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كلمة ترحيب

ندى دكروب
رئيسة معهد الدروس القضائية، قاٍض عدّيل 

أيها الحضور الكريم، 

أفتتُح هذا املؤمتر مرحبًة مبعايل وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم متمنيًة لها 
التوفيق يف مهامها، 

وبحرضة رئيس مجلس القضاء األعىل القايض سهيل عبود الذي أرّحب به يف بيته، 
حيث واكب إعداد وتخريج العديد من قضاة لبنان، وراعي هذا املؤمتر باإلشرتاك مع 

رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك األب الدكتور طالل هاشم، 

كام أرّحب بحرضة املديرة العامة لوزارة العدل القاضية روال جدايل املتعاونة مع 
املعهد واملستجيبة الحتياجاته يف سبيل بلوغ أهدافه، 

الدكتور  واألب  اللبنانية  الجامعة  رئيس  أيوب  فؤاد  الربوفسور  من  بكّل  وأرّحب 
أعّدتا طّالبًا  الجامعتان  الكسليك، وهاتان  القدس –  الروح  طالل هاشم رئيس جامعة 
تفّوقوا يف مجاالت عّدة وبعضهم دخل معهد الدروس القضائية وتخرج منه وكانت له 
أياٍد بيضاء يف العمل القضايئ، وبعضهم اآلخر يتابع دراسته يف املعهد لينضمَّ إىل مسرية 

بناء العدالة. 

(OA) Open Access ISBN 978-614-473-171-0

تعديالت القانون التجاري  اللبناني
من وجَهَتي نظر الباحث والقاضي 
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ندى دكروب٦
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وعمداء  ومحامني  قضاة  من  املؤمتر  هذا  أعامل  يف  املشاركني  بجميع  وأرّحب 
وأساتذة جامعيني وأخّص بالرتحيب الزميل غايب شاهني الذي بذل كّل الجهد يف تنظيم 

هذا املؤمتر، وكّل الرتحيب بقضاتنا املتدرّجني الحارضين، 

أّما بعد، ويف إطار مهامه بتنشئة واعداد القضاة املتدرّجني لتوّيل العمل القضايئ، 
وألّن العلم ال يقُف عند حّد، وألّن نقل الخربات إىل القضاة املتدرّجني يطّور يف معرفتهم 

ويرّسخ املعلومة املفيدة لديهم ويوّسع أفقهم العلمي، 

مع  بالتعاون  العلمي  املؤمتر  هذا  وافتتاح  تنظيم  القضائية  الدروس  معهد  يرسُّ 
جامعة الروح القدس – الكسليك، بعنوان: 

تعديالت القانون التجاري اللبناين من وجهتّي الباحث والقايض

 

وإىل القضاة املتدرّجني أقول: 

التجارة يف  التي أِقرّت عىل قانون  التعديالت  لقد أعدَّ أحد زمالئكم دراسة حول 
لبنان مبوجب القانون رقم ١٢٦ املنشور يف الجريدة الرسمية يف ٢٠١٩/٤/١ وأصبح نافًذا 
يف ٢٠١٩/٧/١ وقد متّت مناقشة تلك الدراسة يف املعهد بحضوركم، ونظرًا ألهمية تلك 
أصحاب  إليكم خاللها  ينقل  بالخصوص  عمل  ورشة  تنظيم  من  بدَّ  ال  كان  التعديالت 
اإلختصاص، رأيهم فيها وكيفية التعامل معها عند تطبيقها ما يساعد يف صقل معلوماتكم 

ويسّهل عملكم يف املحاكم مستقبًال. 

وسريكّز املشاركون مداخالتهم حول: 

الفوائد  وبيان  اللبناين  التجارة  قانون  عىل  طرأت  التي  التعديالت  –  ماهيّة 
املرجّوة منها عىل مستوى تسهيل وتشجيع اإلستثامر األجنبي يف لبنان، ومدى 
مواكبتها للوسائل الحديثة يف النشاط التجاري ولترشيعات أخرى وإبراز التطّور 

الترشيعي وقصوره وفق برنامج العمل املوضوع بترصّفكم. 

ويف الختام، أشكر الجميع عىل حضورهم ومشاركتهم. 



كلمة ترحيب

كايب شاهني
بروفسور لدى كليّة الحقوق والعلوم السياسية يف جامعة الروح القدس – الكسليك 

ولدى الفرع الفرنّيس يف كليّة الحقوق والعلوم السياسية واإلدارية يف الجامعة اللبنانية، 

قاٍض عدّيل، املنّسق العلمّي ألعامل املؤمتر

يَصَعُب عّيل مرّتنْي أْن أقف اليوَم يف حرضتكم يف هذا املحفل العلمّي،

مرًّة أليّن أقف يف حرضة القايض األّول للجمهوريّة، وقد أرخى بظالل رعايته علينا، 

قيٍم وأخالٍق  قامته من  تختزنه  القضائيّة، ومبا  للسلطة  رعايته من حضوٍر  تُجّسُدُه  مبا 

راسخة، ومبا تُلِهُمَنا به قيادته ملركب القضاء من آمال.

سيّدي القايض رجُل القيادة الحكيَمة الرصينة شكرًا لكم.

ومرًّة أليّن أقف يف حرضة الربوفسور الجامعّي والكاهن الجليل وهام ميثّالن هنا 

إىل علّه  الوطن،  هذا  وتقود  قادت  نخٌب  منهام  تخرّجت  مميّزتنْي  وطنيّتنْي  جامعتنْي 

الخري والعمران.

الربوفسور فؤاد أيّوب، رئيس جامعة الوطن واملواطن واملواطنة، حضوركم دليٌل إىل 

مدى اهتاممكم بالعلم والبحث والقضاء. فأهالً وسهًال بكم.

(OA) Open Access ISBN 978-614-473-171-0

تعديالت القانون التجاري  اللبناني
من وجَهَتي نظر الباحث والقاضي 
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كايب شاهني٨
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اللّه واإلنسان، حضوركم بركة  الفاعل يف حقل  الدكتور طالل هاشم،  قدس األب 
ونعمة وخري. فشكرًا للّدعم الذي تبدونه لنشاطَي البحثّي كّل حني.

دكروب،  ندى  الرئيسة  القاضية  شاكرًا  الكلمة  هذه  استهّل  أْن  أيًضا  يل  اسمحوا 
صاحبة الّدار، التي شاركتنا يف إعداد هذا املؤمتر واستضافتنا يف قلبها وعقلها ويف رحاب 

هذا الرصح العريق. سيّديت شكرًا.

والربفسور  علمّي،  جامعّي  أمر  كّل  يف  يل  الّداعم  سافو  العميد  أيًضا  أشكر  وأْن 
المزرول الذي تكبّد عناء السفر ليشاركنا هذا النشاط األكادميّي، كام أشكر كّل الشكر 
كٍف من  بيٍد من حديٍد يف  الحقوق  كليّة  تقود  التي  كرم،  غادة  د.  املشاركة  العميدة 
الحرير. وأشكر أيًضا وأيًضا األستاذة جوان سامحة آنسة الِهّمة والنشاط، عذًرا آنستي 

إذا أَتعبتُِك معي.

وأْن أشكر كّل املشاركني الذين ساهموا معنا ليكون لقاؤنا ناجًحا ومفيًدا. الربفسور 
الوزير ابراهيم نّجار/ النقيب الوزير شكيب قرطباوي/ الرئيس األّول حبيب رزق الله/ 
القايض حبيب مزهر/ العميد ملحم الكك / العميد معن بو صابر/ الربفسور جورج نّفاع/ 

الربفسور عبدو غصوب/ وجميع املحارضين العلامء.

شكرًا. 

سّيدايت، ساديت،

أّما بعُد،

َهَوادة من  الحياة تتأرجُح بغرْي  إّن  الوحدة والتشاؤم،  يقول شوبنهاور، فيلسوف 
الوحدة  من  إنّه  والتفاؤل،  الواقعيّة  رجل  كامو،  ألبري  فيُجيبُُه  الالمعنى.  إىل  الوحدة 

والالمعنى ينتزع ثالثًا: حريّتُه وثورتُه وتواُضُعُه.

وحريّة القايض، وحريّة البَاحث، عنواُن حياته، ال كحريّة البعض الذين يقوُل فيِهم 
جربان خليل جربان إنّهم كلاّم تفلّتوا من قيٍد وجدوا أنفسهم يف قيٍد هو أغلظ وأخشن، 
التي ال ميكن حبُس تحليقها. وحّريتنا،  الفكر  بل حّريتهم، تحليٌق روحايّن يف ساموات 

سيدايت ساديت، أّن نقول الحّق ومنيض.

وثورة القايض، وثورة الباحث، حكمٌة هادئٌة وتوازٌن عاقٌل فوق ذاك الخّط الُنوَرايّن 
الذي يفصل ما بني العبوديّة لحرف القاعدة – والحرف مميت – وما بني االنزالق يف 



٩ كلمة ترحيب
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الثورة عند  التأويل املِزَاجّي التي تُخرج الُحكم املوضوعّي عن إطاره العقّيل.  متاهات 
القايض والباحث ال تأذن للقانون أن يستشهد يف خدمة الحرف وال تسمح له أن يفنى 

عىل مذبح الحامسة، وال حتّى عىل مذبح الحامسة للحّق.

وتواضع القايض، وتواضع الباحث، تواضع العامل الذين كلاّم زاد علاًم سكَب عىل 
نفسه ِطيَب ِضَعة القلب وكلاّم انسحق قلبه أكرث زاد عىل هامته إكليٌل من كرامة. 

وبعُد،

فإين أُِطّل عليكم السنة بجديٍد يحمل يف طيّاته شيئًا من الِقَدِم !

املحور  فيه  التجارة  قانون  يكون  سنوّي  بحثيٍّ  نشاٍط  إحياء  يف  فهو  القديُم  أّما 
واألساس. وقد مّست الحاجة بنا، كجامعيني وُماَمرِسني لرسالة الحّق، أْن تكون لنا محطُّة 
توقٍّف بال  ملّفات،  تتلوها  ملّفات  بنا،  املُهرِوِل  الحقوقّي  العمل  رحلة  يف  وبحٍث  علٍم 

وال سكينة !

العلم  الكسليك، وهي واحٌة من واحات  القدس  الّروح  وهكذا اعتدنا يف جامعة 
الحقوقّي يف  العلم  لبنان، عىل تنظيم مؤمتٍر علميٍّ سنوّي، يجمع رجاالت  والبحث يف 
لبنان فيكون لهم فيه تباحٌث ونقاٌش وإغناٌء متبادل، ويؤّدي إىل طباعة أعامله يف كتاٍب 

صار محطًّة سنويّة ترتقّبها مكتبات الحقوقيني يف لبنان.

أّما الجديد هذا العام، فهو بدفعٍ وتشجيعٍ من سعادة الرئيس األّول ملحكمة التمييز، 
رئيس مجلس القضاء األعىل ومبواكبٍة فاعلٍة من حرضة رئيسة معهد الدروس القضائيّة 

القاضية ندى دكروب، ويكمن يف عقد هذا املؤمتر مع ويف معهد الدروس القضائيّة. 

وهذا الجديد هو لنا محطُّة اعتزاٍز وتحٍد يف آٍن مًعا. اعتزاٌز مبن يستضيف حفلنا 
العلمّي، وتحٍد أن نسمَو بالعلم سمّو القضاء الذي يُِعدُّ له املعهد رّواده.

وأخريًا، ال بّد يل أْن أقّدم املؤمتر يف صيغته العلمّية.



كايب شاهني١٠
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Quatre verbes d’action semblent résumer l’apport de la réforme du 
Code de commerce libanais (loi n° 126/2019 du 29 mars 2019 publiée au 
JO n° 18 du 1er avril 2019, p. 1282 et s.) : Enrichir, moderniser, simplifier 
et sécuriser.

Enrichir l’offre juridique existante en proposant aux acteurs de 
l’économie de nouveaux outils et techniques juridiques : introduction en 
droit libanais des sociétés unipersonnelles ; diversification des catégories 
d’actions et de valeurs mobilières ; création de nouveaux titres financiers 
(GDR).

Moderniser le droit dans ses textes et dans son esprit par l’abandon de 
certaines règles désuètes d’une part et par une redéfinition de la condition 
de la femme mariée d’autre part.

Simplifier certains aspects du droit préexistant telles les procédures 
de publicité légale, de fusion et de scission, mais aussi d’administration de 
la société anonyme.

Sécuriser enfin en vue de rendre plus transparente une législation qui 
intéresse aussi bien les acteurs économiques nationaux qu’internationaux. 
Désormais, la sécurisation passe par la clarification du sort des actes de 
la période de formation des sociétés et par une pénalisation de certains 
agissements. Enfin, ce même souci de transparence a poussé le législateur 
(2 ans après l’abandon de la notion de titres au porteur ou à ordre) à 
consacrer la notion de « titulaire du droit économique ».

Ainsi revient, dans sa 4e édition, le colloque international de l’USEK 
portant sur le droit libanais du commerce et des affaires. 

Merci pour votre attention

Je déclare ouverts les travaux du IVe Colloque international en droit 
commercial libanais.



.١

التجارّي   التقنين  إغناء 

Enrichir l’offre juridique
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نظرة شاملة عن تعديل قانون التجارة اللبناني

عبده غصوب
دكتور يف الحقوق، بروفسور لدى كليات الحقوق، محام باالستئناف

الترشيعية  اللجنة  ونّقحته  الفرنسيني،  األساتذة  بعض  اللبناين  التجارة  قانون  أعّد 
اللبنانية وتّم نرشه يف ٧ نيسان ١٩٤٣ باملرسوم االشرتاعي رقم ٣٠٤، تاريخ ٢٤ كانون 
االول ١٩٤٢. تعّدل قانون التجارة بشكل أسايس باملرسوم االشرتاعي رقم ١١، الصادر يف 
١١ متوز ١٩٦٧ املتضّمن إلغاء املادتني ٤٠ و٤١ منه وإضافة باب سادس متعلق باملؤسسة 
الجارية عليها، ثم تعّدل باملرسوم االشرتاعي رقم ٣٥ الصادر يف ١٥  التجارية والعقود 
املحدودة  بالرشكات  متعلّق  الثاين  الكتاب  إىل  سابع  باب  إضافة  املتضمن   ،١٩٦٧ آب 

املسؤولية. وهناك تعديالت أخرى طفيفة طرأت عليه.

العثامنية  والقوانني  وذيله  العثامين  التجارة  قانون  الحايل  التجارة  قانون  ألغى 
املتعلقة بالشيك والرشكات املساهمة واملعامالت اإلفالسية. كام أُلغيت بعض القرارات 

كقرار التصفية القضائية وما شابه.

إال أن التعديل الحاصل مبوجب القانون رقم ٢٠١٩/١٢٦، يبدو األبرز ألنّه أدخل 
إىل قانون التجارة تعديالت جّمة، بعضها شكيل وبعضها اآلخر جوهري. لقد صّنفنا هذه 
التعديالت يف ثالثة عرش بابا، تشمل التعديالت الشكلية واملنهجية والجوهرية، ال سيام، 
االستثامر  فرضتها رضورات  وقد  عنه،  غريبة  كانت  جديدة  قانونية  مؤسسات  إدخال 

(OA) Open Access ISBN 978-614-473-171-0

تعديالت القانون التجاري  اللبناني
من وجَهَتي نظر الباحث والقاضي 
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الحديث والعوملة االقتصادية الحارضة، التي تتطلب متاشيا الزما مع التطورات الحاصلة 
سواء املتعلقة بالتطور الرقمي أو تطور األسواق ووسائل االئتامن.

أّوالً. التعديالت اللغوية واإلصطالحية

تتناول التعديالت الشكلية، تعديالت يف اللغة، يف الصياغة ويف املصطلحات. تعّدلت 
املادة ٢٦ باملادة ٣، فتّم استبدال عبارة "ماهية الرشكة" بعبارة "نوع الرشكة"، ويف ذلك 
واملادة   .« Nature de la société » عبارة  تعريب  أننا يف صدد  إذ  للمصطلح،  تصحيح 
صفة  "ذي  بعبارة  عالقة"  "ذي  عبارة  فاستبدلت  القانون  من   ١٧ باملادة  تعّدلت   ٩٤
ومصلحة". ولكن املشرتع وقع يف خطأ لغوي فذكر عبارة "جاز لذي صفة ومصلحة"، بدًال 

من جاز "لكل ذي صفة ومصلحة". 

ويف املاّدة عينها جرى استبدال كلمة "للرشكاء" بكلمة "للمساهمني"، بحيث جرى 
تصحيح املصطلح ألن الرشكة املغفلة ال تضم رشكاء بل مساهمني.

كام استبدلت عبارة "أن يدلوا عىل الغري"، بعبارة "بوجه الغري".

ويف املادة ٩٥ املعّدلة باملادة ١٨ جرى أيًضا استبدال كلمة "رشكاء" بكلمة "مساهمني" 
تصويبًا للمصطلح القانوين الصحيح. كام استبدلت عبارة "يلزم املدعي" بعبارة "أن ترتب 

املسؤولية يتطلب"، وهذا يدخل يف إطار التصحيح اللغوي، أو التصحيح يف الصياغة.

ويف املادة ٨٠ املعدلة باملادة ١٠ من القانون تم استعامل عبارة "كاتب عدل"، وكان 
األصح استعامل عبارة "الكاتب العدل".

وعبارة  املحكمة"  قلم  "لدى  عبارة  استبدلت   ،٢٠ باملادة  املعّدلة   ٩٨ املادة  يف 
"والتسجيل يف سجل التجارة املفروضة عىل جميع الرشكاء"، بعبارة "لدى أمانة السجل 
التجاري املختصة" ويف ذلك تصحيح للصياغة وللمصطلح القانوين، خصوًصا لجهة استبدال 

عباريت "قلم املحكمة" و "سجل التجارة" بالعبارة األصّح وهي "السجل التجاري".

بكلمة   « jouissance » كلمة  استبدال  فتّم   ،٢٩ باملادة   ١١٥ املادة  تعّدلت 
« libérées »، تصحيًحا لرتجمة عبارة "أسهم التمتع". وهذا التعريب هــــو الصحيح 

ألّن تعريب كلمة « libérées » هو "األسهم املحررة" ، وليس "أسهم التمتع".

تعّدلت املادة ١٢٠ باملادة ٣٤، إذ جرى تصحيح عبارة "ان املساهم السابق الذي 
أجرب عىل دفع باقي مثن السهم الذي تفرغ عنه يحل رشًعا محل الرشكة يف الحقوق ويف 
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اإلّدعاء عىل جميع الذين أحرزوا السهم بعده"، بعبارة "يحل املساهم السابق الذي أُجرب 
عىل تسديد باقي أو جزء من مثن السهم الذي تفرغ عنه محل الرشكة يف الحقوق ويف 
اإلدعاء عىل جميع الذين أحرزوا السهم بعده". وهذا يشكل تصحيًحا يف الصياغة، دون 

التطرّق إىل املضمون.

املصطلح،  تصحيح  تّم  القانون،  من   ٣٩ باملادة  تعّدلت  التي   ١٤٥ املادة  ويف 
فاستبدلت كلمة "أجر" أعضاء مجلس اإلدارة، بكلمة "أتعاب" أعضاء مجلس اإلدارة، ألّن 

أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا أجراء ليتّم وصف ما يتقاضونه "باألجر". 

تضمنتها هذه  التي  املصطلحات  تصحيح  فجرى   ،٤٣ باملادة   ١٤٩ املادة  تعّدلت 
املادة، فاستبدلت عبارة "مدة التعيني"، بكلمة "والية". كام استبدلت عبارة "ويجوز أن 
يشتمل نظام الرشكة عىل تنظيم خاص"، بعبارة "أحكام خاصة"، بدًال من "تنظيم خاص". 
الرشكة  نظام  "أحكام خاصة" ألن  بدًال من  "بنود خاصة"  عبارة  استعامل  األصّح  وكان 
ا قانونيًا، فالعقود تتضمن "بنوًدا" بينام النصوص القانونية تتضمن  هو عقد وليس نصٍّ

"أحكاًما".

وتعّدلت املادة ١٥٢ باملادة ٤٤، فتم تصحيح مصطلح "سجل التجارة" واستعيض 
عنه مبصطلح "السجل التجاري".

العام  "املدير  مصطلح  استبدل  القانون،  من   ٤٩ باملادة  املعدلة   ١٥٧ املادة  ويف 
املعاون" مبصطلح "املدير العام املساعد".

"البيانات  "امليزانية"، مبصطلح  فاستبدل مصطلح  باملادة ٥٤،  املادة ١٦٢  تعّدلت 
املالية".

بوصف  وجلّية"،  "منّسقة  كونها  بوجوب  "امليزانية"  وصف  عن  االستعاضة  وتّم 
مبوجب  "منّسقة"  كلمة  استبعاد  بعد  فقط،  "جلّية"  كونها  بوجوب  املالية"  "البيانات 

القانون التعدييل.

وتّم أيًضا تصحيح التعبري يف املواد ١٦٤ و١٦٥ و ١٦٦ املعدلة باملواد ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ 
من القانون، حيث استعيض عن عبارة "أعضاء مجلس اإلدارة" بعبارة "مجلس اإلدارة".

املادة ١٧١ تعّدلت بإضافة عبارة جديدة ، فبينام كان يتضمن النص القديم عبارة 
"تسقط دعوى التبعة مبرور خمس سنوات الخ."، تّم تعديله بإضافة عبارة تسقط دعوى 

التبعة "سواء أكانت مقامة من مساهم أو من الغري" الخ.
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نرى ان إضافة عبارة "سواء أكانت مقامة من مساهم أو من الغري" ال لزوم لها، 
فال داع لالستفاضة يف التفسري عند الترشيع ، ألّن املشرتع يجب أن يكون قليل الكالم، 

ال مستفيًضا فيه. 

بعبارة  السلطة"  "نفس  عبارة  استبدال  فجرى   ،٦٤ باملادة   ١٧٣ املادة  تعّدلت 
"السلطة عينها". وهذا تصحيح لغوّي إذ ان كلمة "نفس" ال تستعمل إّال للنفس البرشية، 

بينام تستعمل كلمة "ذات" أو "عني" لسواها. 

كلمة  فاستبدلت  املصطلح،  تصحيح  جرى   ، ذاتها   ١٧٣ املادة  تعديل  سياق  ويف 
"املرتب" بعبارة "بدل األتعاب".

تعّدلت املادة ١٧٧ باملادة ٦٨، فتّم إضافة عبارة "مبارشة أو غري مبارشة" إىل كلمة 
"مصلحة"، ويف ذلك تفصيل ال داٍع له، إذ كان يقتيض عىل املشرتع عدم التفسري، عمال 

مبنهجية الترشيع التي تستلزم اإلقتضاب وليس التفسري.

تعّدلت املادة ١٧٨ باملادة ٦٩، حيث نالحظ خطأ لغويًا كان يقتيض تالفيه، فقد 
جاء يف النص املعّدل عبارة "يكون مفوضو املراقبة مسؤولون" والصحيح "يكون مفوضو 

املراقبة مسؤولني".

تّم  السلطة"  استعامل  "إساءة  عبارة  من  فبدًال   ،٧٥ باملادة   ١٩٢ املادة  تعّدلت 
استعامل عبارة "سوء استعامل السلطة". ال نرى أي لزوم لهذا التعديل، ألّن التعبريين 

صحيحان، فال فائدة منه.

كام أضيفت كلمة "جميع" إىل كلمة "املساهمني"، فأصبح النص "جميع املساهمني" 
بدًال من "املساهمني". هذه املرة أيضا ال نرى لزوًما لهذا التعديل، ألّن النّص كان واضًحا.

تعّدلت املادة ٩٨ باملادة ٧٨، فجرى استبدال عبارة "يجب أن يكون عدد املساهمني 
بعبارة  األقل"،  الرشكة عىل  رأسامل  لثلث  ممثال  العادية  الجمعية  منهم  تتألف  الذين 
"يجب أن تتألف الجمعية العمومية العادية من مساهمني ميثلون ثلث رأس مال الرشكة 
عىل األقل". ال لزوم لهذا التعديل، ألنه ال يتضمن تحسيًنا يف صياغة النص، بل تكراًرا 
لذات املضمون بعبارة ليست أفضل من العبارة املستبدلة. جرى أيضا استبدال عبارة 
"وإذا مل يتم هذا النصاب" بعبارة "واذا مل يلتئم هذا النصاب"، ال نجد تحسيًنا يف التعبري، 

بل إن التعبريين جائزان، فلم يكن هناك أي لزوم للتعديل.
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غري  العمومية  الجمعيات  "يف  عبارة  فاستبدلت   ،٨٠ باملادة   ٢٠٤ املادة  تعّدلت 
العادية تتخذ القرارات بغالبية ثلثي املساهمني" بعبارة "تّتخذ القرارات يف الجمعيات 

بغالبية ثلثي أصوات أسهم املساهمني".

هذا  "تسديد".  بكلمة  "دفع"  كلمة  فاستبدلت   ،٨١ باملادة   ٢٠٥ املادة  تعّدلت 
التعديل ال لزوم له لكون كلمتا "دفع" و"تسديد" تؤديان ذات املعنى وهام صحيحتان 

لغويٍّا.

من  أفضل  القدمية  العبارة  ولكن  ميكن"  "ال  بعبارة  يجوز"  "ال  عبارة  واستبدلت 
الجديدة. واستبدلت عبارة "رأس املال السابق كلّه" بعبارة "كامل قيمة رأس املال".

الرشوط،  كلمة  إىل  "الشكلية"  كلمة  فأضيفت   ،٨٣ باملادة   ٢١٤ املادة  تعّدلت 
تصحيح  إطار  يف  شكلية"،  "رشوط  مبصطلح  "أصول"  مصطلح  استبدل  كام  للتوضيح. 
بعبارة "ويحق لكل ذي صفة  املصطلحات. واستبدلت عبارة "ويحق لكل ذي عالقة" 

ومصلحة" يف إطار تصحيح املصطلحات. 

كام أُضيفت إىل عبارة "أن يديل بهذا اإلبطال" عبارة "أمام املرجع املختص". ال نجد 
لزوًما لهذه اإلضافة، بل استفاضة يف التفسري ال تتالءم مع منهجية الترشيع الفضىل.

تعّدلت املادة ٢١٧ باملادة ٨٥، فتم استبدال عبارة "يبقى لكل مساهم الحق يف 
املحكمة  إىل  اللجوء  يف  الحق  مساهم  لكل  "يبقى  بعبارة  املحاكم"،  إىل  القضية  رفع 
املختصة إلتخاذ التدبري املناسب أو حل الرشكة". ال قيمة لهذا التعديل، فالنص القديم 
مل يكن مشوبًا بأي عيب لغوي أو اصطالحي، أّما إضافة عبارة "املحكمة املختصة التخاذ 
التدبري املناسب أو حل الرشكة"، فهي أيًضا من قبيل لزوم ما ال يلزم، ألّن األمر كان يجب 

أن يكون مرتوكًا للمحكمة وليس للمشرتع. 

قبل  الرشكة  "حّل  عبارة  فاستبدلت  القانون،  من   ٨٦ باملادة   ٢٢٠ املادة  تعّدلت 
امليعاد" بعبارة "حل الرشكة قبل حلول أجلها". وهذا يشكل تصحيًحا الزًما للمصطلح. 
كام تّم تصحيح لغوي، فاستبدلت عبارة "يف الوقت نفسه" بعبارة "يف الوقت عينه" ألنّه 

كام سبق وأسلفنا، فكلمة "نفس" تستعمل فقط للنفس البرشية.

كام متّت أيضا إضافة عبارة "املحكمة املختصة بناًء عىل طلب كل ذي مصلحة"، 
التي حلّت محّل كلمة "املحكمة". هذه اإلضافة تشّكل خطأً منهجيًا يف الترشيع ألنها 

من قبيل لزوم ما ال يلزم.
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تعّدلت املادة ٢٢٢ باملادة ٨٧، ويف إطار التصحيح االصطالحي، فاستبدلت كلمة 

"القضاء" بعبارة "املحكمة املختصة".

وتعّدلت املادة ٢٢٣ باملادة ٨٨، فاستبدلت عبارة "املوازنة السنوية" بعبارة "امليزانية 

السنوية"، وقد حصل ذلك يف إطار التصحيح االصطالحي. وتكّرر ذات التصحيح عندما 

"امليزانية"، كام  "موازنة" بكلمة  باملادة ٨٩، حيث استبدلت كلمة  املادة ٢٢٤  تعّدلت 

جرى تحسني لغوي، فاستعملت صيغة املعلوم بدًال من صيغة املجهول، إذ استعملت 

عبارة "امليزانية السنوية" بدًال من عبارة "موازنة سنوية". كام أضيفت كلمة "التي" قبل 

عبارة "يعّينون فيها"، تحسيًنا للغة النص ليس أكرث.

تعّدلت املادة ٢٢٥ باملادة ٩٠، ويف إطار التحسني اللغوي استبدلت كلمة "عليها" 

النّص  فيكون  للتكرار،  منًعا  مستعملة  كانت  "عليها"  كلمة  لكن  "الحسابات"،  بكلمة 

القديم أصّح لغويًا من النص الجديد. وقد تّم إضافة كلمة "املختصة" إىل جانب كلمة 

"املحكمة"، وال بأس يف ذلك، من باب توضيح التعبري.

أّما بخصوص التعديالت الشكلية الالحقة باملرسوم اإلشرتاعي رقم ٦٧/٣٥ (الرشكة 

القانون، حيث جرى  باملادة ٩٥ من  منه   ٦ املادة  تعّدلت  فقد  املسؤولية)،  املحدودة 

تعديل لغوي فاستبدلت عبارة "يعنّي اسم الرشكة بتعيني موضوع مرشوعها" بعبارة "تتّم 

تسمية الرشكة وفًقا ملوضوع مرشوعها"، نرى انه ال فائدة من هذا التعديل اللغوي، ألن 

النص القديم مل يكن مشوبًا بأي عيب لغوي.

تعّدلت املادة ١٣ من املرسوم باملادة ١٠١ من القانون، فتم شطب عبارة "محكمة 

الدرجة األوىل" بعد كلمة "حكم"، ألنها كانت من قبيل لزوم ما ال يلزم.

وتعّدلت املادة ١٥ من املرسوم، فتّم استبدال عبارة "يثبت التفرغ بسند رسمي أو 

عادي" بعبارة "يثبت التفّرغ مبرشوع التفّرغ"، أي تّم استبدال عبارة "بسند رسمي أو 

عادي" بعبارة "مبرشوع التفّرغ".

وتعّدلت املادة ١٩ من املرسوم باملادة ١٠٦ من القانون، حيث وجدنا خطأً ماديا، 

أو  باملسؤولية"،  الدعوى  "إقامة  من  بدًال  املسؤولية"،  الدعوى  "إقامة  عبارة  وردت  إذ 

"إقامة دعوى املسؤولية".
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تعّدلت املادة ٢٣ من املرسوم باملادة ١٠٩ من القانون، حيث الحظنا خطأً إمالئيًا، 
يف كلمة "هؤوالء" التي تكتب بصورة صحيحة عىل الشكل التايل "هؤالء"، فيتمثّل الخطأ 

اإلماليئ يف زيادة حرف الواو بعد الهمزة التي تعلو الواو األوىل.

تعّدلت املادة ٣٠ من املرسوم باملادة ١١٢، فتّم استبدال عبارة "باملادة ٢٥" بعبارة 
"يف املادة ٢٥" عىل سبيل التحسني اللغوي، لكّننا كّنا نفضل اإلبقاء عىل العبارة القدمية 

ألنّها أصّح لغويّا من العبارة الجديدة.

العبارة  عن  فاستعيض  القانون،  من   ١١٤ باملادة  املرسوم  من   ٣٢ املادة  تعّدلت 
اليوم  تاريخ  "من  بعبارة  األرباح"  أنصبة  لتوزيع  املحدد  اليوم  "مطلعه  التالية  القدمية 
آن  يف  واالصطالحني  اللغوي  التصحيح  إطار  يف  وذلك  األرباح"،  أنصبة  لتوزيع  املحدد 

واحد.

وتعّدلت املادة ٣٤ من املرسوم باملادة ١١٦ من القانون، فتّم استبدال عبارة "رشكة 
مساهمة" بعبارة "رشكة مغفلة" يف إطار التصحيح االصطالحي، ألن الرشكة املساهمة ال 
تقترص عىل الرشكة املغفلة، بل تشمل هذه األخرية باإلضافة إىل رشكة التوصية باألسهم. 
كام تّم استبدال عبارة "النظام التأسييس" بعبارة "النظام األسايس" تصحيًحا للمصطلح 

أيًضا.

الثاين من  الكتاب  القانون إضافة باب تاسع إىل  املادة ١١٨ من  وقد تّم مبوجب 
قانون التجارة، فجرى استبدال مصطلح "دمج" الرشكات مبصطلح "اندماج الرشكات".

القانون  مبوجب  التجارة  قانون  إىل  املضافة   ،١٥ مكّرر   ٢١٣ املادة  تضّمنت  وقد 
الجديد، خطأً لغويًا، فبدًال من القول "بدون أن ينتج عن هذا الحلول تجديًدا للموجب"، 

تضّمن التعديل خطأً لغويا، إذ استعمل املشرتع كلمة "تجديد" بدًال من "تجديًدا".

ويف املادة ٦٢٦ املعدلة باملادة ١٢٣ استعمل املشرتع مصطلح "برهان"، فيام كان 
الزًما استعامل مصطلح "دليل".

"خالل  عبارة  استبدال  فجرى  القانون،  من   ١٢٥ باملادة   ٦٢٨ املادة  أُلغيت  وقد 
السنة نفسها" بعبارة "خالل السنة عينها"، لحرص داللة كلمة النفس بالنفس البرشية 
الزوجة"  لرهن  "خاضعة  عبارة  فاستبدلت  اصطالحي  تصحيح  جرى  كام  سواها.  دون 
بعبارة "خاضعة للتأمني اإلجباري املنصوص عليه يف الفقرة ٣ من املادة ١٣١ من قانون 
امللكية العقارية الصادر بالقرار ٣٣٣٩"، مع اإلشارة إىل وجوب استعامل عبارة "املنصوص 
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عنه"، بدًال من عبارة "املنصوص عليه"، ألنّه لغويًا يقال "نّص عن اليشء"، بينام يقال 
"تكلّم عىل اليشء". 

كلمة  استعامل  من  فبدًال  لغويًا،  نجد خطأً   ،١٢٦ باملادة   ٦٢٩ املادة  تعديل  ويف 
"عندئذ" يف عبارة "ان الزوج غري املفلس الذي كان زوجه املفلس تاجرا يف وقت عقد 
الزواج أو كان عندئذ بال حرفة"، كان الزًما استعامل كلمة "حينذاك"، تفاديًا لهذا الخطأ 

اللغوي، الذي من شأنه التأثري عىل معنى النص.

بعبارة  املمنوحة"  "الهبات  عبارة  استبدال  اللغوي،  التحسني  قبيل  ومن  تّم  كام 
"الهبات الحاصلة"، علاًم بأّن العبارة السابقة أفضل من الحالية.

وال بد من اإلشارة يف ختام هذا املقطع ان املشرتع الجديد مل يراع قواعد استعامل 
اللغة  بقواعد  إخالًال  فقط  ليس  يشّكل  ما   ،Ponctuation الكالمي  الوقف  عالمات 

العربية، بل أحيانا صعوبة يف فهم مضمون النص.

ثانًيا. اإلشارة إىل تعديل بعض النصوص بدون أن يكون تناولها أي تعديل!

لفت انتباهنا يف القانون الجديد أنه تضمن اإلشارة إىل أن بعض مواد قانون التجارة 
قد تعّدلت بالقانون رقم ١٢٦ /٢٠١٩، يف حني أننا مل نالحظ أي تعديل حاصل، بل أن 

النص القديم جرى استعادته حرفيٍّا بالنص املعّدل!

فاملادة ١١٠، ذُكر أنها تعّدلت باملادة ٢٨ يف حني أننا مل نالحظ أي تعديل حاصل 
فيها!

كذلك، ذُكر ان املادة ١٧٦ تعّدلت باملادة ٦٧ من القانون، يف حني أننا مل نالحظ 
حصول أي تعديل فيها!

كام ذُكر بأن املادة ٢٠٦ تعّدلت باملادة ٨٢ من القانون، بينام مل نالحظ أي تعديل 
باملادة ٨٤ من  أنّها تعّدلت  التي ذُكر  بالنسبة للامدة ٢١٦  حاصل فيها! وذات اليشء 

القانون، يف حني أن النص القديم استعيد بحرفيته!

كذلك، ذُكر بأن املادة ٢٠ تعّدلت باملادة ١٠٧، وبدون حصول أي تعديل فيها، إذ 
ان النص القديم تّم استعادته حرفيًا مبوجب النص املعدل!
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ثالًثا. التعديالت الرقمية (إدخال املكننة إىل قانون التجارة)

القانون رقم ٢٠١٩/١٢٦،  التجارة باملادة األوىل من  تعّدلت املادة ١٦ من قانون 
فأصبح باإلمكان ضبط الدفاتر التجارية بصورة رقمية، مبوجب تطبيق رقمي محّض، مع 
إمكانية اإلبقاء عىل الطريقة اليدوية ملدة سنتني من تاريخ صدور القانون الجديد. بعد 
سنتني من تاريخ صدور القانون رقم ٢٠١٩/١٢٦، يصبح مسك الدفاتر التجارية بواسطة 

التطبيق الرقمي إلزاميّا لكل تاجر يخضع للرضيبة عىل القيمة املضافة.

كام عّددت املادة األوىل من القانون املستندات املكّونة للدفاتر التجارية. واألهّم 
من كل ذلك هو وجوب صدور مرسوم تطبيقي لهذا التعديل، يحّدد املعايري الواجب 

توافرها يف الدفاتر التجارية، بناًء عىل اقرتاح وزيري العدل واملالية.

كام تعّدلت املادة ٩٨ باملادة ٢٠ من القانون، بحيث أصبح جائزًا تأسيس الرشكة 
بالوسائل اإللكرتونية (تارًة يستعمل املشرتع مصطلح "الوسائل الرقمية" وطورا مصطلح 
إىل  املصطلح  اختالف  يؤّدي  ال  حتى  املصطلح،  توحيد  يجب  اإللكرتونية").  "الوسائل 

اختالط يف املفاهيم. 

وتضّمن التعديل أيًضا ان وزير العدل يحّدد الوسائل االلكرتونية؛ أي يجب إصدار 
مرسوم تطبيقي، يحّدد مبوجبه هذه الوسائل.

بعد سنتني من صدور القانون الجديد يصبح التأسيس بالطرق اإللكرتونية (الرقمية) 
حرصيّا أي الزاميٍّا. ويلغى نهائيّا التأسيس بالطرق اليدوية.

الجمهور، فال  متاًحا إلطالع  التجاري  السجل  موقع  االلكرتوين عىل  النرش  ويكون 
نعود بحاجة لالستحصال عىل إفادة خطيّة بوقوعات الرشكة. وهنا أيضا تقتيض اإلشارة 
الرقمية، عرب استعامل بطاقات اإلعتامد  الرسم يصبح محّققا بالوسائل  إىل أن استيفاء 

مثًال.

ان التعديل الرقمي (االلكرتوين) هذا استوجب تعديل العديد من النصوص األخرى 
لتصبح متّفقة مع التعديل الجديد، فاملادة ١٠ املعدلة باملادة ٢١ من القانون، تضّمنت 
جميع  عىل  الرشكة  اسم  يرد  ان  "يجب  عبارة  جانب  إىل  "وااللكرتونية"  كلمة  إضافة 

األوراق املطبوعة واملخطوطة".
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وقد تعّدلت املادة ١٠١ باملادة ٢٢، فلم يعد نرش ميزانية الرشكة الزًما يف الجريدة 
الرسمية ويف صحيفة اقتصادية، بل استعيض عنه بإيداع السجل التجاري جملة مستندات 
معّددة باملادة ١٠١ الجديدة. وتضّمن التعديل انه ميكن إمتام هذه املعاملة بالوسائل 

االلكرتونية التي يحّددها وزير العدل، مبوجب مرسوم تطبيقي.

وبعد سنتني من تاريخ نفاذ القانون الجديد، يصبح إمتام هذه املعاملة بالوسائل 
االلكرتونية إلزاميا.

تعّدلت املادة ١٥٦ باملادة ٤٨ من القانون، التي تضمنت انه ميكن لنظام الرشكة 
املريئ  االتصال  تقنية  "عرب  اإلدارة الجتامعاته  أعضاء مجلس  إمكانية حضور  يلحظ  ان 
واملسموع عن بعد أو وسائل تقنية أخرى" تحّدد رشوطها بقرار من وزير العدل، رشط 
ضامن التأكد من هوية الشخص املتصل وضامن سالمة االتصال واستمراريته وموثوقيته 
ومشاركته فعليٍّا يف النقاشات، عىل أن يلحظ نظام الرشكة اآللية الواجب اعتامدها يف 

هذا اإلطار.

ولكن يحظّر اللجوء إىل استخدام هذه التقنيات يف حال إعداد الحسابات السنوية 
والبيانات املالية السنوية واعتامدها التقارير عن العام املنرصم املذكورة يف املادة ١٠١.

ويجب أن يّسجل مضمون اإلتصال عن بعد يف جلسات مجلس اإلدارة كافة، بحيث 
تعترب التسجيالت جزًءا ال يتجزأ من محرض اإلجتامع وتحفظ معه.

حضور  يجوز  انه  تضمنت  التي  القانون  من   ٧٠ باملادة   ١٨١ املادة  وتعّدلت 
الجمعيات العمومية عرب تقنية اإلتصال املريئ واملسموع عن بعد أو وسائل تقنية أخرى 

تحّدد بقرار من وزير العدل.

وأضيفت إىل املادة ١٨٢ املعدلة باملادة ٧١ من القانون عبارة "املشاركني بواسطة 
وسائل اإلتصال عن بعد".

ويف سياق التعديالت الرقمية تعّدلت املادة ١٩٧ باملادة ٧٧ من القانون، فأصبح 
أو من خالل  الرشكة  مركز  يطّلعوا يف  أن  السندات  املساهمني وأصحاب  لجميع  يحّق 
يف  عنها  املنصوص  املستندات  عىل  الرشكة  قبل  من  معتمدة  خاّصة  الكرتونية  وسيلة 

البنود ١ إىل ٥ من املادة ١٠١ وعىل قامئة املساهمني.

القرارات  تتّخذ  بحيث أصبحت  القانون،  باملادة ٩٧ من  املادة ١٩٩  تعّدلت  كام 
املساهمني  أسهم  أصوات  املطلقة من عدد  بالغالبية  العادية  العمومية  الجمعيات  يف 
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الحارضين أو املمثلني أو "املشاركني عن بعد" والذين تتألّف منهم الجمعية أصوًال. ويف 
القرارات يف  القانون بحيث أصبحت  باملادة ٨٠ من  املادة ٢٠٤  تعّدلت  السياق  ذات 
الجمعيات العمومية غري العادية، تتخذ بغالبية ثلثي اصوات أسهم املساهمني الحارضين 
واملمثلني و"املشاركني عن بعد". هذه اإلضافة كانت الزمة لتصبح النصوص متالمئة مع 

التعديل االلكرتوين لقانون التجارة.

وأيضا يف سياق إدخال الوسائل الرقمية إىل قانون التجارة، ويف إطار املادة ١١٨ من 
القانون التي ألغت املواد ٢١٠ إىل ٢١٣ من قانون التجارة وأضافت بابا تاسًعا إىل الكتاب 
الثاين من قانون التجارة، ذكر املشرتع انه تضع الرشكات املشرتكة فـــــي أي من عمليات 
االندماج أو اإلنشطار مرشوع االندماج أو االنشطار وتودعه أمانة السجل التجاري يف 
مركزها ويجري تسجيله يف سجلها وتنرش خالصته عىل نفقتها يف الجريدة الرسمية ويف 
جريدة محلية "و/أو بالوسائل االلكرتونية املشار إليها يف املادة ١٠١ من القانون الجديد" 

خالل شهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غري العادية.

رابًعا. تغيري مفهوم وصالحيات "املدير العام"

أدخل القانون رقم ٢٠١٩/١٢٦ مفهوما جديًدا للمدير العام إىل قانون التجارة. فقد 
الجديد، ملجلس  التعديل  القانون وأصبح، مبوجب  باملادة ٤٩ من  املادة ١٥٧  تعّدلت 
اإلدارة أن يفّوض بعض صالحياته لرئيس مجلس اإلدارة املدير العام، يف حال عدم تعيني 

مدير عام، أو للمدير العام يف حال تعيينه.

كان وما زال لرئيس مجلس اإلدارة املدير العام جميع الصالحيات لتمثيل الرشكة 
لدى الغري وتنفيذ مقررات مجلس اإلدارة وتسيري أعامل الرشكة اليومية وفًقا للنظام أو 

العرف، تحت إرشاف ومراقبة مجلس اإلدارة.

ولكن القانون الجديد نّص أنه يف حال تعيني مدير عام، تصبح لرئيس مجلس اإلدارة 
سلطة اإلرشاف العام عىل سري األعامل يف الرشكة، دون التدّخل يف األعامل اليومية، وهو 
يرتأس مجلس اإلدارة ويوّجه التوجيهات العامة إىل املدير العام، دون أن تكون ملزمة 

لهذا األخري.

كان رئيس مجلس اإلدارة يف القانون السابق، ميثل الرشكة لدى الغري ويقوم بتنفيذ 
قرارات مجلس اإلدارة، فأصبح املدير العام، مبوجب القانون الجديد، ميثل الرشكة لدى 
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الغري ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وتسيري أعامل الرشكة اليومية وفًقا للنظام أو 
العرف، وتحت إرشاف ومراقبة مجلس اإلدارة.

بعبارة أوضح، انتقلت صالحيات رئيس مجلس اإلدارة إىل املدير العام.

هذا  مع  متوافقة  لتصبح  التجارة  قانون  نصوص  من  العديد  تعديل  اقتىض  وقد 
القانون وأصبح املدير العام  التعديل الجديد، فقد تعّدلت املادة ١٥٨ باملادة ٥٠ من 
مشموًال برتخيص مجلس اإلدارة للعقود املنوي إبرامها ملصلحته مع الرشكة، وال يحّق له 
املشاركة بالتصويت عىل قرار منح أو رفض الرتخيص، وال يحتسب صوته ضمن نطاق 
الحضور أو التصويت عند املناقشة. وال يكون الرتخيص نافًذا إّال بعد موافقة الجمعية 

العمومية عليه.

وتعّدلت املادة ١٥٩ باملادة ٥١ من القانون، فبينام كان النص القديم ينص انه ال 
يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يشرتكوا يف إدارة رشكة مشابهة لرشكتهم إال إذا حصلوا 
عىل ترخيص يجّدد كل سنة؛ أضاف النص الجديد إىل أعضاء مجلس اإلدارة، املدير العام 

واملدير العام املساعد.

هذا التعديل املتضمن تعديل وضع وصالحيات املدير العام انعكس عىل مختلف 
العام املساعد" إىل  العام" و"املدير  "املدير  النصوص املعدلة، حيث متّت إضافة عبارة 
انه  نّصت  التي  القانون  من   ٥٢ باملادة  املعدلة   ١٦٠ املادة  نص  الجديدة:  النصوص 
املساعد  العام  واملدير  العام  واملدير  اإلدارة  وأعضاء مجلس  لرئيس  يكون  أن  يجوز  ال 

مصلحة ما يف أية رشكة ... أخرى الخ.

كام متّت إضافة عبارة "واملدير العام" إىل نص املادة ١٦٦ املعدل باملادة ٥٨ من 
القانون، وذات اليشء حصل يف تعديل املادة ١٦٧ باملادة ٥٩ من القانون، ويف املادة ١٦٨ 
املعّدلة باملادة ٦٠ من القانون، ويف املادة ١٧٠ املعّدلة باملادة ٦١ من القانون، ويف املادة 

١٧٤ املعّدلة باملادة ٦٥ من القانون، ويف املادة ٢٢٢ املعّدلة باملادة ٨٧ من القانون.

خامًسا. إدخال رشكة الشخص الواحد إىل النظام القانوين اللبناين

تعّدلت املادة األوىل من املرسوم اإلشرتاعي رقم ٦٧/٣٥ (إنشاء الرشكة املحدودة 
من  املؤّسسة  الرشكة  حالة  يف  انه  إضافة  تّم  إذ  القانون،  من   ٩٣ باملادة  املسؤولية) 
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الوحيد"  "الرشيك  الوحيد". وميارس  "الرشيك  الشخص  قبل شخص واحد، يسّمى هذا 
الصالحيات املعطاة لجمعية الرشكاء. 

القانون،  كام تعّدلت املادة ٥ من املرسوم اإلشرتاعي رقم ٦٧/٣٥ باملادة ٩٤ من 
فبدًال من تضّمن النص عبارة "تعقد هذه الرشكة بني ثالثة أشخاص أو أكرث الخ."، أصبح 
النص كالتايل: "تؤلف هذه الرشكة من شخص واحد يطلق عليه تسمية الرشيك الوحيد، 

أو أكرث الخ.".

كام تضّمن التعديل إضافة فقرة جديدة مفادها انه يف حال اجتامع الحصص يف يد 
أحد الرشكاء يف الرشكة املحدودة املسؤولية، ال يؤّدي ذلك إىل حّل الرشكة أو انتهائها. وال 
يجوز للرشكة املحدودة املسؤولية املؤلفة من رشيك وحيد أن تكون الرشيك الوحيد يف 

رشكة أخرى محدودة املسؤولية.

ويف حال مخالفة نص الفقرة أعاله، بسبب اجتامع الحصص بيد رشيك واحد يف 
رشكة متعددة الرشكاء، عىل الرشيك الوحيد تصحيح الوضع املخالف خالل مهلة سنة 

ويجوز لكل ذي مصلحة طلب الحل بعد مرور سنة عىل اجتامع الحصص.

يف كل األحوال، يحق للمحكمة، إعطاء مهلة ستة أشهر من أجل تصحيح الوضع. 
ويسقط الحق يف طلب حّل الرشكة إذا زال السبب يف املهلة املحددة.

كان الزما تعديل كل النصوص لتصبح متوافقة مع التعديل الجديد القايض بادخال 
رشكة الشخص الواحد إىل املرسوم اإلشرتاعي رقم ٣٥/ ٦٧، فتعّدلت املادة ٨ من املرسوم 
باملادة ٩٧ من القانون الجديد، حيث متّت إضافة عبارة "أو حرصها يف الرشيك الوحيد" 
إىل العبارة السابقة القائلة انه "ال تعترب الرشكة مؤسسة بصورة نهائية إال بعد توزيع 
الحصص بني الرشكاء وتعيني عدد حصص كل منهم أو حرصها يف الرشيك الوحيد الخ.".

عبارة  فأضيفت  القانون،  من   ١٠١ باملادة  املرسوم  من   ١٣ املادة  تعّدلت  كام 
"الرشيك الوحيد".

ويف ذات السياق ولجعل النصوص متوافقة مع التعديل الجديد، تّم إضافة عباريت 
"حصص الرشيك الوحيد" و "يف حال تعدد الرشكاء" إىل املادة ١٤ من املرسوم املعدلة 

باملادة ١٠٢ من القانون.

التفّرغ عن  آلية ورشوط  القانون، فّصلت  املادة ١٥ من  التي عّدلت  املادة ١٠٣ 
القديم  النص  يكن  مل  الحالة.  والرشكاء يف هذه  الرشكة  للغري وحق  الرشكة  حصص يف 
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مفصًال، ويف ختام النص الجديد وردت عبارة "ال تنطبق أحكام هذه املادة يف حالة وجود 
رشيك وحيد".

