خطة البحث
مقدمة
ادلبحث األول  :النظام القانوين للشركة
ادلطلب األول  :جنسية الشركات
ادلطلب الثاين :قانون الشركات
ادلبحث الثاين  :الوضعية القانونية للشركات األجنبية يف اجلزائر
ادلطلب األول  :االعرتاف بالشركات األجنبية
ادلطلب الثاين  :قبول الشركة
خامتة

يطرررح الشات رريات ادلعنويررة عروم ررا والش ررركات ختو ررا قد ررية ىام ررة ذ ان وجررود ش م ب ا ررو يث ر
اجلدل لكوهنا ال شكل واقعة مادية بل متثل فكرة رلرة ال ميكر درداا ا وال عرل را وال انقدراإىا ال ضرر
نطاق قانوين معني ويؤدي النشاط االعتباري للشركة ىل نتائج قانونية على  30مستويات ىي :
االعرتاف هب ه الشاتية ادلعنوية .القانون الواجب التطبيق على سي ىا . القانون الواجب التطبيق على وضعيت ا كشاتية أجنبية .و طبيررق أدكررام ادلرراد ني  00 ،03ق. .م علررى كررل م ر األ ررااص ط أو األ ررااص م ر أنررو قررد ط ررأ
قدررية دقيقررة تعلررق رعيررار جلديررد اجلنسررية اجلزائريررة للشررا م وعلررى الررر ز م ر أن معيررار ادلركررزي يكرررس
ررادة كرعيرار زلردد جلنسررية األ رااص ادلعنرويني لكنررو يشركل ادلعيرار األكثررر ا رتعراال يف نتروص القررانون
الوضعي عروما وخيدع النظام القانوين للشركة عرادة للقرانون الر ي ت جلري واليترو بررام عقردىا ر ان ش م
النامجة ع عقد الشركة لعب الدور األكثر أمهية و قدي ى ا القانون يف هناية األمر ىل ادلر بة الثانية .
ن ش م ىرري الررم سرررك للشررركة ررار ررة نشرراة ا لتررنز قدررية القررانون واجررب التطبيررق علررى النظررام القررانوين
وى ا بغية جلديد ما يعرف بإ ز (جنسية الشركات).
و وف نعاجل فيرا يلي بتورة رئيسية موضوع الشاتية ادلعنوية الم سرت دف الرربك أي الشرركات التياريرة
فنرردرس أوال القدررايا النامجررة عر دررداا ا و سرري ىا و ىل رابط ررا بالنظررام القررانوين الر ي أدرردا ا نتطرررق
بعررد ذلر ىل درا ررة نشرراة ا دررني يتيرراوز ى ر ا النشرراط درردود بلرردىا األ ررلي وىر ا مررا يعرررف بوضررعيت ا
كشاتية أجنبية .

المبحث األول :النظام القانوني للشركة :

خيدررع النظررام القررانوين للشررركة عررادة للقررانون ال ر ي ت جلرري واليتررو بررام عقرردىا ،ر ر الشاتررية
ادلعنويررة النامجررة ع ر عقررد الشررركة لعررب الرردور األكثررر أمهيررة و قدرري ى ر ا القررانون يف هنايررة األمررر ىل ادلر بررة
الثانية .ن الشاتية ادلعنوية ىي الم سرك للشركة ررار ة نشاة ا ديث نز رنا بة ىر ا النشراط قدرية
القانون واجب التطبيق على النظام القانوين وى ا بغية جلديد ما أةلق عليو التعامل ز جنسية الشركات .

المطلب األول  :جنسية الشركات :

