النظام القانوني للشركة
النظام القانوين للشركة
مقدمة
يطرح الشخصيات ادلعنوية عموما والشركات خصوصا قضية ىامة إذ ان وجود ش م بذاتو يثًن
اجلدل لكونﻬا ال تشكل واقعة مادية بل دتثل فكرة رلرة ال ديكن إحداثﻬا وال عملﻬا وال انقضاءىا إال
ضمن نطاق قانوين معٌن ويؤدي النشاط االعتباري للشركة إىل نتائج قانونية على
03مستويات ىي :
االعرتاف بﻬذه الشخصية ادلعنوية .القانون الواجب التطبيق على تسيًنىا .القانون الواجب التطبيق على وضعيتﻬا كشخصية أجنبية .11
ق .إ.م على كل من األشخاص ط أو األشخاص م غًن أن ه قد تطرأ  ،وتطبيق أحكام ادلادتٌن 10
قضية دقيقة تتعلق مبعيار حتديد اجلنسية اجلزائرية للشخص م وعلى الرغم من أن معيار ادلركزي مل يكرس
صراحة كمعيار زلدد جلنسية األشخاص ادلعنويٌن لكنو يشكل ادلعيار األكثر استعماال يف نصوص القانون
الوضعي عموما وخيضع النظام القانوين للشركة عادة للقانون الذ ي مت حتت واليتو إبرام عقدىا غًن ان ش
م النارتة عن عقد الشركة تلعب الدور األكثر أمهية وتقضي ىذا القانون يف نﻬاية األمر إىل ادلرتبة الثانية
.
إن ش م ىي اليت تسمح للشركة مبمارسة نشاطﻬا لتربز قضية القانون واجب التطبيق على النظام القانوين
وىذا بغية حتديد ما يعرف بإسم
(جنسية الشركات).
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وسوف نعاجل فيما يلي بصورة رئيسية موضوع الشخصية ادلعنوية اليت تستﻬدف الربح أي الشركات
التجارية فندرس أوال القضايا النارتة عن إحداثﻬا وتسيًنىا و إىل ترابطﻬا بالنظام القانوين الذي أحدثﻬا
مث نتطرق بعد ذلك إىل دراسة نشاطﻬا حٌن يتجاوز ىذا النشاط حدود بلدىا األصلي وىذا ما يعرف
بوضعيتﻬا كشخصية أجنبية
.

النظام القانوين للشركة :
خيضع النظام القانوين للشركة عادة للقانون الذي مت حتت واليتو إبرام عقدىا ،غًن تن الشخصية
ادلعنوية النارتة عن عقد الشركة تلعب الدور األكثر أمهية و تقضي ىذا القانون يف نﻬاية األمر إىل ادلرتبة
الثانية
.إن الشخصية ادلعنوية ىي اليت تسمح للشركة مبمارسة نشاطﻬا حيث تربز مبناسبة ىذا النشاط
قضية القانون واجب التطبيق على النظام القانوين وىذا بغية حتديد ما أطلق عليو التعامل إسم جنسية
الشركات .