ومبوجب املادة ١٠٤ من القانون التي عّدلت املادة ١٦ من املرسوم تّم إضافة عبارة 
"عزل  أو عدة مديرين". كام تعّدلت عبارة  "مدير  الوحيد" إىل جانب عبارة  "الرشيك 
املدير بقرار من جمعية الرشكاء" واستعيض عنها مبوجب التعديل الجديد بعبارة "بقرار 

من الرشيك الوحيد أو جمعية الرشكاء".

أيضا أضيفت يف الفقرة األخرية عبارة "الرشيك الوحيد" إىل عبارة "جمعية الرشكاء" 
فأصبح النص الجديد: "إذا قرر الرشيك الوحيد أو جمعية الرشكاء".

بإدخال  القايض  الجديد،  التعديل  مع  متوافقة  النصوص  جعل  سبيل  يف  وأيضا 
رشكة الشخص الواحد إىل املرسوم رقم ٦٧/٣٥ تعّدلت عبارة "مينع عىل املديرين وعىل 
الرشكاء"، لتصبح "مينع عىل املدير واملديرين يف حال تعّددهم وعىل الرشيك الوحيد أو 

عىل الرشكاء الخ.".

ويف املعنى ذاته تعّدلت املادة ١٩ من املرسوم باملادة ١٠٦ من القانون، فأصبح 
النص الجديد "للرشيك الوحيد أو ألي من الرشكاء"، بدًال من "للرشكاء ولكل منهم".

وتعّدلت املادة ٢٣ من املرسوم باملادة ١٠٩ من القانون، فأضيفت عبارة "يف حال 
تعّددهم" للداللة عىل حالة عدم وجود "الرشيك الوحيد".

ويف سياق تعديل املادة ٢٥ من املرسوم باملادة ١١٠ من القانون، أضيفت عبارة "يف 
ـّع منفرًدا عىل القرارات". حال مل يكن يف الرشكة سوى الرشيك الوحيد، فيوق

ويف التعديل الحاصل للامدة ٣٠ من املرسوم مبوجب املادة ١١٢ من القانون، أصبح 
النص الجديد: "ال يحق للرشكاء والرشيك الوحيد ... أن يتم تعيينهم مفويض مراقبة".

سادًسا. اندماج الرشكات وانشطارها

مبوجب املادة ١١٨ من القانون رقم ٢٠١٩/١٢٦ أُلغيت املواد ٢١٠ إىل ٢١٣ من 
التجارة  قانون  الثاين من  الكتاب  إىل  املضاف  التاسع  بالباب  واستبدلت  التجارة  قانون 

واملعنون: "يف اندماج الرشكات وانشطارها".
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أو إىل  أو أكرث إىل رشكة قامئة  املالية لرشكة  الذمة  فاندماج الرشكات هو تحويل 
رشكة جديدة مستحدثة لهذا الغرض.

أو  قامئة  رشكات  عّدة  إىل  لرشكة  املالية  الذمة  تحويل  هو  الرشكات،  وانشطار 
مستحدثة.

ميكن للرشكات قيد التصفية ان تشرتك يف عمليات االندماج واالنشطار رشط ان ال 
يكون قد بدأ بتنفيذ مرحلة قسمة املوجودات بني الرشكاء.

يقصد بالرشكة املستفيدة، الرشكة التي ينتقل إليها كّل أو بعض صايف األصول نتيجة 
اإلندماج أو االنشطار.

تجري هذه العمليات بني مختلف أنواع الرشكات وضمن الرشوط املقّررة لتعديل 
النظام يف كل منها.

يخضع إنشاء الرشكة الجديدة لقواعد تأسيسها، كام هي محّددة يف القانون.

يؤدي االندماج أو االنشطار إىل حّل الرشكات الزائلة بدون تصفيتها وإىل انتقال 
ذّمتها املالية إىل الرشكات املستفيدة بالحالة التي يكون فيها عند إنجاز العملية نهائيًا، 
الزائلة صفة رشكاء يف الرشكات  مبا يف ذلك حق اإليجار. يكتسب الرشكاء يف الرشكات 
األسهم  وتستبدل  االنشطار  أو  االندماج  عقد  يف  املحددة  الرشوط  ضمن  املستفيدة 

والحصص القدمية بأسهم أو حصص يف الرشكات املستفيدة.

يبدأ مفعول االندماج أو االنشطار من تاريخ تسجيل الرشكة الجديدة يف السجل 
التجاري، أو إذا تعّددت الرشكات، فمن تاريخ التسجيل األخري. ويف الحاالت األخرى، من 
تاريخ تسجيل محرض آخر جمعية عمومية وافقت عىل العملية، ما مل ينص اإلتفاق عىل 

تاريخ آخر.

إذا كان من شأن االندماج أو االنشطار زيادة التزامات الرشكاء أو املساهمني يف 
الرشكات املعينة، فال ميكن تقريرهام إال بإجامع الرشكاء أو املساهمني.

تضع الرشكات املشرتكة يف أي من عمليات االندماج أو االنشطار مرشوع االندماج 
أو االنشطار وتودعه أمانة السجل التجاري يف مركزها ويجري تسجيله يف سجلّها وتنرش 
خالصته عىل نفقتها يف الجريدة الرسمية ويف جريدة محلية و/أو بالوسائل االلكرتونية 
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الجمعية  موافقة  تاريخ  من  شهر  خالل  القانون  هذا  من   ١٠١ املادة  يف  إليها  املشار 
العمومية غري العادية.

يتضمن مرشوع االندماج أو االنشطار ما ييل:

اسم الرشكة أو الرشكات املتعاقدة وشكلها ومركزها.  –

غاية االندماج أو االنشطار ورشوطه.  –

تحديد قيمة املوجودات واملطلوبات.  –

تاريخ إقفال حساب الرشكات املعنية.  –

مقدار معّدل التبادل والعالوة النقدية إذا وجدت.  –

مقدار عالوة االندماج أو االنشطار.  –

بالرشكات  خاصة  إضافيّة  أحكام  أُدخلت  وانشطارها،  الرشكات  اندماج  إطار  ويف 
املساهمة:

املادة ٢١٣ مكرر ٣:

"يصدر قرار االندماج عن الجمعية العمومية غري العادية لكل من الرشكات املشرتكة 
يف تلك العملية باالستناد إىل تقرير خطّي يضعه مجلس اإلدارة بترصّف املساهمني مرفًقا 

بالتقريرين املوّحد والخاص املذكورين يف املادة ٢١٣ مكرر ٤".

املادة ٢١٣ مكرر ٤:

التقرير املوّحد الذي يضعه مفوضو املراقبة.

يعنّي القايض مفّوض مراقبة خاص أو أكرث لدرس التقرير.

املادة ٢١٣ مكرر ٥:

الخاص  التقريرين  من  تعفى  األخرى  أسهم  كامل  الرشكتني  إحدى  متلّكت  إذا 
واملوحد.

املادة ٢١٣ مكرر ٦:

من  غريها  دون  املندمجة  الرشكات  مبقّدمات  الجديدة  الرشكة  تأسيس  ميكن 
املقدمات.
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املادة ٢١٣ مكرر ٧:

يف  الدين  سندات  ألصحاب  العمومية  الجمعية  عىل  االندماج  مرشوع  يعرض 
الرشكات الزائلة التي لها ان توافق عليه، فتستقّر هذه السندات يف ذمة الرشكة الدامجة. 
موجودات من  مالهم  هؤالء  ويستويف  االندماج،  متابعة  دون  يحول  فال  رفضها  أما 

الرشكة الزائلة.

املادة ٢١٣ مكرر ٨:

تبقى الرشكات الدامجة مدينة لدائني الرشكة املندمجة من غري أصحاب سندات 
الدين وتحّل محلها يف هذه الديون بدون تجديد للموجب.

املادة ٢١٣ مكرر ٩:

حق دائني الرشكات املشرتكة يف عملية االندماج من غري أصحاب سندات الدين 
االعرتاض أمام الغرفة االبتدائية املختّصة عىل هذا املرشوع ...

الديون أو  ال يحول اإلعرتاض دون متابعة عملية االندماج. غري إنه إذا مل تسّدد 
تقدم الضامنات ال يرسي االندماج بوجه الدائن املعرتض.

املادة ٢١٣ مكرر ١٠:

ميكنهم  ولكن  الدين  سندات  أصحاب  جمعية  عىل  االندماج  مرشوع  يعرض  ال 
االعرتاض عليه أمام غرفة البداية وفًقا للامدة ٢١٣ مكرر ٩.

املادة ٢١٣ مكرر ١١: 

ميكن تأسيس الرشكات املستحدثة بالتقدميات العائدة للرشكة املنشطرة.

املادة ٢١٣ مكرر ١٣: 

العائدة  الحقوق  ذات  لهم  يكون  املنشطرة  الرشكات  يف  الدين  سندات  أصحاب 
ألصحاب سندات الدين يف الرشكات الزائلة.

املادة ٢١٣ مكرر ١٤:

الرشكات  يف  الدين  سندات  أصحاب  جمعية  عىل  االنشطار  مرشوع  يعرض  ال 
املستفيدة، غري انه يحق لهم االعرتاض.
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املادة ٢١٣ مكرر ١٥:

بالتضامن  الناتجة عن االنشطار مدينة  التقدميات  تعترب الرشكات املستفيدة من 
تجاه أصحاب سندات الدين وسائر دائني الرشكة املنشطرة. وتحّل الرشكات املستفيدة 
محّل الرشكات املنشطرة يف تلك الديون بدون أن ينتج عن هذا الحلول تجديًدا للموجب 

بالنسبة ألصحاب سندات الدين أو الدائنني.

ويف إطار اندماج الرشكات وانشطارها إيضا، أُدخلت أحكام إضافية خاصة بالرشكات 
املحدودة املسؤولية:

املادة ٢١٣ مكرر ١٧:

تطبق األحكام العامة املتعلقة بالتقدميات العينية يف الرشكات املحدودة املسؤولية.

املادة ٢١٣ مكرر ١٨:

ميكن للرشكة التي تقدم إىل رشكة أخرى جزًءا من أصولها أن تخضع تلك العملية 
إىل األحكام التي ترعى االنشطار.

املادة ٢١٣ مكرر ١٩:

تطبق أحكام املواد ٢١٣ مكرر ٨ و٩ و١٢ و١٣ و١٩ و ٢١ عندما تجرى العمليات 
مبشاركة بني رشكات مساهمة وأخرى محدودة املسؤولية.

املادة ٢١٣ مكرر ٢٠:

تعفى من رسم الطابع املايل عمليات االنشطار واالندماج.

املادة ٢١٣ مكرر ٢١:

والتسجيل  العدل  وكتابة  واالنتقال  والفراغ  الطابع  رسوم  جميع  من  تعفى 
...املعامالت التي تقتضيها عملية االندماج.

املادة ٢١٣ مكرر ٢٢:

 ... االندماج  تاريخ  قبل  الصادرة  الرضائب  تسديد  املندمجة  الرشكات  يجب عىل 
وتعفى الرشكات من براءة ذمة الضامن.

املادة ٢١٣ مكرر ٢٣:
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فروقات  ٥٪ عىل  ٤٥ مبعدل  املادة  واملندمجة لرضيبة  الدامجة  الرشكات  تخضع 
إعادة تخمني األصول الثابتة ألي منها.

املادة ٢١٣ مكرر ٢٤:

تعفى عملية االنشطار من الرسوم.

املادة ٢١٣ مكرر ٢٥: 

عىل الرشكة املنشطرة أن تسدد الرضائب الصادرة قبل االنشطار.

املادة ٢١٣ مكرر ٢٦:

تخضع الرشكات املنشطرة لرضيبة املادة ٤٥ من قانون رضيبة الدخل مخّفضة إىل 
٥ ٪ عىل فروقات إعادة تخمني األصول الثابتة. 

سابًعا. إيصاالت اإليداع العمومية

أُضيف إىل الكتاب الرابع من قانون التجارة باب جديد هو الباب السادس تحت 
عنوان: "إيصاالت اإليداع العمومية".

عرّفت املادة ٤٥٨ مكرر ١ إيصاالت اإليداع العمومية بأنّها صكوك اسمية قابلة 
للتداول، مرتبطة بأسهم اسمية لرشكة مغفلة لبنانية، تصدر يف الخارج من قبل مصدر 

مرّخص يف بلد اإلصدار وتدرج يف األسواق املالية املنظمة.

وحّددت املادة ٤٥٨ مكرر ٢، رشوط إصدار إيصاالت اإليداع العمومية املرتبطة 
بأسهم املصارف.

كام حّددت املادة ٤٥٨ مكرر ٣ مصري إيصاالت اإليداع العمومية عند حّل وتصفية 
املصدرة  الرشكة  وتصفية  حّل  عند  انه  فيها  فجاء  األساسية،  لألسهم  املصدرة  الرشكة 
لألسهم األساسية، يعود ملاليك إيصاالت اإليداع العمومية الحقوق كافّة العائدة لألسهم 

األساسية، مع مراعاة مرسوم اكتساب غري اللبنانيني لحقوق عينية عقارية يف لبنان.
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ثامًنا. حقوق زوج املفلس

ألغت املادة ١٢١ من القانون رقم ٢٠١٩/١٢٦ املادة ٦١٥ من قانون التجارة، ففيام 
كان النص القديم يتكلّم عىل "حقوق اسرتداد زوجة املفلس"، أصبح النص الجديد يتكلم 

عىل "حقوق اسرتداد الزوج غري املفلس".

هذا من جهة،

 ،٦١٥ املادة   ،٢٠١٩/١٢٦ رقم  القانون  من   ١٢٢ املادة  ألغت  أخرى،  جهة  ومن 
فنّصت أنه تبقى أموال الزوج غري املفلس، املنقولة منها وغري املنقولة، خارج موجودات 

التفليسة.

كام تعّدلت املادة ٦٢٦ باملادة ١٢٣ من القانون الجديد، فبينام كان النص القديم 
يتضمن ان أموال الزوجة التي أحرزتها بنقود زوجها تضّم إىل موجودات التفليسة إال 
إذا أثبتت العكس، تضّمن النص الجديد ان أموال الزوج غري املفلس التي أحرزها بنقود 
موجودات  إىل  تُضّم  اإلفالس،  إعالن  لتاريخ  السابقة  الخمس  السنوات  خالل  املفلس، 

التفليسة اال إذا أثبتت العكس.

وقد فّصلت املادة ١٢٣ طرق اإلثبات املعتمدة يف هذه الحالة، فتضّمنت انه ميكن 
البيّنة  بجميع  املفلس  الزوج  أموال  من  املفلس  غري  الزوج  أموال  رشاء  واقعة  إثبات 
املقبولة يف املواد التجارية. ويعّد إثباتا كافيا مجرد إقامة الدليل عىل انه مل يكن للزوج 
غري املفلس أية موارد شخصية بتاريخ متلّك تلك األموال، ما مل يقم هذا األخري برهانًا 

عىل العكس.

وقد تعّدلت املادة ٦٢٧ باملادة ١٢٤ من القانون، فبينام كانت تنهض من النص 
القديم قرينة مفادها ان زوجة املفلس التي تفيه ديونه تعّد أنها أوفتها من مال زوجها 
الذي  الجديد  النص  القرينة مبوجب  أُلغيت  العكس،  الربهان عىل  قام  إذا  إال  املفلس، 
تضمن انه يعود للزوج غري املفلس الذي أوىف ديونًا لحساب الزوج املفلس أن يطالب 
بديونه كسائر دائني التفليسة، ما مل يقم الربهان أن تلك الديون قد أوفيت من مال 

الزوج املفلس.

التعديل  مع  متوافقة  لتصبح  القانون  من   ١٢٦ باملادة   ٦٢٩ املادة  تعّدلت  كام 
الجديد فتّم إحالل عبارة "الزوج غري املفلس" مكان عبارة "زوجة املفلس". 
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ومبوجب التعديل عينه، ويف املادة ذاتها، تّم إحالل عبارة "بطالن الهبات الحاصلة 
إعالن  لتاريخ  السابقة  الخمس  السنوات  خالل  املفلس  غري  للزوج  املفلس  الزوج  من 

اإلفالس"، محّل عبارة "بطالن الهبات املمنوحة يف أثناء مدة الزواج".

تاسًعا. إدخال بعض الجرائم املالية إىل قانون التجارة

الثاين من  الكتاب  إىل  ثامنا  بابا  القانون رقم ٢٠١٩/١٢٦  املادة ١١٧ من  أضافت 
قانون التجارة تحت عنوان "يف بعض الجرائم املالية".

قانون  ٣ من  و ٢٥٣ مكرر   ٢ ١ و٢٥٣ مكرر  املستحدثة ٢٥٣ مكرر  املواد  تنّص 
التجارة، انه يعّد كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واملديرين واملفّوضني بالتوقيع، 
مرتكبني للجرائم املالية املنصوص عنها يف املواد: ٢٥٣ مكرر ١ ، مكرر ٢ ومكرر ٣ يف 

الحاالت الثالث اآلتية:

استعامل أموال الرشكة مبا يرض مبصالحها ولغايات شخصية.  –

العمل ملصلحة رشكة أخرى.  –

إخفاء الوضع الحقيقي للرشكة عرب نرش بيانات مالية غري صادقة.  –

كام نّص التعديل أن مفّويض املراقبة يعاقبون بذات العقوبة، إذا أقدموا عىل إخفاء 
هذه املخالفات يف تقاريرهم.

تخضع هذه الجرائم ملرور الزمن الثاليث من تاريخ وقوعها، إذا كانت ظاهرة ومن 
تاريخ اكتشافها إذا كانت مخفيّة.

عاًرشا. مفّوضو املراقبة

نّصت املادة ١٠٧ املعّدلة باملادة ٢٥ من القانون أن مفّويض املراقبة مسؤولون مع 
أعضاء مجلس اإلدارة عن توزيع أنصبة أرباح صورية، بدون أن يذكر النص عاّم إذا كانت 

هذه املسؤولية تضامنية أم ال.

تعّدلت املادة ١٧٢ باملادة ٦٣ من القانون الجديد، فتّم إضافة فقرة جديدة مفادها 
أنه ميكن التمديد ملفويض املراقبة خمس سنوات متتالية عىل االكرث، يف حني أنه مبوجب 

النص القديم كان التمديد مفتوًحا.
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وتعّدلت املادة ١٧٣ باملادة ٦٤ من القانون فأضيفت فقرة تجيز لكل مساهم أو 
ملساهمني ميثلون ١٠ ٪ من رأسامل الرشكة أن يطلبوا إىل رئيس املحكمة التي يكون مركز 
الرشكة واقًعا ضمن نطاقها تعيني مفّوض مراقبة إضايف. وتّم إلغاء املّدة إذ كانت خالل 

الشهرين التاليني لتأسيس الرشكة، فأصبحت املدة مفتوحة.

ويتّم اختيار مفويض املراقبة اإلضافيني من بني خرباء املحاسبة لدى املحكمة.

تعّدلت املادة ١٧٤ باملادة ٦٥ من القانون، فأصبح مفّوضو املراقبة يقومون بتدقيق 
البيانات املالية املنصوص عنها باملادة ١٠١. كام ألزمت املادة املذكورة مفويض املراقبة 
بأن يضمنوا تقاريرهم إشارة إىل حاالت عدم امتثال الرشكة لنظامها والقوانني واألنظمة 
بجميع  املراقبة  مفّويض  يزّودا  أن  العام  واملدير  اإلدارة  مجلس  وعىل  اإلجراء.  املرعيّة 
املعلومات الالزمة إلمتام التدقيق يف أي وقت من السنة. وعىل مجلس اإلدارة أن يزّود 
الجمعية  انعقاد  قبل   ١٠١ املادة  يف  عنها  املنصوص  املالية  بالبيانات  املراقبة  مفّويض 

العمومية بستنّي يوًما، بعد أن كانت خمسني يوًما يف القانون القديم.

كام تعّدلت املادة ١٧٧ باملادة ٦٨ من القانون، التي فرضت عىل مفّويض املراقبة 
أال تكون لهم مصلحة خارجة عن إطار تفويضهم ال سيام عرب العقود اإلستشارية مع 
الرشكة أو مع مساهم يكون شخًصا معنويًا أو مع مجموعة ميلكون ١٠ ٪ من رأسامل 

الرشكة.

الجرائم  بعض  أدخلت  التي   ،٣ ومكرر   ٢ ومكرر   ١ مكرر  املواد ٢٥٣  كام نصت 
أقدموا عىل  إذا  العقوبة  بذات  يعاقبون  املراقبة  مفّويض  أن  التجارة  قانون  إىل  املالية 

إخفاء املخالفات املعّددة يف املواد املذكورة، يف تقاريرهم.

أحد عرش. التعديالت املتعلقة باألسهم

 ،٢٠١٩/١٢٦ رقم  القانون  من   ٢٤ باملادة  التجارة  قانون  من   ١٠٤ املادة  تعّدلت 
فأصبحت األسهم إسمية فقط. مل يعد جائزًا أن تكون ألمر أو لحاملها. وهنا نسجل تطوًرا 
سلبيًا عىل املستوى اإلريث، إذ ان األسهم لحاملها كانت تنتقل إىل الورثة بصورة تلقائية 

وبالتسليم املادي، بدون تسديد أي رسوم انتقال عنها.

عىل  الحقوق  تجزئة  جائزًا  فأصبح  القانون،  من   ٣٠ باملادة   ١١٦ املادة  تعّدلت 
السهم، فهناك صاحب حق اإلنتفاع بالسهم وصاحب حق الرقبة.
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بإبالغ  ملزمة  الرشكة  تكون  أنه  مفادها   ،١١٦ املادة  عىل  كاملة  فقرة  إضافة  تّم 
صاحب حق االنتفاع بالسهم. يحرض صاحب حق اإلنتفاع الجمعيات العمومية العادية 

ويحرض صاحب حق الرقبة الجمعيات العمومية غري العادية.

ميكن لصاحب حّق اإلنتفاع وصاحب حّق الرقبة اإلتفاق عىل ما يرتئيانه مبوجب 
عقد يبلغ إىل الرشكة وينرش يف السجل التجاري.

اختيار  أو  بينهم  من  واحد  اختيار شخص  املالكني  جميع  الشيوع، عىل  حالة  يف 
إتفاقهم  عدم  حال  ويف  فيها.  والتصديق  العمومية  الجمعيات  لحضور  ثالث  شخص 
يكون لرئيس املحكمة االبتدائية الواقع يف نطاقها مركز الرشكة تعيني ممثل عن املالكني 
بالشيوع بناء لطلب أي من املالكني مبوجب قرار معّجل التنفيذ، يصدر وفًقا لألصول 
العمومية  الجمعية  انعقاد  املمثل لحني  املالكني. يستمر  املستعجلة وبعد سامع سائر 
للمصادقة عىل الحسابات. وميكن لرئيس املحكمة تجديد التعيني وفق اإلجراءات عينها.

تعّدلت املادة ١١٧ باملادة ٣١، فأضيفت إليها فقرتان، تضّمنت الفقرة األوىل أنه 
ميكن للجمعيات غري العادية، بإجامع املساهمني أن تقرر إلغاء الصوت املزدوج.

القانون  بعد صدور  املؤسسة  للرشكات  بالنسبة  أنه  الثانية، فتضمنت  الفقرة  أما 
الجديد، ال يحّق لها أن ينص نظامها عىل الصوت املزدوج.

تعّدلت املادة ١١٨ باملادة ٣٢ من القانون، فأضيفت فقرتان إىل املادة املذكورة، 
تضّمنت الفقرة األوىل أنه بحال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم 
الرشاء يف  األولوية  حق  مبامرسة  وحده  مخّوًال  الرقبة  حق  صاحب  يكون  الواحد، 

عند االقتضاء.

أما الفقرة الثانية، فتضّمنت انه يجوز للرشكة املدرجة أسهمها يف األسواق املالية أن 
تشرتي من املال االحتياطي الحر أسهاًم صادرة عنها، رشط أّال تتجاوز قيمتها نسبة مئوية 

من مجموع أسهمها، تحدد وفًقا لألنظمة التي ترعى قانون األسواق املالية.

األسهم  "تبقى  عبارة  إلغاء  فتّم  القانون،  من   ٣٣ باملادة   ١١٩ املادة  تعّدلت 
إسمية"، ألنه أصال مل يعد هناك أي نوع من األسهم غري األسهم اإلسمية ويعّد باطًال كل

نص مخالف.
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جائزًا  للمساهم  الرجوع  فبات حق  القانون،  من   ٣٤ باملادة   ١٢٠ املادة  تعّدلت 
السهم  أحرزوا  الذين  وليس عىل جميع  بعده  السهم  أحرز  الذي  املساهم  فقط عىل 

بعده. ويحّل محّل الرشكة يف اإلدعاء عىل جميع الذين حلوا محله.

كام تعّدلت املادة ١٢١ باملادة ٣٥ من القانون، بقيت املادة عىل حالها فيام يخّص 
حق الرشكة يف بيع السهم الذي مل يُسدد مثنه. ولكن تعّدلت املادة لجهة ان البيع ليس 

بالرضورة يجب أن يحصل يف البورصة.

وأيًضا إذا كان الثمن الذي بيع السهم به أقّل من الثمن املطلوب، يكون املساهم 
ملزًما بتسديد الفرق بالتكافل والتضامن مع الذين أحرزوا السهم قبله. ولكن مسؤولية 

الذين أحرزوا السهم قبله تبقى قامئة لفرتة سنتني من تاريخ التفّرغ.

يف حال وجود حق انتفاع وحق رقبة عىل السهم، يكون صاحب حق الرقبة ملزًما 
بتسديد فرق الثمن.

استحدثت املادة ٣٦ من القانون الجديد املواد ١٢١ مكرر ١ و ٢ و٣ و ٤ و ٥ و ٦ 
و ٧ و٨ و ٩ و١٠ و١١ و ١٢، التي أضافت إنشاء األسهم التفضيلية إىل النظام القانوين 

اللبناين الذي يحكم الرشكات.

فاملادة ١٢١ مكرر ١، إضافت إنشاء األسهم التفضيلية واملادة ١٢٢ مكرر ٢ نصت 
انه لدى تأسيس الرشكة أو لدى زيادة رأساملها يجوز للرشكة منح حق أفضلية ملساهميها 

لإلكتتاب باألسهم التفضيلية املصدرة.

تتجاوز ٣٠ ٪ من  أن  التفضيلية ال يجب  ان األسهم  املادة ١٢١ مكرر ٣  ونصت 
األسهم اإلسمية التي متثل رأسامل الرشكة عند إصدار األسهم التفضيلية.

أّما املادة ١٢١ مكرر ٤ فقد نّصت ان نظام الرشكة أو قرار الجمعية العمومية غري 
العادية التي تقّرر إصدار األسهم التفضيلية، يحّددان اإلمتيازات واألولويّات والحقوق أو 

املنافع املادية األخرى التي تتمتّع بها هذه األسهم.

ا  حقٍّ التفضيلية  األسهم  أصحاب  اكتساب  حاالت   ٥ مكرر   ١٢١ املادة  وتضّمنت 
بالتصويت مساويًا لحق سائر املساهمني.

التفضيلية.  األسهم  لحملة  خاصة  جمعية  إنشاء   ،٦ مكرر   ١٢١ املادة  وتضّمنت 
وحظّرت املادة ١٢١ مكرر ٧ عىل رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة واملدراء 
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يتملّكوا  أن  القارصين  وأوالدهم  أزواجهم  وعىل  املساعدين  العامني  واملدراء  العامني 
أسهاًم تفضيلية.

ونّصت املادة ١٢١ مكرر ٨ أنه ال يكون ملاليك األسهم التفضيلية حّق األفضلية يف 
االكتتاب باألسهم الجديدة. غري انه يجوز أن يتضّمن النظام األسايس أو قرار الجمعية 

العمومية غري العادية، حًقا لهم باإلكتتاب.

وإذا وزّعت الرشكة أسهام جديدة لزيادة رأساملها، ال يصّح لحملة األسهم التفضيلية 
االستفادة من هذا التوزيع، إال إذا نّص النظام عىل ذلك أو قّررته جمعية عمومية غري 

عادية.

األسهم  اسرتداد رأساملها، طيلة وجود  الرشكة  املادة ١٢١ مكرر ٩ عىل  وحظّرت 
التفضيلية.

ونّصت املادة ١٢١ مكرر ١٠ أنه يحق للرشكة أن تشرتي األسهم التفضيلية برشط 
النص عنه يف النظام أو تقريره يف جمعية عمومية غري عادية، وأن يتّم بعد تسديد كامل 

أنصبة الربح األولوي .

كام نّصت املادة ١٢١ مكرر ١١ أنه يف حال حّل الرشكة وتصفيتها تسدد القيمة 
لتلك  والعائد  بكامله  املدفوع  غري  األولوي  الربح  ونصيب  التفضيلية  لألسهم  اإلسمية 

األسهم، قبل أي تسديد لقيمة األسهم العادية.

ونّصت املادة ١٢١ مكرر ١٢ أنه ميكن تحويل األسهم التفضيلية إىل أسهم عادية 
مبوجب قرار جمعية عمومية غري عادية.

ثاين عرش. التعديالت املتعلقة مبجالس اإلدارة

تعّدلت املادة ١٤٤ باملادة ٣٨ من القانون، فبينام كان النص القديم يتضمن أن 
أنه  الجديد  النص  اللبنانيني، تّضمن  أكرثية أعضاء مجلس اإلدارة، يجب أن تكون من 

يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة من اللبنانيني عن الثلث.

وتعّدلت املادة ١٤٦ باملادة ٤٠ من القانون الجديد، فتّم إضافة ان صاحب حق 
الرقبة عىل السهم فقط يحق له أن يكون عضًوا يف مجلس اإلدارة، إال عند وجود إتفاق 

مخالف بني صاحب حق الرقبة وصاحب حّق اإلنتفاع.
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عند وجود مالكني عىل الشيوع، يكون قابًال لعضويّة مجلس اإلدارة شخص واحد 
ممثل للاملكني عىل الشيوع.

كام تعّدلت املادة ١٤٧ باملادة ٤١ من القانون، فأصبح جائزًا أن يكون عضًوا يف 
مجلس اإلدارة شخص ليس مساهاًم، فأُلغيت بذلك أسهم الضامن.

وتعّدلت املادة ١٥٢ باملادة ٤٤ من القانون، فأصبح الزًما تسجيل إشعار التبليغ 
الذي تأخذ الرشكة مبوجبه علاًم باستقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة، يف السجل التجاري.

ويتّم التسجيل بدون الحاجة إىل إبراز اي مستند. ان الغاية من التسجيل بدون 
الحاجة البراز اي مستند يهدف إىل تسهيل التسجيل.

مبوجب التعديل الالحق باملادة ١٥٣ باملادة ٤٥ من القانون، أُلغي العمل باللجنة 
اإلستشارية. وأصبح جائزًا الفصل بني رئاسة مجلس اإلدارة وإدارة الرشكة. وأصبح مجلس 
اإلدارة يعنّي مديرًا عاًما من املساهمني أو من غري املساهمني. مل يذكر القانون الجديد 
إذا كان املدير العام يجب أن يكون من داخل أو من خارج مجلس اإلدارة، ما يعني أنه 

يجوز تعيينه من داخل أو خارج مجلس اإلدارة.

ولتعزيز مركز املدير العام، كان هذا األخري يعنّي من قبل مجلس اإلدارة، بناًء عىل 
اقرتاح رئيسه ويقوم بوظيفته لحساب وعىل مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة الشخصية، 
فأصبح مبوجب التعديل الجديد جائزًا الفصل بني رئاسة مجلس اإلدارة واإلدارة العامة 
للرشكة مبوجب نظام الرشكة. ويكون املدير العام من بني املساهمني أو من غريهم. مل 
يعد ميارس وظيفته لحساب رئيس مجلس اإلدارة وعىل مسؤولية هذا األخري الشخصية. 
(وحده) يف حال  العام حًرصا  للمدير  أو  العام  املدير   – اإلدارة  لرئيس مجلس  ويعود 
الفصل بني املنصبني أن يقرتح عىل املجلس تعيني مدير عام مساعد أو اكرث. يعنّي مجلس 
اإلدارة املدير العام املساعد أو املدراء العامني املساعدين من خارج مجلس اإلدارة ومن 
مجلس  رئيس  طبيعني.  أشخاًصا  يكونوا  ان  عىل  املساهمني،  غري  أو  املساهمني  ضمن 
اإلدارة يجب أيًضا أن يكون شخًصا طبيعيًا. ولكن ليس بالرضورة أن يكون أعضاء مجلس 

اإلدارة أشخاًصا طبيعيني.

مل يكن القانون القديم ينص عىل وجوب كون رئيس مجلس اإلدارة شخًصا طبيعيًا 
ولكن طبيعة األمور كانت تفرض ذلك. نّص القانون الجديد عىل ذلك، منعا ألي جدل 

قد يحصل.
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يقوم املدير العام املساعد بوظيفته عىل املسؤولية الشخصية للمرجع الذي اقرتح 

تعيينه: رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام أو املدير العام عند الفصل بني الوظيفتني.

تعّدلت املادة ١٥٤ باملادة ٤٦ من القانون، ففي حني مل يكن هناك أي رشط لتوّيل 

اإلدارة العامة يف أكرث من رشكة، منع القانون الجديد املدير العام أن يكون مديرًا عاًما يف 

أكرث من ثالث رشكات مركزها يف لبنان.

كام ال يجوز للشخص الطبيعي أن يكون عضوا يف أكرث من مثانية مجالس إدارة لرشكات

مركزها يف لبنان. هذا الرشط ال يطال أعضاء مجلس اإلدارة من غري األشخاص الطبيعيني.

وقد أبدى القانون الجديد تشّددا عند حصول املخالفة، فنّص أنّه لكّل شخص أن 

ينذر املخالف بتصحيح وضعه خالل شهرين. إذا انقضت املدة ومل يصّحح وضعه يعترب 

الحكم  يطلب  أن  مصلحة  صاحب  لكل  جاز  املخالفة  استمرّت  وإذا  حكاًم.  مستقيال 

البطالن ال يرسي عىل  املتّخذة بحضور املخالف. ولكن  بإبطال قرارات مجلس اإلدارة 

أجور ومكافآت خالل فرتة  قبضه من  ما  كّل  الرشكة  إىل  يرّد  أن  املخالف  الغري، وعىل 

واليته املخالفة.

إضافة  التعديل  هذا  مبوجب  فتّم  القانون،  من   ٤٧ باملادة   ١٥٥ املادة  تعّدلت 

املدير العام إىل نص املادة، النه أصبح مسؤوًال مبقتىض التعديل الجديد. ومل يعد ميارس 

صالحياته لحساب وعىل مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة، كام كان قبل التعديل، وأصبح 

يسقط من حقوقه إذا أفلست الرشكة وكان إفالسها ناتًجا عن غّش أو اخطاء هامة يف 

إدارة أعامل الرشكة. 

تعّدلت املادة ١٥٧ باملادة ٤٩ من القانون، فبينام كان النص القديم يتضّمن أن 

ملجلس اإلدارة أن يفّوض بعض صالحياته لرئيسه أو للمدير العام املعاون، تضّمن النص 

الجديد أن ملجلس اإلدارة ان يفّوض بعض صالحياته لرئيس مجلس اإلدارة – املدير العام،

يف حال عدم تعيني مدير عام، أو للمدير العام يف حال تعيينه.

لرئيس مجلس اإلدارة – املدير العام، جميع الصالحيات لتمثيل الرشكة لدى الغري 

وتنفيذ مقررات مجلس اإلدارة وتسيري أعامل الرشكة اليومية، وفًقا للنظام أو العرف، 

تحت إرشاف ومراقبة مجلس اإلدارة.
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ويف حال تعيني مدير عام، تصبح لرئيس مجلس اإلدارة سلطة اإلرشاف العام عىل 
اإلدارة  مجلس  يرتأس  وهو  اليومية.  األعامل  يف  التدخل  دون  الرشكة،  يف  األعامل  سري 

ويوّجه التوجيهات العامة إىل املدير العام، دون أن تكون ملزمة لهذا األخري.

يف القانون القديم، كان رئيس مجلس اإلدارة ميثل الرشكة لدى الغري ويقوم بتنفيذ 
قرارات مجلس اإلدارة.

يف القانون الجديد أصبح املدير العام ميثل الرشكة لدى الغري ويقوم بتنفيذ قرارات 
مجلس اإلدارة وتسيري أعامل الرشكة اليومية وفًقا للنظام أو العرف تحت إرشاف ومراقبة 

مجلس اإلدارة.

مبعنى آخر، انتقلت صالحيات رئيس مجلس اإلدارة إىل املدير العام.

تعّدلت املادة ١٥٨ باملادة ٥٠ من القانون. كان القانون القديم ينّص أنه يخضع 
لرتخيص الجمعية العمومية املسبق كل إتفاق بني الرشكة واحد أعضاء مجلس اإلدارة.

منوي  عقد  كل  اإلدارة  مجلس  لرتخيص  يخضع  أنه  ينّص  الجديد  القانون  أصبح 
إجرائه مع الرشكة. ويشمل الرتخيص: رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام واملدير 

العام املساعد.

يف النص القديم، كان الرتخيص يعطى مسبًقا من قبل الجمعية العمومية. يف النص 
الجديد أصبح الرتخيص يعطى مسبًقا من قبل مجلس اإلدارة. ولكن ال يكون الرتخيص 

املذكور نافًذا إال بعد موافقة الجمعية العمومية عليه.

يف النص القديم، كان الرتخيص مقتًرصا عىل أعضاء مجلس اإلدارة.

يف النص الجديد، أصبح شامًال رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام واملدير 
العام املساعد.

ومتّت إضافة فقرة جديدة مبوجب القانون الجديد، مفادها أنه ال يحق ألّي من 
املذكورين أعاله أن يشارك يف التصديق عىل قرار منح الرتخيص أو رفضه املتعلّق به. وال 
تحسب أصواتهم، ال يف احتساب نصاب الحضور وال يف التصويت عند مناقشته الرتخيص 

املذكور. 

بني  عمليات  موضوعها  يكون  التي  العادية  العقود  يستثني  القديم  النص  كان 
الرشكة وزبائنها.
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استعاد النص الجديد النص القديم وأضاف كلمة "عادية" إىل كلمة "عمليات".

كان النص القديم يُخضع لرتخيص الجمعية العمومية املسبق كل إتّفاق بني الرشكة 
رشيًكا  أو  املؤسسة  لهذه  مالًكا  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أحد  كان  إذا  أخرى،  ومؤسسة 
متضامًنا فيها أو مديرًا لها أو عضًوا يف مجلس إدارتها. وعليه أن يعلم مجلس اإلدارة 

بذلك.

رئيس  املسبق:  اإلدارة  مجلس  لرتخيص  يخضع  أصبح  الجديد،  التعديل  مبوجب 
مجلس اإلدارة واملدير العام واملدير العام املساعد، يف األحوال اآلتية:

أ.  إذا كان ميلك بصورة مبارشة أو غري مبارشة حقوق تصويت تزيد عن ٥ ٪ يف 
رأسامل تلك الرشكة.

ب.  أو رشيًكا متضامًنا أو رشيًكا مفّوًضا يف تلك الرشكة، مهام كانت نسبة حصصه 
يف رأساملها، يف حال كانت رشكة تضامن أو رشكة توصية.

أو مديرًا لتلك الرشكة أو عضًوا يف مجلس إدارتها. ج. 

ال يحّق لهذا الشخص أن يشارك بالتصويت عىل قرار منح أو رفض الرتخيص املتعلق 
بتلك الرشكة. وال يحتسب صوته "ضمن نطاق الحضور أو التصويت عند املناقشة"؛ أي ال 

يحتسب صوته، ال بأكرثية نصاب الحضور وال بأكرثية التصويت عىل القرارات.

كان النّص القديم ينّص أنّه عىل الشخص أن ُيعلم بذلك مجلس اإلدارة.

ا  تضّمن النّص الجديد أنه عىل الشخص أن يُعلم بذلك مجلس اإلدارة "فوًرا وخطيٍّ
وبالتفصيل".

وعىل مجلس اإلدارة: 

انعقاد  وقبل   Délai  raisonnable معقولة  مهلة  ضمن  بالرتخيص  ينظر  أ.  أن 
الجمعية العمومية العادية أو غري العادية للمصادقة عليها. وال يحق لطالبي 
الرتاخيص املشاركة يف التصويت يف الجمعية العمومية. وال تحسب أصواتهم ال 
عند احتساب "أكرثية الحضور" (النصاب) وال عند احتساب "أكرثية التصويت 

عىل القرارات".

ب.  أن يبلّغ مفويض املراقبة العقود التي جرى الرتخيص املسبق بها من قبل مجلس 
املراقبة  مفوضو  يقّدم  الرتخيص.  قرار  من  يوًما  عرش  خمسة  خالل  اإلدارة، 
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مع  أعاله  واإلتفاقيات  بالعقود  املتعلق  الخاص  تقريرهم  العمومية  للجمعية 
إبداء رأيهم فيها، للتصويت عليها وفًقا لألصول من قبل الجمعية العمومية.

العام  واملدير  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  لرئيس  يحّق  ال  الجديد،  القانون  ومبقتىض 
واملدير العام املساعد ومفّويض املراقبة وأي مساهم ميلك بصورة مبارشة أو غري مبارشة 
حق تصويت يزيد عن خمسة باملئة (٥ ٪) يف رأسامل الرشكة أن يحصل عىل تسهيالت 

أو عىل كفالة أو أي ضامنة تجاه الغري.

كام نّص القانون الجديد، انه يف جميع الحاالت، ال يكون الرتخيص نافًذا إّال بعد 
موافقة الجمعية العمومية عليه. زيادة يف التوضيح نُلفت إىل انه يف ظل القانون القديم، 
التعديل  مبوجب  فأصبح  العمومية،  الجمعية  قبل  من  مسبًقا  يحصل  الرتخيص  كان 
الجديد يحصل الرتخيص املسبق من قبل مجلس اإلدارة، ثم يحال إىل الجمعية العمومية 

مشفوًعا بتقرير مفويض املراقبة للمصادقة عليه.

ويف سياق التعديالت التي طالت مجالس اإلدارة، تعّدلت املادة ١٥٩ باملادة ٥١ من 
القانون، ففي حني كان النص القديم ينص انه ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يشرتكوا 
يف إدارة رشكة مشابهة لرشكتهم، إال إذا حصلوا عىل ترخيص يجدد كل سنة، اضاف النص 

الجديد إىل أعضاء مجلس اإلدارة ، رئيسه واملدير العام واملدير العام املساعد.

كام أضاف إىل عبارة "إدارة رشكة"، عبارة "إدارة رشكة مشابهة يف موضوعها أو يف 
نشاطها". وقد أتت هذه الزيادة للتوضيح.

وحّددت املادة ٥١ من القانون الجهة التي متنح الرتخيص وهي الجمعية العمومية 
العادية.

تعّدلت املادة ١٦٠ باملادة ٥٢ من القانون، فبينام كان النّص القديم يتضّمن عبارة 
"أعضاء مجلس اإلدارة"، انسحب التعديل الجديد عىل كل النصوص، فأصبح النص الجديد 

يتضّمن عبارة "رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام واملدير العام املساعد".

تعّدلت املادة ١٦١ باملادة ٥٣ من القانون، كام ييل:

عىل أعضاء مجلس اإلدارة يف نهاية الستة اشهر االوىل من السنة املالية ان يضعوا:

النص القديم: "بيانًا موجزًا مبوجودات الرشكة وديونها".

النص الجديد: "البيانات املالية املرحلية".
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النص القديم: "جرًدا وموازنة مع حساب لألرباح والخسائر".

النص الجديد: "البيانات املالية املشار إليها يف املادة ١٠١ من القانون الجديد". 

القديم يشرتط أن  النص  القانون، فبينام كان  باملادة ٥٤ من  املادة ١٦٢  تعّدلت 
تكون امليزانية جليّة ومنسقة، استبدل النص الجديد كلمة "امليزانية" بعبارة "البيانات 

املالية"، واكتفى بأن تكون جليّة، مستغنيًا عن كلمة "منّسقة".

البيانات  إىل  باإلضافة  أنه  فنّصت  القانون،  من   ٥٥ باملادة   ١٦٣ املادة  وتعّدلت 
املالية، املشار إليها يف املادة ١٠١، عىل مجلس اإلدارة تنظيم تقرير حول وضع الرشكة 
ونشاطها خالل السنة املنتهية لتقدميه إىل املساهمني قبل خمسة عرش يوًما من انعقاد 

الجمعية العمومية. وأوجب القانون الجديد أن يتضّمن التقرير املواضيع التالية:

وضع الرشكة ونشاطها خالل السنة املنتهية.  –

نتائج نشاطها.  –

التقدم املحرز واملشاكل املواجهة.  –

التطور املتوقع لوضع الرشكة.  –

تبيان املخاطر املتوقعة.  –

–  العمليات املهمة التي طرأت بني تاريخ نهاية السنة وتاريخ انعقاد الجمعية 
العمومية.

وتعّدلت أيًضا املادة ١٦٤ باملادة ٥٦ من القانون، فبينام كان القانون القديم ينّص 
أن  الجديد  القانون  نّص  العمومية،  الجمعيات  إىل  يدعون  اإلدارة"  "أعضاء مجلس  أن 

"مجلس اإلدارة" يدعو إىل الجمعيات العمومية.

كام تعّدلت املادة ١٦٥ باملادة ٥٧ من القانون يف االتجاه ذاته، حيث جرى استبدال 
عبارة "أعضاء مجلس اإلدارة" بعبارة "مجلس اإلدارة".

ويف التعديل الذي أُدخل عىل املادة ١٦٦ مبوجب املادة ٥٨ من القانون، تّم إضافة 
الجديد  التعديل  مع  متاشيًا  اإلدارة"،  مجلس  "أعضاء  عبارة  إىل  العام"  "املدير  عبارة 

الطارىء عىل صالحيات املدير العام.
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وورد يف التعديل الذي طال املادة ١٦٧ مبوجب املادة ٥٩ من القانون، ان األشخاص 
اإلداري.  خطئهم  عن  املساهمني  تجاه  مسؤولني  يكونون   ،٦٦ املادة  يف  اليهم  املشار 

وأضيفت عبارة "املدير العام" إىل عبارة "أعضاء مجلس اإلدارة".

اإلدارة  أنّه يف حالة االفالس، يتحمل أعضاء مجلس  الجديد،  النص  وأيًضا جاء يف 
و/أو املدير العام أو كل شخص موكل بإدارة الرشكة أو مراقبتها املسؤولية الخ. مبا يف 
أنهم  عىل  الربهان  إقامة  عليهم  يجب  املسؤولية  من  وللتملص  املراقبة.  مفّويض  ذلك 
اعتنوا بإدارة أعامل الرشكة ومراقبتها "اعتناء املهني الحريص والفاعل"، بدًال من عبارة 
"اعتناء الوكيل املأجور" التي كانت مستعملة يف القانون القديم. ويف حال الفصل بني 
وظيفة رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام، ال يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤوال إال عند 

مخالفة القانون أو نظام الرشكة.

ومبوجب التعديل الذي طال املادتني ١٦٨ و ١٧٠ مبوجب املادتني ٦٠ و ٦١ من 
القانون، متّت إضافة عبارة "املدير العام".

ثالث عرش. التعديالت التي استلزمتها املامرسة العملية

لقد فرضت املامرسة العملية عّدة تعديالت يف قانون التجارة، سنأيت عىل ذكرها 
كام ييل:

املحكمة  رئيس  أصبح  بحيث  القانون،  من   ٢ املادة  مبوجب   ١٨ املادة  أُلغيت 
االبتدائية يوقّع عىل الدفاتر التجارية املمسوكة يدويًا، وليس قايض الصلح، الذي أُلغي 

منصبه، ليحل محلّه الحاكم املنفرد، ثم القايض املنفرد.

هو  الرشكة  ممثل  فأصبح  القانون،  من   ٣ املادة  مبوجب   ،٢٦ املادة  أُلغيت  كام 
الذي يطلب تسجيلها وليس مديرو أشغالها أو أعضاء مجلس إدارتها. وتّم أيًضا إضافة 
سند  إبراز  الرشكة، عىل وجوب  تأسيس  عند  نّص،  الذي  العارش  البند  هو  بند جديد، 
أو أي سند  القانوين  إقامة لدى ممثّلها  الرشكة محّل  إتّخاذ  يفيد  أو أي مستند  إيجار 
لدى  أصوًال  مسّجًال  يكون  أن  يجب  اإليجار  عقد  إّن  النافذة.  القوانني  تجيزه  قانوين 
البلدية ومستوفيًا رسم الطابع املايل. وميكن أيضا إبراز كتاب تسامح، صادًرا عن ممثل 
الرشكة القانوين أو أي مستند آخر تجيزه القوانني النافذة ويربّر إشغال الرشكة. وهذا 
مرتوك تقريره للقايض املرشف عىل السجل التجاري. كام يقتيض إبراز هويّة صاحب أو 
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أصحاب الحّق االقتصادي، الذين تّم إدخالهم إىل النظام القانوين اللبناين مبوجب القانون
رقم ١٠٦، الذي أضاف بنوًدا وعّدل بنوًدا أخرى يف عدد من مواّد القانون رقم ٤٤، تاريخ 
رقم ١/١٤٧٢  املالية  وزارة  قرار  الرضيبية)١ ومبوجب  اإلجراءات  (قانون   ٢٠٠٨/١١/١١

تاريخ ٢٧ أيلول ٢٠١٨، الذي تضّمن آلية تحديد صاحب الحق اإلقتصادي٢.

أُلغيت املادة ٢٧ باملادة الرابعة من القانون، فأصبح الزًما ذكر:

التعديالت الطارئة عىل الرشكة.  –

–  اسم وشهرة وتاريخ ومحّل والدة وجنسية مديري اشغال الرشكة وأعضاء مجلس 
اإلدارة ومديري الرشكة.

شهادات اإلخرتاع.  –

أحكام اإلفالس والحّل والتصفية وإبطال الرشكة.  –

تصديق الصلح االحتياطي.  –

املقّررات املختصة بالرشكة.  –

التي  القدمية   ٤٢ املادة  نص  فاستعيد  القانون،  من   ٥ باملادة   ٤٢ املادة  تعّدلت 
مل  إذا  والعقود،  املوجبات  قانون  يف  عنها  املنصوص  الرشكات  قواعد  تطبّق  مبوجبها 
تتعارض مع أحكام قانون التجارة، ومتّت إضافة فقرتني جديدتني إليها، فنّصت الفقرة 
األوىل، أن تعديل شكل الرشكة ال يؤّدي إىل خلق شخصية معنوية جديدة لها، وامنا تبقى 
الشخصية املعنوية قامئة وتستمر الرشكة الجديدة بالشخصية املعنوية ذاتها. وال يرسي 
تعديل شكل الرشكة عىل الغري إال بتسجيل التعديل يف السجل التجاري وانقضاء شهر 
عىل إعالن التعديل املذكور يف الجريدة الرسمية وجريدة يومية محلية، يعيّنها القايض 

املرشف عىل السجل التجاري.

أما الفقرة الثانية املضافة مبوجب التعديل الجديد، فتضّمنت أّن األشخاص الذين 
يعتربون مسؤولني  املعنوية،  الشخصية  اكتسابها  قبل  التأسيس  قيد  باسم رشكة  عملوا 

املنشورة يف الجريدة الرسمية، العدد ٥٢، تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢.  ١

املنشور يف الجريدة الرسمية، العدد ٤٣، تاريخ ٢٠١٨/١٠/٤.  ٢
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بالتضامن فيام بينهم عن األعامل املنّفذة، ما مل تأخذ الرشكة عىل عاتقها هذه األعامل. 
وتعترب تلك األعامل مقررة من قبل الرشكة منذ حصولها.