ترثل القدية يف معرفة ما ذا كاني وجد برني الدولرة والشاترية ادلعنويرة رابطرة خدروع شلاالرة بتلر الرابطرة
العائرردة لخ ررااص الطبيعيررني ،و ثر ىر ه القدررية جرردال وا ررعا يف أو رراط القررانون الرردو  ،ن ا خت فررات
القائرررة بررني األ ررااص الطبيعيررني والشاترريات ادلعنويررة ألقرري ر ال م ر الش ر يف األذىرران فالشررا
الطبيعي ير بط دوما ببلد وادد م را كران عرلرو أو قامترو ف رو فدر عر ذلر ال ميكر أن يودرد رو يف
مكان وادد يف وقي وادد ،ن أنو ميك للشاترية ادلعنويرة ذات األبعراد الدوليرة أن يكرون ذلرا ر ت مرع
عرردة بلرردان كرررا ان الشاتررية ادلعنويررة قررد بتعررد ع ر مك ران دررداا ا األ ررلي لدرجررة ال ينبغرري ذلررا مررع ى ر ا
األخ أي لة فعلية .
ربررط الشاتررية ادلعنويررة  :متل ر الشررركة ىياررات لررقدارة والتسرري يتوقررق وجودىررا و ررحت ا علررى القواعرردالقانونيررة والتعاقديررة الررم سررري علي ررا وميك ر القررول بعبررارة أخررر أهنررا ال ميكر ان متررارس نشرراة ا ال ذا ت
شكيل ا بتورة نظامية وفقا لقانون ال ي أدداي جلي واليتو ورا أن قوانني سلتلرق البلردان ليسري متراالرة
وال تبع ذات السيادة فإنو ينبغي جلديد قانون الشركة دلعرفة القواعد الم سرري علي را وقرد أد ىر ا البحرث
ع ر القررانون الواجررب التطبيررق ىل اال ررتعانة رة رروم اجلنسررية التقليرردي واعتررنت الشاتررية ادلعنويررة خاضررعة
لقانوهنا الوةين قيا ا علرى مرا ثردث بالنسربة للشرا الطبيعري ،وقرد ت عرريز مة روم جنسرية الشرركات يف
وقي كاني فيو النظرية الواقعية دول الشاتيات ادلعنوية وا رعة االنتشرار وكران يقرال برشن الشرركة متثرل واقرع
مستقل وجيب بالترا ان سرب علي را اجلنسرية أ روة باأل رااص الطبيعيرني ،ر انرو بينري أن ىر ه اجلنسرية

ال ررؤدي ىل دررل قدررية نررازع القروانني ةادلررا انررو يتوجررب بعررد ذلر اختيررار ادلعرراي الررم جلرردده ،والواقررع أن
اجلنسررية سررتال بالنسرربة لخ ررااص الطبيعيررني مر واقعررة وديرردة فررانون األرض أو قررانون الرردم بينرررا برردو
الوق ررائع ادلس ررتعرلة يف دال ررة الشات رريات ادلعنوي ررة ر قابل ررة للتطبي ررق ذ ك ررون يف أ ل ررب األدي رران ومهي ررة او
متعددة أو دتيالية أو ك ل عس ة التحديد.

*معااارير دحدرااد الةنسااية  :يبقررى علينررا أن نكشررق ماىيررة جنسررية الشررركة وفقررا للتعريررق الر ي رربق ذكررره،
ورررا أن اجلنسررية جلرردث روجررب القررانون فإنررو يتعررني علينررا خيررار التررلة الررم ربط ررا هبر ا النظررام القررانوين ،ن
ادلع رراي متع ررددة ومجيع ررا نط رروي عل ررى مس رراوب وزلا ر ر وى ر ر ا م ررا يةس ررر قلب ررات ك ررل م ر ر ى ر ر ه ادلع رراي
واالضررطراا ال ر ي يسررود ا ررتعراذلا وقررد انطلقرري األ رراث م ر درا ررة األ رراس النظررري للريروعررة وم ر
لخ ااص ال ي تشلق من ز ،وينبرع ا ركال مر كرون الشرركة متثرل بر ات الوقري عقردا و اترية معنويرة
وعلررى ىر ا األ رراس فررإن اخر التررةة التعاقديررة بعررني االعتبررار يقررود ىل مررنك الشررركاإ دريررة كبر ة يف جلديررد
جنسررية الشررركة ر أن ادلعيرراري  ،ادلعيررار ادلر كررز علررى العقررد وادلعيررار ادلر كررز علررى الشاتررية ادلعنويررة ينطويرران
علررى أوجررو رربو فيرررا بين رررا ،هنرررا يشررك ن معيرراري موضرروعيني رعررف أهنرررا ير ك رزان علررى مة رروم الشررركة
بغررل النظررر ع ر األ ررااص ادلتواجرردي خلررق واج ت ررا القانونيررة وكرررد فعررل علررى ى ر ه ادلعرراي ادلوضرروعية
رررت ادلع رراي ال ا ي ررة ال ررم رك ررز عل ررى ات ررية الش ر رركاإ وادل ررديري وال ررم نس رريز م ررع النظري ررة االعتباري ررة
للشاتية ادلعنوية ،و عترد ى ه النظريات ال ا ية على معيار ادلراقبة .