ادلطلب األول
:جنسية الشركات :
تتمثل القضية يف معرفة ما إذا كانت توجد بٌن الدولة والشخصية ادلعنوية رابطة خضوع شلاثلة بتلك
الرابطة العائدة لألشخاص الطبيعيٌن ،وتثًن ىذه القضية جدال واسعا يف أوساط القانون الدويل ،إن
اإلختالفات القائمة بٌن األشخاص الطبيعيٌن والشخصيات ادلعنوية ألقت ظالال من الشك يف األذىان
فالشخصالطبيعي يرتبط دوما ببلد واحد مﻬما كان عملو أو إقامتو فﻬو فضال عن ذلك ال ديكن أن
يوحد سوى يف مكان واحد يف وقت واحد ،غرب أنو ديكن للشخصية ادلعنوية ذات األبعاد الدولية أن
يكون ذلا صالت مع عدة بلدان كما ان الشخصية ادلعنوية قد تبتعد عن مكان إحداثﻬا األصلي لدرجة ال
ينبغي ذلا مع ىذا األخًن أي صلة فعلية
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.
ربط الشخصية ادلعنوية :دتلك الشركة ىيئات لإلدارة والتسيًن يتوقف وجودىا وصحتﻬا على القواعدالقانونية والتعاقدية اليت تسري عليﻬا وديكن القول بعبارة أخرى أنﻬا ال ديكن ان دتارس ن شاطﻬا إال إذا مت
تشكيلﻬا بصورة نظامية وفقا لقانون الذي أحدثت حتت واليتو ومبا أن قوانٌن سلتلف البلدان ليست
متماثلة وال تتبع ذات السيادة فإنو ينبغي حتديد قانون الشركة دلعرفة القواعد اليت تسري عليﻬا وقد أدى
ىذا البحث عن القانون الواجب التطبيق إىل االستعانة مب فﻬوم اجلنسية التقليدي واعتربت الشخصية
ادلعنوية خاضعة لقانونﻬا الوطين قياسا على ما حيدث بالنسبة للشخص الطبيعي ،وقد مت تعميم مفﻬوم
جنسية الشركات يف وقت كانت فيو النظرية الواقعية حول الشخصيات ادلعنوية واسعة االنتشار وكان
يقال بأن الشركة دتثل واقع مستقل وجيب بالتايل ان تسبغ عليﻬا اجلنسية أسوة باألشخاص الطبيعيٌن،
غًن انو تبينت أن ىذه اجلنسية ال تؤدي إىل حل قضية تنازع القوانٌن طادلا انو يتوجب بعد ذلك اختيار
ادلعايًن اليت حتدده ،والواقع أن اجلنسية تستخلص بالنسبة لألشخاص الطبيعيٌن من واقعة وحيدة فانون
األرض أو ق انون الدم بينما تبدو الوقائع ادلستعملة يف حالة الشخصيات ادلعنوية غًن قابلة للتطبيق إذ
تكون يف أغلب األحيان ومهية او متعددة أو إحتيالية أو كذلك عسًنة التحديد.
*معايًن حتديد اجلنسية :يبقى علينا أن نكشف ماىية جنسية الشركة وفقا للتعريف الذي سبق ذكره،
ومبا أن اجلنسية حتدث مبوجب القانون فإنو يتعٌن علينا إخيار الصلة اليت تربطﻬا بﻬذا النظام القانوين ،إن
ادلعايًن متعددة ورتيعﻬا تنطوي على مساوئ وزلاسن وىذا ما يفسر تقلبات كل من ىذه ادلعايًن
واالضطراب الذي يسود استعماذلا وقد انطلقت األحباث من دراسة األساس النظري للمجم وعة ومن مث
لألشخاص الذين تتألف منﻬم ،وينبع اإلشكال من كون الشركة دتثل بذات الوقت عقدا وشخصية
معنوية وعلى ىذا األساس فإن اخذ الصفة التعاقدية بعٌن االعتبار يقود إىل منح الشركاء حرية كبًنة يف
حتديد جنسية الشركة غًن أن ادلعيارين ،ادلعيار ادلرتكز على العقد وامل عيار ادلرتكز على الشخصية ادلعنوية
ينطويان على أوجو شبو فيما بينﻬما ،إنﻬما يشكالن معيارين موضوعيٌن مبعىن أنﻬما يرتكزان على مفﻬوم
الشركة بغض النظر عن األشخاص ادلتواجدين خلف واجﻬتﻬا القانونية وكرد فعل على ىذه ادلعايًن
ادلوضوعية ظﻬرت ادلعايًن الذاتية اليت ترك ز على شخصية الشركاء وادلديرين واليت تنسجم مع النظرية
االعتبارية للشخصية ادلعنوية ،وتعتمد ىذه النظريات الذاتية على معيار ادلراقبة .
أ
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/ادلعايًن ادلرتكزة على مفﻬوم

العقد :دينح ادلعيار التعاقدي األطراف يف العقد أكرب قسط من
احلرية
-

1ادلعيار ادلرتكز على إختيار الشركاء وادلديرين االجتماعيٌن

:يشكل ىذا ادلعيار تطبيقا

للحل ادلعتمد
بصورة عامة يف ادلواد التعاقدية مع وجود التقي دات مع ذلك ،ال تعترب حرية االختيار غرب زلدودة دتاما
ألن الصلة جيب أن تكون فعلية وادلقر جيب أن ديثل مقرا حقيقيا ،وتكمل مساوئ ىذا ادلعيار يف إمك انية
اللجوء إىل االحتيال األمر الذي حيول دون تطبيقو يف رلال التمتع باحلقوق .