تعّدلت املادة ٧٧ باملادة ٨ من القانون، فنصت املادة الجديدة عىل وجوب كون 
عدد املساهمني ال يقّل عن ثالثة.

لعدد  األدىن  الحد  ولكن  العدد،  هذا  يحّدد  القديم  القانون  يف  نّص  مثّة  يكن  مل 
املساهمني كان يستنتج من عدد األعضاء الذي يكّونون مجلس اإلدارة، بحيث كان الزًما 

أن يكونوا من املساهمني وإال يقّل عددهم عن ثالثة.

تعّدلت املادة ٨٠ باملادة ١٠ من القانون، فبينام كان النّص القديم يتضّمن وجوب 
التابع  الكاتب العدل  إيداع وتسجيل نظام الرشكة املغفلة وكّل تعديل الحق له لدى 
له مركز الرشكة الرئييس، اكتفى النص الجديد باإليداع والتسجيل لدى أي من الكتاب 

العدل عىل األرايض اللبنانية.

مراعاة  "مع  التالية:  الفقرة  يف  االدارية"  السلطات  "من  عبارة  حذف  أيضا  وتّم 
أحكام القوانني واألنظمة التي تخضع مامرسة بعض النشاطات لرتخيص مسبق، ال يحتاج 

تأسيس الرشكات املغفلة إىل ترخيص"، بدًال من "إىل الرتخيص من السلطات اإلدارية".

وتعّدلت املادة ٨١ باملادة ١١ من القانون، فتّم إضافة عبارة "اسم املكتتب" إىل 
جانب كلمة "توقيعه"، إذ إن النّص القديم كان يفرض توقيع املكتتب، بدون ذكر اسمه، 
يف حني أن املامرسة العملية، كانت تفرض تصحيح هذا النقص، إذ كان يتّم ذكر االسم 

ثم التوقيع.

كام نشري إىل خطأ ورد يف التعديل الجديد، إذ فرض النص الجديد عىل غرار النص 
القديم وجوب النرش قبل اإلكتتاب يف الجريدة الرسمية ويف صحيفتني احداهام يومية 
محلية والثانية اقتصادية، يف حني انه مل تعد هناك أي جريدة يومية اقتصادية يف لبنان، 
بحيث انه يف املامرسة العملية كان يتم النرش يف جريدتني يوميتني محليتني، أو يف جريدة 

محلية ومجلّة أسبوعية أو شهرية اقتصادية.

وتعّدلت املادة ٨٢ باملادة ١٢ من القانون، التي تّم مبوجبها رفع الغرامة، لتصبح 
"جزء من  كلمة  القانون  املادة ١٣ من  وأُلغيت مبوجب  النقدي.  التحّول  مع  متناسبة 
السهم" التي كانت مذكورة يف املادة ٨٤ املعدلة، ألنّه مل يعد هناك، مبقتىض التعديل 

الجديد، أي تجزئة للسهم الواحد.
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وتعّدلت املادة ٨٥ باملادة ١٤ من القانون، فبينام كان النص القديم يوجب عىل 
املؤسسني ان يودعوا املبالغ املدفوعة من املكتتبني قبل تأسيس الرشكة بوجه نهايئ يف 
احد املصارف املقبولة بشكل حساب مفتوح باسم الرشكة الخ ، صحح النص الجديد هذا 
الخطأ ، فاضاف عبارة "قيد التأسيس" إىل جانب كلمة "الرشكة" ، الن الرشكة املذكورة 

مل تؤسس بعد.

كام استبدل النّص الجديدة عبارة "أحد املصارف املقبولة"، بعبارة "أحد املصارف 
العاملة يف لبنان"، فالداللة واحدة، ولكن التحسني ال يتعّدى كونه تصويبًا للتعبري.

كام جرى تعديل النص القديم، الذي كان يتضمن أنه إذا مل تؤّسس الرشكة يف مدة 
املستعجلة  األمور  يراجع قايض  أن  لكّل مكتتب  الرتخيص، يحّق  تاريخ  ستة أشهر من 
لتعيني مدير مؤقّت يُعهد إليه بسحب املبالغ وإرجاعها إىل املكتتبني بعد حسم نفقات 
التوزيع، فتّم، مبوجب النص الجديد استبدال عبارة "من تاريخ الرتخيص" بعبارة "من 

تاريخ توقيع النظام لدى الكاتب العدل".

وتّم أيًضا إضافة عبارة "عند اإلقتضاء" بعد عبارة "بعد حسم نفقات التوزيع".

التي  األخرى  "الجرائم  بعبارة  النزيهة"  غري  "اإلدارة  عقوبة  عبارة  استبدلت  كام 
ينطبق فعلهم عليها"، إذ ال وجود لجرمية اسمها "جرمية اإلدارة غري النزيهة". واستبدل 
"جرمية  وهي  الصحيحة  بالتسمية  االئتامن"،  استعامل  إساءة  "جرمية  تسمية  املشرتع 

اساءة االئتامن".

ومتّت إضافة فقرة جديدة مبوجب النّص املعّدل، كانت الحالة التي تناولتها تثري 
جدًال يف معرض املامرسة العملية. جاء يف الفقرة املضافة ما ييل:

"ويف حال توافق املؤسسون، حتى قبل انقضاء مهلة الستة أشهر املذكورة يف الفقرة 
السابقة (واملعطاة كمهلة قصوى لتأسيس الرشكة، بدءا من تاريخ تسجيل نظامها 
أي  وقبل  الرشكة  تأسيس  عملية  يف  قدما  السري  عدم  عىل  العدل)،  الكاتب  لدى 
اكتتاب من قبل املساهمني، ميكنهم باإلجامع اتخاذ القرار بسحب املبالغ املودعة 
لدى املرصف، رشط إبراز كتاب مصّدق أصوًال لدى الكاتب العدل الذي أودع النظام 
لديه يفيد بإلغاء نظام الرشكة املودع لدى الكاتب العدل إضافة إىل إبراز ما يثبت 

تسديد الرسوم والرضائب املرتتبة عىل نظام الرشكة عند االقتضاء".

التي  النقطة  للنقاش يف صدد  ا  حدٍّ وضع  الذي  التعديل  بهذا  الكّيل  ترحيبنا  مع 
تناولها، نرى أن مثة خطأ ورد يف الفقرة املضافة، إذ وردت عبارة "وقبل أي اكتتاب من 
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قبل املساهمني"، يف حني أن املبالغ التي تودع لدى املصارف خالل مرحلة تأسيس الرشكة 
هي عبارة عن قيمة رأساملها املكتتب به من قبل املساهمني، فكيف يكون جائزًا إتخاذ 

القرار بسحب املبالغ املودعة، قبل إيداعها مبوجب اإلكتتاب برأس املال؟!

ونشري هنا إىل ان النقاش قبل التعديل كان يدور حول معرفة ما إذا كان يقتيض 
عمومية  جمعية  عقد  التأسيس،  مرحلة  خالل  النظام  لتعديل  أو  املبالغ  السرتجاع 
للمساهمني يف الرشكة قيد التأسيس لتقرير سحب املبالغ املودعة أو لتعديل طارىء عىل 
النظام، أم إبراز كتاب منظّم لدى الكاتب العدل، يفيد إلغاء نظام الرشكة أو تعديله. 
قبل  عمومية  أي جمعية  عقد  لعدم جواز  الثاين،  باإلحتامل  يأخذ  الراجح  الرأي  وكان 

تأسيس الرشكة واكتسابها الشخصية املعنوية٣.

وتعّدلت املادة ٨٦ باملادة ١٥ من القانون، فتّم فقط شطب عبارة "ويجب اختيار 
الخبري أو الخرباء من الئحة الخرباء املقبولني رسميًا لدى املحكمة".

وتعّدلت املادة ٩١ باملادة ١٦ من القانون، فتم شطب كلمة "مقصودة"، التي تلت 
كلمة "كبرية" يف عبارة "عندما يتضح وجود مبالغة كبرية مقصودة يف تخمني املقدمات 

العينية".

الخمس  انطالق  مهلة  تحديد  تّم  القانون  من   ١٧ باملادة   ٩٤ املادة  تعديل  ويف 
سنوات من تاريخ حصول العيب.

تنقص  أن ال  "عىل  فتّم شطب عبارة  القانون  باملادة ١٨ من  املادة ٩٥  وتعّدلت 
عن ثالث سنوات" عند الكالم عىل مهلة إقامة دعوى املسؤولية الناشئة عن عيب يف 

التأسيس.

وتعّدلت فقط قيمة الغرامة بالتعديل الذي تناول املادة ٩٦ مبوجب املادة ١٩ من 
القانون.

وتعّدلت املادة ٩٨ باملادة ٢٠ من القانون، فأُضيفت عبارة "خالل الشهر الذي ييل 
التأسيس تحت طائلة غرامة يقررها القايض املرشف ترتاوح بني ٥٠٠٫٠٠٠ ل.ل. ومليون 

لرية لبنانية".

كان لنا رأي مخالف إذ كنا نرى انه ال مانع من عقد اي جمعية عمومية للمساهمني املكتتبني يف الرشكة قيد   ٣
التأسيس، طاملا ان موضوعها هو تصحيح النظام أو اسرتجاع االموال املودعة.



٤٩ نظرة شاملة عن تعديل قانون التجارة اللبناين
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الرسمية ويف صحيفة  الجريدة  النرش يف  فأُلغي   ،٢٢ باملادة  املادة ١٠١  وتعّدلت 
املالية املختتمة، واستعيض  السنة  اقتصادية وصحيفة يومية محلية لحسابات ميزانية 

عنه بإيداع السجل التجاري جملة مستندات معّددة يف املادة ١٠١ الجديدة .

وتعّدلت املادة ١٠٢ باملادة ٢٣ من القانون، فوضعت غرامة قدرها مئة ألف لرية 
لبنانية، عن كل مستند مذكور يف املادة ١٠١ مل يتّم إيداعه السجل التجاري.

وإليداع املستندات املعّددة يف املادة ١٠١ تعفى الرشكة من براءة ذمة صادرة عن 
الصندوق الوطني للضامن اإلجتامعي.

أن  القانون، فأضيفت فقرة جديدة مفادها  باملادة ٢٦ من  املادة ١٠٨  وتعّدلت 
دعوى اسرتجاع أنصبة األرباح الصورية تسقط مبرور الزمن الخاميس.

كان  الذي  الثالث  الرشط  فأُلغي  القانون،  من   ٢٧ باملادة   ١٠٩ املادة  وتعّدلت 
ينص "عىل أن تدخل الفوائد املدفوعة يف نفقات التأسيس ألجل استهالكها كنفقات يف 

املوازنات التي تشتمل عىل أرباح".

واستبدلت عبارة "يجب نرشه عىل الوجه القانوين"، بعبارة "يجب نرشه يف سجل 
الرشكة لدى أمانة السجل التجاري".

الرشكة  "حالة  عبارة  فاستبدلت  القانون،  من   ٦٦ باملادة   ١٧٥ املادة  وتعّدلت 
وموازنتها والحسابات واقرتاحات توزيع أنصبة األرباح" بعبارة "البيانات املالية املنصوص 

عنها باملادة ١٠١".

. يف الختام، نبدي أربع مالحظات ومتنٍّ

التجارة، أن يعمد  الكبري لقانون  التعديل  املالحظة االوىل: كّنا نتمّنى وسط هذا 
تناسًقا  أكرث  يكون  الحاصلة،  التعديالت  من  انطالقًا  جديد،  قانون  صياغة  إىل  املشرتع 
قوانني  املبعرثة يف  األحكام  إىل دمج  ويصار  املضمون  أم يف  التعبري  وانسجاًما سواء يف 
أخرى يف النص الجديد، ال سيام األحكام الواردة يف قانون املوجبات والعقود، عىل أن 
يصدر هذا القانون الجديد بلغتني: العربية واالنكليزية وبصورة رسمية، وعىل أن تكون 
وإن  العربية  اللغة  جانب  إىل  الرسمية  التجارية  املعامالت  لغة  هي  االنكليزية  اللغة 
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اقتىض ذلك تعديًال دستوريًا، فمن شأن هذا اإلقرتاح أن يسّهل االستثامرات األجنبية يف 
األسواق اللبنانية.

املالحظة الثانية: ان تعديل قانون التجارة بالصورة التي حصل فيها يبقى قاًرصا عن 
بلوغ الغاية املتوّخاة منه، ما مل يصدر يف لبنان قانون جديد ينظم التجارة اإللكرتونية.

املالحظة الثالثة: ان اقتصار التعديل عىل إدخال رشكة الشخص الواحد إىل النظام 
القانوين اللبناين، يبدو لنا غري كاٍف، إذ انه كان يقتيض إدخال العديد من أنواع الرشكات 

األخرى التي باتت تستلزمها التجارة الحديثة.

ذوي  حّث  عىل  يحملنا  التجارة،  قانون  إىل  املكننة  إدخال  ان  الرابعة:  املالحظة 
والعملية؛  العلمية  املجاالت  يف  القانون  أهل  من  الشابة  العنارص  إدخال  عىل  الشأن 
وحدهم أبناء الثقافة الرقمية الحديثة قادرون عىل دفع عجلة التطور القانوين إىل األمام، 
فنستطيع إّذاك الجمع بني خربة املخرضمني املرتاكمة وأصالتهم العلمية وبني الحداثة وما 
تتطلبه من غوص يف العلوم الرقمية الحديثة التي باتت تطبع قانون التجارة أكرث فأكرث.

أّما التمني فهو عدم اإلكتفاء مبا أنجز، بل العمل عىل تطوير قانون التجارة بصورة 
دامئة وفّعالة ليبقى متامشيًا مع الحاجات الحديثة، فال نتأّخر سنني طويلة يف ترشيع 
ما هو قائم، كام حصل مع التعديل الحارض بالنسبة للدفاتر التجارية املمسوكة أصًال 
بصورة رقميّة منذ سنني طويلة، ألّن الطالق بني الترشيع والواقع، يفقد األّول أهميته 

ويجعل الثاين متفلتًا.

 



"الَسهم" و"الُمَساِهم"، من الوحدة إلى التعّدد

كايب شاهني
دكتور يف القانون، بروفسور لدى كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة يف جامعة الّروح القدس – الكسليك 

ولدى الفرع الفرنيس يف كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة واإلداريّة يف الجامعة اللبنانيّة، 
قاٍض عدّيل، املنّسق العلمي ألعامل املؤمتر

١، استفاق املُشرتع  بعد أْن شاَخ قَانون التجارة الربيّة اللبناين واحتفل بيُوبيله املَاِيسّ
من سباتِِه وجاءنا بتعديٍل واسعٍ طاَل الكثري من نواحيه٢. 

كانت  والتي  القدمية،  النصوص  بعض  ل  َعدَّ بأْن  املشرتع  يكتِف  مل  الحقيقة،  ويف 

أمست بِفعل التطّور الهائل يف مجاالت التجارة واالقتصاد بائدًة٣، بل هو َخطَا نحو إدَخال 

 V. 75e Anniversaire du Code de commerce libanais, (1942-2017), Actes du Colloque  ١
 International du 28 et 29 mars 2017, Coordination scientifique par Gaby CHAHINE,

 PUSEK, 2018.

القانون رقم ١٢٦ تاريخ ٢٩ آذار ٢٠١٩، املنشور يف الجريدة الرسميّة عدد ١٨ تاريخ األّول من نيسان ٢٠١٩   ٢
ص ١٢٨٢ وما يليها.

ومن هذه القواعد البائدة: مبدأ وجوب تعّدد الرشكاء يف الرشكة التجاريّة (املاّدتنْي ٨٤٤ م.ع. و١ من املرسوم   ٣
االشرتاعي ١٩٦٧/٣٥ املتعلّق بالرشكة املحدودة املسؤوليّة)، أو قاعدة وجوب اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من 
بني الرشكاء (م ١٤٧ ق. ت. ب.) أو بعض القواعد املتعلّقة بانعقاد الجمعيّة العموميّة السنوية يف الرشكات 
املساهمة (م ١٩٧ ق. ت. ب.) أو قاعدة أسهم الضامن املقّدمة من أعضاء مجلس اإلدارة (م ١٤٧ ق. ت. ب.).

(OA) Open Access ISBN 978-614-473-171-0

تعديالت القانون التجاري  اللبناني
من وجَهَتي نظر الباحث والقاضي 
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احتياجات  تلبية  قادٍر عىل  أمَىس غرَي  كان  الذي   القانون،  نقلت هذا  قواعد جديدٍة٤ 
الترشيعات واالجتهادات  املُمتَِهنني٥، إىل مرحلٍة جديدة عرصيّة، مستفيًدا من تجارب 

األجنبية ال سيّام الفرنسية منها٦.

غري أّن هذه النظرة التفاُؤليّة إىل التعديالت الحاصلة ال تلبَُث أن تنَدثِر أو تََكاُد 
ق يف دراسِة األحكام  حني يرى الباحُث فيها الكثرَي من املواِد املُلتبسة٧. ال بّل إّن التعمُّ

ع٨!  املستحدثة يُظهر بشكٍل َجّيل أنه جرى إقراُر هذا القانون عىل َعَجٍل وترسُّ

القانون  يف  جديدة  منقولة  قيم  استحداث  منها:  نذكر  أن  نكتفي  بل  هنا،  لتعدادها  محّل  وال  كثرية  وهي   ٤
اللبنايّن كشهادات اإليداع العموميّة (م ٤٥٨-١ وما يلها ق. ت. ب.)، وإدخال مفهوم األسهم الشاغرة من حّق 
التصويت (م ١٢١-١ وما يليها ق. ت. ب.)، وتعزيز حّق املساهم يف الوصول إىل املعلومات والشفافيّة وتسهيل 
و١٥٨ و١٥٦  و١٠٢  و١٠١  و٩٨  و٢٧   ٢٦ (املواد  االقتصادّي  الحّق  مفهوم صاحب  وإدخال  النرش  معامالت 

و١٨١ ق. ت. ب.)، وتنظيم عمليّات االندماج واالنشطار (م  ٢١٢ وما يليها ق. ت. ب.) وتنظيم مامرسة 
الرشكة  إدارة  والفصل يف  (م ١١٦ ق. ت. ب.)  انتفاع  رقبة وحّق  بني حّق  األسهم  تجزئة  الحقوق يف حالة 
املساهمة ما بني وظيفتَْي رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام (م ١٥٣ ق. ت. ب.) وتحديد سلطات املديرين يف 
إلزام الرشكة بأعاملهم (م  ١٥٧ ق. ت. ب.) وتعديل رشوط األكرثيّة املحّددة يف املاّدتنْي ١٩٩ و٢٠٤ ق.ت.ب. 
وتنظيم مرحلة تأسيس الرشكات ومسؤوليّة املؤسسني (م ٤٥ ق. ت. ب.)، والقواعد املستحدثة يف ما خّص 
مفّويض املراقبة (م  ١٦٧ و١٧٢ ق. ت. ب). حول هذا التعديل أنظر: تعديالت قانون التجارة اللبناين من 
وجَهَتْي نظر الباحث والقايض، أعامل املؤمتر السنوي الرّابع لجامعة الّروح القدس – الكسليك باالشرتاك مع 
معهد الدروس القضائيّة يف وزارة العدل – لبنان، بريوت ١٢ شباط ٢٠٢٠، تنسيق علمي للقايض د. كايب شاهني،

منشورات جامعة الّروح القدس – الكسليك، ٢٠٢٠. 

حول دور املمتهنني يف تطوير املاَُمرسات القانونيّة يف مجال التجارة واألعامل، أنظر:   ٥
La pratique du droit commercial au Liban, 75 ans après le Code, Actes du Colloque 
International du 7 mars 2018, Coordination scientifique par Gaby CHAHINE, 

PUSEK, 2018. 

أنظر حول تأثّر القانون ٢٠١٩/١٢٦ تاريخ ٢٩ آذار ٢٠١٩ بالترشيعات الفرنسيّة واألجنبيّة بشكل عام:  ٦
E. LAMAZEROLLES, « La réforme du Code de commerce libanais, le point de 
vue d’un juriste français », et R. MAALOUF, « La réforme du Code de commerce 
libanais, le point de vue de la Common Law », in Regard croisés de l’École et du Palais 
à l’aune de la réforme du Code de commerce au Liban, Actes du Colloque International 
conjoint de l’USEK et de l’École de la Magistrature (IEJ – Ministère de la Justice – 
Liban) du 12 février 2020, Coordination scientifique par Gaby CHAHINE, 

PUSEK, 2021.
 V. :  N. DIAB et A. NAJJAR, « Réforme du Code de commerce : entre innovations  ٧

et toilettage », L’Orient Le Jour du 26 avril 2019.

التمثيل  عقود  التحكيمي يف  البند  التحّدث عن صّحة  إىل  املُوجبة  األسباِب  ذهاُب  ذلك  مثاالً عىل  ونعطي   ٨
التجارّي من غري تقنني هذه القاعدة يف منت القانون الجديد، أو املاّدة ١١٠ "الجديدة" التي تستعيُد النّص 

القديم حرفيًا من غري تعديٍل أو تغيري!



٥٣ "الَسهم" و"املَُساِهم"، من الوحدة إىل التعّدد
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ومن بنْي األَحكاِم الَجديدة التي أدَخلها املُشرتع تلَك املتعلَّقة باستحداث األسهم 
التفضيليّة الشاغرة من حّق التصويت٩.

بل  ال  يستدعي،  التجاريّة  الرشكة  السهم يف  يَطَاُل  الذي  البحَث  فإّن  الواقع،  ويف 
ُد  هو يُوِجُب البحَث يف شخص املساهم وحقوقه وموجباته. ذلك أّن السهم هو تجسُّ
يَُعرَُّف يف صفته كرشيك، ومنُه  به  الرشكة.  إىل  املساهم  التي تجمع  القانونيّة  الرّابطة 
يستمدُّ حقوقُه ووضعيّته القانونيّة، وبحملِِه له تتحّدد موجباته تجاه الرشكة، حتّى ساَع 

بنا القْول أّن السهم حبُل الُرصّة الذي يربط املساهم بالرشكة.

املساهمني عىل  أو صنٌف من  منٌط  األسُهم  أو صنٍف من  منٍط  لكّل  كان  وهكذا، 
شكله بحيُث يصحُّ الجزم أّن أمناط األسهم يحّدد أمناط املساهمني. وبتعبري آخر أّن يف 
بإدخاله  اللبناين  الرشكة أصناُف مساهمني بقدر ما فيها من أصناف األسهم. والقانون 
صنف األسهم التفضيليّة الشاغرة من حّق التصويت يف صلب قواعده الوضعيّة يكون 

لني. قد ابتكَر صنف املساهمني املَُفضَّ

تثري األسهم التفضيليّة هذه تساؤالت علميّة كثرية، سواء بالنسبة ملفهومها القانويّن 
القسم األّول من هذا  يتناول  النظريّة. وهكذا  بالنسبة ملدلوالتها  أو  إنشائها،  ورشوط 
البحِث السهم التفضيّيل يف ذاته، ُمَقاِربًا مبوضوعيٍّة مفهوَمُه وُمستخرًجا من هذا املفهوم 
انعكاسات تقنينه عىل الصعيَديْن النظري والعمّيل. ويذهب القسم الَثاين إىل البحِث يف 
حامل السهم التفضيّيل يف قراَءٍة شخصيٍّة لحقوقه من خالل التعّمق يف النظام القانويّن 
الذي أفرده القانون ١٢٦ لهذه األسهم املميّزة، ال سيّام لجَهة الحقوق املنبثقة عنها، ومن 

خالل مقارنته بالنظّام املعروف لها يف فرنسا.

القسم األّول. املَُقاربة املوضوعّية لألسهم التفضيلّية الشاغرة من حق التصويت

مل يُعرّف القانون اللبنايّن األسهم التفضيليّة بل اكتفى بأن حّدد الحقوق التي متنحها 
لَحاملِيها ورسم الّنظام القانويّن املُطبَّق عليَْها.

املاّدة ١٢١-١ من القانون ٢٠١٩/١٢٦ تاريخ ٢٩ آذار ٢٠١٩ والتي أضافت إىل نّص املاّدة ١٢١ من قانون التجارة   ٩
الربيّة البنود ١٢١-١ ولغاية ١٢١-١٢.
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البند األّول. مفهوم األسهم التفضيلّية الشاغرة من حّق التصويت

واألسهم التفضيليّة املستحدثة هذه هي أسهم متنح حاملها امتيازات ماديّة بالنسبة 
لِِسَواه من الرشكاء أصحاب األسهم العاديّة و/أو ذات األفضليّة، وتحرمه باملقابل من حّق 

املشاركة يف الجمعيّات العموميّة والنقاش ومن حّق التصويت فيها.

بالتّايل حاملها  تويل  الرشكة، وهي  مال  رأس  أجزاًء من  متثّل  أنّها  أْي  أسهم:  هي 
صفة املساهم أي صفة الرشيك يف الرشكة املُصِدرَة. ويف الحقيقة، ال مجال هنا للتوّسع 
يف تحديد شخص املساهم والتعريف به بالرغم من الضبابيّة التي تحيط بهذا املفهوم 
الذي قد يبدو للوهلة األوىل واضح املعامل١٠، إمّنا ميكننا الجزم أنّه يف ظّل الوضع الرّاهن 
يف علم القانون يتّفق الفقهاء كافًة أّن شغور السهم من حّق التصويت ليس من شأنه 

تعطيل اكتساب صفة املساهم١١.

متمّتعة مبنافع ماديّة وشاغرة من حّق التصويت: وهذا ما يجعل منها يف وضعيّة 
مشابهة لوضعيّة سندات الدين، فنقرأ: 

« Cet instrument hybride qui entre dans la catégorie des valeurs mobilières 
convertibles (à l’instar des obligations convertibles) est en fait un mélange 
entre l’action et l’obligation12 ».

وهكذا، مل يرتّدد الفقه القانويّن يف القول بأّن هذه األسهم تشّكل فئًة عىل حدة تقع 
ما بنَي السهم والسند وأنّها تتوّجه للمستثمر املهتّم بعائدات استثامره أكرث منه ملن يهتّم 

بقيادة املرشوع التجاري وتحديد سياساته، فنقرأ:

 Sur l’épineuse question de l’actionnaire V. : « Les journées sur l’actionnaire » dont  ١٠
 les travaux ont été publiés à la Revue des Sociétés de 1999 ; notamment, P. LE
 CANNU, « L’état d’actionnaire à l’épreuve du droit des sociétés. L’acquisition de la

  qualité d’actionnaire », in « Qu’est-ce qu’un actionnaire », Rev. Soc. 1999, p. 519.
 Pour approfondir la question des liens juridiques entre l’actionnaire et le droit  ١١
 de vote, V. : M. GERMAIN, « Le transfert du droit de vote », in La stabilité du
 pouvoir et du capital dans les sociétés par actions, Colloque de Deauville, 16 et 17 juin
 1990, publié à la Revue de jurisprudence commerciale, 1990, n° 11, p. 135 et s. V. aussi,

C. BARILLON, Le critère de la qualité d’associé, thèse, Paris Ouest, 2016.
 J. SCHNEIDER, « Les actions préférentielles : un instrument en vogue », Commerce  ١٢

du Levant, novembre 2008.
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« Cette création est de nature à intéresser les épargnants plus soucieux de 
la rentabilité de leurs capitaux que de la participation à la définition et au 
contrôle de la politique économique et financière de la société13 ».

وهي أيًضا متنح حاملها صفة الرشيك وتتامهى بذلك والسهم يف مفاعيله، ولكّنها 
تؤّمن  قد  كَونِْها  إىل  نظرنا  ما  إذا  الدين  وسند  لتتامهى  والسهم  املقاربة  عن  تخرج 
عائًدا ثابتًا١٤ مبعزٍل عن تحقيق الرشكة لألرباح القابلة للتوزيع من عدِمِه، كام يف كونها 
التصويت. وهذه  بالسهم وهو حّق  اللصيق  الجوهرّي  السياّيس  الحّق  تويل حاملها  ال 
امليزة األخرية هي ما يُفرّقها بشكٍل أساّيس عن األسهم ذات األفضليّة التي عرفها لبنان

منذ زمن.

ويف الواقع، َسبََق لترشيعنا الوطنّي أْن أجاز يف املاّدة ١١٠ ت. ب. أسهاًم ذات طابع 
استثنايّئ عرّف عنها أنّها أسهم ذات أفضليّة actions de priorité وهي تبيح لحاملها 
سائر  إىل  إضافًة  ماديّة١٥   avantages وامتيازات   antériorités أولويّة  بحقوق  التمتّع 

الحقوق السياسيّة ومن بينها حتاًم حّق التصويت.

أهمّية إنشاء األسهم التفضيلّية الّشاغرة من حّق التصويت:

لقد علّل املشرتع اللبنايّن خياَر إنشاء األسهم التفضيليّة الشاغرة من حّق التصويت 
العاملّي ملثل  الخاّصة، واالنتشار  أموالها  تعزيز  الرشكات من  ثالثٍة هي: متكني  بأسباٍب 

هذه األنواع من األسهم، والنجاح الذي عرفته يف التجربة املرصفيّة اللبنانيّة١٦.

من  األسهم  هذه  مثل  إصدار  أّن  عىل  واالقتصاد  القانون  فقهاء  يتّفق  وبالفعل، 
إىل  ولوجها  وتأمني   actifs propres de la société الرشكة١٧  موجودات  تعزيز  شأنه 
ببُنيَِة  املََساس  accès à du financement en liquidités من غري  متويٍل نقديٍّ سائل 
للرشكة  األسهم  هذه  تتيح  آخر،  وبتعبرٍي  بالرشكة١٨.  تتحّكم  التي  السياسيّة  السلطة 

 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, 16e éd. par M. GERMAIN,  ١٣
.LGDJ, 1996, t. 1, n° 1185, p. 852.

أنظر األسباب املوجبة للقانون ٢٠١٩/١٢٦ تاريخ ٢٩ آذار ٢٠١٩.  ١٤

 V. au sujet de ces actions de priorité : Ch. FABIA et P. SAFA, Traité de Code de  ١٥
commerce annoté, Sader, 3e éd. mise à jour par P. SAFA, 1988, t. II, ss art. 110.

األسباب املوجبة للقانون ٢٠١٩/١٢٦ تاريخ ٢٩ آذار ٢٠١٩.  ١٦

Lamy, Sociétés commerciales, éd. 2002, n° 4303 et s.  ١٧

 Mémento pratique Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, 2004, n° 18200 et s.  ١٨
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املال رأس  لتعزيز  مبقّدماتهم  يأتون  جدد  رشكاء  واستقبال  رأساملها  فتح  يف  الرّاغبة 
consolidation du capital اللجوء إىل هذه اآلليّة من غري تذويِب األكرثيّة الّسابقة١٩ 

املتحّكمة بقرار الرشكة٢٠ يف أكرثيّة جديدة قد ال تتفق معها حول الخيارات األساسيّة 
لالستثامر أو أنّها ستؤّدي إىل ضياع الرشكة من يد مؤسسيها ال سيّام عندما يكون هؤالء 

من العائلة عينها كام اعتدنا عليه يف لبنان٢١. 

وهكذا، نجحت التجربة املرصفيّة اللبنانيّة يف اعتامد هذه األسهم وسيلًة الحرتام 
القواعد املاليّة الّصارمة التي تّم إقرارها يف املؤمتر املعروف بـِ"بال ٢" والذي قال بوجوب 
رفع الرساميل واملوجودات الخاّصة باملصارف٢٢. واستفادت الرشكات املرصفيّة اللبنانيّة 
من هذه األسهم لتعزيز رساميلها واستقبال مساهمني ُجُدد ال يتدّخلون يف اإلدارة وال 

يؤّدي اشرتاكهم يف رأس مال املرصف إىل التحّكم بسياسته ومقّرراته. وهكذا نقرأ:
« Mais, comme pour les banques internationales, le choix s’est porté sur les 
actions préférentielles plutôt que sur des actions ordinaires pour éviter une 
dilution du capital qui serait au détriment des actionnaires en place23 ». 

ونجاح التجربة املرصفيّة اللبنانيّة٢٤ هذا تُرجم يف العام ٢٠٠٨ مثًال بإصدار أسهم 
تفضيليّة شاغرة من حّق التصويت بقيمة تتجاوز الـثالمثاية مليون دوالر أمرييك٢٥.

Dalloz Avocats, Fiches d’orientation, Action de préférence, Septembre 2019.  ١٩

J. SCHNEIDER, « Les actions préférentielles : un instrument en vogue ».  ٢٠

 Rapport IIF (Institute of International Finance), Corporate Governance in Lebanon,  ٢١
an investor perspective, Task Force Report, Août 2005, <www.iif.com>.

 S. RIZK, « BANQUES – L’objectif est de renforcer les fonds propres. La Blom  ٢٢
 va émettre 50 millions de dollars d’actions préférentielles », L’Orient-le-Jour du

 05 octobre 2002.

J. SCHNEIDER, « Les actions préférentielles : un instrument en vogue ».  ٢٣

بدأت املصارف اللبنانيّة إصدار هذه األسهم منذ العام ٢٠٠٢ مع بنك عودة وبنك لبنان واملهجر لإلستثامر،   ٢٤
وكرّت السبحة بعد ذلك منذ ٢٠٠٥ ِبدأً ببنك بيبلوس وبنك فرنسبنك واالعتامد اللبنايّن فبنك بريوت والبنك 
االقتصادّي االجتامعي  املجلس  تقرير  أنظر  لبنان...  يف  جرنال  سوسيته  وبنك  بيمو  وبنك  الفرنيس  اللبنايّن 
الرّابط: عىل   ،Le Liban de demain, vers un développement économique et social

<www.ces.gov.lb>.

 J. SCHNEIDER, « Plus de 300 millions de dollars émis par les banques libanaises  ٢٥
en 2008 », Commerce du Levant, novembre 2008.



٥٧ "الَسهم" و"املَُساِهم"، من الوحدة إىل التعّدد

Copyright © PUSEK, Kaslik, 2021 | Tous droits réservés منشورات جامعة الّروح القدس – الكسليك، ٢٠٢١ | جميع الحقوق محفوظة ©

أّما عىل الصعيد الّدوّيل، فإّن فكرة إنشاء أسهم تفضيليّة شاغرة من حّق التصويت 
non-voting shares رافقت إدخال الرشكة املغفلة يف الترشيع الربيطاين٢٦، وهَي ُعرفَت 

وتُعرف  نيويورك  بوالية  الخاص   ١٨٥٥ العام  قانون  منذ  األمريكيّة  املتّحدة  الواليات  يف 
عامليًا  نجاًحا  التجربة  هذه  عرفت  وقد   .٢٧preferred shares باسم  الحارض  يومنا  يف 
حقيقيًا٢٨ ما دفَع بالفرنسيني إىل إنشاء أسهٍم مامثلة مبوجب قانون ١٣ مّتوز ٢٩١٩٧٨. 
إالّ أّن التجربة الفرنسيّة األوىل اصطدمت بفشٍل كامل، إذ مل تلجأ، عىل امتداد مساحة 
الّنحو٣٠.  إنشاء أسهٍم تفضيليّة عىل هذا  فرنسا، سوى ستّة رشكات مساهمة فقط إىل 
ولعّل مرّد الفشل يعود إىل التعديالت التي أدخلها مجلس الشيوخ الفرنّيس والتي أرادت 

حامية َحَملِة األسهم ما جعل هذه اآلليّة بغرْي فائدة٣١.  

مبوجب   ١٩٧٨ سنة  قانون  أحكام  معّدًال  الفرنّيس،  املشرتع  تدّخل  ما  وُرسَعاَن 
اإلّدخار،  وحامية  االستثامر  بتحفيز  املتعلّق   ١٩٨٣ الثّاين  كانون   ٣ يف  الّصادر  القانون 
ما جَعَل اإلقبال عىل هذه األسهم أكرب٣٢. وما لبَث أن تّم استبدال هذه الفئة املحّددة 
من األسهم مبا يُعرف بأسهم االمتياز actions de préférence مبوجب التنظيم اإلداري 
٣٣ والتي متنح حاملها، بحسب االتفاق 

ordonnance رقم ٦٠٤ تاريخ ٢٤ حزيران ٢٠٠٤ 

أو نظام الرشكة، أنواًعا متعّددة من االمتيازات قد تكون ماديًّة أو سياسيًّة سلطويّة٣٤ 
يف  أكرث  أو  عضو  تسميَة  يف  الحّق  أو  مفّصلة  اسرتاتيجيّة  معلومات  ولوج  يف  (كالحّق 

 G. DELMOTTE, « Les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote »,  ٢٦
Journ. not. et av. 1978, 1533.

 C. JAUFFERET-SPINOSI, « Les actions à dividendes prioritaires sans droit de  ٢٧
vote », Rev. Soc. 1979, p. 25.

 J.-P. LANGLAIS et G. DE KERVILER, « Les nouvelles “actions de préférence” »,  ٢٨
Les Echos, n° du 16 juillet 2004.

Lamy, Sociétés commerciales, n° 4303.  ٢٩

املرجع عينه يف الحوايش.  ٣٠

 V. avis du Sénateur E. DAILLY, au nom de la commission des lois du Sénat, n° 484,  ٣١
2e s., 1977-1978, p. 6 et 10.

 C. BAERT, « Les actions de priorité : une catégorie de titres en voie d’extinction  ٣٢
après l’ordonnance du 24 juin 2004 », Bull. joly 2004, p. 1571.

 J.-M. MOULIN, « Les actions de préférence », LPA 22 septembre 2005, n° 189.  ٣٣

 Th. MASSART, « Les actions de préférence et la question du droit de vote »,  ٣٤
 in Le nouveau droit des valeurs mobilières après la réforme du 24 juin 2004,

Dr. et patr. 2004, n° 130.
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 loi Pacte باسم  املعروف  القانون  وجاء  إلخ.).  القرار،  آليّة  تنظيم  أو  اإلدارة  مجلس 
الّصادر يف ٢٢ أيّار ٢٠١٩ ليوّسع مروحة االمتيازات التي يتمتّع بها حامل أسهم االمتياز 

جاعالً من بينها حّق التصويت املتعّدد٣٥.  

إنشاء األسهم التفضيلّية الّشاغرة من حّق التصويت: 

نظام  َوَوضع  التصويت  حّق  من  الشاغرة  التفضيليّة  األسهم  إنشاء  يصطحب  قد 
هذه  التفضيليّة  األسهم  إصدار  الحالة  هذه  يف  ويتّم  تأسيسها،  لحظة  املغفلة  الرشكة 
واالكتتاب بها يف الوقت عينه الذي يتّم فيه إصدار األسهم العادية واالكتتاب بها. كام 
بالتزامن  العاديّة  غري  العموميّة  الجمعيّة  عن  بقراٍر  يصدر  قد  األسهم  هذه  إنشاء  أّن 
العاديّة  العموميّة غري  الجمعيّة  قرار  أو  الّنظام  ويُحّدد  املال٣٦.  رأس  زيادة  تقرير  مع 
االمتيازات واألولويّات والحقوق أو املنافع املاديّة التي يوليها السهم لَِحاِملِِه وال سيّام 

نصيب الربح األولوّي ومدى كونه تراكميًا أو غري تراكمّي٣٧.

إنشاء األسهم التفضيلّية الّشاغرة من حّق التصويت لدى تأسيس الرشكة:

التأسيسيّة، إصدار أسهٍم تفضيليّة.  قد يلحظ نظام الرشكة، منذ وضعه يف الفرتة 
كام ميكن إنشاء هذا الصنف من األسهم مبوجب تعديٍل يطاُل الّنظام، تقّرره الجمعيّة 

العموميّة للمساهمني وفق األصول املرسومة النعقادها ورشوط صّحة مقّرراتها٣٨.

اشرتط  أن  فرنسا  يف  التفضيليّة  األسهم  أنشأ  الذي   ١٩٧٨ سنة  لقانون  سبق  وقد 
لالستبدال  القابلة  أو  أسهم  إىل  للتحّول  القابلة  األسناد  حملة  حامية  إصدارها  لصّحة 
بأسهم. فكان ممنوًعا عىل الرشكة إصدار أسهم تفضيليّة ما دام مثّة حملة أسناد عىل 
الّنحو املبنّي أعاله، باعتبار أّن ال مجال وقتذاك للمساس بقواعد توزيع أنِصبَة األرباح٣٩. 

 R. ARAKELIAN, Répertoire Dalloz Sociétés, V° « Action de préférence », n° 91-1.  ٣٥

م ١٢١-٢ ت. ب. واملاّدة ٢-١ من القانون ٢٠٠١/٣٠٨ تاريخ ٣ نيسان ٢٠٠١ واملتعلّق بإصدار أسهم املصارف   ٣٦
والتداول بها وإصدار سندات الدين ومتلّك العقارات من قبل املصارف.

م ١٢١-٤ فقرة ١ ت. ب.  ٣٧

 Sur cette dernière question, V. : E. TYAN, Droit commercial, 2e éd. mise à jour par  ٣٨
 N. TYAN, M. AFFEICH KARAM et A. NAJJAR, Hachette Antoine, 2017, t. 1,

n° 667, p. 766 et s.

J.-F. ARTZ, Répertoire sociétés Dalloz, V° « Actions », n° 210.  ٣٩
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ولعّل هذا املنع ساهم يف فشل هذا التقنني٤٠، فجاء القانون الّصادر يف ٣ كانون الثّاين 
١٩٨٣ املتعلّق بتحفيز االستثامر وحامية اإلّدخار ليحّرر الرشكات من هذا املنع بحيُث 
للتحويل  قابلة  سندات  َحَملَة  وجود  من  بالّرغم  تفضيليّة  أسهم  إصدار  ممكًنا  أصبح 
إىل أسهم، مع مراعاة حقوق هؤالء األخريين من خالل دعوة جمعيّتهم إلبداء املوقف

وفق األصول٤١.

وبالفعل، اقتفى املشرتع اللبناين آثار التعديل الفرنّيس األخري فنّصت املاّدة ١٢١-٢ 
ت. ب. أنّه ال يُعتدُّ باملاّدة ٨ من املرسوم االشرتاعي ٥٤ تاريخ ١٦ حزيران ١٩٧٧ املتعلّق 
بالسندات القابلة التحويل إىل أسهم٤٢. ما يعني أّن إصدار األسهم التفضيليّة يف لبنان 
أصبح متاًحا بالّرغم من وجود حملة سندات قابلة للتحويل إىل أسهم٤٣. كام نّصت املاّدة 
١٢١-٤ فقرة ٤ ت. ب. عىل وجوب مراعاة حقوق أصحاب الفئة األخرية من خالل دعوة 

جمعيّتهم الخاّصة لالنعقاد واملوافقة.

كام راعى القانون اللبنايّن جانب حملة األسهم ذات األفضليّة املنصوص عليها يف 
املاّدة ١١٠ ت. ب٤٤. خشيَة أن تؤّدي األسهم التفضيليّة املستحدثة إىل املساس بحقوقهم 

مشرتطًا، هنا أيًضا، موافقة جمعيّتهم الخاّصة. 

.Lamy, Sociétés commerciales, n° 4303. أنظر حول الفشل الذي أحاط القانون الفرنيس للعام ١٩٧٨  ٤٠

 J. HEMARD, F. TERRE et P. MABILLAT, Droit des sociétés, Dalloz, 1978, t. 2,  ٤١
n° 519, p. 442.

والذي تّم تقنينه يف قانون التجارة الربيّة اللبنايّن يف الجزء الثالث من الفصل الثّاين من الباب الثّالث من الكتاب   ٤٢
الثّاين منُه.

 Sur l’interdiction faite par l’article 8 du D.-L. 54/1977 V. : P. SAFA et J. SAFA  ٤٣
 GANNAGE, La société holding, la société off-shore et les actions convertibles en actions en

droit libanais, 1re éd. bilingue, 2009, p. 251 et s.

 Pour une étude d’ensemble sur de telles actions, V. : Ch. FABIA et P. SAFA,  ٤٤
 Traité de Code de commerce annoté, Sader, 3e éd. mise à jour par P. SAFA, 1988, t. II,

ss art. 110.
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إنشاء األسهم التفضيلّية الّشاغرة من حّق التصويت لدى زيادة رأس مال الرشكة:

أجاز القانون اللبنايّن أيًضا إنشاء هذه الفئة من األسهم اثناء حياة الرشكة ولدى 
تقرير زيادة رأس مال الرشكة. إّن هذا القرار يُتّخذ حًرصا من قبل الجمعيّة العموميّة 

غري العاديّة، واختصاصها هذا متعلّق بالنظام العام٤٥.

وتثرُي مسألة إنشاء هذه األسهم خالل حياة الرشكة مسألة حّق األولويّة يف االكتتاب 
املاّدة  وقراءة  ب.،  ت.  و١١٣   ١١٢ املاّدتنْي  مبوجب  الُقدامى  للرشكاء  قانونًا  املحفوظ 
إعداده لدى  اللبنايّن  املشرتع  اختربها  التي  الرتّدد  درجة  تبنّي  ١٢١-٢ ت. ب. جديدة 

نّص التعديل. 

فهكذا مىض البند ٢ من املاّدة املذكورة أعاله ليحجب رصاحًة أحكام األولويّة يف 
االكتتاب قائالً أنّه ال يُعتَدُّ بها عند إصدار أسهم تفضيليّة. ولكّن املاّدة عينها ما لبثَت، 
أفضليّة ملساهميها  الثّالث منح حّق  بندها  يف صياغٍة ملتبسة، أن سمحت للرشكة يف 
لالكتتاب باألسهم التفضيليّة رشط تحديد رشوط مامرسة هذا الحّق يف نظام الرشكة أو 

مبوجب قرار الجمعيّة العموميّة غري العاديّة.

منًعا وال حتّى من  يفيد  اللبناين ال  القانون  التدقيق يف موقف  إّن  الحقيقة،  ويف 
الّناحية املبدئيّة، وإمّنا هو إباحٌة مرشوطٌة. وعلّة الرشط أّن نسبة األسهم التفضيليّة ال 
التي متثّل رأس مال الرشكة٤٦. وبالتّايل ال  الـ٣٠٪ من األسهم اإلسميّة  ميكن أن تتجاوز 
ميكن أن تُرتُك مامرسة حّق األولويّة يف االكتتاب، للمساهمني القدامى كافًة، إذ يؤّدي 
ذلك إىل ازدياد عدد األسهم التفضيليّة مبا ال يُجيزُُه القانون. وهذه اإلشكاليّة سبَق للفقه 
الفرنّيس ان أثارها وعالجها حيُث استقّر الرأي عىل جواز حذف حق االكتتاب األولوّي 
لبعض الرشكاء بشكٍل كامل، أو لجميعهم بنسبٍة متساوية٤٧، وهذا ما يجب عىل الّنظام 

أو الجمعيّة العموميّة غري العاديّة تقريره وتحديد رشوط مامرسته.

E. TYAN, Droit commercial, t. 1, n° 680, p. 778.  ٤٥

أنظر أحكام املاّدة ١٢١-٣ ت. ب.  ٤٦

 J. MESTRE et M.-E. PANCRAZI, Droit commercial, L.G.D.J., 25e éd., n° 486,  ٤٧
p. 390 et 391.
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إنشاء األسهم التفضيلّية الّشاغرة من حّق التصويت من خالل تحويل أسهم عادّية:

الرشكة  يف  املشاركة  هندسِة  عمليّة  إطار  يف  أجاز،  قد  الفرنّيس  املشرتع  كان  إذا 
اللبناين  املشرتع  فإّن  وبالعكس٤٨،  تفضيليّة  أسهٍم  إىل  العاديّة  األسهم  تحويل  املغفلة، 
إىل  تفضيليّة  بأسهٍم  عاديّة  أسهم  استبدال  يؤّدي  ال  الواقع،  ويف  املنحى.  هذا  يَُجاِر  مل 
زيادة أموال الرشكة ورساميلها إالّ إذا قّررت الجمعيّة العموميّة غري العاديّة ربَط عمليّة 
التحويل بدفع عالوٍة ما٤٩، يف حني أّن القانون اللبناين َربََط إنشاء هذه األسهم يف الفرتة 

الالحقة لتأسيس الرشكة بزيادة رأس املال٥٠. 

وهكذا، فإّن التحويل الوحيد الذي أتاحه قانون التجارة اللبنايّن هو تحويل األسهم 
التفضيليّة إىل أسهٍم عاديّة مبوجب قرار من الجمعيّة العموميّة غري العاديّة. ويستدعي 
هذا التحويل تقريرًا خاًصا من مفّوض املراقبة ووفًقا للرشوط التي أوَجَدَها الّنظام أو 

قّررتها الجمعيّة التي سبق وأنشأت هذه األسهم.  

لحملة  العموميّة  الجمعيّة  قراًرا من  التحويل يستدعي  فإّن  األحوال،  ويف مطلق 
امتيازاتهم  أعضائها  فقدان  عىل  موافقتها  تبدي  أن  عليها  التي  التفضيليّة  األسهم 
الرشيك  صفة  اعتناقهم  وبالتّايل  التصويت  حّق  اكتسابهم  مقابل  الخاّصة  ومنافعهم 
بشكّل تام مكتمل. كام أنّها تستدعي موافقة الجمعيّة الخاّصة بحملة سندات الدين 
القابلة للتحويل إىل أسهم، يف حال ُوجدوا، ألنّها تدخل يف فئة األعامل املؤديّة إىل إصدار 

أسهم جديدة.

وال بّد من التنبيه إىل أّن هذا التحويل قد يُرتجم، حسب األحوال، زيادًة أو نقصانًا 
يف رأس املال. فحنَي تكون قيمة السهم التفضيّيل أكرب من قيمة السهم العادّي يؤّدي 
اإلشكاليّة  هذه  ولتفادي  وهكذا،  بالعكس.  والعكس  املال  رأس  إنقاص  إىل  االستبدال 
تعمد الرشكة إىل ترتيب "نسبة تحويل" كأْن يُستبدل كّل سهمنْي تفضيلينّْي بسهم عادّي 
مثالً؛ كام ميكن تصّور فرض عالوٍة معيّنة أو بدْل نقدّي معنّي soulte رشط موافقة كّل 

راغٍب بالتحويل ألّن يف األمر زيادًة اللتزاماته كُمساهم٥١. 

J.-F. ARTZ, Répertoire sociétés Dalloz, V° « Actions », n° 213.  ٤٨

 A. COURET, « Deux questions sur le rachat des actions de préférence », Bull. Joly  ٤٩
sociétés 2006, n° 268, p. 1268.

أنظر أحكام املاّدة ١٢١-٢-١ ت. ب.  ٥٠

Mémento pratique Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, 2004, n° 18231 et s.  ٥١



كايب شاهني٦٢

Copyright © PUSEK, Kaslik, 2021 | Tous droits réservés منشورات جامعة الّروح القدس – الكسليك، ٢٠٢١ | جميع الحقوق محفوظة ©

يحول  ما  مثّة  اللبنايّن  القانون  يف  ليس  أنّه  إىل  اإلشارة  تجدر  عينه،  اإلطار  ويف 
دون استبدال أو تحويل األسهم التفضيليّة إىل أسهم ذات أفضليّة (املنصوص عليها يف

م ١١٠ ت. ب.)، األمر الذي قد يبدو مغريًا إذ ميكن معه لحامل السهم التفضيّيل االحتفاظ 
النقاش وبالتصويت يف  باملشاركة يف  الحّق  اكتساب  ثّم  املاديّة ومن  السهم  بامتيازات 
الجمعيّات العموميّة. وتُراعى يف هذه الحالة الرشوط عينها املستعرضة أعاله واملتعلّقة 
بالتحويل إىل أسهم عاديّة، ُمَضافًا إليها وجوب دعوة الجمعيّة الخاّصة بحملة األسهم 
ذات األفضليّة الّسابقني، إْن ُوجدوا، ألّن هذا االستبدال يؤّدي حتاًم للمساس بحقوقهم 

ألنّه يجعلهم يف موقعِ تنافٍس مع الُجدد.