أ /المعارير المردكزة على مفهوم العقد :مينك ادلعيار التعاقدي األةراف يف العقد أكن قسط م احلرية

-0المعيااال المردكااز علااى شركيااال الشااركا والماادرررن االجكماااعيين :يشرركل ى ر ا ادلعيررار طبيقررا للحررل
ادلعترررد بتررورة عامررة يف ادلرواد التعاقديررة مررع وجررود التقيرردات مررع ذلر  ،ال عتررن دريررة االختيررار ررن زلرردودة
متامررا ألن التررلة جيررب أن كررون فعليررة وادلقررر جيررب أن ميثررل مق ررا دقيقيررا ،و كرررل مسرراوب ى ر ا ادلعيررار يف
مكانية الليوإ ىل االدتيال األمر ال ي ثول دون طبيقو يف رلال الترتع باحلقوق .

-2المعيااال المردكااز علااى مكااان دركااي

الشااركة  :هنررا نظريررة التش رريه وديت ررا ان الدولررة العائرردة

دلكان التش يه ستطيع لوددىا ان دةي الشاتية ادلعنوية على الشركة ،وبالتا طبيق قانوهنا علرى نظرام
الشركة القانونية

المطلب الثاااني  :قانون الشركاات :

واإ ت ا تعرال معيار ادلقر االجتراعي او ادلراقبة او التش يه فإن ذل يست دف القانون الواجب
التطبيق على النظام القانوين للشركة أو جلديد جنسرية ىر ه األخر ة ر ان جلديرد اجلنسرية يطررح عردة قدرايا
من ا :

 .0قضااية الككيا

 :ن أول قدررية طرد ررا الشررركة علررى ادلسررتو القررانوين ترثررل يف موضررع ا أي جلديررد

موةن ررا االجتررراعي ،يتعررني علينررا ذن أن مرردد مة رروم ادلرروة ويف البدايررة القررانون الر ي نكيررق روجبررو ىر ا
ادلرروة  ،لقررد ت عررداد األنظرررة ادل ىبيررة يف البدايررة بترردد مرروة األ ررااص الطبيعيررني أمررا ادلقررر االجتررراعي
ال ي ميثل موة الشركات فإن مة ومو يتحردد نط قرا مر عنا رر سلتلةرة وىكر ا فإنرو يتعرني االختيرار برني
ادلقررر التش يسرري وادلقررر احلقيقرري كرررا ان جلديررد ى ر ا األخ ر ميك ر أن ير كررز علررى مركررز اال ررتثرار أو مركررز
القرار ،وقد ت قرتاح عدة أنظرة :

أ-القانون الوطني للشركة  :ميكننا أ وة باأل ااص الطبيعيني ان نستند ىل القانون الوةين للشركة ر ان
ى ر ر ا النظ ررام ر ر قاب ررل للتطبي ررق ىن ررا ألن ادلر رروة ى ررو ال ر ر ي ي ررتحكز يف مر ررا يتعل ررق بالشات رريات ادلعنوي ررة
باالختتاص التشريعي أي اجلنسية وى ا يعين أن طبيرق ىر ا النظرام يقودنرا ىل دلقرة مةر رة ألن اجلنسرية ال
ميك ان عرف ال ع ةريق ادلقر االجتراعي .

ا-نظام اإلقليمية  :اقرتح عدد م ادلؤلةني القردماإ اعترراد نظرام ا قليريرة الر ي ت كريسرو يف ادلرادة 22

م قانون بو تراني ،ومازال ثظى يف يومنا ىر ا بتينيرد بعرل ادلرؤلةني الر ي يعتنونرو ضرروريا ،ير كرز ىر ا
النظام على خلط مؤكد بني الشركة ووضعيت ا .

ج-اللةااو شلااى قااانون االكااكق لية  :لقررد الدظنررا مر خر ل التحليررل الر ي أجرنرراه دررول ادلرروة ان ىر ا
األخ يترشلق مر واقعرة ومر نيرة ،أي مر واقعرة ا قامرة يف مكران مرا يقررتن بالدررورة بنيرة البقراإ فيرو ،وعلرى
ى ا األ راس فرإن طبيرق ىر ا النظرام يرؤدي ىل طبيرق قرانون البلرد الر ي أقرام فيرو ادلؤ سرون ادلقرر التش يسري
األ ررلي ،ر ر أن ى ر ا النظ ررام يعتر ررد لع رردة أ ررباا أمه ررا أن م رروة الش ررركة ق ررد ينتق ررل موض رروعيا وىر ر ا
تيابة رادة ادلسامهني احلالني

