانون المدني، جريدة رسمية عدد ، 1975ر  سبتمب26 مؤرخ في58 -75 أمر رقم-1
.  معدل ومتمم،1975 سبتمبر30صادر بتاريخ 

يتضمن القانون التجاري، جريدة رسمية عدد ، 1975سبتمبر  26 مؤرخ في 59 -75أمر رقم - 2
. معدل ومتمم، 1975 ديسمبر 19صادر في ، 100

 عدد تعمق ببورصة القيم المنقولة، جريدة رسمية، ي2003 فيفري 17مؤرخ في  04-03قانون رقم - 3
ماي  23مؤرخ في  10-93 يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم ،2003 فيفري 19صادر في ، 11

1993. 

  52يتعمق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد ، 2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم - 4 
. معدل ومتمم، 2003 أوت 27 صادر في 

 27صادر في ، 27جريدة رسمية عدد ، 1993ل أفري 25 مؤرخ في 08-93مرسوم تشريعي رقم - 5
 . المتضمن القانون التجاري59-75 يعدل ويتمم األمر رقم 1993أفريل

 يتعمق ببورصة القيم المنقولة، جريدة رسمية 1993 ماي 23 مؤرخ في10-93مرسوم تشريعي رقم - 6
 . 1993 ماي 23 ، صادر في 34عدد 

يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري ، 1995ديسمبر  23مؤرخ في  438-95مرسوم تنفيذي رقم - 7
 ٠ 1995ديسمبر  24الصادر في ، 80المتعمقة بشركات المساىمة والتجمعات، جريدة رسمية عدد 

بالمغة الفرنسية : ثانيا

1- France Garamond, Alain Hoc ans, Droit des sociétés, manuel et application 8. éd 

démoda, Paris, 2001. 

2- George Ripert, René Roblot, Traite de droit commerciale, par Rachel germain, tome 1 

volume2 les sociétés commercial, 18é, édition L. G. D. G, Paris, 2002. 
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4- Paul Didier, Philippe Didier, Les sociétés commerciales, terme 2, édition point delta 
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 21...............................................................القيم المنقولة قابمة لمتداول: ثانيا

 21.....................................................................عدم القابمية لمتجزئة: ثالثا
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 :الممخص

   القيم المنقولة سندات تصدرها شركات المساهمة عند تأسيسها أو بمناسبة زيادة رأسمالها، وهي 
عبارة عن صكوك قابمة لمتداول بالطرق التجارية وغير قابمة لمتجزئة، تكتسي إما الشكل االسمي أو 

 .لحاممه

   تتمثل القيم المنقولة في األسهم التي تعبر عن حصة نقدية أو عينية مقدمة في رأس مال الشركة، 
تكسب صاحبها صفة الشريك فيها، إضافة إلى سندات الدين التي تمثل دينا في ذمة الشركة، ويكون 

 .حاممها دائنا لها

   تمنح القيم المنقولة ألصحابها باعتبارهم مساهين أو مقرضين إما حقوق ممكية أو مديونية ذات 
طابع مالي أو غير مالي، وفي مقابل ذلك تفرض عميهم إلتزامات في مواجهة الشركة تضمن من خاللها 

.المحافظة عمى مصالحها   

.  شركة المساهمة، القيم المنقولة، األسهم، السندات، الحقوق، اإللتزامات:الكممات المفتاحية  

Résumé : 

        Les valeurs mobilières sont des titres émis par les sociétés par actions à 

leur constitution ou à l'occasion d’augmentation de leur capital social. Elles 

consistent en des instruments négociables par les voies commerciales mais 

indivisibles. Elles revêtent soit une forme nominale ou au porteur. 

             Les valeurs mobilières consistent en des actions qui expriment une part en 

numéraire ou en nature apportées au capital social et qui confère à sont détenteur 

la qualité d'associé. A cela s'ajoutent les titres de créance qui représentent une 

créance pour la société et dont le porteur est créancier envers la société. 

             Les valeurs mobilières confèrent à leurs propriétaires, en tant 

qu'actionnaires ou créances, soit des droits de propriété ou des droits de créance 

à caractère financier ou non financier. En revanche, elles leur imposent des 

obligations envers la société pour lui garantir ses intérêts. 

Les mots clés :  les sociétés par action, les valeurs mobilières, les actions, les 

titres, les droits, les obligations. 