رشاء  للرشكة  أيًضا  أجاز  اللبناين  القانون  أّن  إىل  املعرض  هذا  يف  اإلشارة  وتجدر 
األسهم التفضيليّة رشط أن تكون إمكانيّة الرشاء هذه قد تّم لحظها يف النظّام التأسيّيس 
للرشكة أو مبوجب قرار الجمعيّة العموميّة غري العاديّة التي وافقت عىل إصدار األسهم 
العائدة لهذه  األرباح  أنصبة  التفضيليّة ورشط أن تكون الرشكة قد سبق فأّدت كامل 

األسهم ما مل يَُنصَّ سلًفا عىل العكس٥٢.

ويف الواقع، ينشأ عن رشاء الرشكة لألسهم التفضيليّة موجب إلغائها وحذف قيمتها 
من رأس املال وبالتّايل تخفيض هذا األخري. وهذا األمر يتطلّب قانونًا قراًرا من الجمعيّة 
الخاّصة بَحَملَِة األسهم التفضيليّة يوافق عىل البيع، وقراًرا من الجمعيّة العموميّة غري 
العاديّة يقيض بتخفيض رأس املال٥٣، وهو يفتح بالتّايل أمام الغري، ال سيّام دائني الرشكة، 
النرش  معامالت  الرشكة  إجراء  بعد  ب.  ت.   ٢٠٨ املاّدة  أحكام  وفق  باالعرتاض  الحّق 

القانونيّة أصوالً.

وتُراعى يف عمليّة رشاء األسهم املساواة بني الرشكاء، سواء من خالل رشاء األسهم 
التفضيليّة املُنَشأة مبوجب اإلصدار عينه كافًة ومن غري استثناء، وسواء من خالل رشاء 

نسبٍة مئويّة واحدة او عدٍد ُمَحّدد من األسهم اململوكة من كّل مساهم٥٤.

املاّدة ١٢١-١٠ ت. ب.  ٥٢

 V. au sujet de la réduction du capital par rachat d’actions, E. TYAN, Droit commercial,  ٥٣
t. 1, n° 687(d), p. 798.

Mémento Lefèbvre, Sociétés commerciales, n° 51800.  ٥٤



٦٣ "الَسهم" و"املَُساِهم"، من الوحدة إىل التعّدد

Copyright © PUSEK, Kaslik, 2021 | Tous droits réservés منشورات جامعة الّروح القدس – الكسليك، ٢٠٢١ | جميع الحقوق محفوظة ©

حّق  من  الّشاغرة  التفضيلّية  األسهم  لتقنني  النظرّي  املدلول  الّثاين.  البند 
التصويت يف القانون اللبنايّن وانعكاساته العملّية

ستكون  اللبنايّن  الوضعّي  القانون  يف  األسهم  من  الجديدة  الفئة  إدخال هذه  إّن 
مثمرًة بنتائج عمليٍّة كبرية، ال سيّام يف ظّل الظرف االقتصادّي الذي ميّر فيه لبنان، وبعد 
واالقتصاد عىل رؤوس  املال  ما متثّل من خيارات يف  بكّل  القدمية  العامرة  أن سقطت 

اللبنانيني جميًعا.

ولّدتها هذه  التي  الحقيقيّة  الثّورة  يكمن يف  البحِث  إطار هذا  يُهّمنا يف  ما  لكَن 
الِجّدة املبتكرة عىل صعيد املبادئ العاّمة التي تحكم ماّدة الرشكات التجاريّة. 

الفقهيّة  التقليديّة،  النظرة  التفضيليّة أن تَهُدم  فبالحقيقة، ليس من شأن األسهم 
واالجتهاديّة والقانونيّة، التي كانت ترى يف املساهمني مجموعًة متجانسًة من األشخاص 
حقوقه  من  السهم  بتفريغها  أيًضا،  شأنها  من  بل  فََحسب؛  الحقوق،  يف  املتساويني 
السياسيّة اللصيقة به، ويف مقّدمتها حّق التصويت، أن تُبطل النظريّات املتَوارَثَة والتي 

ذهبت إىل حّد تقديِس حّق التصويت واعتباره "بقرًة أو َبعًال مقّدًسا٥٥".

فلجَهة املساواة ما بني املساهمني:

قال الفقه الفرنّيس التقليدّي باملساواة بني املساهمني كمبدإٍ جوهرّي من مبادئ 
قانون الرشكات التجاريّة٥٦، وذهب الفقه اللبنايّن التقليدّي املذهب عينه٥٧، ال بل إنُّه 
غاىل يف قوله هذا مستبعًدا إمكانيّة التخفيف من آثار مبدأ املساواة يف لبنان عىل الّنحو 

الذي كرّسه االجتهاد الفرنّيس، ونقرأ:
« Cette disposition (art.110 Code de commerce) est manifestement de 
caractère impératif. Elle écarte (…) la liberté de détermination des associés 
(…). Elle rend vain, par ailleurs, l’argument tiré des autres textes qui 
autorisent l’attribution de droits inégaux (…)58 ».

A. VIANDIER, « Observations sur le droit de vote », JCP E. 1986, 15405.  ٥٥

 J. MESTRE, « L’égalité entre associés, aspects de droit privé », Rev. Soc. 1989,  ٥٦
 p. 399. Aussi, M. GERMAIN, « Les moyens de l’égalité des associés dans les
 sociétés par actions non cotées », in Études de droit privé, Mél. Offerts à P. Didier, éd.

Économica, 2008, p. 189.

E. TYAN, Droit commercial, t. 1, n° 555, p. 637 et 638.  ٥٧

Ibid., n° 555, p. 638 in fine.  ٥٨
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وبَرأيَنا، ومبعزٍل عن الصعوبة البالغة يف تحديد معامل مفهوم املساواة٥٩ ورسم إطاره 
بدقّة كافية لتطويعه كقاعدٍة٦٠ من قواعد قانون الرشكات التجاريّة التقنّي الطّابع، فإّن 
فكرة املساواة أصبحت، منذ الرتخيص للرشكات بإصدار أسهٍم تفضيليّة، منتفيًة يف مبدئها.

ففي الواقع، إذا كان السهم ماالً قابالً للتملّك فذلك ألنّه مينُح املساهم حقوقًا 
بتعبري   .une valeur économique اقتصاديّة  قيمة  ذاتها  يف  هي  وماليّة  سياسيًّة 
flux بعضها إيجايّب وبعضها اآلخر سلبّي، وهذه  آخر فإّن السهم تنشأ عنه تدفّقاٌت 
أو   la substance économique املاّدة االقتصاديّة للسهم  التدفّقات بذاتها تشّكل 
٦١ بـ "القيمة التي متثّل مجموع العائدات 

 Gauthier Blanluet ما يسّميه الربفسور
خاللها  ومن  للتملّك،  القابل  املاُل  بذاتها  هي  هذه  االقتصاديّة  والقيمة  املُؤمَتَلَة". 
الرشكة، ومن خاللها  إىل  املساهم  التي تجمع  القانونيّة  الّرابطة  وتُفَهُم وتُفّرسُ  تُقرأ 

أم ال.  إذا كانوا متساوين  للقْول ما  تصّح مقارنة املساهمني 

فالسهم، َولَْو عّرب عن حّق دين شخّيص droit de créance بني حامله وُمصِدرِِه، 
 prérogatives juridiques حقوقيّة  مزايا  مجموعة  عن  وخصوًصا  أيًضا  يعّرب  فهو 
من  ويَُشّكل  للتملّك،  قابلة  اقتصاديّة  قيمة  إًذا  فهو  بانتقاله.  ومنتقلة  به  لصيقة 

للكلمة. القانوين  باملفهوم   un bien الوجهة فقط، ماالً  الوجهة، ومن هذه  هذه 

مبارشًة عىل  مُيَاَرُس  وعينّي  استئثارّي  إنّها حٌق  امللكيّة من حيُث  فإّن  وبالتّايل، 
القيمة  أو   substance املاّدة  عىل  تقع   droit exclusif et direct اململوكة  العني 
تحقيق  يف  أو  األرباح  جني  يف  كالحّق  السهم  عنها  يعّرب  التي  االقتصاديّة   valeur

قيمة مضافة له عند بيعه plus-value أو حّق مامرسة التصويت أو مامرسة حقوق 
الرقابة يف الرشكة، إلخ.

ذلك ألّن املساواة ميكن أن ترتدي أوجًها عّدة، فنقرأ:   ٥٩
« Égalité de droit et égalité de fait, égalité des chances et égalité des résultats, égalité-nombre 
et égalité-sentiment, l’égalité peut se concevoir devant, dans ou par la loi. On constate, en 
dernière analyse, qu’il s’agit d’une notion énigmatique qui se prête à diverses interprétations. 
Cette ambigüité de l’égalité se vérifie également en droit des sociétés ». M. NDIAYE, 
L’inégalité des associés en droit des sociétés, thèse, Université Panthéon Sorbonne, 2017, 

p. 11.

 V. LASSERRE-KIESOW, « L’égalité », JCP G. 2010, n° 23, p. 643.  ٦٠

 G. BLANLUET, Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français.  ٦١
 Recherche au confluent du droit fiscal et du droit civil, Bibliothèque de droit privé, 1999,

t. 313, n° 438 et s.
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مجموعة  عىل  واقًعا   assiette de la propriété امللكيّة  محّل  يكون  وهكذا 
prérogatives juridiques أْي الحقوق السياسيّة واملاليّة اللصيقة  املزايا الحقوقيّة 
الّناشئة عن هذه   les flux économiques االقتصاديّة  التدفّقات  رزمة  أو  بالسهم 

الَسهم كرابطة ديٍْن بحّد ذاته٦٢. الحقوق ال عىل 

الحقوق  بعض  من  حرمانه  أو  معيّنة،  امتيازاٍت  السهم  منح  يؤّدي  وهكذا 
السياسيّة الناشئة عنُه، إىل التغيري يف التدفّقات النابعة عنه ويف تعديل محّل ملكيّة 
األسهم  من  مختلفة  أصناف  َحَملة  من  املساهمني  بني  املقارنة  أّن  بحيُث  املساهم 

بينهم من عدمه. بالتساوي  القول  وكذلك  نافلًة  تغدو 

األسهم  فئة  بإدخاله  املشرتع  أّن  القْول  الّسابق  التعليل  عىل  بناًء  ويصّح 
مبساواٍة  القول  ضمًنا  أزاح  إمّنا  اللبنايّن  الوضعّي  القانون  أحكام  إىل  التفضيليّة 
القول  وهذا  واحدة.  يف رشكة  مختلفة  أسهم  َحَملَة  من  املساهمني  بني  ما  مفرتضة 
النظام  التعاقد، سواء يف منت  يُبيح  بحيُث  العمليّة  باملدلوالت  غنٌي  إمّنا هو  النظرّي 
التأسييس للرشكات pacte statutaire أو خارج النظام pacte extra-statutaire مبا 

ال يأتلف مع قاعدة املساواة هذه.

ولِجَهة حّق التصويت: 

وإدخال فئٍة من األسهم التفضيليّة الّشاغرة من حّق التصويت يف ُصلب القانون 
الوضعّي اللبنايّن من شأنه أيًضا هدم النظريّة املتوارثة القائلة بجوهريّة حّق التصويت 

املُعطى للرشيك ال بل حتّى بقدسيَِتِه٦٣.  

عام – بشكٍل  الرشيك  – أو  املساهم  بني حّق  الفقه  لَطَاملا مزج  الحقيقة،  ويف 
السياسيّة املدينة  يف  بالتصويت  املواطن  حّق  وبني  الرشكة  داخل  التصويت  يف 

يف  التصويت  لحّق  مّربر  غري  تقديٌس  الخلط  هذا  عن  ونشأ   ،la cité politique

يتعّدى كونه خياًرا تجاريًا. ونقرأ:  الذي ال  الرشكة 

 P. MOUSSERON, « Du démembrement des droits sociaux au démembrement des  ٦٢
flux sociaux », Bull. Joly Sociétés 2005, n° 4, p. 465 et s.

أنظر بهذا الصدد مؤلّفنا:  ٦٣
La joint venture internationale, Modélisation et contraintes, thèse, École de Droit de 

l’Entreprise de Montpellier, 2004, n° 488 et s., p. 265 et s.
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« Après avoir subi une descente aux enfers le droit de vote revient 
actuellement en odeur de sainteté, (…). Celui-ci ne mérite pourtant pas 
cette idolâtrie, et l’affirmation de son caractère sacré n’a guère de sens dans 
le monde où il officie, celui des marchands du temple. Plus sérieusement, 
il y a dans la vénération de ce droit une certaine assimilation – fut-elle 
inconsciente – avec le mode d’expression politique des citoyens au sein d’une 
démocratie64 ».

ويف الحقيقة، وطاملا أّن املشرتع اللبناين بنفسه أباح أصًال إصدار أسهٍم شاغرٍة 
من حّق التصويت، أمىس ممكًنا القْول أّن هذا الحّق ليس سوى حًقا قابًال للتّرصف 
droit disponible أْي ميكن للمساهم الذي يتمتّع به التّرصف به مبوجب اتفاقيّاٍت 

إلخ.  بيًعا وتأجريًا وإعارًة،  خاّصة 

 ،conventions de vote أصنافها  التصويت٦٥ مبختلف  اتفاقيات  وهكذا متيس 
للحقوق  ُمنشئًا  وتاًما  صحيًحا  تعاقديًا  شكًال  املُمتَهنني،  بني  التعامل  يف  والّرائجة 

واملوجبات66.

هذه  صّحة  حول  والرتّدد  الشّك  من  طويلًة  حقبًة  بذاته  يُنِهي  الجزَم  هذا  إّن 
االتفاقيّات رغم كرثة اللجوء إليها، وهو يُشّكل صورًة غري مبارشة من ُصَوِر إدخال األسهم 
القانون  روحيّة  تبديل  يف  أيًضا  يُساهُم  وهو  اللبنايّن.  الوضعّي  القانون  يف  التفضيليّة 
والنظرة الواجب إلقاؤها عىل الرشكات التجاريّة وُرشَكَائَِها من املساهمني وِسواهم بعد 
أن سبق للفقه أْن قال بأّن الفصل ما بني التمويل والسلطة السياسيّة املتِّحَديْن يف السهم 

مخالف للمنطق العام، بل هو مخالٌف لروحيّة الترشيع الفرنّيس٦٧ (واللبنايّن).

 A. CONSTANTINI, « Réflexions sur la validité des conventions de vote », in Le  ٦٤
contrat au début du XXI° siècle ; Études offertes à J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 254.

أنظر للتوّسع اكرث يف هذه االتفاقيات:   ٦٥
M. GERMAIN, « Le transfert du droit de vote », in La stabilité du pouvoir et du capital 
dans les sociétés par actions, Colloque de Deauville, 16 et 17 juin 1990, publié à la Revue 

de jurisprudence commerciale, 1990, n° 11, p. 135 et s.

وأيًضا يف املرجع عينه مقالة:  
M. JEANTIN, « Les conventions de vote », p. 124 et s.

 Y. GUYON, « La liberté statutaire et la société européenne », in l’ouvrage  ٦٦
 collectif : La société européenne, organisation juridique et fiscale, intérêts, perspectives (dir.

J. KLAUS, M. MENJUCQ et E. WYMEERSCH), Dalloz, 2003, p. 419.

M. GERMAIN, « Le transfert du droit de vote », p. 135.  ٦٧
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القسم الّثاين. املُقاربة الشخصّية لألسهم التفضيلّية الشاغرة من حّق التصويت

مل يكتِف املشرتع بأْن نصَّ يف القانون ١٢٦ موضوع مؤمترنا عىل إمكانيّة إنشاء أسهم 
تفضيليّة بل هو وضع نظاًما قانونيًا متكامالً يرعى األسهم هذه يف نشأتها ورشوط صّحة 
التصويت  لحامليها وعالج مسألة شغورها من حّق  التي متنحها  واالمتيازات  إصدارها 

وحاالت استعادة هذا الحّق وسوى ذلك.

البند األّول. من يحّق له االكتتاب يف األسهم التفضيلّية َوِوفَق أيّة رشوط؟

والثّاين  شخّيص  أّولهام  اثننْي،  لرشطنْي  لبنان  يف  يخضع  تفضيليّة  أسهٍم  إصدار  إّن 
املاّدة حظّرت  التفضيليّة،  األسهم  يف  باالكتتاب  الرّاغبني  األشخاص  جهة  فمن  قيمّي. 

١٢١-٧ ت. ب. عىل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وعىل املدراء العامني واملدراء العامني 
املساعدين أن يتملّكوا أسهاًم تفضيلية، أو أن يرتتب لهم بصورة مبارشة أو غري مبارشة أو 
تحت ستار شخص ثالث أو بأّي شكل من االشكال، ويَطَاُل هذا املنع أزواجهم وأوالدهم 
القارصين. وغاية املنع هذا، عىل غرار الوضع يف فرنسا، درُء أّي شكٍل من أشكاِل استغالل 
الّنفوذ داخل الرشكة أو الجمع ما بني السلطة السياسيّة التي يتمتّع بها هؤالء داخل 

الرشكة واملنافع املاديّة التفضيليّة التي متنحها هذه األسهم٦٨.

األسهم  الرشيك حامل  مبادرة  بوجوب  نعتقد  فنحن  التامنع هذا،  ملبدأ  وتطبيًقا 
العضوية  بيِعَها فوَر تسميته عضًوا يف مجلس اإلدارة وقبل تولّيه  التفضيليّة إىل عرِض 
فعليًا، وإالّ أمىس من واجب الرشكة رشاء أسهمه التفضيليّة إللغائها. أّما إذا تعّذر كَِال 

األمريْن فنعتقد بوجوب استقالته من مجلس اإلدارة٦٩. 

ومن جهة قيمة اإلصدار، أوجبت املاّدة ١٢١-٣ ت. ب. أْن ال متثّل األسهم التفضيليّة 
نسبًة تتجاوز الـ٣٠٪ من األسهم اإلسميّة التي متثّل رأس مال الرشكة. والغاية من هذا 
املنع أْن ال يؤّدي إصدار أسهم تفضيليّة شاغرة من حّق التصويت بكرثة إىل أن ينعكس 

G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 1, n° 1186, p. 852.  ٦٨

convention extra-statutaire يرعى هذه  باتفاٍق هامّيش بني الرشكاء  الحّل  ويف هذا اإلطار قد يكون   ٦٩
املسألة ويسمح بتفادي هذا املأزق كأن يُلَجأ إىل رشيك ليحمل األسهم convention de portage أو يتّم 
نقل ملكيّتها يف إطار ائتاميّن contrat fiduciaire أو سوى ذلك من التقنيّات القانونيّة رشط أن تكون ناقلًة 

للملكيّة َولَْو إىل حني.
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األمر عىل عدد املساهمني أصحاب حّق التصويت – وبالتّايل أصحاب القرار – يف الرشكة 
فتتحّكم أقليٌّة من هؤالء بسياستها٧٠. 

إالّ أّن التعبري الهزيل الذي استعمله املشرتع يف هذه املاّدة يدعو إىل التساؤل. فام 
ُ هذا املنع عىل أساس عدد األسهم  هو املقصود يف احتساب نسبة الـ٣٠٪؟ وهل يَُفرسَّ
ُ عىل أساس مجموع ما متثِّلُُه  التفضيليّة بالنسبة إىل عدد األسهم العاديّة؟ أم أنّه يَُفرسَّ
األسهم التفضيليّة من رأس املال بالنسبة إىل ما متثّلُُه األسهم العاديّة؟ ويف هذه الحالة 

األخرية، هل يقتيض إجراء الحساب قبل إصدار األسهم التفضيليّة أو بعد ذلك؟ 

شيئًا  تفيُد  ال  أنّها  لََوجدنا  العدد  مقارنة  عىل  القامئة  األوىل  الفرضيّة  أخذنا  فلَْو 
إالّ إذا افرتضنا مسبًقا أّن القيمة اإلسميّة للسهم التفضييل توازي تلك العائدة للسهم 
يطَاُل سوى  ال  اإلسميّة  القيمة  املساواة يف  مبدأ  أّن  نعلم  نحن  الحقيقة،  العادّي. ويف 
األسهم الّصادرة مبوجب اإلصدار عينه واملنتِميَة إىل الفئة عينها٧١. وبالتّايل، فإّن ال يشء 
إىل  يؤّدي  ما  العاديّة  األسهم  عن  مختلفة  إسميّة  بقيمة  تفضيليّة  أسهم  إصدار  مينع 
إهامل الفرضيّة األوىل التي تفقد عند اختالف القيمة اإلسميّة أّي مدلول بالنسبة للغاية 

املتوّخاة من القاعدة.

ولَْو أخذنا باالعتبار الثّاين وقُلنا أّن قاعدة التناسب هذه يجب أّن تقارن بالنسبة 
ملا متثّله األسهم يف رأس املال لوجدنا أّن املقارنة تختلف يف نسبتها يف ما لو َجرَت قبل 
اإلصدار أو بعده. لنأخذ مثالً عىل ذلك الرشكة املغفلة املؤسسة برأسامل قانويّن يبلغ ٣٠ 
مليون ل.ل. فلْو رِغَب املساهمون بإصدار أسهم تفضيليّة وجب عليهم مراعاة قاعدة 

الـ٣٠٪ وهي تساوي – يف ما لو احتُسبَت النسبة قبل اإلصدار – ما مقداره:

٩،٠٠٠،٠٠٠ ل.ل. = ١٠٠ ÷ (٣٠،٠٠٠،٠٠٠×٣٠) 

ولكّننا إذا أَعْدنَا االحتساب بعد إصدار األسهم التفضيليّة بقيمة تسعة ماليني ل.ل. 
لوجدنا أّن حّصتها يف رأس املال أصبحت متثّل تسعة ماليني من أصل إجاميل يبلغ تسعة 

وثالثني مليونًا، أْي أّن نسبتها انخفضت إىل:

 (٩،٠٠٠،٠٠٠×١٠٠) ÷ ٢٣،٠٧٧٪  =  ٣٩،٠٠٠،٠٠٠

 B. LE BARS, « Les sociétés cotées fractionnent l’augmentation de capital :  ٧٠
 Augmentation de capital à la carte, ligne de crédit actions ou equity credit line », JCP

  E. 2002, I, 1250.

Ch. FABIA et P. SAFA, Traité de Code de commerce annoté, t. I, ss art. 87, not. n° 1.  ٧١
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وقد عالج املشرتع الفرنّيس هذا التساؤل جازًما بوجوب احتساب النسبة املئويّة - 
وهي يف فرنسا ربع رأس املال - بَعَد اإلصدار وليس قبله٧٢.

تجدر اإلشارة أخريًا إىل أّن عدم التقيّد برشوط االكتتاب باألسهم التفضيليّة معاقب 
عليه يف فرنسا، إضافًة إىل العقوبة املدنيّة املتمثّلة ببطالن االكتتاب، بعقوبة جنحيّة٧٣. 
أّما يف لبنان فنحن ال نعتقد بانطباق جنحة املاّدة ٢٥٣-١ ت. ب. جديدة التي نّصت 
عىل استعامل املُديرين أموال الرشكة وقدراتها االئتامنيّة ملصالحهم الشخصيّة تبًعا ملبدأ 

التفسري الحرصي الضيّق لنصوص الرشيعة الجزائيّة.

البند الّثاين. حقوق حملة األسهم التفضيلّية الّشاغرة من حّق التصويت

التصويِت  حّق  من  الشاغرة  التفضيليّة  األسهم  توليها  التي  الحقوق  قارنّا  ما  إذا 
لََوَجدنَا تعزيزًا لبعضها األّول، وتركًا لبعضها  العاديّة  الناشئة عن األسهم  بتلك  لحاملها 
الثّاين من غري تعديل، وحذفًا تاًما لبعضها اآلخر. هذا التبّدل الذي يَطاُل الحقوق اللصيقة 
بالسهم فيجعل منُه صنًفا "غريًبا، عىل حدة يف عائلة األسهم" sui generis ينعكس أيًضا 

وبصورٍة حتميّة عىل املساهم الذي يُصبح يف وضعيٍّة قانونيٍّة استثنائيّة.

حقوق املساهم املَُعّززة: وهي الحقوق ذات الطّابع املاّدي. وهكذا ميكن للمساهم 
أْن يتمتّع بأولويّة يف استيفاء نصيبه من األرباح أو بامتيازاٍت ماديٍّة أُخرى، ولَُه أْن يدافع 

عن حقوقه يف جمعيٍّة خاّصة. 

األولوّية يف استيفاء نصيب األرباح واالمتيازات املادّية األخرى:

العموميّة  الجمعيّة  قرار  أو  الرشكة  نظام  يرسمها  واالمتيازات  األولويّات  هذه 
بالطريقة عينها، مدى كون نصيب  يُحّدد،  أْن  أيًضا  التفضيليّة، ويجب  املنشئ لألسهم 

.٧٤
 cumulatif ou non cumulatif الربح األولوّي تراكميًا أم ال

V. : JO. Déb. AN 23-6-1978, p. 3304.  ٧٢

 Lamy, Sociétés commerciales, n° 43040 ; V. aussi pour une étude d’ensemble des  ٧٣
 infractions concernant les opérations sur le capital, A. LEPAGE, P. MAISTRE DU
 CHAMBON et R. SALOMON, Droit pénal des affaires, LexisNexis, 5e éd., 2018,

 n° 727 et s., p. 327 et s.

للتوّسع يف مفهوم الربح الرتاكمي أو غري الرتاكمي أنظر:  ٧٤
Ch. FABIA et P. SAFA, Traité de Code de commerce annoté, t. I, ss art. 109, not. n° 7.
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ميكن  السهم،  حامل  بها  يتمتّع  قد  التي  التفضيليّة  املاديّة  الحقوق  بني  ومن 
أن نجد٧٥:

١.  نصيب أّويل من األرباح يَُحّدد بنسبة مئويّة من قيمة السهم اإلسميّة املحّررة، 
وهذا ما قََصَدُه املشرتع يف األسباب املوجبة حني تحّدَث عن أّن األسهم التفضيليّة 
 intérêt ou من شأنها تأمني عائٍد ثابت، وهذا ما يعرفه القانون الفرنيس بعبارة
dividende prioritaire أو أيًضا prélèvement prioritaire واملحّدد يف املاّدة 

L.228-13 من قانون التجارة الفرنيس٧٦؛

٢.  توزيع لألرباح مبعّدل غري متكافئ بني هذه األسهم وسواها من األسهم العاديّة 
   détermination d’une clé inégalitaire de répartition أو ذات األفضليّة

٧٧؛
 des bénéfices

٣.  أفضليّة يف اسرتجاع القيمة اإلسميّة للسهم ويف استيفاء نصيب الربح األولوّي 
غري املدفوع لهم عند التصفية وفق أحكام املاّدة ١٢١-١١ ت. ب.؛

٤.  أفضليّة يف استيفاء نصيب من فائض التصفية boni de liquidation والحّق 
يف عالوة اإلصدار املدفوعة بالتزامن مع متلّك األسهم التفضيليّة ضمن األصول 

التي رسمتها املاّدة ١٢١-١١ ت. ب. الجديدة؛

٥.  سوى ذلك من االمتيازات املاديّة املُتََخيَّلة من قبل املعِنيّني والتي ال تتعارض 
والقواعد اإللزاميّة أو االنتظام العام. 

ال مجال هنا إلحصاء جميع أنواع االولويّات أو االمتيازات أو الحقوق أو املنافع املاديّة التي ميكن للممتهنني   ٧٥
إنشاؤها ، ولكّنها تتقارب وتتشابه وحقوق السهم ذات األفضليّة املنصوص عليها يف املاّدة ١١٠ ت. ب.؛ أنظر 

بالنسبة لالمتيازات التي متنحها هذه الفئة األخرية: 
E. TYAN, Droit commercial, t. 1, n° 556 et s., p. 639 et s. ; Ch. FABIA et P. SAFA, 

Traité de Code de commerce annoté, t. I, ss art. 110, not. n° 6.

يُسّميه  ِمامَّ  نصيبًا  التصويت  حّق  من  الّشاغرة  التفضيليّة  األسهم  منح  الفرنيس  القانون  يُحظّر   ٧٦
بـ premier dividende أو premier intérêt املَُعرّف عنُه يف املاّدة L.323-16 من قانون التجارة. أّما يف 
لبنان، فتجدر املالحظة بأّن ال منَع عىل هذا الّنحو، وبالتّايل، ال نرى ما مينع منح األسهم التفضيليّة أرباًحا من 

هذا النمط طاملا أّن القانون أجاز أّي نوٍع من أنواع االمتيازات واملنافع املاديّة.

 Au sujet de la clé de répartition des bénéfices dans les sociétés commerciales et ses  ٧٧
 limites, V., G. CHAHINE, « Fantasmes de juristes v/s Réalités de l’entreprises : un
 match (vraiment) nul », in 75e Anniversaire du Code de Commerce libanais, (1942-2017),
 Actes du Colloque International du 28 et 29 mars 2017, Coordination scientifique

par Gaby CHAHINE, PUSEK, 2018.
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مجموع  من  يُستخرج  األرباح،  أنواع  كسائر  األولوّي،  الربح  نصيب  فإّن  وهكذا 
األرباح القابلة للتوزيع يف سنٍة ماليٍّة معيّنة. وهو، ولنئ كان ثابتًا يف مبدئه، إالّ أنّه يخضع 

يف كميّته quotité لقرار الجمعيّة العموميّة العاديّة املختّصة بتوزيع األرباح٧٨.

وتُعطي املاّدة ١٢١-٤ ت. ب. نصيب الربح األولوّي َسبًْقا عىل كّل تخصيٍص آخر، 
ذات  لألسهم  العائد  الربح  نصيب  توزيع  أو  حّر،  احتياطّي  لتكوين  األرباح  كتخصيص 
األفضليّة، وطبًعا قبل تخصيص األسهم العاديّة بربٍح ما، إالّ أنّه يأيت يف مرتبٍة أدىن من 
املاّدة ١٠٩ ت. ب.،  الّصادرة وفق أحكام  الثّابتة املحفوظة٧٩ ألصحاب األسهم  الفوائد 

فيكون بالتّايل التوزيع خاضًعا للرتتيب التّايل: 

١.  الفوائد الثّابتة العائدة لألسهم الّصادرة وفًقا ألحكام املاّدة ١٠٩ ت. ب.؛

٢.  تكوين االحتياطّي القانويّن؛

٣.  تكوين االحتياطّي النظامّي؛

٤.  نصيب الربح األولوّي العائد لألسهم التفضيليّة الشاغرة من حّق التصويت؛

املاّدة ألحكام  وفًقا  الّصادرة  األفضليّة  ذات  لألسهم  العائد  الربح  ٥.  نصيب 
١١٠ ت. ب.؛

٦.  تكوين االحتياطّي الحّر يف حال تقريره من قبل جمعيّة املساهمني العاديّة؛

٧.  نصيب أرباح األسهم العاديّة؛

وقد حرص القانون عىل امتيازات املساهمني ذوي األسهم التفضيليّة فجعل ممكًنا 
إنُّه إذا مل تكِف أرباح  إعطاء أرباحهم الصفة الرتاكميّة caractère cumulatif بحيُث 
السنة املاليّة املعيّنة الستيفاء نصيب الربح األولوّي هذا فهو يُحَمُل من جديد للسنة 

 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 1, n° 1549, p. 1120.  ٧٨

القانون الفرنيس، ُسِمَحت يف لبنان، واعتربها قانوننا داخلًة يف مصاريف تجهيز  التي يحظّرها  الفوائد  هذه   ٧٩
املرشوع التجارّي للرشكة frais de premier établissement باملعنى الواسع للكلمة، وهي بالتّايل توزّع 
قبل كّل تخصيص وقبل تكوين احتياطي قانوين أو نظامي طاملا أنّها تُدفع من رأس املال يف حال عدم وجود 

ربح رشط إعادة تكوينه الحًقا. أنظر حول هذا األمر: 
E. TYAN, Droit commercial, t. 1, n° 550 et s., p. 634 et s. ; Ch. FABIA et P. SAFA, 

Traité de Code de commerce annoté, t. I, ss art. 109.
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املاليّة الالحقة حيُث يحّل أّوًال يف التوزيع كلاّم توفّرت أرباٌح قابلٌة لذلك٨٠ ويُحسم من 
نصيب كّل سهم جزٌء يتامهى ونسبة الشّح الحاصلة يف األرباح.

وبالتوازي، حفظ القانون حّق َحَملَِة األسهم التفضيليّة بأن سمح لها، بعد استيفاء 
األرباح  توزيع  يف  العاديّة  األسهم  حملة  مع  وتتشارك  تأيت  أن  وأولويّاتها  امتيازاتها 

 .superdividendeاملتبقية٨١، وهذا ما يسّميه الفرنسيّون بالـ

الربح  نصيب  يستغرق  أن  املمكن  من  فإنّه  أعاله  املستعرضة  للمبادئ  وتطبيًقا 
أو  األفضليّة  ذات  األسهم  أصحاُب  يُحرَُم  بحيُث  للتوزيع  القابلة  األرباح  كامل  األولوّي 

العاديّة من حقوقهم يف استيفاء األرباح.

آخر  بامتياٍز  التفضيليّة  األسهم  أصحاب  يتمتّع  الرشكة،  موجودات  تصفية  وعنَد 
قبل  لهم  املدفوع  غري  األولوّي  الربح  ونصيب  ألسهمهم  اإلسميّة  القيمة  يستْوفوا  أْن 
التصفية فائض  من  نصيبهم  إىل  أيًضا  ميتّد  قد  االمتياز  وهذا  لسواهم،  تسديد  أْي 

boni de liquidation يف حال نّص عىل ذلك نظام الرشكة أو قرار الجمعيّة العموميّة 

غري العاديّة٨٢. واملشرتع اللبنايّن يدفع بهذا االتجاه األخري إذ تذهب الفقرة األخرية من 
 de plein droit املاّدة ١٢١-١١ ت. ب. إىل القْول أنّه، ويف الحالة املغايرة، يستحّق حكاًم
ألصحاب هذه األسهم قيمة عالوة اإلصدار prime d’émission التي سبَق أْن ُدِفَعت 

منهم عند االكتتاب بهذه األسهم. 

تجدر اإلشارة فقط إىل أّن القانون التجارّي الفرنيس نّص عىل نسٍب مئويّة وآليّات توزيع معّقدة يف املاّدتنْي   ٨٠
L.228-13 et L.323-16، أنظر بهذا الصدد:

V. MERCIER, Encyclopédie Joly Sociétés, V° « Actions – Généralités » ; V. aussi 
C. JAUFFERET-SPINOSI, « Les actions à dividendes prioritaires sans droit de 

vote », Rev. Soc. 1979, p. 25.

 J.-F. ARTZ, Répertoire sociétés Dalloz, V° « Actions », n° 222.  ٨١

واملشرتع الفرنيس كرّس االتجاه عينه وعاقب مخالفة هذه القاعدة بالغرامة يف املاّدة L.٢٤٥-٥ من قانون   ٨٢
التجارة. أنظر:

M. VERON, Droit pénal des affaires, Dalloz, 11e éd., 2016, spéc. n° 369 p. 272.
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الجمعّية الخاّصة ِبَحَملَة األسهم التفضيلّية الشاغرة من حّق التصويت:

جاء نّص املاّدة ١٢١-٦ ت. ب. جديد ليذكّر باملبدأ املقّنن يف املاّدة ١١١ ت. ب. 
والذي قال باجتامع َحَملَِة األسهم غري العاديّة، كلاّم ُوِجَدت، وإىل أّي صنٍف انتمت، يف 

جمعيّة خاّصة مهّمتها متثيل هؤالء والدفاع عن مصالحهم٨٣.

ولَطَالاَم قرأ الفقه القانويّن اختصاص الجمعيّة الخاّصة كحدوٍد limites لصالحيّات 
املَساس  شأنه  من  قراٍر  أّي  اتّخاذ  األخرية  لهذه  ميكن  ال  بحيُث  العموميّة  الجمعيّات 
بحقوق أصحاب األسهم املنتمية إىل فئٍة خاّصة من غري موافقتهم. وتصدر املوافقة من 

الجمعيّة الخاّصة وفق األصول املرسومة النعقادها وصّحة مناقشاتها٨٤.

إالّ أّن ما يلفت االنتباه يف ماّدة الجمعيّة الخاّصة بحملة األسهم التفضيليّة، هو ما 
أحال إليه املشرتع بالنسبة لقواعد اجتامعها من حيُث النصاب واألكرثيّة الالزمنْي التخاذ 
املقّررات حيُث ذهب إىل القْول بتطبيق القواعد املرسومة لجمعيّة حملة السندات٨٥، 
ما يعني أّن روحيّة الترشيع تدفع يف اتّجاه التشبيه بني َحَملَة األسهم التفضيليّة وَحَملَة 

السندات٨٦و٨٧. أّما يف فرنسا، فتطبّق القواعد العاّمة النعقاد جمعيّات املساهمني٨٨.

الحّق  له  وعىل غراِر ممثّل جمعيّة األسناد، يكون للجمعيّة املذكورة ممثٌّل عنها 
بحضور جمعيّات املساهمني العموميّة، وإبداء موقف جمعيّته االستشارّي من غري أن 
يَُشارك يف التصويت. والرأي االستشارّي هذا تُصدره الجمعيّة أىّن شاءت ويف كّل شأٍن 

تجد من مصلحتها إبداء املوقف فيه٨٩.  

 A. BOUGNOUX, « Assemblées d’actionnaires. Assemblées spéciales », J.-Cl. Soc.,  ٨٣
Fasc. 143-10.

E. TYAN, Droit commercial, t. 1, n° 671, p. 769 et s.  ٨٤

املواد ١٣٧ إىل ١٣٩ ت. ب. يف حني أّن جمعيّات املساهمني الخاّصة تخضع ألحكام املاّدة ١١١ ت. ب. التي   ٨٥
تستعيد القواعد عينها املرسومة للجمعيّة العموميّة غري العاديّة يف املاّدتنْي ٢٠٤ و٢٠٥ ت. ب.

للتعّمق يف رشوط الدعوة والنصاب واألكرثيّة الخاّصة بجمعيّة حملة السندات أنظر إ. عيد و ك. عيد، الوسيط   ٨٦
يف القانون التجاري، ج ٢، الرشكات التجاريّة، صادر، ٢٠٠٩، بند ٥٧٥ وما يليه، ص ٣٧٠ وما يليها.

أنظر أعاله.  ٨٧

J.-F. ARTZ, Répertoire sociétés Dalloz, V° « Actions », n° 231.  ٨٨

م ١٢١-٦ ت. ب. الجديدة.  ٨٩
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وال ننىس يف هذا املعرض ما جاء به القانون، سواء يف لبنان أو يف فرنسا، يف نصوص 
متفرّقة، فجعل موافقة الجمعيّة الخاّصة رشطًا من رشوط صّحة بعض مقّررات جمعيّات 
أصحاب  حقوق  بتعديل  املتعلّقة  القرارات  ومنها  العاديّة،  غري  أو  العاديّة  املساهمني 
تفضيليّة  أسهٍم  إصدار  أو  الرشكة،  قبل  من  األسهم  هذه  رشاء  أو  التفضيليّة،  األسهم 

جديدة٩٠، إلخ.

تعديل رأس مال الرشكة:

األسهم  أصحاب  لُِمكتَسبَات  التعرّض  إىل  الرشكة  مال  رأس  تعديل  يؤّدي  قد 
التفضيليّة، لذلك نّص القانون، يف لبنان كام يف فرنسا٩١، عىل تدابري خاّصة واجبة االحرتام، 

سواء كان التعديل زيادًة يف رأس املال أو إنقاًصا له.

مكّملة قاعدة  جديدة  ب.  ت.   ١٢١-٨ املاّدة  أوجدت  األوىل،  الحالة  ففي 
règle supplétive أقَصت مبوجبها أصحاب األسهم التفضيليّة من االستفادة من حقوق 

األفضليّة يف االكتتاب باألسهم الجديدة التي يُكتَتَُب بها نقًدا، كام أقصتهم من توزيع 
األسهم املجانيّة وزيادة القيمة االسميّة لألسهم إذا متّت زيادة رأس املال من خالل ضّم 
االحتياطّي أو األرباح املدّورة. وأضافت املاّدة عينها أنّه ميكن مخالفة أحكامها مبوجب 

نٍص يف النظَام أو قراٍر بهذا الشأن من جمعيّة املساهمني غري العاديّة. 

تتعلّق  ال  ألسباٍب  املال  رأس  تخفيض  الرشكة  قّررت  وكلاّم  الثّانية،  الحالة  ويف 
باستيعاب خسائر، الحّق أّوالً يف استيفاء نصيب ربحهم األّولوي املستحّق والذي سوف 
إىل رشاء  أّوالً  الرشكة  تبادر  بأن  الحّق  فلهم  ثّم  ومن  الفعيل،  التسديد  لحني  يستحّق 
أسهمهم وإلغائها قبل أّي أسهٍم أخرى٩٢، مع مراعاة أحكام املاّدتني ٢٠٨ و٢٠٩ ت. ب.

حظّر  كام  املديرين.  ومسؤوليّة  القانونيّة  النرش  وأصول  الغري  بحقوق  املتعلّقتنْي 
إسرتداده من  تفضيليّة  بأسهم  يتمثّل  مالها  رأس  أّن  طاملا  الرشكة،  عىل  القانون 

انتقاًصا  ذلك  يف  ألّن  ب.  ت.   ١١٥ املاّدة  وفق   amortissement du capital social

لحقوق أصحاب األسهم التفضيليّة إذ يفرتض االسرتداد تخصيص األرباح أّوالً الحتياطّي 
خاٍص بعمليّة االسرتداد بحيُث يُِخلُّ ذلك بأولويّات توزيع األرباح.

J.-F. ARTZ, Répertoire sociétés Dalloz, V° « Actions », n° 229.  ٩٠

 F. ZITOUNI et D. JULIEN, « Action de préférence et avantages particuliers »,  ٩١
Option finance, 29 novembre 2010, p. 31.

املاّدة ١٢١-٩ ت. ب. وتقابلها املاّدة L.228-19 من قانون التجارة الفرنّيس.  ٩٢
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الحقوق الّثابتة:

تغيري  أو  تعديٍل  غري  من  التفضيليّة  األسهم  حملة  حقوق  تبقى  جَهة،  من  ألكرث 
بالنسبة لحقوق أصحاب األسهم العاديّة.

هذا املبدأ وضعته املاّدة ١٢١-١ ت. ب. جديدة التي أحالت إىل أحكام املاّدة ١٠٥ 
من القانون عينه. وهكذا يستمّر املساهم حامل السهم التفضيّيل يف التمتّع بالحقوق 
اللصيقة بالسهم العادّي جميُعها ما عدا ما استثنَي منها بنٍص خاص٩٣. وأبرز الحقوق 

الثّابتة له هي:

القانون  يتواىن  وال   :  le droit d’information املعلومات  إىل  الولوج  يف  الحّق 
اللبنايّن يف التذكري رصاحًة بأّن له الولوج إىل كّل معلومٍة معّدٍة الطّالع املساهمني من 
أصحاب األسهم العاديّة. ولعّل هذا التذكري مفيد منًعا ألّي تساؤل ينشأ يف هذا املعرض 

باعتبار أّن حامل السهم التفضيّيل ال يُشارك يف الجمعيّات العموميّة.  

 الحّق بتقديم دعوى الرشكة action sociale ut singuli، وباالشرتاك بطلب تسمية 
مفّوض مراقبة إضاّيف، وباقتسام األرباح وفائض التصفية العائديْن للسهم العادّي، وحّق 

البقاء يف الرشكة، إلخ. 

الحقوق امللغاة:

سبق وقلنا أّن فئة األسهم التفضيليّة التي قّننها املشرتع اللبناين مبوجب القانون 
٢٠١٩/١٢٦ تاريخ ٢٩ آذار ٢٠١٩ هي شاغرة من حّق التصويت.

ويف الواقع، ينسحب شغور السهم من حّق التصويت إىل ما يرافق هذه املامرسة 
السياسيّة للمساهم من مشاركًة يف النقاش٩٤ أو مشاركٍة يف اإلدارة من خالل توّيل عضوية 
مجلس اإلدارة. وقد أضاف نّص املاّدة ١٢١-١ ت. ب. جديد حّق املشاركة يف اقتسام 

وهذا أيًضا حال القانون الفرنيس، أنظر بهذا الّصدد:   ٩٣
Y. GUYON, Droit des affaires, Droit commercial général et sociétés, Economica, 9e éd., 

1996, t. 1, n° 122, p. 122.

نحن نعتقد أّن حرمان املساهم صاحب السهم التفضيّيل من حّقه يف املناقشة ينطوي حتاًم عىل حرمانه من   ٩٤
ولوج اجتامع الجمعيّة واملشاركة فيه ولْو من غري الكالم. وما يعّزز هذه الوجهة إمّنا يكمن يف أحكام املاّدة 
العموميّة  الجمعيّة  حضور  حقُّ  له  مبمثّل  الخاّصة  الجمعيّة  متثيل  أجازت  والتي  األخرية  فقرتها  يف   ١٢١-٦

للمساهمني أصحاب األسهم العاديّة.
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هذه  أّن  كيف  ورشحنا  سبق  إنّنا  إالّ  امللغاة،  الحقوق  من  كواحٍد  الرشكة  موجودات 
املشاركة مُتيس ممكنًة ألّن املنع يقع يف قاعدٍة مكّملٍة règle supplétive غريِ آمرة٩٥. 

إّن حرمان الرشيك من حقوقه السياسيّة ومنها حّقه يف النقاش والتصويت ليس 
سوى املقابل الذي رتّبه القانون للمساهم الذي يتمتّع بأفضليّات السهم املاديّة، فنقرأ:

« L’introduction du droit de vote traduit bien la volonté du législateur de 
lier les avantages financiers à sa suppression96 ».

وانطالقًا من هذه املعادلة، يستعيد املساهم حّقه يف التصويت، كشكٍل من أشكال 
العقوبة املدنيّة التي يرتّبها القانون بوجه الرشكة، كلاّم تخلّفت هذه األخرية بشكٍل غري 
مّربر عن الّسامح لهذا املساهم املميّز من االستفادة من حقوقه االستثنائيّة. ومن هذه 

الوجهة يجب فهم وتفسري أحكام املاّدة ١٢١-٥ أقلّه يف بنَديْها ١ و٢.

أّما الحالة الثّانية التي يستعيُد فيها املساهم حّق التصويت فهي تتعلّق بأحواٍل 
من شأنها تغيري وضعيّة هذا األخري القانونيّة، سواء من خالل تغيري موضوع الرشكة أو 
انشطارها هَي إىل رشكتنْي  أو حتّى  الرشكات  اندماجها وسواها من  أو  القانويّن  شكلها 
أو  األجل،  قبل  الرشكة  تقرير حّل  أو وضع حٍد ملساهمته من خالل  أكرث٩٧،  أو  اثنتنْي 
التي رسمها  الحاالت  املال عيًنا. وهذه  التزاماته كحالة زيادة رأس  بزيادة  تتعلّق  أنّها 
البند ٣ من املاّدة ١٢١-٥ ت. ب. جديدة تشّكل الحدود limites لحرمانه من حقوقه 
املساس  شأنها  من  حاالت  يف  القرار  أمر  أوكَل  قد  اعتباره  يُعَقل  ال  بحيُث  السياسيّة 
األكيد بحقوقه إىل سواه من املساهمني العاديني مّمن لهم الحّق عادًة يف املشاركة يف 

الجمعيّات والتصويت فيها.

مميّزة  ماديّة  بحقوٍق  املساهم  متتّع  أّن  القانون  يعترب  عينها  املنظومة  إطار  ويف 
وغري مألوفة بالنسبة لباقي املساهمني العادينّي يُقابله ُحرمانه من توّيل عضويّة مجلس 
يف  إليها  ارشنا  التي  األسهم  هذه  إصدار  غاية  مع  حتاًم  يأتلف  املنطق  وهذا  اإلدارة. 
السياّيس من  الرشكة وقرارها  باسرتاتيجيّات  ليس مهتاًم  بتمكني من  املقّدمة واملتمثّلة 

توظيف أمواله فيها رغبًة بعائداٍت أوفر.

أنظر نّص املاّدة ١٢١-١١ ت. ب. جديد، والرشح أعاله.  ٩٥

J.-F. ARTZ, Répertoire sociétés Dalloz, V° « Actions », n° 226.  ٩٦

يف القانون الفرنيس ال يستعيد املساهم حّق التصويت عند االندماج أو االنشطار بل تكون للجمعيّة الخاّصة   ٩٧
بحملة األسهم التفضيليّة أْن توافق عىل مرشوع الدمج أو االنشطار املَُقّرر يف الجمعيّة العاّمة. أنظر:

Ph. MERLE et A. FAUCHON (collaboration), Droit commercial, Sociétés commerciales, 
Dalloz, 19e éd., 2016, n° 816 et s., p. 946 et s.
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خامتة

ماّدة يف  سيّام  ال  األمرييكّ،  التجارّي  القانون  يف  الحاصلة  التطّورات  صورة  عىل 
الـ preferred shares تأيت األسهم التفضيليّة لتوّسع آفاق املُمكن يف تنظيم العالقة ما بني 

املستثمرين والرشكات املُصِدرَة.

تعاقدّي  قانوٍن  نحو  الرشكات  قانون  لتحّول  رمزًا  املنطلق، هي تشّكل  ومن هذا 
للرشكات التجاريّة.

 Mouvement de contractualisation et de rénovation du droit des sociétés.

وهي بالتّايل تسمح للباحث أّن يتساَءل فعالً إذا كان تقنينها مبوجب القانون ١٢٦ 
مجرّد تعديٍل أْم أنُّه ثورٌة تطرق باب القانون التجارّي اللبناين.

ولكّن البّاحَث يف هذه األسهم تحديًدا، ويف ُمجمل التعديالت التي أىت بها املشرتع 
اللبنايّن مبوجب القانون ٢٠١٩/١٢٦ تاريخ ٢٩ آذار ٢٠١٩، ال بُدَّ لُه أيًضا أن يشعر مبزيٍج 

من األمل املمزوج باألَسف.

فاألسُف أْن نكون قد أضعنا فرصًة لتحديث ترشيعنا التجارّي بصورٍة أشمَل تالِمُس 
العامل  قوانني  عرفتها  التي  التطّورات  آخر  تَُجاري  عرصيّة  أكرث  وبصورٍة  كلّها،  مَوادُه 

املتطّورة.

التي خطّها  تلك  الَسابقة،  الترشيع  تجارب  اللبنايّن من  املشرتع  يتعلّم  أْن  واألمُل 
فقهاٌء كبار، أيّام االنتداب الفرنّيس، فرتكوا لنا قوانني Codes تُحٍف ال زلنا نتغّنى بها، 

فيسمَو بالترشيعِ الحديِث سموَّ الطموح الذي أراه يف عيون شابات لبنان وشبابه.





.٢

التجارّي   التقنين  تحديث 

Moderniser le droit existant
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اHندماج واHنشطار في مادة الشركات التجارية

مريانا عناين
قاض عديل

من الشائع أن متّر الرشكة التجارية خالل فرتة نشاطها بظروٍف اقتصادية او مالية 

مختلفة متيل عليها إعادة النظر يف بنيانها، فيمكن أن ترغب يف توسيع نشاطها التجاري 

نظرًا للنجاح الذي حققته يف رقم أعاملها، او يف املقابل، ميكن أن تعاين من تعرث يف دفع 

ديونها وانتفاء القدرة لديها عىل املتابعة؛

لذا يعّد اإلندماج او اإلنشطار من ضمن العمليات التي تساهم يف إعادة هيكلة 

تعزيز  مثًال  عديدة،  لدوافع  اليها  اللجوء  يتّم  والتي  التجارية  الرشكات  من  مجموعة 

مايل  وضعٍ  من  تعاين  لرشكات  الرضيبي  العبء  تخفيف  ما،  لرشكة  التنافسية  القدرة 

صعب، او حتى التحضري لتوزيع تركة، عرب قسمة رشكة اىل عدة رشكات، الخ.