 /2الموطن االجكمااعي كمعياال للةنساية  :م ررا كانري نرواق

ادلقرر االجترراعي فإنرو يبقرى ادلعيرار الر ي

يؤم ا تررارية القرانون الواجرب التطبيرق علرى النظرام القرانوين للشرركة ،رن

ادلرادة  745مر قرانون التيرارة

على ان موة الشركة يكون يف مقرىا االجتراعي ،و بني ادلادة  73م القانون ادلدين على ان ى ا ادلقر ىو
ال ي وجد فيو دارة الشركة وأخ ا فإن ادلر وم ادلؤرخ يف  01افريل  0890ادلتدر نظيز ريل التيرارة
يش يف ادلادة  7 – 03ىل ادلؤ سات التيارية الم ذلا مقر يف اخلارج ،ومثي وضيك البد منو يتعلرق ببقيرة
ادلررادة  73مر القررانون ادلرردين فقررد بينرري ىر ه األخر ة أن الشررركات الررم يوجررد مقرىررا االجتررراعي يف اخلررارج
والم متارس نشاةات يف اجلزائر يعتن مقرىا موجودا يف اجلزائر بالنسبة للقانون الداخلي .
واحلية األخر ترثل يف ان ىر ا ادلعيرار يعترن طبيقرا للقاعردة الك ريكية درول خدروع األعررال القانونيرة
لقررانون مكرران برام ررا ر أن ررلطات دولررة مكرران التش رريه عتررن نظريررة ترة وىرري علررى كررل دررال زلرردودة
ضر نطاق ا قليز ال ي متارس عليرو رياد ا وأن ىر ا ادلعيرار يرؤدي ىل بقراإ الشرركة يف بعيرة جامردة و ذا
ما ت نقل مقر الشركة ىل مكان آخر يتبك ى ا ادلعيار فعال و واقعي

/0المعيال المردكز على المقر االجكماعي الكركيسي  :ن ى ا ادلعيار يتراال عرليا مع ادلعياري السابقني
ألنو يسرك بتطبيق أقل اختيارات ادلؤ سني نيرا وميثل عودة ىل طبيق نظرية ا تق لية ا دارة .

أ-المعيال المردكز على شخصية الشركا والمدرررن االجكمااعيين  :نرو ال يشركل معيرارا مسرتق ررا فيرو
الكةاية ،والواقع أنو ال يعقل أن دطر الشركة كلرا ةرأ غي ا على أكثريت ا ان عيرد ش يسر ا لكري تكيرق
مع القانون اجلديد وفد ع ذل فإنو يستحيل يف دالة الشركات ادلسامهة معرفة جنسية ادلسامهني .

ا-المعيال المردكز على الشخصية المعنورة  :لقد أ بحي الشرركة اترا مر أ رااص القرانون وثرق
ذلا هبا و التةة أن ترتع باجلنسية ورا أنو ال ميك طبيق مبدأ قانون الدم علي ا فإن الليوإ ىل رابطة قانون
األرض أ بك يشكل احلل الوديد وى ا ىرو السربب يف أن نظريرة ادلقرر االجترراعي فرضري نةسر ا يف ميردان
جنسية الشركات .

المبحث الثاني  :الوضعية القانونية للشركات األجنبية في الةزائر :

ن الوضعية القانونية للشاتية ادلعنوية ضر ا قليز اجلزائري طرح قدية االعرتاف هبا ألن درداث الشرركة
م ر ةرررف القررانون األجنرره ال يؤىل ررا للقيررام بنشرراة ا لقائيررا يف اجلزائررر وى ر ا يعررين وجررود قدررية االع ررتاف
بوجود مثل ى ه الشركات قبل االنتقال ىل معاجلة قدية وضعيت ا القانونية

المطلب األول  :االعكراف بالشركات األجنبية :