-2ادلعيار ادلرتكز على مكان تأسيس الشركة

:إنﻬا نظرية التأسيس وحج هتا ان الدولة العائدة

دلكان التأ سيس تستطيع لوحدىا ان تضفي الشخصية ادلعنوية على الشركة ،وبالتايل تطبيق قانونﻬا على
نظام الشركة القانونية

قانون الشركات

:

سواء مت استعمال معيار ادلقر االجتماعي او ادلراقبة او التأسيس فإن ذلك يستﻬدف القانون
الواجب التطبيق على النظام القانوين للشركة أو حتديد جنسية ىذه األخًنة غًن ان حتديد اجلنسية يطرح
عدة قضايا منﻬا
:
1
.قضية التكيف :إن أول قضية تطرحﻬا الشركة على ادلستوى القانوين تتمثل يف موضعﻬا أي حتديد
موطنﻬا االجتماعي ،يتعٌن علينا إذن أن حندد مفﻬوم ادلوطن ويف البداية القانون الذي نكيف مبوجبو ىذا
ادلوطن ،لقد مت إعداد األنظمة ادلذىبية يف البداية بصدد موطن األش خاص الطبيعيٌن أما ادلقر االجتماعي
الذي ديثل موطن الشركات فإن مفﻬومو يتحدد إنطالقا من عناصر سلتلفة وىكذا فإنو يتعٌن االختيار بٌن
ادلقر التأسيسي وادلقر احلقيقي كما ان حتديد ىذا األخًن ديكن أن يرتكز على مركز االستثمار أو مركز
القرار ،وقد مت إقرتاح عدة أنظمة :
][4

-القانون الوطين للشركة

أ
:ديكننا أسوة باألشخاص الطبيعيٌن ان نستند إىل القانون الوطين للشركة

غًن
ان ىذا النظام غًن قابل للتطبيق ىنا ألن ادلوطن ىو الذي يتحكم يف ما يتعلق بالشخصيات ادلعنوية
باالختصاص التشريعي أي اجلنسية وىذا يعين أن تطبيق ىذا النظام يقودنا إىل حلقة مفرغة ألن اجلنسية
ال ديكن ان تعرف إال عن طريق ادلقر االجتماعي .
ب

-نظام اإلقليمية

:اقرتح عدد من ادلؤلفٌن القدماء اعتماد نظام اإلقليمية الذي مت تكريسو يف ادلادة
22

من قانون بوستمانت ،ومازال حيظى يف يومنا ىذا بتجنيد بعض ادلؤلفٌن الذين يعتربونو ضروري ا ،يرتكز
ىذا النظام على خلط مؤكد بٌن الشركة ووضعيتﻬا
.