إن القانون رقم ١٢٦ الجديد املعّدل لقانون التجارة القديم واملنشور يف الجريدة 

للحديث عن مسألة  التاسع  الباب  كامًال هو  بابًا  ٢٠١٩/٤/١، خصص  بتاريخ  الرسمية 

ينّص  الذي كان  التجاري  القانون  يعّد جديًدا يف  الرشكات وانشطارها وهو ما  اندماج 

فقط يف القانون القديم يف بعض املواد القليلة، املواد ٢١٠ إىل ٢١٣ منه، عىل حالة إدغام 

او ضم بعض الرشكات؛ علاًم أن معالجة مسألة اإلندماج قد متّت رصاحة بشأن املصارف، 

(OA) Open Access ISBN 978-614-473-171-0

تعديالت القانون التجاري  اللبناني
من وجَهَتي نظر الباحث والقاضي 
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مبوجب قانون تسهيل اإلندماج املرصيف رقم ١٩٢ الصادر يف ١٩٩٣/١/٤، والذي ينص عىل 
أحكاٍم قانونية مشابهة لتلك التي جاء بها قانون التجارة الجديد. 

فام هو إًذا مفهوم اإلندماج او اإلنشطار؟

يتحقق اندماج الرشكات وفًقا للامدة ٢١٠ الجديدة بتحويل الذمة املالية لرشكة 
او أكرث إىل رشكة قامئة Absorption Fusion او اىل رشكة جديدة مستحدثة لهذا الغرض 

.Création Fusion

La fusion est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés 
sont appelées à disparaître au profit d’une société préexistante (fusion 
absorption) ou nouvellement créée (fusion création) pour l’occasion et 
qui va recevoir l’intégralité du patrimoine de la ou des sociétés absorbées 
(C. com., art. L. 236-1).

رشكة  بتحويل  فيتحقق  لالندماج  املعاكس  الوجه  وهو   Scission اإلنشطار  أما 
لذمتها املالية اىل عدة رشكات قامئة او مستحدثة.

La scission est l’opération par laquelle une société appelée à disparaître 
va transmettre l’intégralité de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés 
préexistantes et/ou créées pour les besoins de l’opération.

وينبغي التنويه يف هذا السياق بأن النظام القانوين الذي تخضع له كّل من عمليّتي 
لهاتني  القانوين  املفهوم  األول  القسم  يف  سنبحث  لذا  ذاته،  هو  واإلنشطار  اإلندماج 

العمليتني، واآلثار القانونية الناشئة عنهام يف قسٍم ثاٍن.

القسم األّول. املفهوم القانوين لالندماج واإلنشطار يف مادة الرشكات التجارية

الفقرة األوىل. عنارص اإلندماج واإلنشطار

ومن التعريف القانوين لهاتني العمليتني، ميكن استخالص العنارص القانونية التي ال 
بّد من التئامها مجتمعة لتحقق وجود اإلندماج أواإلنشطار. 

أوًال: ان الرشكة املندمجة او املنشطرة (الرشكة الزائلة بحسب املادة ٣/٢١٠ من 
القانون الجديد) تفقد وجودها بدون تصفية.

ثانًيا: ان الذمة املالية للرشكة الزائلة تنتقل بشكل كامل اىل الرشكة املستفيدة.
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او  الرشيك  يكتسب حكاًم صفة  الزائلة  الرشكة  املساهم يف  او  الرشيك  ان  ثالثًا: 
املساهم يف الرشكة املستفيدة. 

أوًال. حّل الرشكة بدون تصفية

يتميّز  وبذلك  نهايئ؛  بشكل  وجودها  تفقد  املنشطرة  او  املندمجة  الرشكة  ان 
اإلندماج عن أية عملية أخرى تتعلق بإعادة هيكلة الرشكة والتي ليس من شأنها التأثري 
عىل الشخصية املعنوية للرشكة والتي تتعلق فقط بالترصف ببعض األسهم، كالتقدميات 
الجزئية لألصول التي ال تشكل سببًا لحل الرشكة حتى لو أراد الفرقاء إخضاعها ألحكام 

اإلنشطار.

جزء  عىل  اخرى  اىل  من رشكة  تنازًال  بكونها  تتحدد  لألصول  الجزئية  فالتقدميات 
معنّي من موجوداتها كفرع او عدة فروع مستقلة لنشاطها. وهو يتمثل بنقل ملكية 
الفروع مقابل متلك أسهم يف الرشكة املستفيدة. وبالنتيجة ان الحقوق  او  الفرع  هذا 
واملوجبات املتعلقة بالرشكة املتنازلة تبقى مرتبطة بها وال تلحق باألصول املتنازل عنها 

والتي تدخل يف الذمة املالية للرشكة املستفيدة. 

املستقل  بالفرع  املرتبطة  املوجبات  ولنقل  املبادئ  لهذه  السلبية  اآلثار  ولتفادي 
اإلنشطار  لقواعد  العملية  هذه  يخضعوا  أن  التنازل  عقد  لفرقاء  ميكن  عنه،  املتنازل 

املنصوص عليها يف القانون الجديد وفق أحكام املادة ٢١٣ مكرر ١٦ ١. 

كام تتميّز عن تحّول شكل الرشكة القانوين والذي ال يطال كذلك الشخصية املعنوية 
للرشكة التي طرأ عليها التحول. 

املعنوية  بالشخصية  املتمتعة  الرشكات  فقط  أنه  املهم  العنرص  هذا  عن  وينتج 
ان  التصفية  اإلنشطار، وبالتايل للرشكات قيد  او  اإلندماج  املشاركة يف عملية  تستطيع 
تشرتك يف عمليات اإلندماج واإلنشطار، رشط ان ال تكون قد بدأت تنفيذ مرحلة قسمة 

املوجودات بني الرشكاء (وهذا ما تنّص عليه رصاحة املادة ٢١٠ الجديدة)٢.

ميكن للرشكة، التي تقّدم جزءاً من أصولها إىل رشكة أخرى، ان تتفق مع الرشكة املستفيدة عىل إخضاع هذه   ١
العملية لألحكام امللحوظة يف املواد ٢١٣ مكرر ١٥ اىل ٢١٣ مكرر ١٩.

 La solution est d’ailleurs expressément prévue par la loi : tant l’alinéa 1er de l’article  ٢
 1844-4 du Code civil que l’alinéa 3 de l’article L. 236-1 du Code de commerce
 visent cette hypothèse, en conformité avec les dispositions de la directive n° 78/855
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ثانًيا. انتقال كامل الذمة املالية العائدة للرشكة املندمجة او املنشطرة اىل الرشكة 
الجديدة او الرشكة املوجودة سابًقا

ال بّد للقول بوجود إندماج او إنشطار ان يكون هناك انتقال كامل للذمة املالية 
اىل الرشكة املستفيدة؛ وبالتايل وكام ذكر سابًقا إن اي انتقال جزيئ للذمة املالية ال يدخل 

ضمن مفهوم هاتني العمليتني.

فمقابل زوال الرشكة املندمجة او املنشطرة وفقدان شخصيتها املعنوية بشكل كامل 
وفوري٣، مثة استمرارية لجميع حقوقها وموجباتها التي تستقر يف الذمة املالية للرشكة 
القانونية باآلثار  املتعلق  الثاين  القسم  يف  بالتفصيل  بحثه  سيتم  ما  وهذا  املستفيدة، 

لهاتني العمليتني.

 du 9 octobre 1978. Néanmoins, la disposition du Code de commerce prend soin de
 préciser que cette solution n’est admissible que pour autant que la répartition des
 actifs entre les associés n’ait pas fait l’objet d’un début d’exécution. On doit en déduire
 que si l’opération de fusion reste possible après le règlement du passif et la reprise des
 apports elle ne l’est plus après le partage du boni de liquidation. Plus généralement,
 dès lors qu’en cours de liquidation des fonds sont devenus disponibles et qu’ils ont
 été distribués même partiellement aux associés, la fusion devient impossible. Dans
 la même veine, il a été jugé que, puisque la dissolution entraîne la disparition de la
 société absorbée et, subséquemment, des titres financiers représentant son capital,
 ceux-ci ne peuvent dès lors faire l’objet d’une cession à des tiers avant l’opération
 d’échange (Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-12.691, préc., Dr. sociétés 2009, n° 152,

obs. Coquelet).
 La disparition de la personnalité morale de l’absorbée est totale et immédiate  ٣
 (Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-12.691, D. 2009 ; AJ 1477 ; Bull. Joly 2009, p. 998,
 note Vamparys, jugeant que la cession des titres de capital d’une société ayant disparu
 par l’effet d’une opération de fusion-absorption est nulle pour défaut d’objet. – 22 févr.
 2005, n° 01-11.667, Bull. Joly 2005, p. 868, note Scholer, jugeant que la société
 absorbée ne peut plus être partie à une instance ni interjeter appel d’une décision
 la frappant. – 13 mars 2007, n° 05-21.594 et 6 mars 2007, n° 06-12.055, Bull. Joly
 2007, p. 964, note J.-J. Barbièri, jugeant que le défaut de capacité d’agir de l’absorbée
constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. – 15 juin 1999, n° 97-

 16.439, RD bancaire et bourse 1999. 123, chron. Germain et Frison-Roche, jugeant que
 la fusion arrête toute procédure administrative diligentée par l’autorité des marchés
 financiers. – 28 sept. 2004, Act. proc. coll. 2004, n° 227, obs. Rétif, jugeant qu’une
 procédure collective ne peut être ouverte à l’encontre d’une société absorbée faute de
 personnalité morale. – 14 mars 2006, Dr. sociétés 2006, n° 76, obs. Hovasse, jugeant
 qu’une société absorbée ne peut plus demander l’inscription du transfert d’un brevet
 au registre national des brevets. – 11 févr. 1986, n° 84-12.337, Bull. civ. IV, n° 15)
 sans qu’il soit nécessaire de procéder à la nomination d’un liquidateur puisqu’il n’y
 a pas d’opérations de liquidation à mener (C. civ., art. 1844-4 et 1844-8. – C. com.,

 art. L. 236-3).
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بكل  الزائلة  الرشكة  مكان  تحّل  سوف  املستفيدة  الرشكة  ان  يعني  املبدأ  وهذا 
حقوقها، أصولها وموجباتها.

وهذا االنتقال للذمة املالية ال يتّم زمنيًا إال بعد حصول حّل للرشكة املندمجة او 
املنشطرة٤.

ثالًثا. اكتساب صفة الرشيك يف الرشكة املستفيدة

لتحقق  وهاّم  أسايس  املستفيدة هو عنرص  الرشكة  الرشيك يف  اكتساب صفة  ان 
عملية اإلندماج او اإلنشطار؛ وبالتايل إن انسحاب الرشكاء او املساهمني وعدم استمرار 
املجراة،  العملية  طبيعة  تغيري  شأنه  من  املستفيدة  او  الجديدة  الرشكة  يف  مشاركتهم 
استحصال  إن  الجديدة؛ وبالتايل  الرشكة  املساهمني يف هذه  استمرار  بد من  بحيث ال 
الرشكاء او املساهني عىل حقوقهم وتنازلهم عن االسهم او الحصص من شأنه أن يغري 

مفهوم اإلندماج؛

ينال  ان  األسهم، ميكن  توزيع  الناتجة عن  العقبات  أجل حّل بعض  أنه ومن  إالّ 
هؤالء الرشكاء عالوة نقدية عىل أال تتجاوز نسبتها ١٠ ٪ من القيمة اإلسمية للحصص أو 

األسهم املعطاة لهم، وذلك حتى ال تفقد العملية صفة اإلندماج او اإلنشطار٥.

 Cette transmission, chronologiquement, ne peut intervenir qu’après la dissolution  ٤
 de la société absorbée (Cass. com., 12 juill. 2004, n° 03-12.672, préc. supra, n° 30,

 Dr. sociétés 2004, n° 205, obs. Trébulle).

 Il importe de relever que, pour régler les éventuels problèmes de rompus, la  ٥
 rémunération des associés peut prendre la forme du versement d’une soulte en
 espèces qui ne doit cependant pas dépasser 10 % de la valeur nominale des parts
 ou des actions attribuées afin que l’opération ne perde pas sa qualification de fusion
 (C. com., art. L. 236-1). Lorsque des actions nouvelles de la société absorbante
 n’ont pas été réclamées par des actionnaires de la société absorbée, celle-là peut être
 autorisée à vendre lesdites actions en bourse, le montant de leur vente ainsi que les
 dividendes afférents pour les cinq dernières années devant être consignés à la caisse
 des dépôts et consignations pour le compte des actionnaires à qui reviennent ces
 actions (T. com. Paris, 3 avr. 1978, Rev. Soc. 1978. 747, note Hémard. – Communiqué

COB, Bull. COB, juin 1979, n° 116).
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الفقرة الثانية. اإلجراءات القانونية لإلندماج واإلنشطار

إن التعديل الجديد للقانون التجاري أىت بأحكاٍم مفّصلة تتناول ماهية اإلجراءات 
الواجب إتباعها إلمتام هاتني العمليتني؛ 

فمن نحٍو أول، ميكن أن تجري هاتان العمليتان بني مختلف انواع الرشكات وضمن 
الرشوط املقررة لتعديل النظام يف كل منها بحسب املادة ٢١١ من القانون.

فاإلندماج ميكن أن يحصل ما بني رشكتني او أكرث بأشكال قانونية مختلفة٦؛ 

عىل أنه يف حال كان من شأن اإلندماج او اإلنشطار ان يزيد من أعباء والتزامات 
او  الرشكاء  بإجامع  إال  تقريرهام  فال ميكن  املعنية،  الرشكات  املساهمني يف  او  الرشكاء 

املساهمني فيه (املادة ٢١٣ مكرر ١).

وإذا استدعى ذلك إنشاء رشكة او رشكات جديدة فيخضع إنشاؤها لقواعد تأسيس 
كل منها كام هي محددة يف القانون. 

جديدة؛  رشكة  يف  اإلندماج  من  أكرث  شائع  موجودة  رشكة  يف  اإلندماج  أن  علامً 
بانشاء  سمح  إذ  تسهيالت،  املرشع  منح  جديدة  رشكة  يف  اإلندماج  عملية  ولتسهيل 
رشكات املساهمة ورشكات محدودة املسؤولية من دون أي مقدمات سوى تلك العائدة 

للرشكات املندمجة.

ومن نحٍو ثاٍن، فوفًقا ألحكام املادة ٢١٣ مكرر ٢، تضع الرشكات املشرتكة يف أي من 
العمليات امللحوظة يف املادة األوىل مرشوع اإلندماج أو اإلنشطار وتودعه أمانة السجل 
التجاري يف مركزها ويجري تسجيله يف سجلها وتنرش خالصته عىل نفقتها يف الجريدة 
الرسمية ويف جريدة محلية وأو بالوسائل االلكرتونية املشار إليها يف املادة ١٠١ من هذا 

القانون خالل شهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غري العادية.

 En premier lieu, des sociétés de catégories différentes peuvent fort bien participer à  ٦
 une même opération de fusion, les dispositions de l’article 1844-4 du Code civil étant
 suffisamment larges et celles de l’article L. 236-2 du Code de commerce l’envisageant
 expressément, même si la loi réserve ses développements plus détaillés au régime des
 fusions des seules sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée (CAILLAUD
 et BONNASSE, « Les fusions faisant intervenir des sociétés de personnes », JCP E.
 1998. 595. – MERAT, article préc., Dr. sociétés 2002. Chron. n° 9, p. 4. – GAVOTY

et ULLMANN).
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و يتضّمن مرشوع اإلندماج أو اإلنشطار ذكر ما يأيت:

اسم الرشكة أو الرشكات املتعاقدة وشكلها ومركزها.  .١

غاية اإلندماج أو اإلنشطار ورشوطه.  .٢

تحديد قيمة املوجودات واملطلوبات.  .٣

تاريخ إقفال حساب الرشكات املعنية.  .٤

مقدار معّدل التبادل والعالوة النقدية إذا وجدت.  .٥

مقدار عالوة اإلندماج أو اإلنشطار.  .٦

ويقتيض التنويه يف هذا السياق اىل وجوب عرض مرشوع اإلندماج عىل الجمعية 
العمومية ألصحاب سندات الدين يف الرشكات الزائلة، وفًقا ألحكام املادة ٢١٣ مكرر ٩ 
من هذا القانون، والتي لها ان توافق عليه فتستقر هذه السندات يف ذمة الرشكة الدامجة.

أما اذا رفضت املرشوع، فال يحول ذلك دون متابعة عملية اإلندماج التي ال ترسي 
عندئذ يف حق هؤالء الدائنني الذين يستوفون مالهم من موجودات الرشكة الزائلة دون 
مشاركة دائني الرشكة املستفيدة. كام يحّق لهذه الجمعية تفويض ممثلها أو ممثليها 

تقديم اعرتاض وفًقا ألحكام املادة ٢١٣ مكرر ٩ من القانون.

−  ال يكون عرض اإلندماج املبني يف الفقرة السابقة واجبًا إذا كان تسديد الدين 
معروًضا عىل أصحاب سندات الدين عند طلبهم. يف هذه الحالة تصبح الرشكة 

الدامجة مدينة مبا لهم عىل الرشكة الزائلة.

محلية جريدة  ويف  الرسمية  الجريدة  يف  بإعالنه  الدين  تسديد  عرض  −  يتم 
و/أو بالوسائل االلكرتونية املشار اليها يف املادة ١٠١ الجديدة من هذا القانون 
تاريخ  مهلة شهر من  دينه خالل  تسديد  الدين  يطلب صاحب سند  وإذا مل 
آخر عملية نرش، يبقى متمتًعا بصفته هذه يف الرشكة الدامجة ضمن الرشوط 

املحددة يف عقد اإلندماج. 

وتقتيض اإلشارة يف هذا االطار اىل االختالف لهذه الجهة بني الرشكة الزائلة وتلك 
املستفيدة، كون مرشوع اإلندماج او اإلنشطار ال يُعرض عىل جمعية أصحاب سندات 
الدين يف الرشكات املستفيدة؛ غري أنه يحق لهذه الجمعية تفويض ممثلني عنها لتقديم 

اعرتاض عىل العملية (م. ٢١٣ مكرر ١٠ و ١٤).
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الرشكات  من  لكل  العادية  غري  العمومية  الجمعية  عن  اإلندماج  قرار  −  يصدر 
املشرتكة يف تلك العملية (املادة ٢١٣ مكرر ٣)، باإلستناد إىل تقرير خطي يضعه 
مجلس اإلدارة بترصف املساهمني مرفقا بالتقريرين املوّحد والخاص املذكورين 

يف املادة ٢١٣ مكرر ٤ ٧.

او  اإلندماج  عملية  عن  تنتج  رسوم ورضائب  من  إعفاءات  مثة  أن  امللفت  ومن 
هاتني  مثل  إلمتام  الرشكات  بعض  تدفع  أن  ميكن  التي  األسباب  من  وهذه  اإلنشطار، 

العمليتني٨.

املادة ٢١٣ مكرر ٤: "عىل مفويض املراقبة يف الرشكات املعنية وضع تقرير موحد حول عملية الدمج وتقدير   ٧
قيمة االسهم ومعدل التبادل.

الزيادة  قيمة  تقل عن  ال  الزائلة  للرشكة  العائدة  الصافية  املوجودات  قيمة  ان  أيًضا  التقرير  يبني  ان  يجب   
الطارئة عىل رأسامل الرشكة املستفيدة.

الفقرة  يف  املذكور  التقرير  لدرس  أكرث  أو  خاًصا  مراقبة  مفوض  التجاري  السجل  عىل  املرشف  القايض  يعني   
السابقة وابداء مالحظاته خالل مهلة اقصاها ثالثة أشهر من تاريخ تبلغه املهمة عىل أن يكون تقرير املفوض 

املعني من قبل القايض معلًال.
يوضع التقريران املوحد والخاص بترصف املساهمني يف مركز كل رشكة معنية قبل شهر عىل االقل من تاريخ   

انعقاد الجمعية العمومية املعروض عليها اتخاذ قرار الدمج. 
ان الجمعيات العمومية املختصة يف الرشكات املعنية هي صاحبة القرار النهايئ يف عملية الدمج.  

يودع كل من التقرير املوحد والتقرير الخاص لدى أمانة السجل التجاري".  

املادة ٢١٣ مكرر ٦: "إذا انجزت عملية اإلندماج عن طريق انشاء رشكة جديدة فيمكن تأسيس هذه الرشكة   
مبقدمات الرشكات املندمجة دون غريها من املقدمات.

ويف مطلق االحوال تتم املوافقة عىل مرشوع نظام الرشكة الجديدة من قبل الجمعية العمومية غري العادية يف   
كل من الرشكات املندمجة وال يتعني أخذ موافقة الجمعية العمومية للرشكة الجديدة".

املادة ٢١٣ مكرر ١٢: "حني يكون تحقيق االنشطار قامئًا عىل تقدميات إىل رشكات مغفلة مستحدثة ميكن   
تأسيس كل من هذه الرشكات املستحدثة بالتقدميات العائدة للرشكة املنشطرة دون سواها. 

بنسبة  املنشطرة  الرشكة  املستحدثة معطاة ملساهمي  الرشكات  االسهم يف  كانت  واذا  الحالة،  مثل هذه  يف   
حقوقهم عينها يف رأسامل هذه األخرية، ال يصار اىل تنظيم التقريرين املذكورين يف املادة ٢١٣ مكرر ٤ اعاله.

ويف مطلق االحوال يصار إىل التصديق عىل مشاريع أنظمة الرشكات الجديدة من قبل الجمعية العمومية غري   
العادية للرشكة املنشطرة دون حاجة إىل أخذ موافقة الجمعيات العمومية ألي من الرشكات الجديدة".

املادة ٢١٣ مكرر ٢٠: "تعفى من رسم الطابع املايل اإلجراءات واملعامالت كافة التي تقتضيها عمليتا اإلندماج   ٨
واالنشطار املذكورة يف هذا القانون".

املادة ٢١٣ مكرر ٢١: "تعفى من جميع رسوم الطوابع والفراغ واالنتقال وكتابة العدل والتسجيل لدى مختلف   
املراجع الرسمية، االجراءات واملعامالت كافة التي تقتضيها عملية اإلندماج التي تتم بني الرشكات"، واملادة 

٢١٣ مكرر ٢٤ بالنسبة لالنشطار.
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القسم الثاين. اآلثار القانونية لإلندماج واإلنشطار يف مادة الرشكات التجارية

ترتتب عىل عمليتي اإلندماج واإلنشطار نتائج قانونية عىل قدٍر كبري من األهمية، 

او  الجديدة  الرشكة  اىل  الزائلة  للرشكة  املالية  الذمة  لكامل  انتقال  هو  املبدأ  ان  إذ 

الرشكة املوجودة؛

ولكن هذا املبدأ يخضع لعدد من االستثناءات او التلطيفات التي من شأنها التخفيف

من حّدته.

أما مفعول اإلندماج أو اإلنشطار فيبدأ وفًقا للامدة ٢١٣:

السجل  يف  الجديدة  الرشكة  تسجيل  تاريخ  من  نشوء رشكة جديدة،  ١.  يف حال 

التسجيل  تاريخ  فمن  اإلنشطار)  حالة  (يف  الرشكات  تعددت  وإذا  التجاري، 

األخري.

٢.  يف الحاالت األخرى، من تاريخ تسجيل محرض آخر جمعية عمومية وافقت عىل 

العملية، ما مل ينّص اإلتفاق عىل تاريخ آخر.

املادة ٢١٣ مكرر ٢٢: "يجب عىل الرشكات املندمجة تسديد الرضائب الصادرة قبل تاريخ اإلندماج، وتراعى   
األحكام كافة التي تضمنها قانون االجراءات الرضيبية لجهة املسؤولية يف تسديد الرضائب التي تصدر الحًقا. 
عىل ان تعفى هذه الرشكات من موجب تقديم براءة ذمة من الصندوق الوطني للضامن االجتامعي". واملادة 

٢١٣ مكرر ٢٥ بالنسبة اىل االنشطار.

املادة ٢١٣ مكرر ٢٣: "تخضع الرشكات املندمجة والرشكات الدامجة للرضيبة املنصوص عليها يف املادة ٤٥ من   
قانون رضيبة الدخل مبعدل مخفض قدره ٥٪ عىل فروقات اعادة تخمني االصول الثابتة ألي منها.

تخضع للرضيبة املنصوص عليها يف املادة ٤٥ من قانون رضيبة الدخل دون تخفيض ارباح التفرغ عن أي اصل   
من االصول الثابتة التي سبق ان تم تخمينها إلمتام عملية اإلندماج وذلك يف حال تم التفرغ خالل سنتني من 

تاريخ امتام عملية اإلندماج". 

واملادة ٢١٣ مكرر ٢٦ بالنسبة اىل االنشطار: "تخضع الرشكات املنشطرة للرضيبة املنصوص عليها يف املادة   
٤٥ من قانون رضيبة الدخل مبعدل مخفض قدره ٥٪ عىل فروقات اعادة تخمني اصولها الثابتة يف حال تم 

االنشطار اىل رشكتني مستحدثتني او اكرث.
اما اذا تم االنشطار اىل رشكتني قامئتني او اكرث فتخضع فروقات اعادة التخمني للرضيبة العادية.  

الرضيبة  معدل  اىل  القامئة  الرشكة  اىل  االنشطار  فيخضع  ومستحدثة  قامئة  اىل رشكات  االنشطار  تم  اذا  اما   
املنصوص عنه يف املادة ٤٥ من قانون رضيبة الدخل". 



مريانا عناين٩٠

Copyright © PUSEK, Kaslik, 2021 | Tous droits réservés منشورات جامعة الّروح القدس – الكسليك، ٢٠٢١ | جميع الحقوق محفوظة ©

التاريخ  يف  املعنوية  شخصيتها  تفقد  املنشطرة  او  املندمجة  الرشكة  ان  وبالتايل 
املذكور، وإن كان تاريخ شطبها من السجل التجاري قد تّم الحًقا٩.

السنة  لتاريخ إقفال حساب  وإذا اتفق عىل تاريخ آخر يجب أن ال يكون الحًقا 
املالية الجارية للرشكة أو الرشكات املستفيدة أو سابًقا لتاريخ إقفال آخر حساب السنة 

املالية للرشكة أو الرشكات الزائلة، بحسب املادة ٢١٣ فقرتها االخرية.

الفقرة األوىل. املبدأ 

يؤدي اإلندماج أو اإلنشطار إىل حل الرشكات الزائلة بدون تصفيتها وإىل انتقال 
كامل ذمتها املالية إىل الرشكات املستفيدة بالحالة التي تكون فيها عند انجاز العملية 

نهائياً مبا يف ذلك حق اإليجار (م ٢١٢ الجديدة).

 Par l’effet de la fusion-absorption sans création d‘une société nouvelle, la société  ٩
 absorbée transmet l’universalité de son patrimoine à la société absorbante et perd
 sa personnalité morale dès la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé
 la fusion-absorption, peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation du
 registre du commerce et des sociétés. La société absorbée ne peut dès lors plus, dès
 cette date, effectuer aucun acte juridique, ce à peine de nullité non susceptible de
 régularisation de celui-ci. Il en résulte que la société absorbante ne peut se prévaloir
 de la signification d’un jugement affectée d’une telle irrégularité pour prétendre
 détenir un titre exécutoire lui permettant de diligenter une saisie-attribution
(Cass. civ. 2e, 27 juin 2019, n° 18-18.449, Rev. Soc. 2019, p. 736, note A. Reygrobellet).

الشخصية  زوال  البدء برسيان  بخصوص  الفرنيس  االجتهاد  اختالف يف  يوجد  كان  أنه  إىل  االشارة  من  بد  ال   
املعنوية للرشكة املندمجة:

 Toutefois, il y a lieu de mentionner une divergence d’interprétation entre les
 chambres civiles et commerciale de la Cour de cassation. En effet, tandis que la
 troisième chambre civile de la Haute Cour considère que la société fusionnée par
 voie d’absorption perd sa personnalité morale à la date à laquelle les associés ont
 approuvé l’opération (Cass. civ. 3e, 17 mai 2006, n° 05-10.936, D. 2006. AJ 1687, obs.
 Lienhard ; Bull. Joly 2006, p. 1450, note Vamparys ; LPA 29 sept. 2006, p. 10, note
 Gibirila), la chambre commerciale de la même juridiction considère que la dissolution
 de la société absorbée n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa mention au registre
 du commerce et des sociétés (Cass. com., 23 janv. 2007, n° 05-16.460, Rev. Soc. 2007,
 p. 531, note Saintourens. – 15 déc. 2009, n° 09-10.687, Bull. Joly 2010, p. 363, note
 Vamparys, à propos de l’assignation d’une société postérieurement à la date de
 publication de son absorption. – Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-19.230 et 10-19.222,
 Bull. Joly 2011, p. 855, note Vamparys ; Bull. Joly 2011, p. 758, note Raffray, jugeant
 recevable, par application des articles L. 237-2 et L. 123-9 du Code de commerce,
 l’assignation d’une société dont la dissolution, avec effet rétroactif voulu par les

parties, n’avait pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés).
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انعكاسها عىل  لجهة  إن  القانونية  اآلثار  نبحث يف هذه  إنطالقًا من ذلك، سوف 
داخل الرشكات املعنية ذاتها، او لجهة آثارها عىل الغري.

أوًال. تجاه داخل الرشكات املعنية

ان آثار اإلندماج واإلنشطار سوف تنعكس بادئ ذي بدء عىل داخل الرشكات ذاتها 
سواء تلك الزائلة او املستفيدة، إن عىل املدراء او مجلس اإلدارة ، إن لجهة العاملني فيها 

او حتى عىل الرشكاء او املساهمني.

١. لجهة املدراء او مجلس اإلدارة

يف ما يخّص املدراء او مجلس اإلدارة يف الرشكة الزائلة، فإن صالحياتهم تنتهي حكاًم 
مع حّل الرشكة، ولكنهم يبقون معرّضني للمساءلة مدنيًا او جزائيًا، عن أي فعل جرمي او 
شبه جرمي تّم اقرتافه أثناء تولّيهم ملهامهم يف الرشكة الزائلة. وينتج عن انتهاء صالحيات 
املدراء ان تفويض الصالحيات الحاصل منهم يزول أيًضا بدوره، وال بد من إعادة تجديد 

مثل هكذا عقود يف حال كانت الحاجة إليها مستمرة١٠.

أما يف الرشكة املستفيدة فإن عدد أعضاء مجلس االدارة ميكن رفعه لعدد أقصاه 
عرشون عضًوا وفق ما نص عليه القانون رصاحة يف املادة ٢١٠ فقرة اخرية.

٢. لجهة العاملني يف الرشكة الزائلة

ان جميع العاملني يف الرشكة الزائلة ينتقلون حكاًم اىل الرشكة املستفيدة وتستمّر 
عقود العمل حكاًم مع هذه االخرية وبذات الرشوط السابقة إن لجهة األجر او العالوات 

او األقدمية الخ١١. 

 (Cass. crim., 20 juill. 2011, n° 10-87.348, Bull. Joly 2011, p. 957, note Ferrier justifiant  ١٠
 la solution sur le fondement de la disparition de la personne morale absorbée, dans
 une affaire de prêt de main-d’œuvre illicite. – Contra voir MOULIN et COLIOT,

« La vie des délégations de pouvoirs dans l’entreprise », Bull. Joly 2012, p. 745).

 Les salariés des sociétés absorbées, quel que soit le régime juridique qui leur est  ١١
 applicable (CDI, CDD, contrat de qualification…), bénéficient des dispositions de
 l’article L. 1224-1 du Code de travail qui pose la règle de la transmission de plein
 droit des contrats de travail au nouvel employeur c’est-à-dire la société absorbante

ou nouvelle, avec l’ancienneté et l’ensemble des avantages contractuels.
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واذا كانت الرشكة املستفيدة ترغب يف تعديل بعض عقود العمل فذلك يحصل 
ضمن الرشوط القانونية وباتفاق مع العامل١٢.

٣. لجهة الرشيك او املساهم

ضمن  املستفيدة  الرشكات  يف  رشكاء  صفة  الزائلة  الرشكات  يف  الرشكاء  يكتسب 
القدمية  والحصص  األسهم  وتستبدل  اإلنشطار،  أو  اإلندماج  عقد  يف  املحددة  الرشوط 

بأسهم أو حصص يف الرشكات املستفيدة (فقرة ٢ من املادة ٢١٢ الجديدة). 

ان الرشكاء يف الرشكة الزائلة سيصبحون حكاًم رشكاء يف الرشكة املستفيدة بدون أي 
إجراءات شكلية او أية عوائق.

وسيتم استبدال الحصص او األسهم القدمية بجديدة مامثلة متاًما لها ما مل يكن مثة 
اتفاق مخالف١٣.

وميكن استبدال األسهم بأسهم جديدة مختلفة وذلك اذا ما تّم زيادة رأس مال 
الرشكة املستفيدة. 

ثانًيا. تجاه الغري

ان هذا االنتقال الشامل لجميع الحقوق واملوجبات للرشكة املستفيدة يعترب مهاًم 
واستثنائيًا، إذ مبجرد عملية واحدة تنتقل كامل الذمة املالية من شخٍص اىل آخر، ما يعني 
أن الرشكة املستفيدة سوف تحّل إيجابًا وسلبًا مكان الرشكة املندمجة او املنشطرة، يف 

وقد قيض بوجوب دفع تعويض من الرشكة املستفيدة عن العطل والرضر نتيجة رفضها الستمرار بعض العقود   ١٢
 S’il est loisible au nouvel employeur de procéder à des licenciements ou à des
 modifications des divers contrats de travail, celui-ci doit le faire dans les conditions
 légales requises et sous la haute vigilance du juge (Cass. soc., 11 janv. 2006,
 n° 04-46.201, RJS 3/06, n° 322). Il a ainsi été jugé que le cessionnaire qui s’oppose
 à la poursuite des contrats de travail des salariés de l’entité transférée s’expose au
 paiement de dommages et intérêts au profit des salariés et à subir leur demande de

réintégration (Cass. soc., 13 mai 2008, n° 07-40.276, BRDA, n° 30/08, p. 23).

 En principe, les titres qui vont être remis à l’échange aux associés de la société  ١٣
 absorbée sont en tous points identiques à ceux qu’ils détenaient auparavant. Enfin,
 les associés de la société absorbée vont devenir ipso facto, en raison de l’échange de
 titres indissociablement lié à l’opération de fusion, associés de la société absorbante

 ou nouvelle sans obstacles ni autres formalités (C. com., art. L. 236-3).
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جميع حقوقها وموجباتها، التعاقدية او الناتجة عن جرم او شبه جرم، دون ان ينطوي 
ذلك عىل تجديٍد للموجب.

١. فعىل الصعيد اإليجايب، اي تجاه مديني الرشكات املعنية

إن مبدأ انتقال الذمة املالية بكامله اىل الرشكة املستفيدة يتّم بقوة القانون، وحكاًم 
الدائن (حوالة  املفروضة النتقال دين  تلك  دون حاجة ألية إجراءات شكلية، ال سيام 
الحق) او النتقال االسهم، ليرسي هذا االنتقال عىل الغري، او حتى اإلجراءات الواجب 

اعتامدها عند بيع او حصول تنازل عن املؤسسة التجارية١٤ او الباخرة١٥؛

إلعالم  موجب  وال  مخالف  اتفاق  كل  رغم  ينتقل  فإنه  اإليجار  حق  وكذلك    
املؤجر الذي ال يحق له حتى االعرتاض عىل اإلتفاق١٦. 

 (Cass. com., 19 avr. 1972, D. 1972, p. 538 ; – 1er juin 1993, n° 91-14.740, Bull. civ. IV,  ١٤
 n° 214. Cass. civ. 2e, 12 juill. 2001, n° 98-10.444, JCP E. 2003, n° 281, note Daigre),
 ou encore de diligenter les formalités de publicité liées à l’apport ou à la vente d’un
 fonds de commerce en cas de transmission d’un tel fonds à l’occasion de la fusion
 (V. C. com., art. L. 141-21, al. 1er) sous réserve toutefois que la fusion n’intéresse
 pas des sociétés autres que des sociétés par actions ou des SARL, qui entrent seules
 dans le champ d’application de l’article L. 141-22 du Code de commerce écartant
 la procédure de déclaration ouverte aux créanciers du fonds, car il faudrait alors,
 légalement, doubler les règles propres aux fusions par celles propres à la transmission
 des fonds de commerce même si le comité de coordination du registre du commerce
 et des sociétés ne retient pas cette distinction en pratique (V. avis CCRCS n° 00-77,
 Bull. RCS 14-15/01, p. 25). Les mêmes principes trouvent à s’appliquer en cas de

transmission du seul bail commercial (C. com., art. L. 145-16, al. 2).

تنتقل ملكية املؤسسة التجارية والباخرة دون إتباع األصول املفروضة يف حال التنازل عنها.   ١٥
L’absorbante va se substituer à l’absorbée activement (Cass. com., 8 nov. 2005, n° 01-
12.896, D. 2005, p. 2875, rappelant que la fusion-absorption d’une société propriétaire 
d’un immeuble donné à bail entraîne le transfert de plein droit du cautionnement 
garantissant le paiement des loyers. – Cass. civ. 3e, 11 oct. 2006, n° 05-21.313, Bull. 
Joly 2007, p. 392, note Morelli, à propos de la transmission de la garantie de passif 
dont bénéficiait l’absorbée à l’absorbante permettant à cette dernière d’agir contre le 
cédant-garant. – Cass. com., 11 déc. 2007, n° 05-14.358, Bull. Joly 2008, p. 281, note 
Delebecque, jugeant que la société recevant un navire au terme d’une transmission 
universelle du patrimoine de la société absorbée n’avait pas besoin de respecter le 
formalisme prescrit par l’article 10 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 applicable en 
cas de transmission à titre particulier de navires et autres bâtiments de mer ; la loi 
de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a décidé – C. com., art. L. 225-124.

(Paris, 17 avr. 197, Rev. Soc. 1977, p. 69, note Guyon).  ١٦
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والذمة املالية املنتقلة تتناول جميع الحقوق، واألصول او املوجودات التي كانت 
مملوكة من الرشكة الزائلة حتى لو مل تكن مذكورة يف اتفاق اإلندماج؛

وقد قيض بأن حّل الرشكة املندمجة مينعها من إقامة أية دعوى او ان تكون موضع 
التقايض بكل األمور املتعلقة بالرشكة  الرشكة املستفيدة حق  مالحقة وتكتسب حكامً 

الزائلة١٧.

٢. أما عىل الصعيد السلبي، اي تجاه دائني الرشكات املعنية

تلتزم الرشكة املستفيدة بجميع الديون:

(املادة ٢١٣ مكرر ٨: تبقى الرشكة الدامجة مدينة لدائني الرشكة املندمجة من غري 
أصحاب سندات الدين وتحل محلها يف هذه الديون بدون تجديد للموجب١٨)؛

وتعترب الرشكات املستفيدة من التقدميات الناتجة عن اإلنشطار مدينة بالتضامن 
 ١٥ مكرر   ٢١٣ (املادة  املنشطرة  الرشكة  دائني  وسائر  الدين  سندات  أصحاب  تجاه 
ف١)، وتحّل الرشكات املستفيدة محل الرشكات املنشطرة يف تلك الديون بدون ان ينتج 
الدائنني (املادة  عن هذا الحلول تجديد للموجب بالنسبة ألصحاب سندات الدين او 

املذكورة ف٢)؛

 

 (Cass. com., 6 déc. 1984, JCP 1985. IV. 57, jugeant l’appel irrecevable. – 11 mars  ١٧
 2003, Bull. Joly 2003, p. 810. – 6 mars 2007, n° 06-12.055 et 13 mars 2007,
 n° 05-21.594, Bull. Joly 2007, p. 963, note Barbièri. – Cass. com., 10 mai 2012,
 n° 11-14.887, Bull. Joly 2012, p. 709, note Staes, jugeant irrecevable le pourvoi dirigé
 contre une société radiée du RCS suite à une absorption. – Cass. civ. 2e, 27 sept. 2012,
 n° 11-22.278, Rev. Soc. 2013, p. 30, obs. Prevost ; Bull. Joly 2013, p. 120, note Staes,
 jugeant que l’intervention volontaire de l’absorbante à une instance était irrecevable
 dès lors qu’à la date de délivrance de l’assignation, la personnalité juridique de
 l’absorbée avait disparu du fait de la fusion-absorption dont elle avait fait l’objet),
 en revanche le principe de la transmission universelle du patrimoine de l’absorbée
 à l’absorbante permettait à cette dernière d’acquérir de plein droit la qualité de
 partie à l’instance antérieurement engagée par l’absorbée (Cass. soc., 22 sept. 2015,

 n° 13-25.429, D. 2015. Actu. 1952).

مع اإلشارة هنا اىل أن الرشكة املستفيدة تبقى ملزمة بديون أصحاب السندات إذا قبلوا مبرشوع اإلندماج وفق   ١٨
املادة ٢١٣ مكرر ٧؛ أما يف حال عدم قبولهم للمرشوع فانهم سوف يستوفون مالهم من موجودات الرشكة 

الزائلة دون مشاركة دائني الرشكة املستفيدة.
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املعطاة  الضامنات  او  كالكفاالت  الزائلة  الرشكة  بها  التزمت  التي  املوجبات  كام 
للغري١٩؛ او بنود عدم املنافسة٢٠.

الرشكة  بوجه  صدرت  التي  األحكام  جميع  املستفيدة  الرشكة  عىل  ترسي  كام 
بشأن  الزائلة  الرشكة  بها عىل  املحكوم  التعويضات  بدفع جميع  ملزمة  فهي  الزائلة٢١؛ 

أفعال اقرتفتها قبل حصول اإلندماج٢٢.

 Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-18.692, D. 2018. Actu. 508 ; AJ Contrat 2018. 190,)  ١٩
 obs. Houtcieff ; Rev. Soc. 2018, p. 365, note Martial-Braz ; Gaz. Pal. 26 juin 2018,
 n° 324y6, p. 62, obs. Moulin) ou acquitter la somme à laquelle la société absorbée a
 pu être condamnée avant sa disparition (Cass. civ. 2e, 1er sept. 2016, n° 15-19.524,
Gaz. Pal. 28 oct. 2016, n° 38, p. 78, note Moulin. – Cass. crim., 28 févr. 2017, n° 15-

 81.469, Dr. sociétés mai 2017. Comm. 80, note Heinich) ou encore devoir respecter les
 obligations de garantie prises par la société absorbée nonobstant les limites fixées par
 le traité de fusion (Cass. com., 4 févr. 1997, Bull. Joly 1997, p. 448, note Coquelet),
 supporter une obligation de non-concurrence souscrite par l’absorbée (Cass. com.,
 13 févr. 1963, n° 61-11.768, Bull. civ. III, n° 104) ou enfin se voir transmettre une
 faute, même inexcusable, de l’absorbée (Cass. soc., 29 avr. 1980, Bull. Joly 1980,
 p. 613) dès lors qu’elle est antérieure à la fusion même si elle n’a pas encore été
 judiciairement reconnue (Cass. com., 2 févr. 2010, n° 09-11.938, Bull. civ. IV, n° 31 ;

 Dr. sociétés 2010. Comm. 133, note Coquelet).
 L’absorbante va également se substituer à l’absorbée passivement (Cass. com.,  ٢٠
 18 févr. 2004, n° 02-11.453, JCP E 2004. 822, note Trébulle, décidant que la société
 absorbante peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée à l’égard de la société
 absorbée. – Cass. com., 13 févr. 1963, Bull. civ. III, n° 104, préc. n° 24, à propos d’une

clause de non-concurrence).
 (Cass. com., 18 févr. 2004, n° 02-11.453, supra, n° 39 ; JCP E. 2004. 739, note  ٢١
 Trébulle) ou être tenue de remettre en état un site qui appartenait à la société absorbée
 et qui avait été cédé avant la fusion (CE, 10 janv. 2005, RJDA 10/05, n° 1110. –

Cass. civ. 3e, 23 mai 2012, n° 10-25.414, Bull. Joly 2012, p. 699, note Barbier).

وللتوسع حول املوضوع:  ٢٢
V. THOMAS, « Les effets de l’apport partiel d’actif sur les instances précédemment 
engagées », Rev. Soc. 2010, p. 440 (Note sous Cour de cassation (2e civ.) 7 janvier 
2010, FS-P+B, n° 08-18.619, Sté Generali iard c/ Sté Panalpina France transports 

internationaux) : La transmission des instances précédemment engagées.
ان االجتهاد الفرنيس كان قد حسم األمر لجهة ان اإلندماج واالنشطار يؤدي اىل انتقال كامل للذمة املالية اىل   
الرشكة املستفيدة. وبالتايل ان انتقال العقود يتحقق حكاًم وبقوة القانون وال تخضع للشكليات الواجب التقيد 
بها عند تطبيق قواعد انتقال الحقوق واملوجبات املنصوص عليها قانونًا ورضورة االستحصال عىل املوافقة املسبقة 

او حتى إبالغ املدين باالمر. وهذا األمر ينطبق حتاًم يف ما يخص املالحقات القضائية واملحاكامت الجارية. 

بقوة  اكتساب  املستفيدة  للرشكة  تتيح  االنشطار  ألحكام  الخاضعة  لالصول  الجزئية  التقدميات  فإن  وهكذا   
القانون لصفة الطرف يف املحاكامت الجارية مسبًقا، كام ومامرسة الحق باللجوء اىل الطعن بالحكم الصادر 
بوجه الرشكة املتنازلة. ان التنازل الخاضع لقواعد االنشطار يسمح بالتايل للرشكة املستفيدة التنفيذ الجربي 
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املشرتكة يف  وتجدر االشارة يف هذا الخصوص اىل الحق املمنوح لدائني الرشكات 
عملية اإلندماج او اإلنشطار، (مبوجب املادة ٢١٣ مكرر ٩ للدائنني العاديني، واملادة ٢١٣ 

للقرارات الصادرة ملصلحة الرشكة املتنازلة. كام ان هذا املبدأ بنطبق كذلك مبفهومه املعاكس مبعنى ان الرشكة 
املستفيدة ميكن الدفع بوجهها بالحجية الناتجة عن حكم صدر ضد الرشكة املتنازلة.

يف القضية، إن مبدا انتقال الذمة املالية مل يكن ملصلحة الرشكة املستفيدة، اذ ان التنازل حصل قبل النطق   
بالحكم من قبل املحكمة بالدرجة االوىل والرشكة املتنازلة والضامنون لها مل يعد لهم االهلية للتقايض، وبالتايل 
فإن طرق الطعن التي مارسوها كانت مردودة شكالً لهذه الجهة. والرشكة املستفيدة كان لها الحق يف الطعن 
خالل مهلة سنتني من الحكم، وحجة عدم املثول مل تقنع القايض بسبب وجود مبدأ انتقال الذمة املالية. وان 

حجة ان الحكم صدر ضد الرشكة املتنازلة ال يبدل من األمر شيئًا، كون حلول الرشكة املستفيدة يتّم حكاًم.

االنشطار  لقواعد  والخاضعة  لالصول  الجزئية  التقدميات  من  املستفيدة  الرشكة  ان  اىل  أشار  القرار  ان  كام   
تكتسب بقوة القانون صفة الطرف يف املحاكامت الجارية سابًقا، وبالنتيجة هذه املحاكامت ال تتوقف وال 
تنقطع، وذلك الن التوقف ينتج عن سبب خارجي عن الفرقاء وال تنطبق يف حالة إعادة هيكلة الرشكة الطرف 

يف املحاكمة، وكذلك ان االنقطاع ينتج عن حدث يؤثر يف الوضعية الشخصية لألطراف وهو غري متوفر.

واالنشطار  اإلندماج  حاالت  يف  متوافرة  االنقطاع  اسباب  كون  التمييز  ملحكمة  التوجه  هذا  الفقه  انتقد   
والتقدميات الجزئية لالصول الخاضعة لقواعد االنشطار وذلك الن جزًءا من الذمة املالية قد انتقل اىل اخر، 
وهذا الحدث يؤثر لجهة ان الرشكة املتنازلة تخرس حقها يف التقايض والرشكة املستفيدة يتوجب عليها معرفة 

املحاكامت الجارية مسبقاً من اجل الحفاظ عىل الحقوق املنتقلة اليها ما يستغرق بعض الوقت.

وهذه الرشوط متوافرة حتاًم يف حالتي اإلندماج واالنشطار كون الرشكة املندمجة او املنشطرة تزول، ورغم   
ذلك رفض االجتهاد اعتامد مبدأ انقطاع املحاكمة يف هذه الحاالت. وقد انتقد هذا التوجه وهذا الرفض

C’est pourquoi certains auteurs suggèrent que le mécanisme de l’interruption 
d’instance pour cause de décès, instauré par l’article 370 du Code de procédure civile, 
soit transposé aux cas de transfert universel du patrimoine d’une société à une autre 
(20). Le texte vise par ailleurs une autre cause d’interruption susceptible de convenir 
à l’hypothèse de l’apport partiel d’actif qui, contrairement à la fusion ou à la scission, 
n’emporte pas disparition de la société apporteuse : « la perte par une partie de la 
capacité d’ester en justice ». Si l’on estime que cette disposition inclut dans son domaine 
la capacité de jouissance (21), la disparition du droit litigieux dans le patrimoine 
de la société apporteuse prive cette dernière de sa capacité d’ester. Ainsi, l’apport 
partiel d’actif, mais aussi (pourquoi pas ?) la fusion et la scission, consommeraient 

l’interruption d’instance régie par l’article 370. 

ال بد يف مطلق األحوال من إبالغ الخصم سبب االنقطاع ليك يرسي بوجهه عمًال بالقواعد العامة:  
Au demeurant, quelle que soit la cause d’interruption retenue, cet article produit 
son effet à condition que l’événement interrompant l’instance - ici l’apport partiel 
d’actif - soit notifié à la partie adverse. Cela suppose que les parties à l’opération de 
restructuration aient conscience de la transmission des instances engagées et qu’elles 
réagissent assez rapidement pour interrompre les instances en cours qui, à défaut de 
notification, continuent de courir. Or, les recours exercés par la société Alcatel après 
avoir perdu sa capacité d’ester, d’une part, et les recours exercés par la société Nexans 
près de quatre ans après le prononcé du jugement contesté, d’autre part, illustrent 

exactement la situation contraire.
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الزائلة واملستفيدة)،  الرشكتني  الدين يف  لجمعية أصحاب سندات  مكرر ٧ ومكرر ١٤ 
تاريخ  اإلندماج خالل شهر من  املختصة عىل مرشوع  االبتدائية  الغرفة  أمام  االعرتاض 
آخر عملية نرش تجري وفًقا ألحكام املادة ٢١٣ مكرر ٧ أعاله. ويعود لهذه املحكمة أن 
ترد اعرتاضهم أو تأمر بتسديد ديونهم أو توافق عىل الضامنات املعروضة من الرشكة 

الدامجة إذا وجدتها كافية أو تفرض ضامنات إضافية.

إذا  أنه  غري  اإلندماج  عملية  متابعة  دون  االعرتاض  يحول  ال  األحوال،  مطلق  يف 
املعرتض الدائن  بوجه  اإلندماج  املقررة ال يرسي  الضامنات  تقدم  أو  الديون  مل تسدد 

(م. ٢١٣ مكرر ٩).