دور القدية دول وجود ا قانوين أجنه ضر النظام القانوين وير بط مة وم االعرتاف رة وم
الوجررود ألن االعررتاف مر قبررل القررانون يكررون بنرراإا علررى الوجررود القررانوين األجنرره ذن مر أمررام قدررية ربررط
جيب أن تز وفقا لقواعد نازع قاضي زلكرة القرانون ادلعررتف  .ن النظرام القرانوين الر ي ثردد وجرود الشرركة
يكررون ىررو النظررام ادلعررني مر قبررل قاعرردة الرربط العائرردة لنظررام نررازع الدولررة ادلعرتفررة والواقررع أن مبرردأ االعررتاف
الرردو بالشررركات يبرردوا مةر ررا م ر معنرراه ذا يقرررتن بقاعرردة ال رربط وىنررا يكررون اال رركال يف اخللررط بررني
االع ررتاف وال رربط الل ر ي يطبقرران يف الواقررع ع ر ةريررق مؤ ررات متراالررة ويررؤدي ى ر ا اخللررط ىل زلاولررة دررل
قدية االعررتاف عر ةريرق الرربط .ويرر الربعل أن مة روم االعررتاف ال ينطروي علرى ريإ ذا دكرنرا عليرو
منةررردا وال ظ ررر ىيرنتررو احلقيقيررة ال بررني بلرردان ال يعرررف أدرردمها قاعرردة االعررتاف العررام وم رررا يكر األمررر
فر ررإن اال ةاقير ررات احلديثر ررة مثر ررل اال ةاقير ررة ادلوقعر ررة يف الىر رراي بتر رراري  0 :ج ر روان  0871در ررول االع ر ررتاف
بالشاتية ادلعنوية للشركات واجلرعيات ّقر ذل ن االعرتاف بشركل أداة للتحقرق مر وجرود الشرركة ألن
ع ررددا م ر الش ررركات الومهي ررة ال ررم ا د ررك ان مقرى ررا االجتر رراعي ال يتع ررد كون ررو رل رررد علب ررة بري ررد كان رري ذل ررا
عرليررات دتيررال كب ر ة وى ر ا يعررين أن االع ررتاف يعررين التحقررق م ر قانونيررة الشررركة م ر خ ر ل القررانون ال ر ي
ختدع لو وك ل التشكد م جدية ودقيقة ىياا ا و قدير م إمت ا ادلالية والتقنية للرشروع ال ي رود القيرام
بررو  .ن سلتلررق األنظرررة القانونيررة تدررر قاعرردة قانونيررة اجت اديررة أو عرضررية جلرررم االع ررتاف أو جلييررزه وفررق
روط معينة و نبع ى ه القاعدة م نرازع القروانني أو مر خر ل ربرط ش م بالقرانون األجنره أو مر وضرعية
األجانب ع ةريق دق الوجود والقيام بنشاط معني ضر النظام القانوين للدولرة ادلعرتفرة ،ر أن االعررتاف
بشرركة أجنبيرة ال يتدرر من ررا احلرق يف التروة برراجلزائر بغيرة القيرام بنشراط دائررز وادلطالبرة بوضرعية قانونيررة .ن
االع ررتاف يشرركل عرليررة مسرربقة حلررق الترروة وشلار ررة النشرراط وال ينررتج عنررو ر مررنك الشررركة دررق القيررام
بشعرال متةرقة  ،والواقع يف ل التعامل اجلزائرري ىرو االعررتاف التلقرائي بكافرة الشرركات األجنبيرة ودق را يف
القيررام بشعرررال متةرقررة وىكر ا فررإن الطلبررات والتقرردميات واخلرردمات ادلقدمررة مر ةرررف الشررركة الوةنيررة لةائرردة

الشررركات األجنبيررة ال ختدررع ألي رركلية أمررا ذا علررق األمررر بالقيررام بنشرراط دائررز ف ر ا جيررب أن يررتز ضررر
الشروط ادللحو ة روجب القانون .

ن قانون الشركات ثدث آاارا

قليرية بنسبة ريان مةعولو على النظرام القرانوين للشرركة ر ان

مةعولررو ال يكررون مطلقررا ويعررد كررز الدرررورة ،درردوده يف قررانون الدولررة الررم يررري العرليررات ضررر قلير ررا
وال ي ثل أديانا مكان قانون الشركة .
وثدث أديانرا أن يطررح نشراط اعروعرة طبيرق قواعرد نرازع ختتلرق عر قواعرد قرانون الشرركات زلركرا بر ل
أىلية قوانني أخر سري علرى فارات الرربط ادلعنيرة  ،وىكر ا فرإن عرددا مر القروانني األخرر ادلاتترة بترةة
سلتلةة قد نتتب أمام قانون الشركات  :قانون مكان اجلنحة  ،قانون موقع الشريإ  ،قرانون قاضري الردعو
 ،قانون اال تق لية يف ادلواد التعاقدية .
وثدث م ج ة أخر أن يعارض النظام احمللي طبيق قانون الشرركة األجنره ويف ىر ه احلالرة

ثرل

قانون قاضي الردعو مكران قرانون الشرركات وىر ا ىرو مبردأ العرام ادلطبرق يف كرل مكران وفقرا للقرانون الردو
اخلاص .
ويشرل اعال الطبيعي لقانون الشركة ش يس ا و سي ىا ودل ا و تةيت ا .