-اللجوء إىل قانون االستقاللية

ج
:لقد الحظنا من خالل التحليل الذي أجرناه حول ادلوطن ان

ىذا
األخًن يتألف من واقعة ومن نية ،أي من واقعة اإلقامة يف مكان ما يقرتن بالضرورة بنية البقاء فيو ،وعلى
ىذا األساس ف إن تطبيق ىذا النظام يؤدي إىل تطبيق قانون البلد الذي أقام فيو ادلؤسسون ادلقر التأسيسي
األصلي ،غًن أن ىذا النظام مل يعتمد لعدة أسباب أمهﻬا أن موطن الشركة قد ينتقل موضوعيا وىذا
إستجابة إلرادة ادلسامهٌن احلالٌن
2
/ادلوطن االجتماعي كمعيار للجنسية :مﻬما كانت ن واقص ادلقر االجتماعي فإنو يبقى ادلعيار الذي
يؤمن استمرارية القانون الواجب التطبيق على النظام القانوين للشركة ،تنص ادلادة 547من قانون
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التجارة على ان موطن الشركة يكون يف مقرىا االجتماعي ،وتبٌن ادلادة 50من القانون ادلدين على ان
ىذا ادلقر ىو الذي توجد فيو إ دارة الشركة وأخًنا فإن ادلرسوم ادلؤرخ يف 16افريل 1983ادلتضمن
5
إىل ادلؤسسات التجارية اليت ذلا مقر يف اخلارج ،وذتت –تنظيم سجل التجارة يشًن يف ادلادة 10
توضيح البد منو يتعلق ببقية ادلادة
50من القانون ادلدين فقد بينت ىذه األخًنة أن الشركات اليت يوجد
مقرىا االجتماعي يف اخلارج واليت دتارس نشاطات يف اجلزائر يعترب مقرىا موجودا يف اجلزائر بالنسبة
للقانون الداخلي .
واحلجة األخرى تتمثل يف ان ىذا ادلعيار يعترب تطبيقا للقاعدة الكالسيكية حول خضوع األعمال القانونية
لقانون مكان إبرامﻬا غًن أن سلطات دولة مكان التأسيس ت عترب نظرية حبتة وىي على كل حال زلدودة
ضمن نطاق اإلقليم الذي دتارس عليو سيادتﻬا وأن ىذا ادلعيار يؤدي إىل إبقاء الشركة يف تبعية جامدة
وإذا ما مت نقل مقر الشركة إىل مكان آخر يصبح ىذا ادلعيار غًن فعال وغًن واقعي
3
/ادلعيار ادلرتكز على ادلقر االجتماعي التأسيسي :إن ىذا ادلعيار يتماثل عمليا مع ادلعيارين السابقٌن
ألنو يسمح بتطبيق أقل اختيارات ادلؤسسٌن تربيرا وديثل عودة إىل تطبيق نظرية استقاللية اإلدارة .
أ

-ادلعيار ادلرتكز على شخصية الشركاء وادلديرين االجتماعيٌن

:إنو ال يشكل معيارا

مستقال مبا فيو
الكفاية ،والواقع أنو ال يعقل أن تضطر الشركة كلما طرأ تغيًنا على أكثريتﻬا ان تعيد تأسيسﻬا لكي
تتكيف مع القانون اجلديد وفضال عن ذلك فإنو يستحيل يف حالة الشركات ادلسامهة معرفة جنسية
ادلسامهٌن .
ب
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-ادلعيار ادلرتكز على الشخصية ادلعنوية

:لقد أصبحت الشركة شخصا من أشخاص القانون و

حيق
ذلا بﻬاتو الصفة أن تتمتع باجلنسية ومبا أنو ال ديكن تطبيق مبدأ قانون الدم عليﻬا فإن اللجوء إىل رابطة
قانون األرض أصبح يشكل احلل الوحيد وىذا ىو السبب يف أن نظرية ادلقر االجتماعي فرضت نفسﻬا
يف ميدان جنسية الشركات .

الوضعية القانونية للشركات األجنبية يف اجلزائر :
إن الوضعية القانونية للشخصية ادلعنوية ضمن اإلقليم اجلزائري تطرح قضية االعرتاف بﻬا ألن إحداث
الشركة من طرف القانون األجنيب ال يؤىلﻬا للقيام بنشاطﻬا تلقائيا يف اجلزائر وىذا يعين وجود قضية
االعرتاف بوجود مثل ىذه الشركات قبل االنتقال إىل معاجلة قضية وضعيتﻬا القانونية