 الفقرة الثانية. اإلستثناءات والتلطيفات عىل املبدأ
Exceptions et temperaments

او  االستثناءات  لبعض  يخضع  املالية  الذمة  لكامل  الحكمي  االنتقال  مبدأ  ان 
التلطيفات وفًقا ملا ييل:

أوًال. العقود ذات االعتبار الشخيص

ان العقود املربمة واملرتكزة عىل شخصية املتعاقدين تعترب استثناًء عىل املبدأ، وال 
تنتقل حكامً اىل الرشكة املستفيدة؛

ومن أهم األمثلة عىل مثل هذه العقود، عقود الوكالة العادية او الوكاالت لتحصيل 
التوزيع  عقود  أو  التجاري  التمثيل  عقود  التجارية،  الوكالة  عقود  املشرتكة٢٣،  النفقات 

 La considération de la personnalité doit aussi conduire à admettre que les mandats que  ٢٣
 la société absorbée pouvait exercer ne sont pas, sauf exception (par exemple, maintien,
 au profit de la société absorbante, du mandat confié à la société de commissaires
 aux comptes absorbée, C. com., art. L. 823-5), transmissible à la société absorbante
 (V., sur cette question, LECENE-VILLEMONTEIX et POHE, « L’absorption
 d’une personne morale administrateur ou membre du conseil de surveillance »,
 in Mélanges Le Cannu, Dalloz-LGDJ-IRJS-Transactive, 2014, p. 357) à l’instar du
 mandat de syndic de copropriété (Cass. com., 30 mai 2000, n° 97-18.457, selon
 lequel « que la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote
 explicite de l’assemblée générale des copropriétaires, ne permettait pas à la société CIG de
 dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic, par le moyen
 d’une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité

morale, de lui substituer la société SPGI, personne morale distincte »).
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الحرصي، عقود الفرانشري، والتي تويل أهمية كبرية لشخصية املوزع او الوكيل او املمثل 
التجاري٢٤.

ثانًيا. العقود االدارية

ان العقود اإلدارية كذلك ال تنتقل اىل الرشكة املستفيدة اال بعد موافقة رصيحة 
من الجهة االدارية املختصة٢٥.

وهنا ال بد من اإلشارة اىل انه عمليًا، يربز دور االجتهاد يف مامرسة الرقابة عىل كل 
عقد عىل حدة، الستخالص ما اذا كان يتضمن اعتبارات شخصية عند التعاقد ام ال٢٦. 

 Il en va tout d’abord ainsi pour les contrats conclus intuitu personae, fondés sur la  ٢٤
 personnalité irréductible de celui qui doit exécuter la prestation et qui sont, par
 définition, intransmissibles (Rép. min. n° 16073, JO Sénat Q, 30 sept. 1999, p. 3236).
 Tel est le cas notamment pour le mandat de syndic (Cass. civ. 3e, 10 nov. 1998,
 n° 97-12.369, Bull. Joly 1999, p. 371, note Daigre. – Cass. civ. 3e, 30 mai 2000,
 JCP 2000. II. 10401, note Viandier. – Cass. civ. 3e, 29 févr. 2012, n° 10-27.259,
 Bull. civ. III, n° 34 ; BRDA 2012, n° 6, inf. 1 ; Dr. sociétés 2012. Comm. 104, obs.
 D. Gallois-Cochet, Defrénois 2012. Actu. 461, obs. H. Lécuyer), le contrat d’agent
 revendeur qui prévoit son intransmissibilité, raison prise de l’existence d’un intuitu
 personae (Cass. com., 13 déc. 2005, n° 03-16.878, D. 2006. Actu. 149, obs. Lienhard ;
 Dr. sociétés 2006, n° 23, obs. Monnet ; Bull. Joly 2006, p. 591, note Vamparys,
 solution rendue en matière d’apport partiel d’actifs mais transposable aux fusions),
 les contrats de distribution sélective (Cass. com., 24 nov. 2009, n° 08-16.428, Bull.
 Joly 2010, p. 243, note X. Vamparys ; D. 2009, p. 2932. – Cass. com., 12 oct. 2010,
 n° 09-70.116. – Cass. com., 29 oct. 2002, Bull. Joly 2003, p. 192, note Krajeski, à
 propos d’un contrat d’agence commerciale. – 3 juin 2008, n° 06-18.007, Bull. Joly
 2008, p. 904, note Saintourens ; JCP E. 2008. 2210, note Hovasse, à propos d’un
 contrat de franchise nécessitant l’accord du franchiseur. – Adde : VIANDIER, « Les
 contrats conclus intuitu personae face à la fusion des sociétés », Mélanges Mouly, 1998,
 Litec, t. II, p. 193. – JASPAR et METAIS, « Les limites à la transmission universelle
 du patrimoine : les contrats intuitu personae et les contraintes afférentes à certains
 biens », Bull. Joly 1998, p. 447. – COQUELET, « La transmission universelle du
 patrimoine en droit des sociétés à l’épreuve du principe d’intransmissibilité des

contrats intuitu personae », Dr. sociétés, Actes pratiques, 2000, n° 49).

 L’État lui-même considère que les contrats administratifs et les marchés publics  ٢٥
 sont intransmissibles sans l’accord préalable de l’autorité administrative compétente
 (CE, avis, 8 juin 2000, req. n° 364803 ; Rép. Nègre : Sénat 1er juill. 2010 p. 1708,

 n° 12375. – CJUE, 13 avr. 2010, aff. no C-91/08, Dr. adm. 2010, n° 109).

 Il y a donc lieu, en pratique, de s’interroger sur chaque contrat contenu dans le  ٢٦
 portefeuille de la société qui va disparaître, certains relevant par nature d’un intuitu
 personae (contrat de distribution sélective, de mandat, de garantie) que les parties
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ثالًثا. العقود التي تتضمن بنوًدا رصيحة بعدم انتقالها اال مبوافقة أطرافها او طرف 

منها:

La même limite à la transmission universelle s’applique aux contrats 
contenant une clause résolutoire ou de remboursement anticipé à raison de 
cet événement, qui ne se retrouveront pas dans le patrimoine de l’absorbante 
et nécessiteront, pour être le cas échéant poursuivi, une renégociation. La 
liberté contractuelle peut ainsi venir contrarier fortement l’effet dévolutif 
attaché par la loi aux opérations de fusion.27

ولكن ال بد من التأكيد عىل أنه ولنئ كانت مثل هذه العقود ال تنتقل اىل الرشكة 
املستفيدة، إالّ أن هذا ال يعني أن املدين بها يعفى من الديون التي قد نشأت بتاريخ 
سابق لحصول اإلندماج او اإلنشطار، فهذه املوجبات تنتقل حكاًم اىل الرشكة املستفيدة٢٨.

وهنا عمليًا يتّم يف حال غياب البنود املخالفة الرصيحة يف العقود، والتي تنّص مثالً 
عىل استمرار العقد رغم انتقال الرشكة او التنازل عنها.

وللتنبه من مسألة ماهية العقود التي ستنتقل اىل الرشكة املستفيدة، يجب التدقيق 
والتمحيص يف محفظة العقود املوقعة مع الرشكة الزائلة قبل إمتام اإلندماج للتحقق مام 
الغري  موافقة  االستحصال عىل  من  بّد  ال  وإال  ال؛  ام  ستنتقل  العقود  كانت جميع  إذا 

املتعاقد مع الرشكة الزائلة. 

 ont néanmoins pu écarter, d’autres revêtant ce caractère du fait des stipulations
 contractuelles voulues originellement par les parties (PERREAU et ACKERMANN,
 « La transmission de contrats intuitu personae dans le cadre d’opérations d’apport

 partiel d’actifs et de fusion », LPA 3 juin 2004, p. 4).

 Sur ce point, V. MOULIN, « La fusion à l’épreuve de la liberté contractuelle », in  ٢٧
 Mélanges P. Le Cannu, Dalloz-LGDJ-IRJS-Transactive, 2014, p. 741.

 (Cass. com., 7 juin 2006, n° 05-11.384, Dr. sociétés 2006, n° 126, obs. Monnet ;  ٢٨
 Bull. Joly 2006, p. 1091, note Coquelet, à propos de la transmission non du contrat
 d’agence commerciale lui-même mais de ses effets déjà nés dans le patrimoine de

l’EURL dissoute et transmise à son associé unique).
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وهنا يربز دور القضاء ملراقبة حسن تنفيذ مثل هذه البنود، ومدى وجود إساءة 

يف استعامل لهذا الحق، اذ ان املبدأ دامئًا هو ان العقود التي تخلو من االعتبار الشخيص 

تنتقل حكاًم اىل الرشكة املستفيدة بدون موافقة من الدائن او املدين٢٩.

رابًعا. الحقوق الناتجة عن امللكية الصناعية والفكرية وبراءات االخرتاع

ال تنتقل مثل هذه العقود إال بامتام االجراءات الشكلية الالزمة يف مصلحة امللكية 

الفكرية والصناعية يف وزارة االقتصاد، وإمتام نقل امللكية والتسجيل عىل اسم الرشكة 

املستفيدة٣٠.

خامًسا. بنود األفضلية واملوافقة

ان الحصص او األسهم التي متلكها الرشكة املندمجة او املنشطرة يف رشكات أخرى 

ميكن ان يخضع انتقالها لرشط موافقة هذه الرشكة االخرية. ويجب بالتايل اعالمها بهذا 

االنتقال والتفاوض معها يف هذا الشأن؛ يف املقابل مثة اجتهاد قىض انه يف حالتي اإلندماج 

واإلنشطار، الذي من شأنهام نقل كامل الذمة املالية اىل الرشكة املستفيدة يف الحالة التي 

كانت عليها عند حصول اإلندماج، ال ميكن استبعاد هذا املبدأ بحجة بنود املوافقة التي 

 L’exercice de cette liberté peut cependant toujours faire l’objet d’un contrôle par  ٢٩
 le juge sur le fondement de l’abus de droit lorsque le refus de voir transmettre un
 contrat n’est fondé sur aucune raison économique sérieuse. Néanmoins, le principe
 demeure avec force que lorsqu’un contrat n’est pas intuitu personae, la transmission
 universelle du patrimoine entraîne son transfert à la société bénéficiaire de la TUP
 sans accord du cocontractant et qu’il ne peut en aller autrement que si cette qualité
 est entrée dans le champ contractuel (Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-17.296, Rev. Soc.

2018, p. 171, note Moulin ; Dr. sociétés 2018. Comm. no 21, obs. Mortier).

 Droits de propriété industrielle. - Il en va ensuite ainsi en matière de transfert des  ٣٠
 marques et brevets qui nécessitent de renouveler les formalités de publicité au registre
 national des marques tenu par l’Institut national de la propriété intellectuelle pour
être opposable aux tiers par la société absorbante, Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-

 18.732, Dr. sociétés 2006, n° 76, obs. Hovasse, jugeant que le dépôt de la demande de
 transmission d’un brevet à l’INPI par la société absorbée qui n’avait plus d’existence
 légale au profit de la société absorbante était sans effet), la transmission de tels droits
 exigeant la rédaction d’un écrit à peine de nullité (CPI, art. L. 613-8 et L. 714-1),
 la publicité légale entourant l’opération de fusion étant impropre à remplacer ce

renouvellement des inscriptions (Cass. com., 17 mai 1988, Bull. civ. IV, n° 168).
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تؤثر عىل الحصص او األسهم اململوكة من الرشكة املندمجة، اال يف حال وجود بند رصيح 
يف نظام الرشكة األخرى يفرض مثل هذا األمر٣١؛

يف هذا املجال يبدو ان االجتهاد تطور واضحى اكرث تطلبًا يف هذا السياق، اذ اعترب 
يف قرار انه ال يرسي بند املوافقة عىل الرشكة املستفيدة اال اذا كان رصيًحا لجهة اية 

عملية اندماج ميكن ان تحصل؛٣٢

 Clause d’agrément et de préemption. - Par ailleurs, les parts et actions détenues par  ٣١
 la ou les sociétés fusionnées, figurant à l’actif de leur bilan, peuvent conduire à subir
 la mise en œuvre d’une procédure d’agrément (JEANTIN, « Clauses d’agrément et
 fusion de sociétés commerciales », Dr. sociétés mai 1988, p. 2). Aussi importe-t-il de les
 diligenter le plus tôt possible dans le déroulement de l’opération. Toutefois, un arrêt
 a pu décider, à juste titre, que la fusion, comme la scission, qui emporte transmission
 universelle du patrimoine des sociétés apporteuses aux sociétés bénéficiaires dans
 l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération, ne peut être
 remise en cause à raison des clauses d’agrément affectant les titres détenus par la
 société absorbée, sauf si une clause expresse des statuts de la société dont les titres
 sont transmis à l’occasion de la fusion ou de la scission prévoit et impose l’agrément
 de la société bénéficiaire de ces opérations (Cass. com., 3 juin 1986, n° 85-12657 :

Bull. civ. IV, n° 115 ; RTD com. 1987, p. 209, obs. Reinhard).

 En ce domaine, la jurisprudence semble avoir évolué vers une plus grande sévérité  ٣٢
 exigeant désormais que la clause statutaire d’agrément vise expressément l’opération
 de fusion pour pouvoir s’y appliquer (V. Cass. com., 12 févr. 2008, n° 06-20.966,
 Dr. sociétés 2008, n° 74, obs. Mortier ; Bull. Joly 2009, p. 28, note Le Cannu, à propos
 d’une SCEA dont les statuts visaient une cession à une personne étrangère ce que n’est
 pas une fusion. – 15 mai 2007, n° 06-13.484, Bull. Joly 2007, p. 1075, note Menjucq
 et Taste. – 28 avr. 2004, RJDA 8-9/04, n° 983, écartant l’application d’un pacte de
préemption qui ne visait que les cessions isolées de titres de capital. – 6 mai 2003, n° 01-

 12.567, JCP E. 2003. 1327, note Cohen, faisant jouer la clause d’agrément dès lors que
 les statuts visaient toute transmission et non pas la seule cession entre vifs. – 3 juin 1986,
 D. 1987, p. 96, note Daigre, appliquant la clause d’agrément statutaire à une
 opération de fusion dès lors que celle-ci ne figure pas au nombre des actes pour
 lesquels cette clause est interdite. – Adde : JEANTIN, article préc. ; CONSTANTIN,
 « L’application des clauses d’agrément en cas de fusion ou scission : le poids des mots,
le choc des principes », Bull. Joly 2003, p. 742 ; URBAIN-PARLEANI, « La fusion-

 absorption à l’épreuve des clauses d’agrément. Le cas particulier de la transmission
 des droits sociaux détenus dans le capital d’une société tierce », Mélanges Guyon,
 Dalloz, 2003, p. 1061 ; ESPESSON-VERGEAT, « Le clair-obscur de la clause
 d’agrément dans les opérations de fusion », LPA 8 janv. 2004, p. 15 ; WATRIGANT,
 « L’agrément en cas de cession d’actions par voie de fusion », Actes pratiques mars-avr.

2004, p. 39).
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ان هذا الحل يبدو منطقيًا باعتبار ان مثل هذه البنود من شأنها ان تحّد من مبدأ 
ضيقة  بصورة  البنود  هذه  تفسري  بالتايل  ويجب  العمليتني،  هاتني  عن  الناتج  االنتقال 
وحرصية؛ ومن الناحية العملية ال بد بالتايل من مراجعة نظام الرشكة التي متتلك فيها 
الرشكة الزائلة أسهاًم للتأكد من وجود مثل هذه البنود التي تحد من مبدأ حرية تداول 

هذه األسهم٣٣:

ويف حال وجودها، ال بد بالتايل من االستحصال عىل موافقة من قبل الرشكة اململوك 
فيها األسهم، وإالّ سبب ذلك مشاكل متعددة: إذ قد قيض ان مخالفة بنود املوافقة متى 
كان واجبًا احرتامها، ال ميكن ان يؤدي اىل بطالن هذا االنتقال ما دام ان الرشكة املندمجة 
قد زالت من الوجود، وال شخصية معنوية لديها وان إعادة الحال اىل ما كانت عليه قد 
أضحت مستحيلًة، كام وان دفع التعويض ال محّل له، فكان القرار بإمكانية رشاء هذه 

الحصص او األسهم من قبل الرشكة األخرى٣٤. 

التي  الرشكة  نظام  يف  عليها  املنصوص  األفضلية  بنود  بشأن  يطبق  ذاته  األمر  ان 
الحالة يجب احرتام مثل هذه  او أسهاًم، إذ يف هذه  الزائلة حصًصا  متلك فيها الرشكة 
البنود يف حال كانت تنص بشكل رصيح عىل مامرسة حق األفضلية يف حالة اإلندماج او 

اإلنشطار٣٥. 

الرشكة  عىل  البنود  هذه  ترسي  ال  الرصيح،  التحديد  هذا  مثل  غياب  حال  ويف 
املستفيدة٣٦.

 (V. BERTREL, « Fusions-acquisitions : une clause d’agrément est-elle applicable en  ٣٣
 cas de fusion ou de scission ? », Dr. et patr. avr. 2003, p. 33 ; « Fusions-acquisitions et

clause d’agrément : du nouveau en jurisprudence », Dr. et patr. oct. 2003, p. 36).

 (Paris, 3e ch. B, 9 févr. 2006, Bull. Joly 2006, p. 766, note X. Vamparys ; D. 2006,  ٣٤
 p. 654, obs. A. Lienhard. – Confirmé par Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-13.484,

 RJDA 2007, n° 1110 ; Bull. Joly 2007, p. 1075, note M. Menjucq et A. Taste).

 (V. par ex. Chambéry, 26 nov. 2002, D. 2003, p. 1216, note Espesson-Vergeat, à  ٣٥
 propos cette fois d’une clause extrastatutaire de préemption et faisant montre d’une

interprétation restrictive dans l’examen des termes employés)

 (Paris, 18 févr. 2000, Bull. Joly 2000, p. 727, note Le Cannu. – Dans le même sens  ٣٦
 pour l’application d’un pacte de préférence une opération de fusion-absorption ne

pouvait être assimilée à un apport : Cass. com., 9 nov. 2010, n° 09-70.726).
ال  االخرى،  الرشكة  وافقت  اذا  العملية،  امتام  قبل  املسائل  تناقش هذه  ان  املندمجة  للرشكة  يعود  وبالتايل   
مشكلة، وإال ال بد من رشاء هذه األسهم من قبل الرشكة املستفيدة اذا كانت تّرص عىل إمتام عملية اإلندماج:
(Cass. com., 15 mai 2007, supra, no 215, Bull. Joly 2007. 1075, note Menjucq et Taste).
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سادًسا. مبدأ شخصية العقوبة الجزائية

إذا كانت الرشكة املستفيدة هي مسؤولة عن كامل الغرامات ونفقات املحاكمة 
التي قد حكمت عىل الرشكة الزائلة، إالّ أنها ال ميكن أن تنّفذ عقوبة قيض بها شخصيًا 

عىل الرشكة الزائلة (كالنرش مثًال)٣٧.

وقد قيض بأنه اذا اندمجت رشكة يف أخرى قبل أن يصدر القايض الجزايئ حكمه 
يف مدى إدانتها، فعندها مل يعد باستطاعته الحكم عىل الرشكة املستفيدة بدفع عطل 
ورضر للفريق املّدعي، باعتبار أن دعوى الحق العام قد انتهت بزوال شخصية الرشكة 

املندمجة املعنوية٣٨؛

ان هذه الحلول ال ميكن تبّنيها إال اذا كانت العملية الحاصلة ال تخفي تحايًال عىل 
القانون، اي ان غايتها كانت التهرب من املالحقة الجزائية٣٩؛

 Le principe de personnalité des peines à l’épreuve des fusions et des scissions de  ٣٧
 sociétés, JCP 2001. I. 345. – MULLER, « La responsabilité pénale de la personne
 morale en cas de fusion-absorption », JCP E. 2004, I, 1151. – BARSAN, « La
 personnalité de peines appliquées aux personnes morales en cas de fusion »,
 Rev. Soc. 2018, p. 156). En effet, si la société absorbante ou nouvelle est responsable
 des amendes et frais de justice auxquels la société absorbée a été condamnée (C. pén.,
 art. 133-1. – Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-86.742, Bull. Joly 2001, p. 39, note
 Mascala), en revanche la société absorbante ne saurait être condamnée pénalement
 pour des infractions commises par la société absorbée en vertu du principe général
 de droit pénal selon lequel « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »

(C. pén., art. 121-1).

 (Cass. crim., 23 avr. 2013, n° 12-83.244, Dr. sociétés 2013. Comm. 147, note Salomon ;  ٣٨
 Dr. pénal 2013. Comm. 98, note Maron ; et Comm. 100, note Robert. – Adde,
 DEBOISSY et WICKER, « L’absence d’application du principe de personnalité des
 peines aux personnes morales en cas de transmission universelle du patrimoine »,
 Dr. fisc. 2010, Actu. 18) ; la condamnation de la société absorbante à verser des
 dommages et intérêts aux victimes des agissements de la société absorbée, contre qui
 l’action publique a cessé, implique cependant que la culpabilité de cette dernière ait
 été retenue avant sa disparition (Cass. crim., 28 févr. 2017, n° 15-81.469, Dr. sociétés

mai 2017. Comm. 80, note Heinich ; JCP 2017. 474, note Lapérou-Scheneider).

(GALLOIS, « La responsabilité pénale de la société absorbante en cas de fusion-  ٣٩
 absorption frauduleuse », Dr. sociétés 2010. Étude 7, p. 4, plaidant pour la sanction de
 la société absorbante en recourant aux infractions de conséquences que sont le recel

et le blanchiment).
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اىل  املالية  للذمة  الكامل  االنتقال  مبدأ  االستثناء عىل  أن هذا  اىل  اإلشارة  وتجدر 
الرشكة املستفيدة يخضع لبعض التلطيفات، فمن جهة ان االجتهاد اإلداري ال يتوافق 

مع االجتهاد املذكور أعاله متى كانت تتعلق بعقوبات مالية٤٠. 

املستفيدة  الرشكة  تتحمل  ان  حائًال  يعد  ال  العقوبة  شخصية  مبدأ  بأن  قيض  إذ 
إمتام عملية  قبل  املندمجة  الرشكة  ارتكبتها  التي  املخالفات  بسبب  النقدية  العقوبات 

اإلندماج٤١.

وهناك قرار حديث ملحكمة التمييز الفرنسية تتبنى فيه ما ورد يف مضمون قرار 
كامل  انتقال  اىل  يؤدي  اإلندماج  ان  فيه  اعترب  الذي  األورويب  اإلتحاد  صادر عن قضاء 
للذمة املالية للرشكة املندمجة ومنها موجب دفع غرامة حكم بها عىل الرشكة املندمجة 

لعلة مخالفات ارتكبتها لقانون العمل قبل إمتام اإلندماج٤٢. 

 (CE, sect., 22 nov. 2000, JCP 2000. 2218, à propos de sanctions financières  ٤٠
 prononcées par le Conseil des marchés financiers. – CE, 30 mai 2007, RJDA 2/08,
 no 151, à propos du prononcé d’une sanction pécuniaire par l’Autorité des marchés
 financiers contre une société absorbante pour manquement de l’absorbée à ses
 obligations professionnelles. – CE, 17 déc. 2008, RJDA 4/09, no 358, 2e esp. – CE,
 avis, 4 déc. 2009, Dr. fisc. 2009. Actu. 371 ; Dr. fisc. 2010. Comm. 181, concl. Glaser,

note Pierre, Deboissy et Wicker).

 MORELLI, « Les restructurations de sociétés à l’épreuve du principe de personnalité  ٤١
 des peines », Bull. Joly 2005, p. 203), D’autre part, la Cour de cassation elle-même
 a pu juger, en matière d’atteinte à la libre concurrence, qu’une société absorbante
 pouvait se voir infliger une sanction pécuniaire à raison d’une entente illicite commise
 par la société absorbée même si cette dernière a cédé tous ses actifs à une filiale
 après avoir commis les agissements anticoncurrentiels. La solution retenue par la
 Cour régulatrice joue aussi pour le grand droit de la concurrence (Cass. com., 20 nov.
 2001, n° 99-16.776 et 99-18.253, JCP E. 2002. 1146, note Arcelin, à propos d’une
 entente illicite. – Il est à noter que cette décision est conforme à la jurisprudence
 communautaire rendue dans le même contentieux, V. Décis. n° 86/398/CEE, 23 avr.
 1986, JOCE, n° L 230, 18 août et, sur recours, TPICE 17 déc. 1991, aff. T-6/89,

RTD com. 1992, p. 735, obs. Bolze.

 D’autant qu’un récent arrêt de la CJUE (CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, aff. C-343/13,  ٤٢
 Gaz. Pal. du 26 au 28 juill. 2015, p. 17, note Moulin) a pu décider, dans une affaire
 mettant aux prises des sociétés de droit portugais qui avaient commis des infractions
 à la législation sur les conditions de travail, le juge européen a pu décider sur le
 fondement des dispositions de l’article 19, paragraphe 1, de la troisième directive
 n° 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés
 anonymes, telle que modifiée par la directive n° 2009/109/CE du Parlement

européen et du Conseil, du 16 septembre 2009.
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ان تكون  لتفادي  الحاجة  أّولهام  اثنني  اعتبارين  القايض األورويب عىل  ارتكز  وقد 
عمليات اإلندماج سببًا للتهرّب من العقوبات إرضاًرا بالغري، ومن ناحية أخرى عىل واقعة 
ان حامية الرشكاء يف الرشكة الدامجة تتحقق يف حال اتبعت آليات جدية للتحري عن 

كامل املعلومات املتعلقة بالرشكة املندمجة وهو ما يقع عىل عاتق الرشكة الدامجة؛

ونظرًا لهذا االجتهاد االورويب، تعّدل موقف محكمة التمييز الجزائية التي أعادت 
وأكّدت عىل التفسري الضيق والحرصي لشخصية العقوبة واملالحقة الجزائية٤٣.

سابًعا. الكفالة 

ان مبدأ انتقال الضامنات املعطاة للرشكة املندمجة اىل الرشكة املستفيدة ال يكون 
إالّ لكون هذه الضامنات هي تابعة للدين االصيل الذي انتقل: وقد قيض بأنه باستثناء 
وجود اتفاق مخالف، ان ميزة الذاتية او االستقاللية التي تتمتع بها الكفالة لدى أّول 

طلب يتعارض مع مبدأ انتقالها اىل الرشكة املستفيدة٤٤:

وهكذا، فقد تقرر أن الطابع املستقل للضامنة عند الطلب األول وعدم اعتبارها 
تابعة لدين ما، يحول دون انتقالها يف حالة اإلندماج أو اإلنشطار، ما مل يتفق الطرفان 
عىل خالف ذلك؛ ولكن هذا األمر ال ينطبق يف املبدأ عىل الكفالة العادية بسبب كونها 

تابعة للدين االصيل.

الكفالة واملنصوص عنها يف  التي تحكم  العامة  القواعد  املقابل نجد يف  ولكن يف 
املوجبات والعقود، أن الكفالة ال ميكن استنتاجها وأنها يجب ان تكون رصيحة وانه ال 
ميكن توسيعها خارج حدودها التعاقدية، وهذه األحكام ميكن ان تشّكل عوامل معيقة 

ملبدأ االنتقال املحيك عنه.

املطروحة عليه، سعى  القضايا  السياق، ومن خالل  الفرنيس يف هذا  االجتهاد  ان 
معطاة  كانت  متى  خصوًصا  الكفالة،  طبيعة  االعتبار  بعني  يأخذ  قانوين  نظام  لوضع 

العتبارات شخصية، ورضورة احرتام اآلثار القانونية لالندماج يف آٍن مًعا.

 (Cass. crim., 25 oct. 2016, n° 16-80.366, Bull. Joly 2017, p. 137, note Rebut ; D. 2016,  ٤٣
 p. 2606, note Dalmau ; Dr. sociétés 2017. Comm. 34, note Salomon ; Rev. Soc. 2017,

p. 234, note Matsopoulou).

 (Cass. com., 31 janv. 2017, n° 15-19.158, JCP E. 2017, n° 29, p. 1424, note Moulin ;  ٤٤
Bull. Joly 2017, p. 234, note Dondero ; Dr. sociétés 2017, Comm. 63, note Coupet).
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وعليه، فمن املقّر حاليًا ان الكفالة الضامنة ملوجبات الرشكة املستفيدة تستمر بعد 
اإلندماج، باعتبار ان هذه العملية ال أثر لها عىل الشخصية املعنوية للرشكة املستفيدة٤٥؛

وهذا اإلتجاه منطقي باعتبار أن الرشكة املستفيدة تلتزم بأن تتحّمل كامل أعباء 
الرشكة الزائلة، وان صفات الكفالة لن تتغري طاملا هي محددة يف العقد.

للدين  الزائلة، كونها مدينة  الكفالة املعطاة ملصلحة الرشكة  املقابل إن  ولكن يف 
املكفول، تتوقّف عن الرسيان من تاريخ اإلندماج انطالقًا من مبدأ االعتبار الشخيص٤٦؛ 

ولكن الكفالة ال تنتهي بالنسبة اىل موجب دفع الديون التي نشأت بتاريخ سابق 
لحصول اإلندماج٤٧. 

والسؤال يطرح يف هذا اإلطار حول تاريخ نشوء الدين٤٨.

 (Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-18.692, D. 2018. Actu. 508 ; AJ Contrat 2018. 190,  ٤٥
 obs. Houtcieff ; Rev. Soc. 2018, p. 365, note Martial-Braz ; Gaz. Pal. 26 juin 2018,

 n° 324y6, p. 62, obs. Moulin,

Cass. com., 17 mars 2017, n° 15-15.745, Rev. Soc. 2017, p. 555, obs. Pisoni.  ٤٦

 (Cass. com., 25 oct. 1983, Rev. Soc. 1984, p. 297, note Mabilat. – 20 janv. 1987,  ٤٧
D. 1987. Somm. 453, obs. Aynès).

 (Cass. com., 19 nov. 2002, n° 00-13.662, JCP E. 2003, n° 51, p. 58. – Cass. civ. 1re,  ٤٨
 28 sept. 2004, n° 03-10.810, Bull. Joly 2005, p. 586, note Coquelet. – Cass. com.,
 8 nov. 2005, n° 01-12.896, D. 2005, p. 2875, obs. Lienhard ; Rev. soc. 2006, p. 57, note
 Coquelet ; Bull. Joly 2006, p. 344, note Le Cannu ; JCP E. 2006. 1000, note Legeais,
 fixant la date de naissance des dettes de loyers cautionnées au jour de la conclusion du
 bail et non pas au jour de leur exigibilité. – V., pour une solution identique mais relative
 au cautionnement de prêts remboursables à terme qui n’en constituent pas moins des
 dettes présentes, Cass. civ. 3e, 12 janv. 1999, n° 96-18.274, Bull. Joly 1999, p. 537,
note Le Cannu. – Cass. com., 17 juill. 2001, 2 espèces, n° 98-15.382 et 98-12.004,

 JCP E. 2002. 1814, note Simler. – 4 juin 2002, n° 98-23.280, Dr. sociétés 2002,
 n° 206, obs. Bonneau. – 16 oct. 2001, n° 98-15.501, RJDA 2002, n° 154. – V. enfin,
 pour une solution identique applicable au cautionnement de comptes courants non
 clôturés, la fusion libérant la caution faute de constater l’existence de dettes exigibles,
 Cass. com., 8 juill. 2003, n° 00-13.412, RJDA 2004, n° 167. – Cass. civ. 1ère, 28 sept.

2004, n° 03-10.810, Bull. Joly 2005, p. 586, note Coquelet.
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ولكن املسألة تخضع لبعض الضوابط، إذ من جهة ميكن ان تتوافر موافقة رصيحة 

من الكفيل لاللتزام تجاه الرشكة الجديدة٤٩؛ أو من جهة اخرى وجود عملية تحايل من 

جراء عملية اندماج تهدف إىل تحرير الكفيل من كفالته٥٠.

وال بد من اإلشارة اىل وجود اختالف يف اإلجتهاد الفرنيس حول هذا املوضوع٥١.

 (Cass. com., 20 janv. 1987, JCP 1987. II. 20 844, note Germain. – 17 juill. 1990,  ٤٩
 n° 89-11.059, Rev. Soc. 1991, p. 67, note Randoux. – 25 mars 1997, n° 95-12.018,

Bull. Joly 1997, p. 643, note Coquelet)

(Cass. com., 10 oct. 1995, n° 93-15.619, Bull. Joly 1995, p. 1058, note Coquelet).  ٥٠

 Par ailleurs, en cas d’absorption de la société créancière de l’obligation cautionnée,  ٥١
 et après une période où la jurisprudence ne maintenait l’engagement de caution que
 pour les dettes nées antérieurement à l’opération de restructuration (Cass. com.,
17 juill. 1990, n° 89-11.059, Rev. Soc. 1991, p. 67, note Randoux, pour une fusion-
 absorption. – 6 mars 1978, D. 1979. IR 138, obs. Vasseur. – 20 janv. 1987, JCP 1987.
 II. 10844, note Germain, pour des hypothèses de fusion au profit d’une société
 nouvelle), il a pu un temps être jugé que l’engagement de caution demeurait, dans
 les termes initiaux, en cas d’absorption au profit d’une société existante ou nouvelle,
 ce qui revenait à faire une application large de l’adage accessorium sequitur principale
 (Cass. com., 8 nov. 2005, n° 01-12.896, Bull. Joly 2005, p. 347, note Le Cannu,
 jugeant que la caution garantissant le paiement des loyers afférents à un immeuble
 donné à bail dont la société propriétaire vient à être absorbée est transmise de plein
 droit à la société absorbante ; D. 2005, p. 2876, obs. Lienhard. – Cass. com., 14 mai
 2008, n° 07-14.305, Dr. sociétés 2008, n° 155, obs. Hovasse. – V. aussi, Ass. plén.,
 6 déc. 2004, n° 03-10.713, RTD com. 2005, p. 404, obs. Legeais ; D. 2005, p. 227,
 note Aynès, jugeant en matière de cession d’un immeuble loué que l’engagement
 de caution au profit du propriétaire ancien continuait de bénéficier au profit du
 nouveau, le changement de créancier n’aggravant en rien les engagements de la
 caution). Cette solution acceptait néanmoins le jeu d’une stipulation contractuelle
 contraire. Toutefois une décision plus récente, mais aussi plus discrète (formation
 restreinte et non-publication au Bulletin de la Cour de cassation) avait adopté
 une solution inverse jugeant que l’engagement de caution au profit de créances
 bénéficiant à la société absorbée n’était maintenu au bénéfice de la société absorbante
 qu’en cas de manifestation expresse de la volonté de la caution de s’engager envers
 la société absorbante (Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-10.719, BRDA 17/09, inf.
 3 ; jugeant que la caution d’une garantie d’achèvement consentie par une banque
 par la suite absorbée ne concerne les dettes postérieures à la fusion qu’en cas de
 manifestation expresse de la caution en ce sens). Il convenait en conséquence d’être
 très prudent car c’était là la situation qui prévalait antérieurement à la décision de
 la chambre commerciale du 8 novembre 2005 (V., par ex., Cass. com., 6 mars 1978,
 JCP 1978. II. 20844, note Germain. – 25 nov. 1997, no 95-16.842, D. Affaires 1998.
 Chron. 168). Prudence inspirée puisqu’un arrêt ultérieur à l’autorité plus forte a pu
 considérer que la fusion-absorption de la société créancière, entraînant sa disparition,
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انتقال  مدى  تحديد  حدة  عىل  قضية  كل  يف  للمحاكم  يعود  أنه  القول  وميكن 
موجب الكفالة بالنظر اىل طبيعة الدين املكفول، تاريخ نشوئه، ومدى ارتباطه مبعيار

االعتبار الشخيص.

الخامتة

تظهر عمليّتا اإلندماج واإلنشطار كحلٍّ لبعض الرشكات التي ترغب يف إعادة هيكلة 
نفسها، وميكن أن تشّكل كل منها وسيلة ناجعًة لزيادة القدرات التنافسية واإلنتاجية 
للرشكة املستفيدة، ونشوء رشكات جديدة تتمتع بديناميكية قوية وزخم مايل فعال، او 

يف املقابل الهروب من التعرث او اإلفالس الذي ميكن أن تلقاه الرشكة الزائلة؛

ومهام كانت األسباب وراء اللجوء اىل اإلندماج او اإلنشطار، إالّ انه يتوّجب عىل 
كل رشكة تجارية راغبة يف إمتام إحدى هاتني العمليتني مناقشة األمر داخليًا عىل كل 
املستويات، واالطالع عىل جمبع البيانات املالية ومحفظة العقود للرشكة املندمجة او 

املنشطرة، بالنظر اىل ما ينتج عنهام من آثار وتبعات؛

عملية  اىل  للوصول  اتباعها  الواجب  القانونية  اإلجراءات  كرثة  ضوء  ويف  وبالتايل 
الدور  بها، يربز  املعنية  الرشكات  تلبي من خاللها حاجات  ناجحة،  انشطار  او  اندماج 
الذي ميكن ان يلعبه االختصاصيون يف هذا املجال، ورضورة اللجوء اليهم لتنظيم مثل 

هكذا اتفاقيات، منًعا ألية ثغرات ميكن أن تعرتيها أو عواقب مرضة. 

القانون  من  أحكامه  استقى  قد  الجديد  التجارة  قانون  أن  املالحظ  من  وأخريًا، 
واالجتهاد الفرنسيني، وأىت مفصًال لجوانب قانونية عديدة، حسم فيها الخالف الذي كان 
سائًدا قبل ذلك، وسيكون للقضاء اللبناين بطبيعة الحال الدور الحاسم يف مراقبة حسن 
للبت يف جميع  الفريقني  نية  واستخالص  العقود  وتفسري  العمليات،  هذه  مثل  تنفيذ 

املسائل التي ال تزال موضع تباين يف االجتهاد الفرنيس.

 avait eu pour conséquence de limiter l’engagement de caution de la banque aux
 sommes dues par la société débitrice à la date de cette fusion-absorption. En d’autres
 termes, la caution demeure tenue uniquement au titre de l’obligation de règlement
 – qui vise les dettes nées antérieurement à la fusion-absorption ; elle n’est pas obligée,
 en revanche, au titre de l’obligation de couverture –, c’est-à-dire des dettes futures
 entrant dans le champ de la garantie, à moins qu’elle ne s’engage explicitement en
 faveur de la caution (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-17.779, D. 2014. Actu. 1873 ;

Dr. sociétés 2014. Comm. 189, obs. Gallois-Cochet).



إنشـاء حق انتفاع على السـهم

مايا عفيش كرم
دكتور يف القانون، أستاذة محارضة يف جامعة اللويزة والجامعة اللبنانيّة، قاٍض عدّيل 

بعد سنوات من االنتظار والدراسة أقّر املشرتع اللبناين قانون التجارة، مدخًال عىل 
القانون املعمول به تعديالت ومفاهيم وتقنيات جديدة، 

تندرج هذه التعديالت ضمن إطار سعي الحكومة إىل تحفيز االقتصاد يف لبنان، 
كون قانون التجارة يلعب دوًرا كبريًا يف هذا املجال، كام إنها جاءت تلبية لرغبة وحاجات 

العاملني يف املجالني القانوين واالقتصادي. 

انتفاع  إنشاء حّق  إمكانية  التي أوجدها املشرتع هو إدخال  التعديالت  أبرز  من 
عىل األسهم. 

لجأ العديد من الحقوقيني إىل هذه التقنية حتى قبل إقرار القانون الجديد نظرًا 
 ١٩٥٩/١٤٦ رقم  االشرتاعي  املرسوم  يف  البعض  وجد  وقد  العملية،  وفائدتها  ألهميتها 
املنقولة، أساًسا يرتكزون  املنقولة وغري  انتقال األموال  املتوجبة عىل  املتعلق بالرضيبة 

عليه من أجل التأكيد عىل قانونية إنشاء حق اإلنتفاع عىل السهم.

إن انشاء حّق إنتفاع عىل السهم هو من أبرز الهندسات املتعلقة باألصول وأكرثها 
شيوعاً، وغالباً ما يلجأ إليها أصحاب األسهم يف الرشكات، السيام الرشكات العائلية، الذين 
يرغبون بالتحضري لنقل حصصهم فيها إىل أبنائهم خالل حياتهم، فيحتفظون ألنفسهم 

(OA) Open Access ISBN 978-614-473-171-0

تعديالت القانون التجاري  اللبناني
من وجَهَتي نظر الباحث والقاضي 
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بحق االنتفاع عىل السهم ومينحون حق الرقبة لورثتهم، ما يسمح لهم بالبقاء يف الرشكة 
واملشاركة يف إدارتها من ناحية، وإرشاك ورثتهم من ناحية أخرى. ونحن نعلم أن معظم 

الرشكات يف لبنان هي رشكات عائلية.

يخلق  أن  شأنه  من  ما  متفرّقة،  نصوص  خالل  من  التقنية  هذه  املشرتع  نظّم 
إشكاليات متعّددة، وسوف نبحث يف القسم األول مسألة تنظيم هذه التقنية من قبل 

املشرتع، ونتطرق يف القسم الثاين لإلشكاليات التي تثريها يف ضوء عدم كفاية النص.

القسم األول. يف تنظيم الحقوق مبقتىض النص

نّصت املادة ١٠٥ من قانون التجارة عىل "أن السهم يخول صاحبه بعض الحقوق 
املالزمة له وهي حق يف أنصبة األرباح وحق األفضلية يف االكتتاب عند زيادة رأس املال 
والحق يف اسرتداد قيمة السهم اإلسمية وحق اقتسام موجودات الرشكة وحق التصويت 

يف الجمعية العمومية وحق التفرغ عن سهمه".

حقوق  بني  تتوزع  حقوقًا  املساهم  مينح  السهم  أن  املادة  هذه  خالل  من  يتبنّي 
سياسية وحقوق مادية. 

ماذا نعني بإنشاء حق انتفاع عىل السهم؟ 

مل يعرّف املشرتع اللبناين هذه التقنية، إال أنه يستخلص من نصوص قانون التجارة 
بأن إنشاء حق اإلنتفاع عىل األسهم من شأنه أن يؤّدي إىل تقاسم الحقوق عىل هذه 
األسهم بني حق انتفاع يسمح باستعامل السهم (L’usufruit de l’action)، وحق رقبة 

(La nue propriété de l’action) يسمح بالترصف بالسهم،

توّىل القانون، من حيث املبدأ، تنطيم هذه املسألة، من خالل املواد التالية: ١١٦ 
و١١٨ و١٢١ و١٤٦ و٢٠٥. 

تشّكل املادة ١١٦ حجر األساس إذ نّصت عىل كيفية إنشاء االنتفاع، وتنظيم كيفية 
مامرسة الحقوق من قبل كل من صاحب االنتفاع وصاحب الرقبة.

ينشأ هذا الحق مبجرد إبالغ الرشكة بوجوده، ومل يفرض املشرتع من حيث املبدأ، 
أي صيغة معينة لذلك، حتى أنه مل يشرتط نرشه يف سجل التجاري.
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ومامرسة  توزيع  كيفية   ١١٦ املادة  نظّمت  فقد  الحقوق  مبامرسة  يتعلق  فيام 
الحقوق توزيع  حول  التساؤل  فيبقى  املادية،  الحقوق  دون  (أ)  السياسية  الحقوق 

املادية (ب).

أ. يف الحقوق السياسية

إن حقوق املساهم السياسية تتم مامرستها بشكل أسايس من خالل املشاركة يف 
الجمعيات العمومية ومامرسة حق التصويت فيها، كام ومن خالل الحق بالحصول عىل 

املعلومات، والحق بإدارة الرشكة.

أعطت املادة ١١٦ املنتفع حق التصويت يف الجمعيات العمومية العادية، وصاحب 
الرقبة حق التصويت يف الجمعيات العمومية غري العادية. وعليه فتنظيم حق التصويت 
تم وفقاً للجمعية التي يحصل فيها. وهذا ما يسمح للمنتفع بالتصويت عىل القرارات 
الداخلة ضمن اختصاص الجمعية العادية: كالتصديق عىل املوازنات، وإتّخاذ القرارات 
املتعلقة باألرباح، واملشاركة يف انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو عزلهم دون أن يكون له 
الحق يف تويل عضوية مجلس اإلدارة (مادة ١٤٦ فقرة ٢) ، فيام يصّوت صاحب الرقبة 
عىل القرارات الداخلة ضمن اختصاص الجمعية غري العادية، التي من شأنها ان تؤدي 

إىل تعديالت يف الرشكة كتعديل النظام، حل الرشكة...

كام ونصت الفقرتان ٢ و٤ من املادة ١١٦ عىل حق كل من صاحب الرقبة وصاحب 
االنتفاع بالحصول عىل املعلومات التي يرغب بها دون استثناء، ومل متيّز املادة بينهام 
لهذه الناحية، رغم أن صياغة النص توحي بأن هناك متييزًا بينهام تبًعا لذاك الحاصل 

بالنسبة للجمعيات التي يشارك بها.

عىل أن القانون أجاز للفرقاء اإلتفاق عىل مخالفة هذه األحكام، ويتبنّي من النص 
الحالة فقط أوجب املشرتع أن يكون اإلتفاق خطيًا، كام  أنه يف هذه  (م ١١٦ ف ٤) 

أوجب نرشه يف السجل التجاري.

لكن يبقى السؤال عن املدى الذي ميكن إلتفاق الفرقاء أن يبلغه؟ مبعنى آخر هل 
يجوز اإلتفاق مثًال عىل حرمان صاحب حق االنتفاع أو صاحب حق الرقبة كليًا من حّقه 
يف التصويت؟ هل يجوز تنظيم إنشاء حقوق االنتفاع عىل السهم مبوجب نظام الرشكة ؟
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ب. يف الحقوق املادية

إضافة إىل الحقوق السياسية مينح السهم لصاحبه حقوقًا مادية، وهذه الحقوق 
حق  طريق  عن  املال  رأس  زيادة  يف  واملشاركة  األرباح،  عىل  بالحصول  الحق  تشمل 
اإلسمية  القيمة  واسرتداد  الرشكة،  موجودات  باقتسام  والحق  االكتتاب،  يف  األفضلية 

للسهم.

أعطت املادة ٢٠٥ تجارة حق االكتتاب عند زيادة رأس املال إىل صاحب حق الرقبة 
ما مل يكن هناك إتفاق مخالف.

أّما لناحية توزيع األرباح وباقي الحقوق املادية، فقد أغفل املشرتع تنظيم مسألة 
توزيع هذه الحقوق وتحديًدا كيفية توزيع األرباح بني املنتفع وصاحب حق الرقبة.

املدين،  والقانون  التجارة  قانون  خالل  من  املسألة  هذه  الفرنيس  املشرتع  نظّم 
العمومية  الجمعية  تقّرر  التي  األرباح  بني  اإلجتهاد  ميّز  النصوص  هذه  إىل  واستناًدا 
توزيعها وتلك التي تقّرر الجمعية ضّمها إىل االحتياط، معتربًا أن األوىل أي األرباح املقرر 
 ،(fruit naturel) وليست مثاًرا طبيعية ،(fruit civil) توزيعها تعترب من الثامر املدنية

وبالتايل تخرج األرباح من نصيب صاحب حق االنتفاع، 

Doctrine et jurisprudence s’accordent pour reconnaitre à l’usufruitier 
le droit aux dividendes. Ces derniers étaient des fruits civils mais ils 
n’acquièrent cette qualité qu’à compter de la décision de distribution de 
l’assemblée générale.

(Cass. com., 23 oct. 1984, Rev. Soc. 1986 p. 97, note J-J. Daigre)

أّما بالنسبة إىل اإلحتياطي الحّر الذي يجوز توزيعه بقرار من الجمعية العادية، 
فقد تباينت اآلراء بشأنه إذ اعترب البعض أن االحتياطي الحر ال يعترب من مثار اليشء 
يعود  فإنه  توزيعه  تقرر  حال  ويف  وبالتايل  الرشكة،  موجودات  من  جزًءا  يشّكل  إمنا 
لصاحب الرقبة، أما البعض اآلخر فقد اعترب ان قرار توزيع االحتياطي من شأنه أن يغري 
وبالتايل يعود لصاحب حق  الثامر،  االحتياطي، فيصبح من  لهذا  القانونية  الطبيعة  يف 

االنتفاع الحصول عليه.

املادية؟ وأين سيجد  الحقوق  توزيع  اللبناين مع مسألة  االجتهاد  كيف سيتعامل 
السند القانوين للوجهة التي سيعتمدها؟ 
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القسم الثاين. يف عدم كفاية النص

إن التنظيم املجتزأ واملجزّأ لحق االنتفاع، ليس من شأنه أن يقّدم حلوًال للمسائل 
كافة. فاإلشكاليات التي يطرحها إنشاء حق االنتفاع عىل األسهم، تتخطى اإلطار املحدود 
للنصوص التي أوجدها املشرتع، ولن تجد حًال من خاللها. فحّل اإلشكاليات قد يستوجب 
أحيانًا تحديد من ِمن صاحب حق الرقبة أو حق االنتفاع يتمتع بصفة املساهم (أ) وقد 

يحتاج أحيانًا أخرى إىل قانون ميكن الركون إىل أحكامه (ب).

أ. يف صفة املساهم

إن إنشاء حق انتفاع عىل األسهم يدفعنا إىل التساؤل من بني صاحب حق االنتفاع 
وصاحب حق الرقبة يعترب مساهاًم يف الرشكة. 

إن هذه اإلشكالية ليست ذات بعد نظري، إمنا هي ذات أهمية كون حلّها يسمح 
املعطاة  الحقوق  مامرسة  ميكنه  الرقبة  صاحب  أو  االنتفاع  صاحب  بني  من  بتحديد 
املواد املنصوص عنها يف  للمساهم يف الرشكة. (مثال عىل ذلك مامرسة دعوى الرشكة 

١٦٧ و١٦٨ – أو اللجوء إىل القضاء من أجل طلب تعيني مفوض مراقبة إضايف م ١٧٣ 
للرتخيص  معه  الرشكة  تعقدها  التي  اإلتفاقيات  إخضاع  حتى  أو  قضايئ...)،  حارس  أو 
كل  أخضعت  الجديدة   ١٥٨ املادة  فإن  فقط  للتذكري   .١٥٨ املادة  يف  عنه  املنصوص 
تزيد عن ٥٪ يف رأسامل  أو غري مبارشة حقوق تصويت  مساهم ميلك بصورة مبارشة 
الرشكة لرتخيص مسبق من مجلس اإلدارة فيام يتعلق بكل عقد او إتفاق او إلتزام منوي 

عقده مع الرشكة. 

حسم اإلجتهاد الفرنيس مسألة اعتبار صاحب حّق الرقبة مساهاًم، ولكن ماذا عن 
صاحب حق االنتفاع؟ هل يعترب بدوره مساهاًم يف الرشكة؟ 

مل يحسم االجتهاد الفرنيس هذه املسألة، غري أن االتجاه الراجح يف االجتهاد وحتى 
الفقه ما زال ينفي صفة املساهم عن صاحب حق االنتفاع، معلًال ذلك بكون صاحب 
حق االنتفاع، بعد تنازله عن الرقبة، ال يساهم يف تقدميات يف رأس املال وال يشارك يف 

تحّمل الخسائر، وإن هذين املعيارين هام أساسيان يف تحديد هذه الصفة.

Lorsque les titres fond l’objet d’un démembrement de propriété, 
l’usufruitier qui n’est qu’un simple détenteur des titres qui seront 
restitués au propriétaire en fin d’usufruit, ne peut avoir la qualité d’associé 
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contrairement au nue propriétaire qui lui est propriétaire des titres et a 
cette qualité. (M. LECENE-MARENAUD, Les parts et actions d’une société)

ماذا سيكون موقف اإلجتهاد اللبناين من هذه املسألة ؟ فحجب صفة املساهم عن 
صاحب حق االنتفاع أو منحه إياها من شأنه أن يحول دون متكينه من مامرسة حقوق 

املساهم أو بالعكس سيمّكنه من مامسة الحقوق التي منحها القانون للمساهم.

إن تحديد صفة املساهم، عىل أهميتها تبقى غري كافية بدورها لحل كل اإلشكاليات، 
إذ أن بعضها يحتاج حله وجود قانون ميكن الركون إليه.

ب. يف البحث عن القانون 

بني  العالقة  أخضع  املشرتع  بأن  عرضناها  أن  لنا  سبق  التي  النصوص  من  يتبنّي 
صاحب حق االنتفاع وصاحب حق الرقبة إىل مبدأ حرية التعاقد. فقد أجاز لهام ترتيب 
عالقتهام وفقاً ملشيئتهام وتالياً اإلتفاق عىل ما يخالف النصوص التي نظّم من خاللها 

حقوق كل منهام.

فاملشرتع أراد من خالل هذه الحرية، أن مينح الفرقاء ليونة يف العالقة التي تربط 
بينهام، وترك مساحة للمبادرة الفردية التي تحتاج إليها الرشكات عن طريق اإلعتامد 
تنظيم  حرية  املشرتع  منحهام  فقد  آخر  مبعنى  النظام.  عىل  فقط  وليس  العقد  عىل 

عالقتهام يف إطار تقاسم الحقوق عىل األسهم. 

لكن، إذا كان العقد هو القانون الذي سيسمح برتتيب هذه العالقة، يبقى العقد 
غري كاٍف لإلحاطة بكل جوانبها، سيام أن الفرقاء قد يكتفون فقط باإلتفاق عىل إنشاء 

حق اإلنتفاع عىل السهم. فام هو الحل يف هذه الحالة إذا مل يكن هناك نص؟

التجارة مل  مثال عىل ذلك، ما هو مصري حق االنتفاع عند وفاة املنتفع؟ فقانون 
ينظّم مسألة انقضاء حق االنتفاع...

وهكذا، ويف غياب التنظيم املتكامل إلنشاء حق االنتفاع عىل السهم يُطرح السؤال 
حول القانون الذي ميكن االستعانة بأحكامه من أجل تطبيقها عند غياب النص يف قانون 

التجارة.

اعترب البعض أن حق االنتفاع عىل األسهم هو كحق االنتفاع عىل العقار، وعليه فإنه 
يف غياب النص يقتيض العودة إىل أحكام قانون امللكية العقارية اي القرار ١٩٣٠/٣٣٣٩. 
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تطبيق  افرتض  املشرتع  وكأن  نشعر  املجتزأة،  القانون  ألحكام  قراءتنا  خالل  من 
أحكام قانون امللكية العقارية عند غياب النص أو اإلتفاق.

غري أن هذا الحل ال ميكن القبول القبول به ألسباب عدة:

–  العقبة األوىل، تكمن يف أن قانون امللكية العقارية هو قانون خاّص يطبق عىل 
التجارة فإنه ال ميكن تطبيق أحكام  النصوص يف قانون  العقارات، ويف غياب 

قانون امللكية العقارية، 

–  والعقبة الثانية تكمن، يف العالقة الثالثية األطراف التي تنشأ عند إقامة حق 
وإىل  امللكية  تجزئة  إىل  يؤدي  العقار  عىل  االنتفاع  فحّق  السهم.  عىل  انتفاع 
املادة ٣٩  إذ نصت  التجزئة  الناشئة عن هذه  الحقوق  استقاللية يف مامرسة 
من قانون امللكية العقارية عىل ان املنتفع يستعمل العقار ملنفعته الذاتية أو 

ملصلحته الشخصية. 

االنتفاع  انتفاع عىل األسهم، فإن حقوق كل من صاحب  إنشاء حق  أما يف حال 
الرشكة ومصلحتها سيام  أيًضا تجاهل  أنه ال ميكن  الرقبة هي متداخلة، كام  وصاحب 
أن القرارات التي تتخذ يف الرشكة يجب أن تراعى فيها مصلحة الرشكة وليس مصلحة 
الرشكاء، فإنشاء حق انتفاع عىل السهم له خصوصيته، وإرادة صاحب هذا الحق غري 
كافية لتمكينه من التمتّع بحقه ومامرسة سلطته داخل الرشكة، فحقوقه رهن القواعد 

التي ترعى عقد الرشكة، ويف مقدمتها قانون األغلبية. 

–  أما العقبة الثالثة فتكمن يف الطبيعة القانونية املختلفة لكل من العقار والسهم 
بحيث ال يجوز وال ميكن إخضاعهم لنفس القواعد القانونية فيام يتعلق بإنشاء 

حق االنتفاع.

لن يسمح لنا الوقت بالدخول يف تفاصيل هذه اإلشكاليات ولكن يبقى لنا ان نؤكد 
بأن قواعد حقوق االنتفاع املنصوص عنها يف القانون العقاري تبقى غري قابلة للتطبيق 

عىل حقوق االنتفاع التي يتم إنشاؤها عىل األسهم.

بأن  به  املسلّم  لتطبيقه. من  والعقود؟ هل من سبيل  املوجبات  قانون  ماذا عن 
قواعد هذا القانون تطبّق يف كل حالة ال يوجد فيها نص يف القانون التجاري. إال أن قانون 
املوجبات والعقود اللبناين مل ينظّم حق االنتفاع ، خالفًا ملا هي الحال عليه يف القانون 
القانون  الوحيد يف  فالنص  االنتفاع.  لحق  متكامًال  تنظياًم  الذي تضّمن  الفرنيس  املدين 
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اللبناين والذي أىت عىل ذكر إمكانية إنشاء حق انتفاع هو نص املادة ٥١٤ والذي تضمن 
ما ييل: "يجوز للواهب أن يهب امللك لشخص وحق االستثامر لشخص أو عدة أشخاص 
آخرين، كام ميكنه أن يحفظ لنفسه هذا االستثامر"، تضاف إليه بعض النصوص القليلة 

التي تحدثت عن حق انتفاع (٨٥٩، ٨٦١، ٩١١...).

وال يوجد أي تنظيم يتعلّق بهذه الحقوق. 

يف الختام،

يتبنّي لنا بأن مقاربة املشرتع اللبناين لتقنية إنشاء حقوق انتفاع عىل األسهم حصل 
املقاربة مل تحصل بشكل علمي ومعّمق ومتناسق عرب تحديد  بصورة مترسعة، فهذه 
املفاهيم قبل التفاصيل، ما يجعل أحكام القانون قارصة عن إيجاد الحلول لإلشكاليات 
التي ستطرح، ما من شأنه أيًضا ان يصّعب املهمة عىل االجتهاد عندما ستطرح نزاعات 

بشأنه عىل املحاكم.

فهل سيتمكن اإلجتهاد والفقه من إبتداع الحلول املالمئة، علاًم ان الغياب الكيل 
ما  التناقض،  إىل حّد  قد تصل  النظر،  اآلراء ووجهات  اختالف يف  إىل  للترشيع سيؤدي 

سينعكس عدم استقرار يف التعامل. 

التجارة ٧٥ عاًما جديًدا قبل أن يعمد  هل ستصمد هذه املؤسسة ومعها قانون 
املشرتع إىل التدخل مجدًدا؟

لقد حاولنا، مبا تسّنى لنا من وقت، تقديم عرض مقتضب حول إنشاء حق االنتفاع 
عىل األسهم، إال أنه لنا عودة لتقديم دراسة أشمل حول هذا املوضوع من خالل مقال 

نقوم بتحضريه مع زميلنا غايب شاهني وسوف نقوم بنرشه قريبًا انشاء اللّه. وشكرًا.



.٣

التجارّي   التقنين  تبسيط 

Simplifier le droit existant
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تعديالت قانون التجارة وموجبات النشر في السجل التجاري:
تبسيط عمليات النشر - تضارب المصالح - الشفافية

دانيا الدحداح
قاٍض عدّيل 

ان السجّل التجاري مبقتىض أحكام املادة ٢٢ من قانون التجارة ميّكن الجمهور من 
لنرش  أداة  أيًضا  التجارية وهو  والرشكات  املؤسسات  كّل  الوافية عن  املعلومات  جمع 

هذه املعلومات.

ماّم ال شّك فيه ان عمليات التسجيل والنرش واإليداع يف السجّل التجاري متالزمة 
ومرتابطة مع معامالت ومستندات أخرى ينبغي عىل طالب النرش او اإليداع او التسجيل 
ان يربزها مع طلبه، نذكر منها عىل سبيل املثال براءات الذمة الصادرة عن وزارة املالية 
وتلك التي يصدرها الصندوق الوطني للضامن اإلجتامعي والخاصة بكّل معاملة مع ما 

يستلزم اإلستحصال عىل تلك املستندات من مجهود ووقت.

يتضّمن   ٢٠١٩/١٢٦ رقم  القانون  مبوجب  املعدل  الربية  التجارة  قانون  جاء  لقد 
أحكاًما من شأنها تبسيط اجراءات النرش والتسجيل، األمر الذي يؤّمن شفافية أكرب ألنه 

يحول دون التأخري يف إجراءات النرش والتسجيل.

كام تجدر اإلشارة إىل ان قانون املوازنة العمومية العائدة للعام ٢٠١٩ تضمن أيًضا 
تزاول  التي مل  الرشكات  اجراءات خاصة بشطب  منه  واألربعون  الثانية  املادة  مبوجب 
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تعديالت القانون التجاري  اللبناني
من وجَهَتي نظر الباحث والقاضي 
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العمل فعليًا او توقّفت عن مزاولة عملها ومل يكن لديها موجودات او قامت بتصفية 
لديها  الزمن، وليس  بعامل مرور  التي تسقط  للسنة  السابقة  السنة  موجوداتها خالل 
مستخدمون، بحيث تشطب هذه الرشكات حكاًم وفًقا إلجراءات تنفذها وزارة املالية، 
يحدد  املالية  وزارة  قرار عن  معلًقا عىل صدور  يبقى  املذكورة  األحكام  تطبيق  ان  إال 

دقائق تطبيق هذه املادة.

وإننا سوف نتناول يف قسم أول من هذه املداخلة تعديالت قانون التجارة التي أّدت 
اىل التبسيط يف إجراءات النرش والتسجيل يف السجّل التجاري، ويف قسم ثاٍن التعديالت 

التي أّدت اىل شفافية أكرب ال سيام يف حالة تضارب املصالح ضمن الرشكة الواحدة.

القسم األّول. التبسيط يف إجراءات النرش والتسجيل

١. الرشكات التجارية بشكٍل عام

ان املادتني ٢٦ و٢٧ من قانون التجارة الجديد جاءت أكرث عمومية واوجبت عىل 
املمثل القانوين للرشكة بشكٍل عام التقّدم بطلب تسجيل الرشكة التي لها مركز رئييس 
يف لبنان وطلب تسجيل كل تعديل يختّص باألمور الواجب تسجيلها وذلك بعد ان كان 
التعديل هو أحد  او  التسجيل  القديم يعترب أن من له صفة يف تقديم طلب  القانون 

مديري األشغال او أعضاء مجلس اإلدارة.

٢. الرشكات املغفلة

السجل  والتسجيل يف  اإليداع  معامالت  إمتام  أجازتا  تجارة  ٩٨ و١٠١  املادتني  إن 
التي  اإللكرتونية  الوسائل  بواسطة  املعامالت  هذه  بإمتام  السامح  طريق  عن  التجاري 
يحّددها وزير العدل بصورة حرصية عىل أن يكون النرش عىل موقع السجّل التجاري 
بعد سنتني عىل نفاذ هذا القانون إلزاميًا ومتاًحا إلطالع الجمهور، فيكون املشرتع قد 
سّهل عمليّتي النرش واإليداع عرب إمكانية إمتامهام عرب موقع إلكرتوين دون عناء اإلنتقال 

اىل السجّل التجاري كام انه سّهل إتاحة هذه املعلومات اىل الجمهور. 

صادرة  ذمة  براءة  إبراز  من  اإلعفاء  عىل  نّصت  املعدلة   ١٠٢ املادة  ان  كذلك 
واملستندات  املحارض  وتسجيل  إيداع  عند  االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  عن 
امللحوظة مبوجب املادة ١٠١ املذكورة، كام تضّمنت تعديًال يف الغرامة بحيث نّصت عىل 

إلزام الرشكة بغرامة قدرها ماية ألف لرية لبنانية عن كل مستند ال يتّم إيداعه.
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أيًضا عن طريق توسيع نطاق  التجاري متَت  السجّل  النرش يف  ان تبسيط عملية 
األشخاص ذات الصفة إلمتام عمليّة نرش كّل تغيري او تعديل يف تأليف مجلس اإلدارة 
يف الرشكات املغفلة بحيث أوجبت املادة ١٥٢ املعدلة بأن ينرش كل تعديل يف مجلس 
اإلدارة عرب إيداع املحرض لدى السجل التجاري بعناية أعضاء مجلس اإلدارة، وبالتايل أن 
هذا اإليداع مل يعد يتّم فقط بعناية املفّوض بالتوقيع أو ممثّل الرشكة بل أصبح ألي 
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الصفة إليداع املحرض. كام ان املادة املذكورة أوجبت 
ان يسّجل إشعار التبليغ الذي تأخذ مبوجبه الرشكة علاًم باستقالة احد أعضاء مجلس 
اإلدارة، وبالتايل فان هذا التسجيل ميكن ان يتّم من اي شخص كالعضو املستقيل مثًال 
طاملا ان املادة ١٥٢ فرضت حصول هذا التسجيل دون أن تحّدد الشخص الذي تتوافر 
فيه الصفة الالزمة إلمتام التسجيل، ان نّص املادة ١٥٢ الجديدة أّدى اىل تخطي صعوبة 
كانت تعرتض طالب التسجيل يف ظّل القانون القديم، ذلك ان صاحب املصلحة يف طلب 
تسجيل االستقالة لجعلها ترسي عىل الغري مل يكن حتاًم صاحب الصفة مام كان يخلق 
إشكاليات عديدة بنتيجة رفض طلب التسجيل لوروده من غري ذي صفة. وتجدر اإلشارة 
اىل ان التسجيل يف حالة االستقالة يتناول إشعار التبليغ الذي تأخذ مبوجبه الرشكة علاًم 
باالستقالة، مام يفيد انه متهيًدا إلمتام عملية التسجيل ينبغي ان تكون الرشكة قد أبلغت 

بهذه االستقالة.

٣. الرشكات املحدودة املسؤولية

"ما خال  املعّدلة عىل ما ييل:  املادة ١١ من املرسوم اإلشرتاعي رقم ٦٧/٣٥  تنّص 
الرشكة  تخضع  ال  املختص،  السجّل  يف  املسؤولية  املحدودة  الرشكة  تسجيل  موجب 

املحدودة املسؤولية عند التأسيس ألية قواعد نرش". 

املحدودة  الرشكة  "تخضع  التايل:  عىل  تنّص  فكانت  تعديلها  قبل   ١١ املادة  أما 
املسؤولية لنفس قواعد النرش التي تخضع لها الرشكة املساهمة ولنفس عقوبات البطالن 

واملسؤولية امللقاة عىل عاتق من أهمل مراعاة االحكام القانونية". 

شاء املشرتع مبوجب املادة ١١ من املرسوم اإلشرتاعي رقم ٦٧/٣٥ ان يعفي الرشكة 
املحدودة املسؤولية عند التأسيس من اي قواعد نرش أخرى ما عدا تسجيلها يف سجّل 
خاص بها، يف حني ان املادة ١١ املذكورة قبل تعديلها كانت تخضع الرشكة املحدودة 
املسؤولية لنفس قواعد النرش التي تخضع لها الرشكة املساهمة ولنفس عقوبات البطالن 
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واملسؤولية امللقاة عىل عاتق من أهمل مراعاة األحكام القانونية. وباستعراض ما كانت 
ما  مع  املذكورة   ١١ املادة  أحكام  تعديل  ضوء  يف  بها  املعمول  النرش  إجراءات  عليه 
نجد  النرش،  بإجراءات  واملتعلقة  التجارة  قانون  من  أخرى  قانونية  مواد  عليه  نصت 
ان املادة ٢ من املرسوم رقم ٦٧/٣٥ نّصت عىل ان الرشكة املحدودة املسؤولية تثبت 
بسند رسمي او عادي وتنرش يف السجل التجاري، أما املادة ٦ من املرسوم ذاته لحظت 
خضوع الرشكة املحدودة املسؤولية ملوجب النرش املستمر عن طريق ذكر إسم وشكل 
الرشكة ومقدار رأس مالها عىل كافة مستنداتها، إضافًة اىل ما تقدم فان إجراءات نرش 
وتسجيل الرشكة املحدودة املسؤولية تخضع يف األصل ألحكام املادتني ٢٦ و٢٧ تجارة 
التي أوجبت تسجيلها يف السجل التجاري وحّددت البيانات الواجب ذكرها. وبالنتيجة 
يكون تعديل املادة ١١ املذكورة قد أعفى الرشكة املحدودة املسؤولية من تطبيق أحكام 
الشهر من  التسجيل ضمن مهلة  التي تنّص عىل وجوب إمتام عملية  املادة ٩٨ تجارة 
تاريخ التأسيس وذلك تحت طائلة غرامة ترتاوح قيمتها بني خمسامية ألف ومليون لرية 
لبنانية يفرضها القايض املرشف، كام أعفاها من موجب تعليق نظام الرشكة يف مكاتبها 

يف إطار النرش املستمّر املنصوص عليه مبوجب املادة ١٠٠ تجارة.

أما نظام البطالن الناتج عن عدم مراعاة قواعد الشكل والنرش يف السجل التجاري 
فهو يف ظّل أحكام املادة ١١ املعدلة أكرث قساوة، ذلك ان نظام البطالن الذي كانت تحيل 
اليه املادة ١١ قبل تعديلها هو ذاك املنصوص عليه مبوجب املادة ٩٩ تجارة الخاضعة 
له الرشكات املساهمة. أما البطالن املنصوص عليه مبوجب املادتني ١٢ و١٣ من املرسوم 
املادة  له الرشكة املحدودة املسؤولية بعد تعديل  الذي تخضع  اإلشرتاعي رقم ٦٧/٣٥ 
١١ املذكورة، هو بطالن مطلق ومتعلق بالنظام العام متتد مفاعيله اىل املايض ويجوز 
اإلدالء به من قبل الرشكاء فيام بينهم بحيث تعترب الرشكة باطلة يف ما بني الرشكاء يف 
حال توافرت رشوطه، ولكن من دون إمكانية اإلحتجاج به يف مواجهة الغري. يف حني انه 
بحسب املادة ٩٩ تجارة −التي تحيل إليها املادة ١١ قبل تعديلها− إن اإلدالء بالبطالن 

غري جائز من قبل الرشكاء وإن مفاعيله تنحرص باملستقبل دون ان متتد اىل املايض١.

من هنا نتساءل ما إذا كان ما ورد يف املادة ١١ من املرسوم االشرتاعي رقم ٦٧/٣٥، 
قد أدى اىل تبسيط يف معامالت النرش والتسجيل الخاصة بالرشكة املحدودة املسؤولية 

 E. TYAN, Droit commercial, 2e éd. mise à jour, t. 1, p. 893 et 894.  ١
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واىل  املعامالت  هذه  تعقيد  اىل  أّدى  بالعكس  انه  ام  النّص،  ظاهر  به  يوحي  ملا  وفًقا 
إخضاعها لنظام بطالن أكرث قساوة يف حال مل تراع عند التأسيس قواعد الشكل؟ 

القسم الثاين. الشفافية وتضارب املصالح

١. الرشكات التجارية بشكٍل عام

ان هذه الشفافية تتجىل يف ضوء ما أوجبت املادة ٢٦ املعّدلة نرشه يف السجل 
التجاري والذي ميكن إيجازه مبا ييل:

−  تقديم الصك التأسييس للرشكة يف حني ان القانون القديم كان يكتفي بإبراز 
خالصة عنه.

−  وجوب ذكر اسم وشهرة كل من الرشكاء واملساهمني يف حني كان من الواجب 
قبل تعديل املادة املذكورة ذكر اسم الرشكاء فقط. وان هذا األمر يؤمن شفافية 
أكرب ال سيام يف ضوء أحكام القانون رقم ٧٥ تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ الذي ألغى 
ملا  إنفاًذا  وانه  إسمية.  األسهم  كافة  تكون  ان  وأوجب  وألمر  لحامله  األسهم 
عن  صورة  إبراز  الرشكة  عىل  يوجب  بريوت  يف  التجاري  السجّل  أصبح  ذكر 
هوية الرشكاء فيها او عن جواز السفر او اي مستند رسمي آخر من شأنه ان 
يثبت هوية وجنسية املساهم. وأصبح بإمكان الغري اإلطالع عىل هوية كافة 

املساهمني او الرشكاء يف الرشكة.

−  وجوب إبراز مع طلب تسجيل الرشكة عقد إيجار املكان الذي ستامرس فيه 
الرشكة عملها او اي مستند مبلكيتها له او مستند يفيد إتخاذها محل إقامة 
لدى ممثلها القانوين او اي مستند آخر يربر إشغال املركز ككتاب تسامح مثًال 
من أحد الرشكاء. ان هذا التعديل من شأنه ان يسّد ثغرة كانت موجودة يف 
يف  املعامالت  يسود  كان  الذي  الواقع  يف  جذوره  يجد  وهو  القديم  القانون 
القضاة املرشفني عىل  ان يفرض  العادة كانت قد جرت  التجاري ألن  السجّل 
الرشكة  إشغال  يربر  مستند  اي  إبراز  التسجيل  طالب  عىل  التجاري  السجّل 
ملركز عملها، أكان هذا اإلشغال يتّم عىل سبيل التسامح او اذا كانت الرشكة قد 

اتخذت مركزاً لها يف مكتب وكيلها.
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االقتصادي  الحق  صاحب  ان  االقتصادي.  الحق  صاحب  هوية  بيان  −  وجوب 
هو وفًقا ملا حدده القرار رقم ١٤٧٢ تاريخ ٢٠١٨/٩/٢٧ − آلية تحديد الحق 
او غري  "كل شخص طبيعي ميلك بصورة مبارشة  الثانية:  االقتصادي − مبادته 
املعنوي  الشخص  رأسامل  يف  األقل  عىل   ٪٢٠ عن  يزيد  او  يوازي  ما  مبارشة 
القرارات  إتخاذ  أكرثية حقوق  او  التصويت  أكرثية حقوق  ميلك  وكل شخص 
األساسية لديه وإقالة الهيئات األساسية لديه وإقالة الهيئات اإلدارية والرقابية 
وكل شخص يشغل منصب يف اإلدارة العليا". إنفاًذا لهذا املوجب أوجب السجل 
هوية  لبيان  الجمعيات  حضور  الئحة  يف  خانة  تخصيص  بريوت  يف  التجاري 
صاحب الحق اإلقتصادي يجري توقيعها من صاحب الحق اإلقتصادي او وكيله 
عىل ان تجيز له وكالته اإلقرار ومن الشخص املسجل السهم او الحصة عىل 
الحصة  او  السهم  مالك  كان  اذا  اي  اإلثنني  اختالف بني  اسمه يف حال وجود 
مختلف عن صاحب الحق اإلقتصادي. تجدر اإلشارة يف هذا املجال اىل انه كان 
من املستحسن إنشاء سجّل خاص تنرش فيه هوية صاحب الحق اإلقتصادي 
مخصص الطالع السلطات القضائية واإلدارية املختصة من دون ان يكون معًدا 
الطالع الجمهور او عىل األقل تقييد حق الغري يف االطالع عليه يف بعض الحاالت 
التي قد تستوجب حامية حقوقه، مام يؤمن الشفافية الالزمة يف عمل الرشكات 
ويحافظ يف آن عىل خصوصية الرشكات والرشكاء فيها، علاًم ان كل من أراد 
أموال  لتبييض  مرتكبًا  يكون حتاًم  ال  او كمساهم  اسمه كرشيك  عدم ظهور 
او لتهرب رضيبي او ألي جرم آخر٢. كام ان املادة ٤٥ املعدلة اعتربت خالفًا 
للامدة القدمية ان تعديل شكل الرشكة ال يرسي عىل الغري إال اعتباًرا من قيده 
يف السجّل التجاري وانقضاء مهلة شهر عىل اإلعالن عنه يف الجريدة الرسمية 
يوجب  القديم  القانون  كان  إذا  املرشف.  القايض  يعينها  محلية  جريدة  ويف 
تجارة   ٢٧ املادة  سنًدا ألحكام  التجاري  السجّل  الرشكة يف  تعديل شكل  نرش 
التي توجب بشكل عام تسجيل اي تعديل يطرأ عىل األمور الواجب تسجيلها 
باالستناد اىل أحكام املادة ٢٦ من القانون ذاته، إال ان ما أوجبه املشرتع لرسيان 
هذا التعديل تجاه الغري من نرش يف الجريدة الرسمية ويف جريدة محلية إمنا 

.Le commerce du levant, Août 2019 – املحامية كارين طعمة  ٢
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يؤلف إجراًء جديًدا من شأنه تأمني شفافية أكرب عرب زيادة الوسائل التي يتّم 
مبوجبها إعالم الغري بالتعديل الحاصل.

٢. الرشكة املغفلة

التأسيس  تاريخ  من  ملهلة شهر  فرضها  الشفافية عرب  تعزز  املعدلة   ٩٨ املادة  ان 
يجب ان تتم خاللها معاملة النرش يف السجّل التجاري وذلك تحت طائلة غرامة ترتاوح 
بني خمسامية ألف ومليون لرية لبنانية. ان التأسيس يتّم بالتوقيع عىل النظام التأسييس 
للرشكة بدليل ما ورد يف املادة ٨٥ لجهة إمكانية سحب املبالغ املودعة من املكتتبني بعد 
التأسيس من قبل الشخص او األشخاص املعينني مبوجب نظام الرشكة وذلك بعد إبراز 

نسخة مصدقة عن النظام وعن محرض الجمعية التأسيسية.

بالوسائل  النرش  املادة عرب إجراء معامالت  الشفافية تؤمن مبوجب هذه  ان  كام 
ألي  ويجوز  للجمهور  متاحة  الوسائل  وهذه  العدل  وزير  يحددها  الذي  االلكرتونية 
ان النرش األلكرتوين يصبح إلزاميًا بعد  شخص مراجعتها واإلطالع عىل مضمونها، علامً 

مرور سنتني عىل نفاذ هذا القانون.

املتعلقة  واملستندات  التقارير  عرب  الشفافية  عززت  جديدة   ١٠١ املادة  وكذلك 
بأعامل الرشكة التي ألزمت بإيداعها يف السجل التجاري وذلك خالل مهلة شهرين من 
تاريخ موافقة الجمعية العمومية عىل البيانات املالية دون أن يتجاوز هذا اإليداع تاريخ 
ا أقىص إلمتام عملية النرش وهو  ١٢/٣١ من كل سنة. فتكون املادة ١٠١ قد وضعت حدٍّ
١٢/٣١ من كل عام خالفًا ملا كان عليه يف السابق. هنا ال بد من اإلشارة اىل ان عدًدا من 
الرشكات مل تأخذ يف نظامها بتاريخ ١/١ من كل عام كتاريخ لبدء السنة املالية بل حددت 
تاريًخا آخر، فيكون من املستحيل عىل هذه الرشكات االلتزام بتاريخ ١٢/٣١ من اجل 
إمتام عملية اإليداع، مام يوجب عىل الرشكات املعنية تعديل نظامها يك يكون متوافقاً 
مع تلك األحكام. كام ان املادة ١٠٢ جديدة عّدلت الغرامة التي كانت مفروضة بحيث 
حددت مببلغ ماية ألف لرية لبنانية سنوياً عن كل مستند ال يتّم إيداعه، يف حني ان النص 
السابق للامدة ١٠٢ كان يفرض غرامة ترتاوح يف كل حالة بني حّد أدىن وحّد اقىص عن 
القيام باملعامالت املختصة بتعليق نظام الرشكة  عدم إيداع امليزانية واخرى عن عدم 
وبوضع البيانات الالزمة عىل أوراق صادرة عن الرشكة مبضاعفة العقوبة يف حال التكرار.
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السجّل  يف  إيداعها  املادة  هذه  أوجبت  التي  والتقارير  املستندات  من  يتّضح 
التجاري ان جزًءا منها يتعلق باألعامل العادية التي تقوم بها الرشكة املساهمة ومبيزانيتها 

وحساباتها والتي يعّدها مفوضو املراقبة وهي التالية:

املنرصمة  للسنة  اإلفرادية  اآللية  البيانات  به  املرفق  املراقبة  مفويض  −  تقرير 
املعدة وفقاً للمعايري املحاسبية املرعية اإلجراء، ال سيام امليزانية العمومية، بيان 

النتيجة، بيان التغيري يف حقوق املساهمني وإيضاحات حول البيانات املالية،

املنرصمة  للسنة  املجمعة  املالية  البيانات  به  املرفق  املراقبة  مفويض  −  تقرير 
املعدة وفقاً للمعايري املحاسبية املرعية اإلجراء،

وقد أوجبت إيداع هذه التقارير واملستندات يف السجّل التجاري خالفًا ملا كانت 
املالية  السنة  ميزانية  نرش  توجب  كانت  والتي  تعديلها  قبل   ١٠١ املادة  عليه  تنّص 
الرسمية  الجريدة  يف  املراقبة  ومفويض  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بأسامء  وقامئة  املختتمة 
ويف صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية، وقد جاء تعديل املادة املذكورة ليعزز الشفافية 
عرب اإلتاحة للغري االطالع عىل مضمون تلك املستندات والتقارير املالية املتعلقة بأعامل 

الرشكة واملودعة يف السجّل التجاري، والحصول عىل نسخة عنها عند اإلقتضاء. 

أما الجزء اآلخر من التقارير واملستندات التي أوجبت املادة ١٠١ نرشها وإيداعها 
ألحكام  وفًقا  املنظمة  الخاصة  وباإلجراءات  بالتقارير  تتعلق  امنا  التجاري  السجّل  يف 
املادة ١٥٨ تجارة التي تخضع أعضاء ورئيس مجلس اإلدارة واملدير العام واملدير العام 
عن  تزيد  تصويت  مبارشة حقوق  غري  او  مبارشة  بصورة  ميلك  مساهم  وكل  املساعد، 
خمسة باملاية يف رأسامل الرشكة، لرتخيص مسبق من مجلس اإلدارة يتعلق بكل عقد او 
إتفاق او التزام منوي اجراؤه مع الرشكة أكان العقد او اإلتفاق او اإللتزام املذكور حاصًال 
بصورة مبارشة او غري مبارشة او تحت ستار شخص ثالث، كام أخضعت لرتخيص مجلس 
اإلدارة املسبق، كل اتفاق بني الرشكة ورشكة اخرى إذا كان اي من األشخاص املذكورين 
رشيًكا ميلك بصورة مبارشة او غري مبارشة حقوق تصويت تزيد عن خمسة باملاية يف 
رأسامل تلك الرشكة أو رشيًكا متضامًنا او رشيًكا مفوًضا يف تلك الرشكة مهام كانت نسبة 
حصصه يف رأساملها يف حال كانت رشكة تضامن أو رشكة توصية، أو مديراً للرشكة األخرى 
او رئيس مجلس إدارتها، وقد لحظت هذه املادة انه ال يحق ألي شخص من املذكورين 
يحتسب  األعامل، وال  بتلك  املتعلق  الرتخيص  او رفض  منح  قرار  التصويت عىل  أعاله 

صوته ضمن نصاب الحضور او التصويت عند مناقشة الرتخيص...
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وان هذه التقارير واإلجراءات التي أوجبت املادة ١٠١ إيداعها ونرشها يف السجّل 
التجاري هي التالية:

−  تقرير مفّويض املراقبة وفق أحكام املادة ١٥٨ من هذا القانون.

−  ورقة الحضور ومحرض جلسة الجمعية العمومية باملوافقة عىل البيانات املالية 
للسنة املنرصمة وعىل تقرير مجلس اإلدارة املنرصم والتقارير الخاصة املرتبطة 

بالعمليات الخاضعة ألحكام املادة ١٥٨ من هذا القانون.

باإلستناد  منظمة  وتقارير  محارض  من  جديدة   ١٠١ املادة  نرشه  أوجبت  ما  ان 
اىل أحكام املادة ١٥٨ تجارة جديدة امنا يعزز الشفافية بصورة متقدمة جًدا، ذلك ان 
املشرتع بعد ان أخضع العقود واإلتفاقية املعقودة الخارجة عن إطار األعامل العادية 
للرشكة واملعقودة منها مع بعض األشخاص من أصحاب القرار واملراكز العليا املؤثرين 
عىل القرارات املتخذة من الرشكة اىل سلسلة من اإلجراءات والرتاخيص التي من شأنها 
ان تؤمن وتحمي مصالح الرشكة لوجود تضارب يف املصالح يف هذه األعامل القانونية بني 
مصلحة الرشكة وهؤالء الرشكاء، جاءت لتوجب إيداع ونرش هذه التقارير والرتاخيص يف 
السجّل التجاري، ماّم ميّكن الغري من االطالع بصورة مبارشة عىل مضمونها وعىل تفاصيل 
وحيثيات كل عملية من هذا النوع. ان ما أوجبته املادة ١٠١  قد يعزز الشفافية تجاه 
الغري وذلك عىل حساب مصلحة الرشكة التي قد ال تتوافر بنرش تقارير مفويض املراقبة 

املتعلقة ببعض العمليات التي تجريها وفقاً ألحكام املادة ١٥٨ تجارة.

٣. حالتي اإلندماج واإلنشطار

أوجبت املادة ٢١٣ مكرر٢ عىل الرشكات املعنية باالندماج او باالنشطار ان تودع 
يف السجل التجاري مرشوع االندماج او االنشطار وان يجري تسجيله يف سجلها وتنرش 
يف  امللحوظة  االلكرتونية  وبالوسائل  محلية  جريدة  ويف  الرسمية  الجريدة  يف  خالصته 
املادة ١٠١ جديدة. ان مرشوع االندماج يجب ان يتضمن معلومات محددة لجهة اسم 
الرشكة والغاية من هذا املرشوع ورشوطه وتحديد قيمة املوجودات واملطلوبات وتاريخ 
إقفال حساب الرشكة ومقدار معدل التبادل والعالوة النقدية اذا وجدت ومقدار عالوة 
االندماج واالنشطار. ان ما تقدم من شأنه ان يؤمن الشفافية حيال عمليتي االنشطار 
السجّل  يف  ونرشها  إيداعها  املشرتع  أوجب  التي  املعلومات  ملاهية  نظرًا  واالندماج 

التجاري ونظرًا ألهميتها مام ميّكن الغري من الوقوف عند تفاصيل هاتني العمليتني.
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كذلك من املعلوم ان مرشوع االندماج واالنشطار يجب ان يحظى مبوافقة الجمعية 
العمومية ألصحاب سندات الدين يف الرشكة الزائلة. ولكن ال تعود هذه املوافقة مفروضة 
اذا عرض تسديد الدين اىل أصحاب سندات الدين عند طلبهم. وان تسديد الدين يتّم 
االلكرتونية  بالوسائل  و/او  محلية  جريدة  ويف  الرسمية  الجريدة  يف  عنه  اإلعالن  ايًضا 
املشار اليها مبوجب املادة ١٠١ الجديدة. ولصاحب سند الدين مهلة شهر للمطالبة اذا 

شاء بتسديد دينه وترسي هذه املهلة ابتداًء من تاريخ حصول آخر نرش. 

الخامتة

التجاري  السجل  يف  والنرش  باإليداع  املتعلقة  التجارة  قانون  أحكام  تعديل  ان 
تضّمنت تسهيًال لهذه العمليات املرتبطة أصًال بدوائر وإدارات عامة أخرى يف كثري من 
من  اإلعفاء  عرب  وذلك  اإلجتامعي،  للضامن  الوطني  والصندوق  املالية  كوزارة  األحيان 
إبراز بعض املستندات يف بعض عمليات النرش واإليداع املحددة. كام ان هذا التسهيل 
حصل عرب مواكبة تطور وسائل التواصل واملكننة لجهة وجوب ان يتّم النرش بعد سنتني 
التجاري وفًقا ملا يحدده  للسجل  الخاص  اإللكرتوين  املوقع  القانون عىل  من نرش هذا 
وزير العدل. مع اإلشارة اىل انه يجري حاليًا العمل من قبل وزارة العدل تحت ارشاف 
مكننة  تطوير  اىل  الرامي  املوحد"  "الشباك  تنفيذ مرشوع  عىل  االدارية  التنمية  وزارة 
بحيث  اإلجتامعي،  للضامن  الوطني  والصندوق  املالية  بوزارة  وربطه  التجاري  السجل 
يصبح من املتاح إجراء عمليات اإليداع والنرش والتسجيل عن بعد عرب الحاسب اآليل من 
دون عناء االنتقال اىل وزارة املالية والصندوق الوطني للضامن اإلجتامعي لالستحصال 
عىل املستندات املطلوبة، مع إتاحة اإلطالع عىل املعلومات الواردة فيه للعامة سواء يف 

لبنان او يف الخارج. 

وميكن القول انه يف بعض األحيان تّم تعزيز الشفافية عىل حساب مصلحة الرشكاء 
ال سيام عند اإللزام بتعيني صاحب الحق االقتصادي وجعله متاًحا للجمهور عرب السجل 
االدارية  السلطات  بعض  إلطالع  معّد  الشأن  بهذا  خاص  سجّل  إنشاء  دون  التجاري 
والقضائية املحددة عندما تقتيض الحاجة، ويف أحيان اخرى ان تعزيز الشفافية تّم عىل 
حساب مصلحة الرشكة ال سيام عندما أوجب قانون التجارة املعدل بنرش تقارير مفّويض 
املراقبة يف معرض العمليات التي تتّم سنداً ألحكام املادة ١٥٨ تجارة. من هنا قد يكون 
من املفيد رمبا إعادة النظر ببعض هذه األحكام ليس بهدف تقليص الشفافية بل بهدف 
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تأمني تلك الشفافية بصورة تحّقق الغاية املتوخاة منها عرب إنشاء سجالت خاصة لنرش 
بعض املعلومات املحددة ال تكون معدة إّال الطالع السلطات الخاصة ، وعرب عدم اإللزام 
معرفة  ميكن  والتي  الخاصة  العمليات  ببعض  املتعلقة  التقارير  بعض  مضمون  بنرش 
تقارير  عرب  الرشكة  اإللزامية وملصلحة  القانونية  لألحكام  العمليات  مراعاة هذه  مدى 
ومستندات اخرى منشورة يف السجّل التجاري، مام يؤمن مزيداً من الشفافية من دون 

اإلرضار مبصالح الرشكة او الرشكاء فيها.





.٤

التجارّي   التقنين  تعزيز 
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المفهوم والنظام القانونيين لUعمال الحاصلة
أثناء فترة تأسيس الشركات التجارية

حبيب مزهر
أستاذ لدى كليّاّت الحقوق، قاٍض عدّيل

االشرتاعي املرسوم  مبوجب  الصادر  الربية  التجارة  قانون  من   ٤٥ املادة  نصت 

رشكات  عدا  – ما  التجارية  الرشكات  جميع  "أن  عىل   ١٩٤٢/١٢/٢٤ تاريخ   ٣٠٤ رقم 

املحاصة – تتمتع بالشخصية املعنوية".

ثم مبوجب القانون رقم ١٢٦ تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٩ والذي يُعمل به بعد ثالثة أشهر 

تاريخ ٢٠١٩/٤/١،  العدد رقم ١٨  الرسمية، والذي تم يف  الجريدة  تاريخ نرشه يف  من 

القانوين  للنص  فقرتني  إضافة  جرى  وبالتحديد  املذكورة   ٤٥ املادة  نص  تعديل  جرى 

بصيغته القدمية، فباإلضافة إىل الفقرة األوىل املبنية أعاله، جاءت الفقرة الثانية تتعلق 

باستمرارية الشخصية املعنوية للرشكة يف حال تعديل شكلها، أما الفقرة الثالثة فنصت 

حرفياً عىل ما ييل: "إن األشخاص الذين عملوا باسم رشكة قيد التأسيس قبل اكتسابها 

الشخصية املعنوية يعتربون مسؤولني شخصًيا بالتضامن يف ما بينهم عن األعامل املنفذة 

ما مل تأخذ الرشكة عىل عاتقها هذه األعامل بعد تأسيسها وعندئذ تعترب تلك األعامل 

مقررة من قبل الرشكة منذ حصولها".

(OA) Open Access ISBN 978-614-473-171-0

تعديالت القانون التجاري  اللبناني
من وجَهَتي نظر الباحث والقاضي 
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وجاء يف األسباب املوجبة لهذا القانون فيام خّص الرشكات بوجه عام، أّن التعديل 
لبعض  وحساًم  الفعيل  والتطبيق  التجربة  بنتيجة  تجّىل  ما  اإلعتبار  بعني  أخذ  املقرتح 
النقاط التي كانت مثار جدل من خالل "تحديد منطلق تاريخ اكتساب الرشكة الشخصية 
املعنوية منًعا لإللتباس، وتكريس االجتهاد الذاهب اىل اعتبار شخصية الرشكة مستمرة 
يف حال تعديل شكلها أو متديد اجلها، وتبيان مسؤولية العاملني باسم الرشكة قبل انجاز 

عملية التأسيس".

بعض  حول  اإللتباس  إزالة  يف  اللبناين  املرشع  أحسن  هل  يُطرح  الذي  والسؤال 
املسائل القانونية التي تُطرح من قبل الفقه واالجتهاد حول املفهوم والنظام القانونني 

لألعامل الحاصلة أثناء فرتة تأسيس الرشكات التجارية.

قبل اإلجابة عىل هذا السؤال ال بد من توضيح كيفية  اكتساب الرشكات التجارية 
رسيان  بدأ  تحديد  أي  الشخصية،  هذه  تبدأ  متى  البحث  ثم  املعنوية،  لشخصيتها 
الشخصية املعنوية للرشكة بالنفاذ، وذلك ملا لهذين املفهومني ارتباطًا وثيًقا يف املوضوع 

الذي نعالجه.

اللبناين، وميكن  بإرادة املرشع  املعنوية هي رهن  إكتساب الرشكة للشخصية  إن 
الوقوف عىل هذه اإلرادة من خالل التعبري عنها بصورة رصيحة أو ضمنية عىل األقل.

التجارية  الرشكات  املعنوية حكاًم عىل  الشخصية  أصبغ  قد  املرشع  إّن  وبالفعل 
ما عدا رشكة املحاصة، مع ذلك فإن متتع الرشكة بالشخصية متوقف عىل توافر األركان 
وتقديم  الرشكاء  وتعدد  وسبب  وموضوع  اهلية  من  الرشكة  لعقد  والخاصة  العامة 
الحصص واقتسام األرباح والخسائر ونية املشاركة، وأيًضا اشرتط القانون رشوط شكلية 
لعقد الرشكة التجارية كالكتابة وفًقا لنص املادة ٤٣ تجارة فقرتها األوىل١، ولكن هذا ال 
يعني عدم قيام عقد الرشكة يف حال تخلف رشط الكتابة، إذ أن هذا األمر يتعلق بإثبات 

العقد وليس بنشوئه أو وجوده بصورة فعلية٢.

نص املادة ٤٣ تجارة: "جميع الرشكات التجارية ما عدا رشكات املحاصة يجب إثباتها بعقد مكتوب عىل أنه   ١
يجوز للغري عند اإلقتضاء ان يثبت بجميع الوسائل وجود الرشكة او وجود اي نص يختص بها".

راجع بنفس املعنى:  ٢
E. TYAN, Droit commercial, 1968, t. 1, p. 277 et s. ; Ch. FABIA et P. SAFA, Code de 

commerce annoté, art. 43, n° 10 et s. 
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ولكن متى تبدأ الشخصية املعنوية للرشكة؟ 

قد يعمد املرشع اىل إيجاد حل لهذه املسألة بشكل واضح ورصيح كام هو الحال 

يف فرنسا، حيث اشرتط القانون الفرنيس لقيام الشخصية املعنوية للرشكة تسجيل عقد 

الرشكة يف السجل التجاري. وقد يرى عدم رضورة وجود نص رصيح يحّدد ابتداء هذه 

الشخصية كام هو الحال يف لبنان.

لذلك يقتيض تحديد ميعاد ابتداء الشخصية املعنوية يف الرشكة.

هنا ال بد من التمييز بني وضعني: 

والتي  والعقود  املوجبات  قانون  يف  الواردة  النصوص  عن  الناشئ  االول:  الوضع 

عالجت موضوع عقد الرشكة بصورة عامة وهو ما ينطبق عىل الرشكات املدنية، فنصت 

املادة ٨٥٥ م.ع. "تبتدي الرشكة منذ ابرام العقد، ما مل يتفق الرشكاء عىل تعيني موعد 

آخر" وأيًضا نص املادة ٨٤٨ م.ع. "تتم الرشكة مبوافقة املتعاقدين عىل تأسيسها وعىل 

سائر بنود العقد، فيام خال الحالة التي يوجد فيها القانون صيغة خاصة".

يتبني من النصوص املبيّنة أعاله انه مبجرد التقاء اإلرادات بني الرشكاء عىل الرشوط 

األساسية لعقد الرشكة تنشأ الشخصية املعنوية للرشكة.

أما الوضع الثاين: الناشئ عن النصوص الواردة يف قانون التجارة الربية، الذي تطلب 

لقيام الرشكة التجارية رشطًا، باإلضافة اىل الرشوط املنصوص عنها يف قانون املوجبات 

والعقود، وهو إجراء معاملة النرش وفًقا لإلجراءات املبينة يف هذا القانون تحت طائلة 

البطالن٣.

متييز لبناين، قرار ١١ تاريخ ١٩٦٤/٩/١٧، ن.ق. ١٩٦٥ ص ٣٨١؛ متييز لبناين، قرار رقم ٧٦ تاريخ ١٩٦٦/١٢/٩   
ن.ق. ١٩٦٧، ص ٢٤. 

نصت املادة ٤٤ تجارة: "إن الصكوك التأسيسية لجميع الرشكات التجارية – ما عدا رشكات املحاصة – يجب   ٣
نرشها بإجراء املعامالت املبينة فيام ييل وإال كانت باطلة" وأيًضا املادة ٥١ تجارة فقرتها األوىل: "التخلف عن 
إبداع الصك التأسييس لدى قلم املحكمة أو عدم تسجيله يف السجل التجاري يؤدي إىل بطالن الرشكة ويجعل 

جميع الرشكاء عند وقوع الرضر عىل الغري مسؤولني بوجه التضامن".



حبيب مزهر١٣٦
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ويالحظ أن املرشع اللبناين اعترب أّن هذا اإلجراء الشكيل أمرًا جوهريًا، فجعل من 
البطالن الناتج عن عدم التسجيل ال يسقط مبرور الزمن٤ كام ان القانون أوجب عدم 
جواز سحب املبالغ املودعة يف املصارف قبل التسجيل يف السجل التجاري وإبراز نسخة 

مصدقة عن النظام وعن محرض الجمعية التأسيسية٥.

ولكن الفقه واالجتهاد يف لبنان متأثرًا مبا سبق أن قرره الفقه واالجتهاد الفرنسيني 
التقاء  تبدأ مبجرد  للرشكة  املعنوية  الشخصية  نشوء  ان  اعترب   ،١٩٦٦ لقانون  السابقني 
اإلرادات وتوافر الرشوط األساسية لعقد الرشكة والسري بإجراءات تأسيسها بصورة علينة 
السجل  يف  التسجيل  اىل  ترمي  التي  النرش  إجراءات  أما  الغري.  قبل  من  تبيانها  ميكن 
فال  عليها،  الحصول  يرتاخى  قد  والدة  وثيقة  كمجرد  شكلية  إجراءات  فهي  التجاري 

يتطابق مع الوالدة الحقيقية٦.

وهكذا اعتربت محكمة التمييز اللبنانية، ويف العديد من قراراتها، عىل ان الشخصية 
املعنوية للرشكة تتحّقق مبجرد توافر العنارص األساسية لعقد الرشكة ورشوط صحته، وان 
التخلف عن التسجيل يف السجل التجاري وإْن كان يفتح املجال لطلب إبطال الرشكة، 

إال أنه ال يحرمها من الشخصية املعنوية طاملا مل يحكم ببطالنها٧.

وأيًضا جاء يف قرار آخر ان عدم التسجيل يف السجل التجاري ال يحول دون سامع 
الدعوى املقّدمة من الرشكة وإمنا يبقى للنيابة العامة مالحقتها بالجزاء النقدي الذي 

يعتربه االجتهاد غرامة مدنية٨.

نصت املادة ٥٢: "إن البطالن الناشئ عن عدم النرش ال يسقط مبرور الزمن ويحق لجميع ذوي الشأن ان يدلوا   ٤
به. أما الرشكاء فليس لهم أن يتذرعوا به ضد الغري".

"تسحب هذه  الثانية:  فقرتها  املعدلة  تجارة  املادة ٨٥  (املساهمة) نص  املغفلة  بالرشكة  يتعلق  فيام  راجع   ٥
املبالغ بعد تأسيس الرشكة بإمضاء الشخص أو األشخاص املعينني باإلستناد إىل نظام الرشكة وذلك بعد إبراز 
نسخة مصدقة عن النظام وعن محرض الجمعية التأسيسية"، وأيًضا فيام يتعلق بالرشكة املحدودة املسؤولية 
نص املادة ٨ املعدلة فقرتها الثالثة: "ال يجوز ملدير الرشكة أن يسحب املبالغ املودعة قبل تسجيل الرشكة يف 

السجل التجاري".

 E. TYAN, Droit commercial, t. 1, p. 292 ; Ch. FABIA et P. SAFA, art. 51.  ٦

متييز لبناين، قرار رقم ٥٦ تاريخ ١٩٥٨/١٠/٢٤، مجلة املحامي ١٩٥٨ ص ٣١٩.  ٧

متييز لبناين، قرار رقم ٢٤ تاريخ ١٩٥٢/٣/١٤، مجلة املحامي ١٩٥٢ ص ١٢٥.  ٨
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للامدة  فوفًقا  الحاليني،  والفرنيس  اللبناين  القانونني  بني  التمييز  من  بد  ال  وهنا 
الخامسة من قانون ١٩٦٦ املتعلق بالرشكات التجارية الفرنسية جعلت من التسجيل يف 
السجل التجاري رشطًا أساسيًا وجوهريًا الكتساب الرشكة الشخصية املعنوية، فمن دونه 
ال شخصية إطالقًا للرشكة، إمنا ال يرتتب عىل عدم إمتام التسجيل بطالن الرشكة، كام ال 
وجود ملا يسمى بالرشكة الفعلية٩. وبالتايل ال يشء مينع يف القانون الفرنيس كام أكّد وزير 
العدل الفرنيس يف حينه من إمكانية وجود رشكة دون شخصية قانونية١٠، وهو ما يعّرب 
عنه يف االنفصال التام بني نشوء عقد الرشكة ونشوء شخصيتها املعنوية بفعل التسجيل 

وفًقا للقانون الفرنيس. 

شخصية،  دون  تجارية  رشكة  عقد  وجود  يتصور  فال  اللبناين  للقانون  وفًقا  أما 
فالتسجيل يف السجل التجاري هو اإلجراء النهايئ الكتامل عملية التأسيس، فمن دونه 
قبل  التأسيس  قيد  الرشكة  باسم  التعاقد  يجوز  ولكن  للبطالن،  معرّضة  الرشكة  تبقى 
املرشع  فإن  وبالتايل  فعلية١٢،  رشكة  بوجود  ويعرتف  املعنوية١١،  الشخصية  اكتسابها 
اللبناين أخذ مببدأ عدم االنفصام بني وجود عقد الرشكة ونشوء شخصيتها القانونية، وإن 
كانت هذه الشخصية غري مكتملة، وإمنا يف طور النمو، وهي شخصية وظيفية لحاجات 

تأسيسها تكتمل بصورة نهائية عند إجراء التسجيل يف السجل التجاري.