االعرتاف بالشركات األجنبية :
تدور القضية حول وجود شخص قانوين أجنيب ضمن النظام القانوين ويرتبط مفﻬوم االعرتاف
مبفﻬوم الوجود ألن االعرتاف من قبل القانون يكون بناءا على الوجود القانوين األجنيب إذن حننأمام
قضية ربط جيب أن تتم وفقا لقواعد تنازع قاضي زلكمة القانون ادلعرتف
.إن النظام القانوين الذي حيدد
وجود الشركة يكون ىو النظام ادلعٌن من قبل قاعدة الربط العائدة لنظام تنازع الدولة ادلعرتفة والواقع أن
مبدأ االعرتاف الدويل بالشركات يبدوا مفرغا من معناه إ ذا مل يقرتن بقاعدة الربط وىنا يكون االشكال
يف اخللط بٌن االعرتاف والربط اللذين يطبقان يف الواقع عن طريق مؤشرات متماثلة ويؤدي ىذا اخللط
إىل زلاولة حل قضية االعرتاف عن طريق الربط .ويرى البعض أن مفﻬوم االعرتاف ال ينطوي على شيء
إذا حكمنا عليو منفردا وال تظﻬر ه دينتو احلقيقية إال بٌن بلدان ال يعرف أحدمها قاعدة االعرتاف العام
ومﻬما يكن األمر فإن االتفاقيات احلديثة مثل االتفاقية ادلوقعة يف الىاي بتاريخ : 1جوان 1956حول
االعرتاف بالشخصية ادلعنوية للشركات واجلمعيات تّقر ذلك إن االعرتاف بشكل أداة للتحقق من
وجود الشر كة ألن عددا من الشركات الومهية اليت اتضح ان مقرىا االجتماعي ال يتعدى كونو رلرد
علبة بريد كانت ذلا عمليات إحتيال كبًنة وىذا يعين أن االعرتاف يعين التحقق من قانونية الشركة من
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خالل القانون الذي ختضع لو وكذلك التأكد من جدية وحقيقة ىيئاتﻬا وتقدير مالءمتﻬا ادلال ية والتقنية
للمشروع الذي تود القيام بو .إن سلتلف األنظمة القانونية تتضمن قاعدة قانونية اجتﻬادية أو عرضية
حترم االعرتاف أو حتييزه وفق شروط معينة وتنبع ىذه القاعدة من تنازع القوانٌن أو من خالل ربط ش م
بالقانون األجنيب أو من وضعية األجانب عن طريق حق الوجود و القيام بنشاط معٌن ضمن النظام
القانوين للدولة ادلعرتفة ،غًن أن االعرتاف بشركة أجنبية ال يتضمن منﻬا احلق يف التوطن باجلزائر بغية
القيام بنشاط دائم وادلطالبة بوضعية قانونية .إن االعرتاف يشكل عملية مسبقة حلق التوطن وشلارسة
النشاط وال ينتج عنو غًن منح الشركة حق القيام بأعمال متفرقة  ،والواقع يف ظل التعامل اجلزائري ىو
االعرتاف التلقائي بكافة الشركات األجنبية وحقﻬا يف القيام بأعمال متفرقة وىكذا فإن الطلبات
والتقدديات واخلدمات ادلقدمة من طرف الشركة الوطنية لفائدة الشركات األجنبية ال ختضع ألي شكلية
أما إذا تعلق األمر بالقيام بنشاط دائم فﻬذا جيب أن يتم ضمن الشروط ادللحوظة مبوجب القانون .
خادتة
إن قانون الشركات حيدث آثارا غًن إقليمية بنسبة سريان مفعولو على النظام القانوين للشركة
غًن ان مفعولو ال يكون مطلقا ويعد حبكم الضرورة ،حدوده يف قانون الدولة اليت جتري العمليات ضم ن
إقليمﻬا والذي حيل أحيانا مكان قانون الشركة
.
وحيدث أحيانا أن يطرح نشاط المجموعة تطبيق قواعد تنازع ختتلف عن قواعد قانون الشركات زلركا
بذلك أىلية قوانٌن أخرى تسري على فئات الربط ادلعنية  ،وىكذا فإن عددا من القوانٌن األخرى
ادلختصة بصفة سلتلفة قد تنتصب أمام قانون الشركات
:قانون مكان اجلنحة  ،قانون موقع الشيء ،
قانون قاضي الدعوى  ،قانون االستقاللية يف ادلواد التعاقدية .
وحيدث من جﻬة أخرى أن يعارض النظام احمللي تطبيق قانون الشركة األجنيب ويف ىذه احلالة
حيل قانون قاضي الدعوى مكان قانون الشركات وىذا ىو مبدأ العام ادلطبق يف كل مكان وفقا للقانون
الدويل اخلاص
.
ويشمل المجال الطبيعي لقانون الشركة تأسيسﻬا وتسيًنىا وحلﻬا وتصفيتﻬا
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.
أرجوا اإلفادة منو
التوقيع
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