وإذا سلمنا باإلعرتاف للرشكة التجارية بالشخصية املعنوية يف أثناء فرتة تأسيسها، 
فام هو مصري األعامل الحاصلة أثناء هذه الفرتة؟ 

تثار  وإمنا  األشخاص  مبدئيًا يف رشكات  تثار  املسألة ال  أّن هذه  إىل  اإلشارة  تجدر 
عمليًا يف رشكات األموال التي تتطلب لتأسيسها فرتة من الزمن تستلزم من القامئني عىل 

التأسيس إتخاذ خطوات رضورية المتام تكوين الرشكة.

 Paris, 13 ch. A, 13 mars 1978, Gaz. Pal. 1979. I, somm. p. 60.  « La loi 24/1966  ٩
 art. 5 ne reconnait la personne morale aux sociétés qu’à dater de l’immatriculation de la
 société au registre du commerce, il résulte de cette exigence légale qu’il ne peut exister des
 sociétés de fait commerciales possédant la personnalité morale depuis l’entrée en vigueur de
 cette loi, mais simplement de simples contrats de société qui règlent les apports des associés entre

eux sans donner naissance à une société ayant un patrimoine propre ».

. J.O. 24 mars 1967, p. 2882 راجع  ١٠

راجع الفقرة ٣ من املادة ٤٥ والفقرة ٢ من املادة ٥٢ والفقرة األوىل من املادة ٨٥ تجارة.  ١١

الفقرة األخرية من املادة ٩٤ تجارة.  ١٢



حبيب مزهر١٣٨
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القانون بعضها مثال عىل ذلك، فتح  أما عن ماهية األعامل فهي متنوعة، فرض 
حساب مرصيف باسم الرشكة قيد التأسيس وليس باسم املؤسسني إليداع املبالغ النقدية 
اىل  يصار  املرصف  من  املعطاة  اإليداع  شهادة  عىل  بناء  وإنه  الرشكاء،  من  املدفوعة 
التسجيل يف السجل التجاري١٣، وأيًضا فرض القانون فيام يتعلق بالرشكات القابضة يف 
لبنان – رشكة الهولدنغ – إبراز عقد إيجار خاص بالرشكة قيد التأسيس تحت طائلة عدم 
تسجيلها١٤. وأيًضا االتفاق مع محاٍم باالستئناف وذكره يف النظام التأسييس، وأعامل أخرى 
رضورية تتطلبها أعامل التأسيس من النفقات املتوجبة للقيام باإلعالنات ودعوة املكتتبني 
لإلكتتاب يف رأس مال الرشكة إىل إجراء الدراسات ملعرفة تكاليف اإلنشاء والتأسيس أو 
السعي اىل الحصول عىل ترخيص ملامرسة بعض األنشطة التجارية كاملصارف واملؤسسات 
املالية والضامن او االستحصال عىل الوكاالت التجارية من املوردين واملصانع يف الداخل 
والخارج لتحقيق موضوع الرشكة، ورشاء أو استئجار مركز الرشكة وتجهيزه من وسائل 
الرضورية  األعامل  من  وغريها  األجراء  بعض  مع  والتعاقد  سلكية،  وال  سلكية  إتصال 

والالزمة لتكوين الرشكة.

ترتّب  املؤسسني  قبل  من  التأسيس  فرتة  أثناء  الحاصلة  األعامل  فإّن هذه  وعليه 
حقوقًا وواجبات ويجري التساؤل بشأنها حول الجهة التي تتحملها.

تأسيس  إجراءات  فيها  تكتمل  التي  الحالة  السؤال يف  اإلجابة عىل هذا  وتختلف 
الرشكة أم يف الحالة التي ال تنشأ فيها الرشكة.

I. يف حال قيام الرشكة

يف هذه الحالة نحن أمام فرضيتني: الفرضية األوىل فإن الرشكة توافق بصورة الحقة 
عىل األعامل الحاصلة أثناء فرتة التأسيس من قبل املؤسسني وتأخذها عىل عاتقها. أما 

الفرضية الثانية فإن الرشكة ترفض قبول هذه األعامل. سنبحث كل فرضية عىل حدة.

 

راجع املادة ٨٥ تجارة املتعلقة بالرشكة املساهمة، واملادة ٨ من املرسوم االشرتاعي رقم ٣٥ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥   ١٣
املتعلق برشكة محدودة املسؤولية. 

املادة الخامسة فقرة ٥ من املرسوم االشرتاعي رقم ٨٣/٤٥.  ١٤
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أ. الفرضية األوىل. قبول الرشكة باألعامل الحاصلة أثناء فرتة تأسيسها

ال تثري صعوبة الحالة التي يقوم املؤسسون بالعمليات القانونية باسمهم الشخيص 
ثم يقومون بتحويلها إىل اسم رشكة بعد التسجيل، إال أن هذه الوضعية تحّمل الرشكة 
مصاريف ونفقات باهظة تعطّل انطالقتها، كام أنها تتعارض مع بعض النصوص القانونية 

التي أوجبت فتح حساب مرصيف باسم الرشكة وليس باسم املؤسسني.

لذلك لحظ املرشع اللبناين بصورة رصيحة يف قانون التجارة املعدل مبوجب القانون 
رقم ٢٠١٩/١٢٦ عىل انه يف الحالة التي تعطي الرشكة موافقتها عىل األعامل الحاصلة 
قبل تأسيسها تعترب تلك األعامل مقررة من قبل الرشكة منذ حصولها١٥. وهو األمر الذي 
سبق وأخذ به املرشع الفرنيس يف املادة الخامسة فقرتها الثانية من قانون ١٩٦٦ املتعلق 

بالرشكات التجارية.

يتبني من هذا النص انه جرى إعطاء مفعول رجعي للموافقة الالحقة التي ستصدر 
عن الرشكة بشأن األعامل املربمة يف فرتة التأسيس، وبالتايل فإن الرشكة وحدها، ومنذ 
البدء، تعترب دائنة ومدينة، فهي التي تكتسب الحقوق مبارشة وتتحمل املوجبات، فهي 

التي متلّكت او استأجرت او تعاقدت وغريها من األعامل.

وفيام يخص تطبيقات املفعول الرجعي، يالحظ أن الصعوبة تكمن يف بعض األحيان 
يف حال قّدم الرشيك تقدميات عينية كعقار مثًال فمن املعلوم أن امللكية العقارية كحّق 
عيني ال تنتقل إال بالتسجيل يف السجل العقاري، وال ميكن تصور تسجيل أي حق عيني 
عىل اسم املؤسسني يف قيود السجل العقاري ثم انتقال هذا الحق الحًقا عىل اسم الرشكة 
مبفعول رجعي أي من وقت تسجيله عىل اسم املؤسسني. فإن هذا األمر يتعارض مع 

فكرة األثر املنشئ للقيد يف السجل العقاري.

عىل  العقار  تسجيل  إىل  يصار  أن  تيان  اميل  االستاذ  اقرتح  املعضلة  هذه  ولحّل 
هو  التسجيل  هذا  بأن  الغري  تنبّه  احتياطي  قيد  إشارة  وضع  مع  املؤسسني  إسم 

من خالل  للرشكة  الالحقة  للموافقة  الرجعي  باملفعول  يؤخذ  كان  تعديل،  آخر  قبل  التجارة  قانون  يف ظل   ١٥
الثالثة من املادة ٧٩ تجارة التي تنص: "يسأل املؤسسون بالتضامن عن اإللتزامات  املفهوم العكيس للفقرة 
مل  إذا  املكتتبني  عىل  بها  يراجعوا  أن  لهم  يحق  وال  الرشكة  تأسيس  ألجل  تبذل  التي  والنفقات  تعقد  التي 
.٢٠١٩/١٢٦ رقم  القانون  مبوجب  التعديل  يشملها  مل   ٧٩ املادة  أن  إىل  اإلشارة  مع  الرشكة".  تؤسس 
 E. TYAN, Droit commercial, t. I, n° 446 et s. ; Ch. FABIA et P. SAFA, art. 79, n° 11.
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مؤقت باسم املؤسسني وهكذا تبقى امللكية للرشيك الذي قّدم هذا العقار حتى يتم
التأسيس النهايئ١٦.

ولكن من الناحية القانونية ال يوجد يف القانون اللبناين انتقال مؤقت للملكية وانه 
لتاليف دفع رسوم االنتقال مرتني، مرة عىل اسم املؤسسني ومرة أخرى عىل اسم الرشكة، 
فمن األجدى إما تنظيم وكالة خاصة غري قابلة للعزل باسم املؤسسني لتسجيل العقار 
باسم الرشكة عند اكتامل تأسيسها، أو استحصال املؤسسني عىل وعد بالبيع من مالك 

العقار ملصلحة الرشكة عىل ان ال ينّفذ إال بعد اكتامل تأسيس الرشكة بصورة نهائية١٧.

وأيضاً يف خصوص توقيع عقد إيجار من قبل املؤسسني لصالح الرشكة، فإنه من 
األفضل تضمني هذا العقد رشط فاسخ يف حال عدم اكتامل تأسيس الرشكة وتسجيلها 
يف السجل التجاري فإذا تحقق هذا الرشط يفسخ عقد اإليجار النتفاء وجود املستأجر 
وال يستفيد من هذا العقد املؤسسني، وامنا يبقى التزامهم تجاه املؤجر قامئًا بدفع بدل 

اإليجار قبل الفسخ. 

ومتى وافقت الرشكة عىل أعامل املؤسسني فتحّل محل شخص املؤسس وال ميكن 
مساءلة هؤالء عن املوجبات املرتتبة عىل عاتق الرشكة وحدها. 

ولكن السؤال الذي يطرح يف هذا الشأن، ما هو األساس القانوين الذي يربر فكرة 
األثر الرجعي للموافقة الالحقة للرشكة عىل األعامل السابقة الجارية أثناء فرتة تأسيسها؟ 

الفضالة،  أو فكرة  اإلثراء بال سبب،  برزت عدة نظريات فمنهم من قال بنظرية 
الرشكة  قبول  فاسخ هو  املؤسسني تحت رشط  تعاقد  أو  املحاصة،  أو رشكة  الوكالة  أو 
بأخذ اإللتزام عىل عاتقها أو حتى تحت رشط تعليق وهو تسجيل الرشكة يف السجل 
التجاري وقبولها الحًقا بهذه األعامل، أو التعاقد ملصلحة الغري، أو فكرة بني الشخصية 
الداخلية الشخصية  بني  التمييز  فكرة  أو  التأسيس،  فرتة  طيلة  الجنينية  املعنوية 

والشخصية الخارجية١٨.

 E. TYAN, Droit commercial, t .I, p. 498.  ١٦

إ. ناصيف، موسوعة الرشكات التجارية، ج ٧، تأسيس الرشكة املغفلة، ٢٠٠٠، ص ٣٠٦.   ١٧

 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, LGDJ, 1977, t. I,  ١٨
 p. 658 et s.
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يف الواقع ال توجد نظرية مكتملة لتربير انتقال الحقوق واملوجبات اىل الرشكة بعد 
اكتسابها الشخصية املعنوية، بل ان هذا التربير يجد ضالته يف إرادة املرشع الرصيحة 
الذي ينص بصورة جازمة عىل املفعول الرجعي كام فعل املرشع اللبناين يف نص املادة 
٤٥ تجارة املعدل، أو كام سبق للمرشع الفرنيس أن اعتمده يف املادة الخامسة فقرتها 

الثانية من قانون ١٩٦٦ املتعلق بالرشكات التجارية.

ب. الفرضية الثانية. عدم قبول الرشكة باألعامل الحاصلة أثناء فرتة تأسيسها

يف مقابل حق الرشكة يف قبول األعامل الحاصلة من قبل املؤسسني، يعود لها الحق 
يف رفض هذه األعامل إذ ليس من املعقول إلزام الرشكة بجميع الترصفات التي قام بها 

أشخاص يّدعون أنهم ترصفوا ملصلحة الرشكة.

وال شّك أن رفض الرشكة لهذه األعامل من شأنه أن يؤدي إىل انتقاص من الضامنات 
املعطاة للغري، لذلك يجب أن يكون الرفض مرشوًعا ومربًرا.

فال يجوز للرشكة أن ترفض يف كل ما يتعلق بالنفقات الرضورية الالزمة للتسجيل 
املصاريف  مثًال  النهايئ،  التأسيس  نحو  طبيعي  بشكل  السري  ال ميكن  دونها  من  والتي 
املتعلقة بالقرطاسية وإيجار مكتب للرشكة وأتعاب املحامني ورسوم التسجيل وغريها 

من األعامل التي قصد املؤسسون إبرامها ملصلحة الرشكة.

يف الواقع ال يوجد معيار واضح لتقرير قانونية الرفض أو القبول لهذه األعامل، وإن 
األمر مرتوك لتقدير القايض يف هذا الشأن١٩.

ويثار التساؤل حول إمكانية أخذ الرشكة عىل عاتقها اإللتزامات الناشئة عن جرم او 
شبه جرم مع االشارة اىل ان نص املادة ٤٥ تجارة أشار إىل كلمة األعامل املنفذة من قبل 
املؤسسني، وأيًضا اىل نص املادة ٧٩ تجارة الذي أشار اىل اإللتزامات التي تعقد والنفقات 

التي تبذل ألجل تأسيس الرشكة.

وهنا تجدر املالحظة ان كلمة األعامل الواردة يف النصني املذكورين تفيد املوجبات 
من  يدخل  التي  األفعال  تشمل  ال  وبالتايل  والتعهدات،  كالعقود  اإلرادة  عن  الناشئة 

ضمنها األعامل غري املباحة والتي ال عالقة لإلرادة بنشوئها.

 DAGOT, « La reprise par une société commerciale des engagements souscrits pour  ١٩
son compte avant son enregistrement au registre de commerce », JCP 1969. I, 2277.
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ولكن ال يشء مينع الرشكة من أن تأخذ عىل عاتقها اإللتزامات الناشئة عن األفعال 

غري املباحة متى كانت هذه األفعال متت ملصلحة الرشكة أثناء وبسبب تأسيسها مثًال ان 

يلحق املؤسس رضًرا بالغري أثناء قيامه بعمل ملصلحة الرشكة.

وبالنتيجة، يف حال رفضت الرشكة تأييد األعامل التي قام بها املؤسسني، يبقى للغري 

الذي تعاقد مع هؤالء الرجوع عليهم بالتضامن فيام بينهم.

II. يف حال عدم قيام الرشكة

يف الحالة التي ال يكتمل فيها التأسيس اما لعدم إمتام جميع اإلجراءات أو عزوف 

املؤسسني عن املتابعة أو حتى بطالن الرشكة لعدم تسجيلها يف السجل التجاري، يكون 

املؤسسون مسؤولني بصورة شخصية وبالتضامن يف ما بينهم عن األعامل املنفذة تجاه 

الغري الذي تعاقد معهم٢٠.

ويكون التضامن مقصوًرا عىل املؤسسني الذين شاركوا يف توقيع العقود مع الغري 

دون باقي الرشكاء، إال إذا أجاز هؤالء أعامل املؤسسني بصورة رصيحة أم ضمنية وذلك 

قبل اكتامل إجراءات التأسيس.

ولكن من هو املؤسس املسؤول عن هذه األعامل؟ 

اعتبار  للمؤسس وامنا ميكن  تعريًفا  الفرنيس  القانون  اللبناين وال  القانون  يعِط  مل 

املؤسس هو الشخص الذي يقدم، مع علمه باألمر، إىل املبادرة باألعامل التي تهدف إىل 

تأسيس الرشكة، رشط أن يقوم بهذه األعامل بصورة شخصية ومبارشة ولحسابه الخاص 

مع تحمله املسؤولية الناشئة عن تأسيس الرشكة.

قانونية  أكانت  للرشكة سواء  قدم مشورة  إذا  مؤسًسا،  الشخص  يعترب  ال  وبالتايل 

أو محاسبة أو اقتصادية، كام ال يعترب مؤسًسا من اشرتك فقط يف الجمعية التأسيسية 

واملصادقة عىل نظام الرشكة او من قام بالرتويج عرب األعالم ملرشوع الرشكة٢١.

راجع الفقرة ٣ من الفقرة ٤٥ تجارة والفقرة األخرية من املادة ٧٩ تجارة.   ٢٠

ا. ناصيف، موسوعة الرشكات التجارية، ج ٧، تأسيس الرشكة املغفلة، ص ٨١ وما يليها.  ٢١
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مع ذلك يستطيع الغري الذي تعامل مع الرشكة وهو غري عامل بالعيب يف تأسيسها 
الرشكة٢٢،  ببطالن  بوجهه  اإلحتجاج  الرشكاء  يستطيع  فال  الرشكة،  بوجود  يتمسك  ان 
وله ان يقيم دعوى املسؤولية التضامنية عىل املؤسسني وأعضاء مجلس اإلدارة األولني 
ومفويض املراقبة األولني، وكذلك عىل املساهمني العينيني والخرباء إذا كانت معامالت 

التحقق مل تتم بصدق وأمانة٢٣.

يف الخالصة، إّن التعديل األخري لقانون التجارة قد تبّنى الحلول االجتهادية التي 
كانت هذه  وإْن  املعنوية،  بالشخصية  تتمتع  التأسيس  قيد  التجارية  الرشكة  أّن  تعترب 
السجل  يف  تسجيلها  عرب  النهائية  بالصورة  الرشكة  تأسيس  وبهدف  قاصدة  الشخصية 
التجاري. وقد جاء هذا التعديل لالستجابة لحاجات معينة بغية تسهيل عمل الرشكاء 

وحامية للغري.

ولكنه مل يحسم الجدل حول صفة األشخاص الذين يتدخلون ويشرتكون يف أعامل 
عىل  املؤسس  صفة  إلضفاء  توافرها  الواجب  الرشوط  تبيان  للقضاء  ترك  بل  التأسيس 

هؤالء األشخاص.

كام أنه صياغة نص املادة ٤٥ تجارة املعدلة واملادة ٩٥ من ذات القانون توحي 
أن املرشع اللبناين اعترب أن القاعدة هي التزام املؤسسني شخصيًا وبالتضامن فيام بينهم 
تجاه الغري وجعل من قبول الرشكة بأخذ هذه االلتزامات عىل عاتقها هو االستثناء، مع 
التي يقوم بها املؤسسني باسم  أنه كان من األجدى قلب املعادلة واعتبار أن األعامل 
الرشكة قيد التأسيس وملصلحتها تلتزم بها تجاه الغري ما مل تكن هذه األعامل ال تحقق 

مصلحة الرشكة وال تتناسب مع هدفها والغرض املحدد لها.

وهذا الحّل يؤّمن حامية للمؤسسني يف حال الرفض غري املربر للرشكة لألعامل التي 
قاموا بها كام يشّكل ضامنة أكيدة للغري يف مقاضاة الرشكة أوًال، ولعّل هذا الرتدد أو 
الغموض هو الذي دفع املرشع اللبناين إىل النص عىل التضامن بني املؤسسني تجاه الغري.

انظر املادة ٥٢ واملادة ٩٤ تجارة.  ٢٢

انظر املادة ٩٥ تجارة.  ٢٣





.٥

اللبنانّي،  التجارّي  القانون  تعديالت 
ا&جنبيّة  التقنينات  نظر  وجهة 
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تعديالت القانون التجاري اللبناني
من وجهة نظر النظام ا&نكلو-ساكسوني

ربيع معلوف
ُمجاز يف القوانني األنكلو-ساكسونيّة، أستاذ محارض يف الجامعة األمريكيّة يف بريوت،

قاٍض عدّيل 

مالحظة: متّنى املؤلّف اإلبقاء عىل الطّابع الشفوّي للدراسة

أسئلة مرشوعة

–  هل من فائدة من البحث يف تعديالت القانون التجاري اللبناين لعام ٢٠١٩ من 
وجهة نظر القانون األنكلو-ساكسوين؟  

–  مبعنى آخر، هل نواجه املشكالت القانونية ذاتها يف لبنان وأمريكا أو بريطانيا؟ 
ويف حال اإليجاب، هل إن تلك املشكالت تستوجب حلوًال مشابهة؟ 

–  هل بالعكس، تختلف تلك املشكالت بحسب النظام القانوين املتبع؟ هل انها 
تنبع من الجذور العميقة للنسيج االجتامعي واالقتصادي والسيايس السائد يف 

بلد معني، وتتطلب بالتايل حلوًال مختلفة؟ 

–  اىل أي درجة ميكن لكل من النظامني املذكورين، االستعانة باآلخر، من حيث 
املنهجية او من حيث املضمون واملفاهيم؟ 
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تعديالت القانون التجاري  اللبناني
من وجَهَتي نظر الباحث والقاضي 
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–  هل أن العوملة، خاصة يف عامل األعامل والتجارة، تحتّم عىل قانونيّي كّل من 
النظامني، بالحد األدىن، اإلطالع عىل النظام اآلخر ملعرفة قواعده واالسرتشاد بها 

متى دعت الحاجة او الفائدة اىل ذلك؟ 

سوف نحاول اإلجابة عىل تلك األسئلة الشائكة واملتشّعبة، دون أن نّدعي امتالك 
أجوبة واضحة وحازمة، عرب بحث مسائل ثالث طرحتها التعديالت األخرية عىل قانون 
التجارة وهي: املسؤولية عن األخطاء اإلدارية والفصل بني منصبي رئيس مجلس اإلدارة 

.Piercing the Corporate Veil واملدير العام ونظرية ثقب حجاب الرشكة

ملحة تاريخية عن النظام األنكلو-ساكسوين 

 William الفاتح  النظام األنكلو-ساكسوين يف بريطانيا عىل يد امللك وليام  تطّور 
the Conqueror بعد الغزو النورماندي يف العام ١٠٦٦، وانترش بعد ذلك يف بلدان عّدة 

باستثناء  واملقاطعات  الفدرايل  املستوى  (عىل  وكندا  األمريكية  املتحدة  الواليات  أهمها 
مقاطعة كبيك) والهند وسنغافورة... وحتّى أواخر القرن التاسع عرش، كان النظام األنكلو-

ساكسوين يف بريطانيا مقّساًم اىل قسمني (تم توحيدهام فيام بعد يف نظام موّحد): 

ضيّق،  اختصاص  ذات   ،Common Law Courts املشرتك  القانون  –  محاكم 
وتحكم فقط بالتعويضات املالية دون غريها، وتعرتف فقط بامللكية القانونية 

 .Beneficial Ownership دون حقوق اإلنتفاع Legal Ownership

مثًال  اختصاص واسع ومرن، وتختّص  Equity Courts، ذات  العدالة  –  محاكم 
بإلزام أحد الطرفني بالقيام بعمل ما، او االمتناع عن عمل ما، او أداء يشء ما، 
كام والنظر يف املوجبات االئتامنية Fiduciary Duties. وتطبّق تلك املحاكم 
مبادئ أخالقية (Maxims) مستمدة من حّس القايض األخالقي وضمريه، بهدف 
مفهوم  العدالة.  متطلبات  مع  متاشيًا  البحتة،  القانونية  القاعدة  جمود  كرس 
األنكلو-ساكسوين، ال  التجاري  القانون  كبرية يف  أهمية  Equity ذات  العدالة 
سيام يف ما يتعلّق باملوجبات االئتامنية التي تقع عىل عاتق املدراء يف الرشكات، 

عىل ما سرناه الحًقا.
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تقييم نقدي أويل 

تُبنّي العديد من األبحاث والدراسات، أن النظامني القانونيني املذكورين يختلفان 
من حيث املنهجية ومن حيث املفاهيم والقواعد املوضوعية. واألمثلة كثرية عىل ذلك، ال 
سيام يف القانون التجاري، فعىل سبيل املثال تختلف مفاهيم Trust األنكلو-ساكسونية 
عن مفاهيم العقود االئتامنية Contrat de Fiducie بشكل كبري، خاصة وان املفهوم 
األنكلو-ساكسوين وعىل عكس النظام الرومانو–جرماين يسمح بفصل امللكية بني ملكية 

.Legal Ownership v. Beneficial Ownership قانونية وملكية االنتفاع

ميكن القول اّن كل من النظامني يواجه مشكالت مشابهة، إمنا يلجأ اىل استعامل 
وسائل ومفاهيم مختلفة للوصول اىل نتائج مامثلة. فلو كان صحيح ان مفهوم القانون 
الوطني الجامد واملغلق عىل نفسه يف انحدار، إال انه يجب التنبه دوًما اىل احرتام كل 
نظام قانوين بذاته، كونه نظام مكتمل ومتكامل. فال تجوز االستعارة بصورة عشوائية 
بني النظامني املذكورين، عّل ذلك يفيض اىل فشل املؤسسة املستعارة. باملحّصلة ميكن أن 
نقول بحذر، انه باإلمكان االستئناس بالقانون األنكلو-ساكسوين من أجل تفسري مفاهيم 
مراعاة  بعد  وذلك  منه،  كانت مستوحاة  متى  الرومانو-جرماين،  القانون  مستحدثة يف 

خصوصية كل نظام. للتعمق باملوضوع لطًفا مراجعة:
W. TETLEY, “Mixed Jurisdictions: Common Law v. Civil Law (Codified and 

Uncodified)”, Louisiana Law Review 2000, vol. 3, n° 3, p. 677-738, <https://
digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5822&c=ontext=lal
rev&httpsredir=1&referer> 

القسم األول. املسؤولية يف الرشكات املساهمة عن األخطاء اإلدارية 

األمر  تجارة وترك  املادة ١٦٧  اإلداري يف  الخطأ  اللبناين مفهوم  املّرشع  يعرّف  مل 
للقضاء والفقه. وعىل عكس حالة الغش ومخالفة النظام والقانون، فإن الخطأ اإلداري 
مبسألة  منه  أكرث  الرشكة،  مدراء  قبل  من  املتخذ  القرار  مالءمة  مبدى  أساًسا  يتعلق 

مرشوعية هكذا قرار.  

لواجب  املخالف  الترصف  هو  العامة  املبادئ  بحسب  اإلداري  الخطأ  تعريف  إن 
قانوين، ومعيار الخطأ هو معيار الشخص العادي، أي املتوسط الحرص والخربة واألمانة، 
السابقة،  تجارة   ١٦٧ املادة  لنص  وسنًدا  وباألخص،  عينها.  القضية  ظروف  يف  املتواجد 
املعيار هو معيار الوكيل املأجور متوسط الحرص والعناية والعلم يف ظروف القضية عينها. 
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أوجه األخطاء اإلدارية كثرية: ميكن أن تكون أعامل إيجابية (تّرسع – عمل متهور 
– غياب املهنية والكفاءة)، وامتناع عن القيام بعمل ما (عدم إتخاذ تدابري الزمة – عدم 

املراقبة واإلرشاف – إهامل تقارير موظفي املراقبة – الغياب املتكرر). 

تفرض املادة ١٦٧ تجارة الجديدة، ويف حالة اإلفالس، قرينة مسؤولية عىل عاتق 
املدراء، بحيث يقتيض عىل هؤالء للتخلص من التبعة، إثبات انهم اعتنوا بإدارة الرشكة 
عناية الوكيل املأجور او املهني الحريص والفاعل. فام هو مفهوم املهني الحريص والفاعل 
الرشكات  املدراء يف  امللقاة عىل عاتق  املوجبات  تحّولت  الجديد؟ وهل  النص  بحسب 
ميكن  وهل  ١Fiduciary Duties؟  ائتامنية  موجبات  اىل  الحالة  هذه  يف  املساهمة 
االستنارة بالقانون األنكلو-ساكسوين لتحديد مضمون عبارة املهني الحريص والفاعل؟  

تخضع   Contrats de Fiducie االئتامن  عقود  ان   ١٩٩٦/٥٢٠ رقم  القانون  أكّد 
ألحكام عقد الوكالة يف كل ما ال يخالف أحكام القانون املذكور. 

فام هي املوجبات االئتامنية Fiduciary Duties of Directors بحسب القانون 
األنكلو-ساكسوين: 

Business Judgment Rule٢ (BJR) قاعدة

– ماهية القاعدة

هي قرينة إجرائية ملصلحة املدير او املدراء، تفيد أن مجلس اإلدارة اتخذ قراره 
باملعلومات  نفسه  إحاطة  بعد   ،in good faith نية  حسن  عن  منه  املشكو  اإلداري 
الرضورية املتوافرة لديه بصورة معقولة، وباالعتقاد الصادق ان القرار اتخذ يف املصلحة 

الفضىل للرشكة واملساهمني. 

لنقض تلك القرينة، يحب إثبات ان املدير او املدراء املعنيني، أقدموا عىل خرق أحد 
املوجبات االئتامنية امللقاة عىل عاتقهم، فعندها ينقلب عبء اإلثبات عىل املدير ليثبت 

 .Equitable and Fair أن القرار كان عادًال او منصًفا بصورة شاملة للرشكة والرشكاء

<https://www.pennstatelawreview.org/print-issues/articles/a-brief-introduction-to-  ١
the-fiduciary-duties-of-directors-under-delaware-law/>.

 <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2888052>.  ٢
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وعندها تنظر املحكمة اىل القرار\العمل من الناحية املوضوعية لتبحث ما إذا كان 
منصًفا، أم ال، وذلك عرب ما يسّمى Entire Fairness Standard of Review. ويف هذه 
الحالة، عىل املدير ان يثبت إنصاف العملية، ليس فقط من الناحية اإلجرائية، بل من 
الناحية املوضوعية ايًضا Substantive Fairness، عرب البحث يف عنرصين أساسيني هام 

 .Fair Dealing and Fair Pricing التعامل املنصف والسعر املنصف

مبعنى آخر، تتجّنب املحاكم مراقبة القرارات اإلدارية من الناحية املوضوعية عرب 
اعتامد Entire Fairness Standard of Review، ملا يتطلب ذلك من بحث يف مدى 
مالءمة القرارات املتخذة، قبل التأكد من أن القرار غري صحيح من الناحية اإلجرائية، 
املجلس يف  احرتام صالحيات   (١) ثالثة مهمة:  BJR، وذلك ألسباب  قاعدة  إعامل  عرب 
املناسبة والتي تنطوي عىل قدر  القرارات  قانونًا) واتخاذ  إدارة الرشكة (وهي محددة 
دون  الفضىل  املساهمني  مصالح  تحقيق  باملدراء  يقتيض  آخر  مبعنى  املخاطرة.  من 
الخوف من ان ترتتب عليهم أي مسؤولية يف حال ارتكاب أخطاء معذورة يف التقدير

التي  للرشكات  الداخيل  التنظيم  احرتام   (٢)  .Honest mistakes of judgement

تعطي يف غالب األحيان حيّز كبري من حرية التحرك واتخاذ القرارات ملجالس إدارتها.
(٣) اعرتاف املحاكم والقضاة أنهم ليسوا بخرباء يف إدارة االعامل وبالتايل عليهم احرتام 

مهنية واختصاص املدراء والقيمني عىل الرشكات. 

– تطبيق القاعدة 
٣Duty of Care موجب العناية •

هو موجب االستعالم، من قبل املدراء، بصورة مستمرة وإيجابية، قبل اتخاذ أي 
قرار، عرب اإلحاطة باملعلومات األساسية واملتوافرة بصورة معقولة، والتي من شأنها إنارة 
قرارهم. بالطبع، ذلك ال يعني انه عىل املدراء اإلرشاف بصورة يومية ودقيقة عىل جميع 

األعامل، بل يجب أن يقوموا بعمل إرشايف عام ومتيقظ. 

من  مراقبة  يوجب  ال  انه  مبعنى  موضوعي،  موجب  وليس  إجرايئ  موجب  هو 
الناحية  من  واالستعالم  القرار  إتخاذ  كيفية  عىل  بل  املالءمة  مدى  عىل  املحكمة  قبل 
اإلجرائية .”procedural due care” not “substantive due care“ . وتتّم املقارنة مع املدير 

  <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=698223>.  ٣
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املتوّسط الحذر والعلم والعناية واألمانة. أما املعيار املعتمد هو معيار اإلهامل الجسيم
Gross Negligence (الذي يؤكد حرص املحاكم عىل عدم التدخل يف القرارات اإلدارية). 

مل ينفذ املوجب املذكور من اإلنتقاد، ملا يفرض عىل املحاكم الغوص يف أمور تقنية 
يفّضل أن تكون بغنى عنها، األمر الذي حدى باملّرشع األمرييك بالسامح للرشكات بأن 
املحاكم وجوب  يصبح عىل  بحيث  املذكور،  املوجب  إعفاء من  بند  أنظمتها  تدرج يف 

احرتامه إال يف حال تبنّي أن هناك سوء نيّة من قبل املدير املشكو منه. 

• صور موجب العناية 

فيها  واملشاركة  منتظمة  بصورة  اإلدارة  مجلس  جلسات  حضور  املدراء  ١.  عىل 
بصورة فعالة.

٢.  عىل املدراء التأكد من أن املدراء التنفيذيني ينرشون املعلومات الكافية قبل 
أساس  العمل عىل  لهم  يتسّنى  حتى  كاف  بوقت  املجلس  اجتامعات  انعقاد 

مستنري. 

معلومات  وطلب  دقيقة،  بصورة  املستلمة  املعلومات  مراجعة  املدراء  ٣.  عىل 
إضافية يف حال اقتىض االمر ال سيام يف ما خص األمور املالية. يجب ان يكون 

املدراء عىل علم باملبادئ املالية األساسية.

٤.  عىل املدراء طلب مشورة القانونيني والخرباء ومفّويض املراقبة متى تطلّب االمر 
ذلك.

٥.  عىل املدراء أن يتحققوا من ”Red Flags“ متى تطلّب األمر ذلك وحتى يف حال 
عدم وجودها عىل املدير أن يتحّقق دوريًا من ان املديرين التنفيذيني ميتثلون 

لقوانني الرشكة وسياستها ال سيام لجهة املخاطر. 

٦.  ميكن للمدراء ان يعتمدوا بصورة معقولة عىل املدراء التنفيذيني وعىل اللجان. 

٧.  ميكن أن يعتمدوا عىل املعلومات الواردة يف تقارير املدراء واملحامني ومفّويض 
املراقبة او أي شخص يعتقدون بصورة معقولة بأنهم مخّولني أن يسدوا لهم 

النصائح. 
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  Duty of Loyalty – Good Faithاالعتقاد الصادق: حسن النية وموجب الوالء ٤ •

عدم اإلقدام عىل أعامل تُبدي مصلحة املدير عىل مصلحة الرشكة – مسألة تعارض 
او تضارب املصالح. 

لتحديد ما إذا تّم خرق موجب الوالء يقتيض التأكد من أربعة رشوط هي: 

–  واجب الكشف او اإلعالم بصورة كاملة عن أي تضارب يف املصالح، وعن أي 
واقعات مهمة حول العملية املشكو منها للرشكة. 

–  رشط املوافقة عىل العملية من قبل مجلس اإلدارة او املساهمني او أي جهاز 
آخر محدد يف النظام. 

–  رشط ان تكون العملية منصفة للرشكة. 

غري  العملية  ان  اإلثبات  عبء  يقع  محققني،  و٢   ١ الرشطني  كان  حال  ويف   –
منصفة عىل الطرف الذي يشكو من العملية، بينام لو كان الرشط ٢ غري محقق، فعىل 
الطرف الذي قام بالعملية أن يثبت ان العملية منصفة، وقد درجت املحاكم عىل اعتبار 

انه يف حال كان الرشط ١ غري متوافر تصبح العملية بصورة أساسية غري منصفة. 

العام يف   Delaware والية  يف  العليا  املحكمة  اعتربت  شهري  قرار  يف  انه  إال 
للدائنني  ائتامنية  مبوجبات  مدينني  غري  الرشكات  مدراء  ان   ،“Gheewalla”  ٥

 2007
بصورة مبارشة (وال حتى غري مبارشة) متى كانت الرشكة "عىل مشارف اإلعسار املايل"

Zone of Insolvency، إال انها من جهة أخرى، اعتربت وللمرة األوىل، انه متى كانت 

الرشكة يف حالة اإلعسار املعلنة ميكن للدائن أن يداعي املدير لخرقه موجب ائتامين من 
خالل الدعوى املشتقة ”Derivative action“ نيابة عن الرشكة. وعللت املحكمة ذلك 
بانه عندما تكون الرشكة معرسة يحل الدائنون محل املساهمني يف كونهم املستفيدين 
من أي زيادة يف قيمة الرشكة، أي ان الدائنني يعتربون من دائرة املترضرين من خرق 

املوجبات االئتامنية من قبل املدراء، والتي تؤدي إىل خفض قيمة الرشكة.

 

  <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3239605>.  ٤

<https://corpgov.law.harvard.edu/2007/06/06/the-gheewalla-case-the-delaware-  ٥
  supreme-court-clarifies-directors-d/>.
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القسم الثاين. الفصل بني منصبي رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام 

اىل  بغالبيتها  أنها تدعو  الرشيدة نجد  للحوكمة  الفضىل  إذا ما راجعنا املامرسات 
الفصل ما بني منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب املدير العام يف الرشكات املساهمة، 

وذلك لسببني أساسيني: 

–  دعم فعالية العمل الرقايب ملجلس اإلدارة ككل ولرئيسه بصورة خاصة، ولو يف 
اإلدارة،  لرئيس مجلس  أن  إذ  اإلدارة،  مدراء مستقلني يف مجلس  حال وجود 
خاصة متى كانت له مكانة قوية يف الرشكة، ان يؤثر بصورة مهمة عىل قرارات 

املجلس. 

مصلحة  اإلدارة هو  مجلس  رئيس  كون هدف  املصالح،  يف  تعارض  –  منًعا ألي 
املساهمني وعموم املتعاملني مع الرشكة، بينام مصلحة املدير العام هي تحسني 

مسريته املهنية وراتبه (ولو ّرض ذلك أحيانًا مبصلحة املساهمني).  

إال انه ال ميكننا ان نعطي جوابًا أكيًدا عىل هكذا تساؤل، ال سيام وإن املنصبني 
يتطلبان مهارات محددة و متنوعة، وعمل مواظب عىل مدار الساعة. والجدير باإلشارة 
 Nissan, JP Morgan سيام  ال  املنصبني  بني  تدمج  العمالقة  الرشكات  من  عدًدا  ان 

Chase و Facebook، بالرغم من املطالبات العديدة بفصل املنصبني. 

بحسب دراسة أجرتها جامعة ستانفورد يف الواليات املتحدة األمريكية، تبني أن عدد 
الرشكات 500S&P (أكرب الرشكات يف أمريكا) التي تجمع ما بني املنصبني، تراجع اىل ٤٩٪ 
يف العام ٢٠١٧ و٤٧ ٪ يف العام ٢٠١٨، بينام كان ٧٧٪ يف العام ٢٠٠١. حتى انه تبني ان 
عدد من الرشكات أعادت جمع املنصبني بعد ان كانت قد فصلت بينهام. باملقابل يف 

أوروبا، فقط ٢٫٩٪ من الرشكات املتداولة يف األسواق املالية تجمع بني املنصبني٦. 

<https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/publications/chairman-ceo-  ٦
 controversy-over-board-leadership-structure>.
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اإليجابيات والسلبيات للفصل بني املنصبني 

– اإليجابيات 

العمومية  الجمعيات  اإلدارة، وإدارة  نقاشات مجلس  إدارة  –   مقدرة أعىل عىل 
للمساهمني. 

–  حامية حقوق املساهمني ومصالحهم بوجه املديرين التنفيذيني. 

–  التأكيد عىل الدور الرقايب للمجلس ورئيسه عىل املدراء التنفيذيني. 

–  إمكانية استقطاب املواهب املطلوبة لكل من املنصبني. 

–  تحديد رواتب التنفيذيني بصورة أكرث استقالًال وشفافية. 

وتشجيع  العام  املدير  قبل  من  اإلدارة  مجلس  رئيس  عزل  إمكانية  من  –  الحد 
الحوار بينهام. 

–  يف الرشكات العائلية، إضفاء ضامنة لألقلية من املساهمني وزيادة الحظوظ يف 
استجالب القروض واالستثامرات بنفقات أقل.  

– السلبيات 

حوكمة الرشكة أسرية العالقة ما بني رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام.   –

–  عدم تحديد صالحيات كل منهام بصورة دقيقة، ال سيام وان القانون ال يحدد 
ذلك بصورة واضحة. ومن هنا رضورة ان تحدد صالحيات كل منهام بصورة 

واضحة وعملية يف نظام الرشكة. 

–  يف العديد من الحاالت، يتم تعيني مدير تنفيذي سابق كرئيس مجلس إدارة 
الرئيس  يكون  ان  يفّضل  كونه  الرشيدة،  الحوكمة  مبادئ  مع  يتعارض  وهذا 

مستقّال عن الجناح التنفيذي. 

–  إمكانية خلق التباس لدى األشخاص الثالثني حول هوية الشخص الذي يقود 
الرشكة. 
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اإليجابيات والسلبيات للجمع بني املنصبني 

– إيجابيات الجمع 

قيادة واحدة وواضحة: تعزيز الفعالية يف األعامل اليومية.   –

تبسيط عملية اتخاذ القرارات.   –

رسعة االستجابة للمنافسة.   –

التناغم ما بني العمل االسرتاتيجي والعمل التشغييل.   –

تقارب أكرب ما بني املساهمني واملدراء التنفيذيني.   –

– سلبيات الجمع 

أن يكون مّرضا مبصلحة  التنفيذيني واملساهمني ميكن  املدراء  ما بني  –  التقارب 
األجراء او الدائنني او الزبائن او املوردين. 

–  عدم توافر الوقت واملقدرة من الناحية العملية ال سيام عند الجمع ما بني تلك 
املناصب يف عدة رشكات. 

يف  وعميقة  مفتوحة  نقاشات  حصول  إمكانية  عدم  وخطر  املصالح  –  تعارض 
مجلس اإلدارة.  

دراسة جامعة هارفرد٧ 

–  الفصل ما بني املنصبني ال يحّسن أداء الرشكة. ال يجب الرتكيز عىل الفصل كأنه 
الحل. 

اإلدارة  مجلس  رئيس  او  املدير  يكون  ان  املهم  االستقاللية:  يعني  ال  –  الفصل 
مستقل، أي ال عالقة له بأعامل الرشكة وال تعارض مصالح بينه وبينها. 

–  الفصل ما بني املنصبني ال يؤدي بالرضورة اىل قيادة أفضل للرشكة، بل ان ذلك 
يتطلب ان تتوافر لدى رئيس مجلس اإلدارة رشعية (يف شخصه) يف املجلس 

وبينه وبني اإلدارة. 

<https://corpgov.law.harvard.edu/2016/07/26/chairman-and-ceo-the-controversy-  ٧
  over-board-leadership/>.
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الرشكة،  عمل  مبوضوع  جيدة  معرفة  ثالث:  أسس  عىل  الرشعية  تلك  –  ترتكز 
ومهارات قيادية جيدة، وتأثري عىل كيفية عمل مجلس اإلدارة (إدارة االختالفات 
القرار،  اتخاذ  اىل  الوصول  لتسهيل  منتجة  بصورة  الجلسات  إدارة  الداخلية، 
تسهيل العالقة مع املدراء التنفيذيني)، وهي كلها أمور عملية تختلف بحسب 

    .No one size fits all approach بيئة كل رشكة

 ٨Piercing the Corporate Veil القسم الثالث. نظرية ثقب حجاب الرشكة

١. أمثلة عملية لفهم النظريّة

–  مدير يرتك عمله يف إحدى الرشكات وهو ملزم ببند عدم منافسة، ويقدم بعد 
هو  ويكون  األوىل،  للرشكة  منافًسا  موضوعها  يكون  رشكة  تأسيس  عىل  ذلك 

الرشيك املسيطر Controlling Shareholder فيها. فام العمل حينها؟ 

بالبحر،  او  أجرة  سيارات  يف  الركاب  نقل  موضوعه  لها  فرع  تنشئ  أّم  –  رشكة 
فيحصل حادث معني يتطلب تعويض كبري يفوق إمكانيات الفرع. ماذا العمل 

حينها؟ 

فوقع  الزوجي،  منزله  إليها  ونقل  النفط  أعامل  تتعاطى  رشكة  أنشأ  –  شخص 
الطالق بني الزوجني. هل يدخل املنزل املذكور ضمن القسمة؟  

٢. ماهية النظريّة 

األنكلو- األنظمة  املحاكم يف  Equitable Doctrine تطبقها  إنصاف  هي نظرية 
ساكسونية ضمن فروقات ملحوظة بحسب البلدان وبحسب الواليات، تؤدي اىل إهامل 
–close corporations – مبدأ محدودية املسؤولية يف الرشكات (ال سيام الرشكات املقفلة

ومن هنا أهميتها يف لبنان بعد ان أصبحت رشكات الشخص الواحد ممكنة)، وتحميل 
ديون الرشكة وأعبائها اىل الرشيك األسايس (او املسيطر) فيها. 

الرشكة،  أعامل  او  ديون  أصول،  معاملة  اىل  املذكورة  النظرية  تؤدي  آخر  مبعنى 
او أعامل مساهميها. فإن مقتضيات اإلنصاف تتطلب يف بعض االحيان  كأصول ديون 

 <https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4647&context=clr>.  ٨
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ثقب حجاب الرشكة، أي املسؤولية املحدودة، منًعا الستغالل الرشيك املسيطر الحجاب 
املذكور والتسبب بنتائج غري عادلة للغري، أي الدائنني. 

تبقى   equitable remedy نظرية  املذكورة، وهي  النظرية  أن  التأكيد  بد من  ال 
االستثناء، إذ ان املحاكم تتشدد كثريًا يف تطبيقها، وذلك للحد من القوة املطلقة واملفرطة 
لإلنصاف، (سيام وان اإلنصاف ينبثق من املبادئ األخالقية للقايض التي ميكن ان تختلف 
اىل وضع نظرية عامة وراسخة،  املحاكم مل تسع  ان  نرى  لذا  اىل أخرى).  من محكمة 
بل اعتمدت حلول خاصة بكل دعوى عىل حدة، بدليل أن دعاوى ثقب الحجاب هي

facts intensive أي تتطلب دراسة معمقة لواقعات كل قضية، للبحث عن مدى توافر 

عدة عنارص مجتمعة تؤدي اىل تطبيق النظرية. 

باملقارنة مع املادة ١٦٧ تجارة يتبني لنا أن املادة املذكورة تتعلق مبسؤولية املدراء 
إهامل  اىل  الحاجة  دون  الرشكة  ديون  تحميلهم  اىل  تؤدي  والتي  الخطأ  عىل  القامئة 
الشخصية املعنوية .اما يف ما يتعلق بنظرية ثقب حجاب الرشكة، فالرشط األسايس هو 
إهامل الشخصية املعنوية للرشكة للوصول اىل الرشيك املسيطر بغّض النظر عن مدى 
توافر عنرص الخطأ، إذ يكفي ان يكون قد استعمل الرشكة ملصلحته الخاصة او الرتكاب 

الغش بوجه دائنيه بهدف إفشال إمكانية تحصيل حقوقهم عرب تحديد املسؤولية.  

٣. عنارص النظريّة 

ترتكز املحاكم عىل عنرصين أساسيني إلعامل نظرية ثقب الحجاب: 

أ. عنرص الغش او الالعدالة: ويرتكز العنرص املذكور عىل الفكرة القائلة بأن عدم 
تجاهل الفصل بني الشخصية املعنوية وشخصية الرشيك املسيطر، يسمح لألخري بارتكاب 

الغش او يؤدي إىل عدم اإلنصاف او الالعدالة بحق الدائن. 

ب. عنرص وحدة املصالح ووحدة امللكية بني الرشكة والرشيك املسيطر، مبعنى آخر 
.Alter Ego Doctrine / Single Economic Unit عدم اإلنفصال بشكل كاٍف بينها

–  Alter ego – خلط األصول واإللتباس اإلداري: 

السيطرة الكاملة عىل الرشكة \ السيطرة للقيام بأعامل غش أو غري عادلة للغري. 
الرشكات  يف  نادر  (أمر  الرشكة  يف  الشكليات  احرتام  بعدم  اما  السيطرة  تكون  عمليًا 

املحدودة املسؤولية كون الشكليات ليست بكثرية فيها) او عرب خلط األصول. 
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•  عدم احرتام الشكليات: تفرتض النظرية عدم تدخل الرشكة األّم بالعمل اليومي 
للفرع التابع لها، بحيث ان ال ترتك أي حرية تحرك للمدراء يف الفرع. مبعنى 
العمل  برامج  ووضع  املراقبة  عىل  األم  الرشكة  تدخل  يقترص  أن  يجب  آخر، 
واملديرين  اإلدارة  مجالس  تكون  ان  يجب  ال  كام  الفرع،  يف  عامة  بصورة 
التنفيذين او أغلبيتهم مشرتكة ما بني األّم والفرع، كام يجب احرتام الحوكمة 
يف كل من الفرع أو األم، والقيام باألعامل بصورة منفصلة مع الغري، واال كانت 

سيطرة الرشكة األّم كاملة عىل الفرع بشكل يصبح الفرع مجرد وسيلة.

 no separate existence or will of its own instrument  –

•  خلط األصول commingling of assets بني الرشكة األّم والفرع، او يف الرشكات 
عن  الخاصة  األصول  فصل  عدم  عرب  والرشكة،  املسيطر  الرشيك  بني  الصغرية 
غري  مرصفية  حسابات  واعتامد  والفرع،  األّم  الرشكة  بني  املشرتكة  األصول 
منفصلة، ميزانيات غري منفصلة، او عدم توثيق التعامل بني الرشكة األّم والفرع 
بالنسبة لألصول واألموال وامللكيات األدبية، او تعامل الرشكة األّم مع الفرع 

بصورة غري عادلة او متوازنة.  

يكون  بحيث  الفروع  يف  (خاصة   Undercapitalization كافية  غري  –  رسملة 
رأساملها غري صالح او ال يربر األعامل التي تقوم بها او األعباء التي تحملها) 
املال  رأس  تحديد  – صعوبة  وكاليفورنيا  نيويورك  يف  املحاكم  بني  اختالف   –

املناسب .  

نظرية ثقب الحجاب يف بريطانيا 

الشهري قرارها  يف  املتحدة  اململكة  يف  العليا  املحكمة  قررت   ١٨٩٧ العام  يف 
 .Salomon v. Salomon

“The separate personality and property of a company is sometimes described 
as a fiction, and in a sense it is. But the fiction is the whole foundation of 
English company and insolvency law”.

يف العام 2013 قرّرت املحكمة العليا يف Prest v. Petrodel ان نظرية ثقب حجاب 
الرشكة هي بالفعل استثناء للقاعدة الواردة يف القرار Salomon. وتطبق يف حالتني:  
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الطرف  إخفاء  هو  الرشكة  دور  يكون  عندما  أي   Concealment Principle  –
األسايس او الرشيك األسايس، أي ان الرشكة هي نوع من Façade او ستار. ويف 

تلك الحالة، ما يحصل هو كشف الواقعات الحقيقية التي يراد إخفاَءها. 

–  Evasion Principle ميكن للمحكمة أن تتجاهل الشخصية املعنوية يف حال 
كان هناك فعليا حق او دين يف ذمة الرشيك الذي يسيطر عىل الرشكة، إال ان 
األخري يتسرت بصورة مقصودة وراء الشخصية املعنوية وذلك إلفشال إمكانية 

إنفاذ هذا الحق يف وجه الشخص املسيطر. 

 


